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Elıszó 

2008 tavaszán induló folyóiratunk No. 17-es számát tartja a kezében az ezen sorokat 
olvasó érdeklıdı. 

Jelen számunk két újdonsággal is szolgál, útjára indítottuk a POLITIKAI FÖLDRAJZ 
rovatot, illetve a TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ rovatot. Külön örömünkre és büszkeségünkre 
szolgál, hogy ezen utóbbi rovatban a történeti földrajz kiemelkedı személyisége – egyik 
magyarországi úttörıje – Frisnyák Sándor professzor úr tanulmányát közölhetjük. 

Természetesen emellett korábbi rovatainkat – REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLE-
MÉNYEK, FIATAL REGIONALISTÁK –, is megıriztük. Ez utóbbi rovatban ezúttal 6 
fiatal kutatónak biztosított publikációs lehetıséget. 

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy folyóiratunk nem zártkörő klubként mőködik, azaz 
várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit és tanulmányait 
folyóiratunk számára. 

Befejezésképp köszönetet mondunk mindenkinek, aki munkájával, támogatásával lehe-
tıvé tette, hogy a Közép-Európai Közlemények elindulhasson, és eljuthasson a tizenhete-
dik számáig. Kérjük, maradjanak továbbra is szerzıink, olvasóink. 

 
 
Szeged, 2012 szeptembere 
 
 
 
 Dr. Gulyás László 
 fıszerkesztı 
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TÓTH ANDREJ* 
 

A MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉG HELYZETÉNEK NÉHÁNY ASPEKTUSA 
AZ ELSİ CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN (1918–1938) 

 
ON SOME ISSUES OF STATUS OF HUNGARIAN MINORITY IN THE FIRST 

CZECHOSLOVAK REPUBLIC (1918–1938) 

ABSTRACT 

The multinational Austro-Hungarian Monarchy was replaced by successor states after World 
War I. But in the end, those states did not become national states, as had been originally expected, 
but nationally mixed states as well. The Czechoslovak Republic had one of the most varied national 
compositions of population among the established successor states. The second most numerous 
national minority, after the German national minority numbering more than three million inhabi-
tants, consisted of about 750 000 Hungarians. The political representation of the Hungarian minor-
ity, opposing the government during the whole period of duration of the First Czechoslovak Repub-
lic, criticized permanently the unequal status of the Hungarian minority against the majority 
Czechoslovak nation. They criticized for example the unequal conditions for political representation 
of the Hungarian population in the National Assembly, caused by the unfavourable borders of elec-
toral districts in the regions with Hungarian majority where the number of inhabitants falling on one 
deputy and senator mandate was markedly higher than in the electoral districts in the historical 
countries. The political representatives of the Hungarian-speaking population criticized also the 
Language Act from 1920 and the respective implementation provision from 1926. They called the 
conditions for use of minority language in contact with authorities, standardized in them, insuffi-
cient and demanded their extension. The Czechoslovak Hungarian minority politicians subjected 
also the area of education to strong criticism. The criticism of the status of the minority Hungarians 
in the First Czechoslovak Republic, expressed by the political representation of the Hungarian mi-
nority, was very extensive and it concerned a great number of areas of the political, social and cul-
tural life of the Hungarian minority. But in spite of all errors that the Czechoslovak state of that time 
had, it must be stated that the First Czechoslovak Republic was the undoubtedly most democratic 
state in the Central-Eastern European space. With regard to the study of the legal status of the na-
tional minorities in the First Czechoslovak Republic, it is necessary to emphasize the basic charac-
teristic of the legal system or of the legal state limits of the interwar Czechoslovak state that deter-
mined the dominant positions of individual civil rights that, via facti, took precedence over the col-
lective rights. 

Bevezetés 

Az elsı Csehszlovák Köztársaság volt a legjellemzıbb példája annak, hogy a többnem-
zetiségő Osztrák–Magyar Monarchia ún. utódállamokkal való helyettesítése nem eredmé-
nyezett kellı megoldást.1 Hiszen Románia, Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és fıképpen 
Csehszlovákia épp olyan változatos soknemzetiségő állami alakulatok voltak, mint a régi 
közös állam.2 Az egyetlen, ami ebbıl a szempontból voltaképpen változott, az volt, hogy a 
mérvadó nemzetek kicserélték a szerepüket: az eredeti többségi nemzetbıl nemzeti kisebb-
ség és az eredeti nemzeti kisebbségbıl pedig nemzeti többség lett. 

                                                 
* PhD., Károly Egyetem Bölcsészettudomány Kar, Prága. 
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1. Csehszlovákia megalakulása 

Csehszlovákia történelmének alapvetı dátuma 1918. október 28., amikor a Nemzeti 
Tanács kihirdette az új állam megalapítását. Viszont az államforma meghatározása még 
függıben maradt. A köztársaság kikiáltására csak két héttel késıbb került sor, 1918. no-
vember 14-én, a Nemzeti Tanácsból az ideiglenes alkotmány (37/1918. sz. törvény) alapján 
létrejött ideiglenes egykamarás Nemzetgyőlés elsı ülésén. Az elsı csehszlovák törvényho-
zó testületben 256 képviselı ülésezett. Az átmeneti nemzetgyőlés összeállítása az 1911-es 
birodalmi választások eredmények alapján történt, a szlovák képviselıket pedig önkénye-
sen, tetszés szerint Vavro Šrobár Szlovákia teljhatalmú minisztere választotta ki. Hiszen az 
utolsó dualista kori magyarországi választásokon 1910-ben csak három szlovák képviselı 
került be az országgyőlésbe, így ebben az esetben nem lehetett alkalmazni a politikai kul-
csot. Szlovákiát eleinte 41-en képviselték, késıbben, 1919 tavaszán Szlovákia pedig to-
vábbi 14 képviselıhelyet kapott (138/1919. sz. törvény), így az ideiglenes képviselık össz-
száma 270-re emelkedet. Az ún. Forradalmi Nemzetgyőlésrıl beszélünk (RNS), amely 
1920 áprilisáig ülésezett. A nemzeti kisebbségek képviselıi a Forradalmi Nemzetgyőlés-
ben nem kaptak helyet, hiszen ellenezték az új állam megalapítását s ennek testületeiben 
való részvételt. Az új állam ideiglenes Nemzetgyőlésének létrejöttét nem voltak hajlandók 
elismerni sem a németek, sem a magyarok, de a lengyelek sem, mindazonáltal az igazság 
az, hogy az említett nemzetiség egyikét sem hívták meg a Forradalmi Nemzetgyőlésbe, 
amely viszont egyben alkotmányozó törvényhozó testület is volt. Az államalapításban részt 
vevı csehszlovák vezetı politikusok tartottak az obstrukciótól valamint attól, hogy az al-
kotmányos törvények jóváhagyásához nem érik el a szükséges többséget.3 

2. Az 1920-as alkotmány és a nyelvtörvény 

Nyilvánvaló, hogy a nemzeti kisebbségek, melyeknek aránya csaknem az egyharmadát 
tette ki az összlakosságnak (leszámítva még a közel félmilliós ruszin lakosságot), képvise-
leti abszenciája a Forradalmi Nemzetgyőlésben kedvezı alapfeltételeket teremtett egy 
olyan alkotmány elfogadásához, amely a lehetı legnagyobb mértékben biztosítaná az új 
állam integritását. Ezt az államalapító nemzet domináns politikai szerepének a törvénybe 
iktatásával akarták biztosítani. Az uralkodó államalkotó nemzet státusa a mesterségesen 
megalapított csehszlovák nemzeté lett, amely két ágból tevıdött össze – a csehekbıl és a 
szlovákokból. Erre a szokatlan lépésre azért volt szükség, mert egy meghatározott többségi 
nemzet nélkül nem lehetett volna megokolni a csehszlovák állam létrejöttének jogosultsá-
gát. Hiszen az 1921-es népszámlálás adatai alapján a csehek lakossági aránya alig haladta 
meg az 50%-ot, és a Szlovákiában élı szlovákok száma alig érte el a kétmilliót, márpedig a 
számban legerısebb német kisebbséget több mint három millióan képviselték (!). Az állam 
alkotmányát, hivatalosan „A Csehszlovák Köztársaság alkotmányos alapokmányát” (121/ 
1920. sz. törvény) 1920. március 29-én fogadta el a Forradalmi Nemzetgyőlés. A törvény-
győjteményben 1920. március 6-án hirdették ki, s ezen a napon hivatalosan is hatályba 
lépett. A nemzeti kisebbségeket a legnagyobb mértékben az alkotmány hatodik fejezete 
érintette, amelyre a fejezet címe is utal: „A nemzeti, vallási és faji kisebbségek védelme”. 
A fejezet alapvetı határozatát a 128. paragrafusban találjuk, amelyben a következıket 
olvashatjuk: „A Csehszlovák Köztársaság minden állampolgára a törvény elıtt teljesen 
egyenjogú, és teljes mértékben egyforma polgári és politikai jogokban részesül függetlenül 
attól, hogy milyen fajú, nyelvő vagy vallású.” Az állam minden polgára tehát egyforma 
jogokban részesült. A 134-es paragrafus pedig tiltott bármely, elnemzetlenítésre tett kísér-



A magyar nemzeti kisebbség helyzetének néhány aspektusa az elsı Csehszlovák Közt.-ban   ~  9
 

letet. Az alkotmány hatodik fejezete lényegében a nemzeti kisebbségek védelmérıl szóló 
ún. kis saint-germaini szerzıdés reprodukciója. Ezt a nemzetközi okmányt Csehszlovákia 
1919. szeptember 10-én írta alá az osztrák békeszerzıdéssel együtt. Viszont az alkotmányt 
bevezetı preambulum kezdete sok mindenrıl tanúskodik, amely így szólt: „Mi, a cseh-
szlovák nemzet képviselıi, akarván megerısíteni a nemzet tökéletes egységét...”. Ez a for-
muláció tehát a nemzeti kisebbségeket mellızte. Tekintettel a nemzeti kisebbségek magas 
arányára kétségkívül hasznos gesztus lett volna az alkotmány megalkotói részérıl, ha a 
preambulum eleje például úgy fogalmazott volna: „mi, ennek meg ennek az államnak a 
polgárai...”.4 

A nemzeti kisebbségeket gyakorlatilag a nyelvtörvény érintette leginkább, amely az al-
kotmány részét képezte. A nyelvtörvény alaphatározata az volt, hogy: „A csehszlovák 
nyelv a köztársaság államnyelve, hivatalos nyelve”. A nyelvtörvény szerint a nemzeti ki-
sebbségeknek joguk volt használni a saját nyelvüket a bíróságokkal, hivatalokkal és ható-
ságokkal való érintkezés folyamán. De csak olyan bírósági járásokban, amelyekben az 
azonos, de más, mint csehszlovák nyelvő ott lakó csehszlovák állampolgárainak száma 
elérte a 20%-ot; ebben az esetben a hatóságok kötelezve voltak elfogadni ezen nyelvi ki-
sebbség tagjai által saját nyelvükön benyújtott hivatalos beadványt, s erre pedig a hivatalos 
nyelv mellett ugyanazon nyelven is kellett válaszolni.5 

A nemzeti kisebbségek jogi helyzetének szempontjából fontos rámutatni az akkori 
csehszlovák jogrendszer alapvetı jellemzıjére, az egyéni polgári jogok elınyben való ré-
szesítésére a kollektív jogokkal szemben. A prioritást élvezı egyéni polgári jogok bázisán 
alapuló társadalomépítésére viszont abban az idıben került sor, amikor a társadalom több-
sége a kollektív jogok egyértelmő törvénybe való transzparens beiktatását követelte. Hi-
szen az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlását követı társadalompolitikai változások, 
meghagyván az egyik nemzet vezetı státusát az újonnan alakult többnemzetiségő államok-
ban, csupán annyit jelentettek, hogy a törvényileg garantált nemzeti kollektív jogok átruhá-
zódtak az egyik nemzeti csoportról a másikra, mellızve a nemzeti kisebbség igényeit. 

3. A két világháború közötti Csehszlovákia demográfiai képe 

Az elsı Csehszlovák Köztársaság legnépesebb nemzeti kisebbségét a németek alkották. 
Az 1921-es népszámlálási adatok 3 123 568 németajkú polgárról tanúskodnak Csehszlová-
kiában. A németek aránya így a több mint 13 milliós országban csaknem elérte a 25%-os 
(23,4%) arányt. A német lakosság többsége az ún. történelmi országrészekben élt, tehát 
Cseh-, Morva- és Szilézia területén. Ezek az ún. szudétanémetek voltak. Az ország másik 
legnagyobb nemzetiségi kisebbségét a magyarok képezték. 1921-ben összesen 745 431 
lakos vallotta magát magyarnak. Amint a németek a történelmi országrészekben, úgy a 
magyarok alkották a legjelentısebb nemzeti kisebbséget Szlovákiában. A magyarok itt az 
1921-es népszámlálási adatok alapján a lakosság majdnem egynegyedét (21,5%-ot) képez-
ték. Számban erıs volt a magyarság Kárpátalján is. A Köztársaság legkeletibb csücske 
összlakosságában a magyarság pontosan 17%-os aránnyal vett részt. A harmadik jelentıs 
etnikai kisebbsége az országnak a ruszinok voltak, számuk 1921-ben elérte a 461 849-et. 
Sorban a negyedik legnagyobb nemzetiségi kisebbséget Csehszlovákiában (ha nem szá-
moljuk ide a zsidó hitvallású lakosságot) a két világháború között a lengyelek képezték, 
kik 1921-ben 75 853-en voltak.6 
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4. A magyar nemzeti kisebbségi pártok képviselete a Nemzetgyőlésben 

A magyar kisebbséget az elsı Csehszlovákia idején két magyar politikai párt képviselte: 
az Országos Keresztény Szocialista Párt (OKSzP) és a Magyar Nemzeti Párt, (MNP), ame-
lyek majd 1936 júniusában egy pártba egyesültek, Egyesült Országos Keresztényszocialis-
ta és Magyar Nemzeti Párt néven, de a párt általában a rövidített nevét használta – Egysé-
ges Magyar Párt (EMP). Mindkét párt mindvégig parlamenti párt volt, éspedig a rendes 
Nemzetgyőlés mind a négy választási ciklusában (az elsı Csehszlovák Köztársaság idején 
négy alkalommal rendeztek parlamenti választásokat: 1920-, 1925-, 1929- és 1935-ben), és 
a két párt folyamatosan képviselve volt a Nemzetgyőlés mindkét kamarájában: a képvise-
lıházban és a szenátusban. Az 1920-as alkotmány alapján létrejött 450 tagú Nemzetgyő-
lésben mindig 14–15 törvényhozó ülésezett (kivéve az elsı választási ciklust, amikor a két 
magyar párt 9 mandátummal rendelkezett) a két magyar pártból, azaz a magyar pártok a 
Nemzetgyőlés összes mandátumainak a 3,1–3,3%-át nyerték el. Mind a két magyar párt, 
ill. majd 1936-tól az EMP ellenzéki politikai párt volt, habár az MNP a húszas évek máso-
dik felében komolyan kacérkodott az aktivizmussal, és a párt nem zárkózott el a kormány-
ba lépés lehetıségétıl sem. Tekintettel arra, hogy mindkét magyar párt bírálta az akkori 
csehszlovák állam alkotmányjogi kereteit, ún. negativista pártoknak bélyegezték ıket.7 

A magyar kisebbség politikai reprezentációja az ellenzéki párt pozíciójából permanensen 
bírálta a magyar kisebbségek egyenlıtlen helyzetét az országba a többségi csehszlovák nem-
zettel szemben. A magyar kisebbségi politikusok bírálták pl. a magyar kisebbség képvisele-
tének egyenlıtlen feltételeit a Nemzetgyőlésben, az elégtelen nyelvi jogokat, ill. ezeknek a be 
nem tartását, valamint a magyarság hátrányos viszonyát az iskolaügy területén.  

5. A választói kerületek határainak kérdése a történelmi országrészekben  
és Szlovákiában 

Bár a csehszlovák állam alkotmányjogi keretei lényeges demokratikus változásokat hoztak 
az egykori dualista magyarországi választási rendszer gyakorlatában Szlovákia és Kárpátalja 
területén, a nyugati és a keleti országrész képviselete a Nemzetgyőlésben mégsem volt egyen-
lı. Míg a nyugati országrészek választóira összesen 230 képviselıi mandátum jutott a 300-ból, 
addig a keleti országrészek választóira összesen 70 képviselıi mandátum jutott, azaz, amíg a 
nyugati országrészekben az ország összlakosságának itt élı 73,4%-ára a képviselıház összes 
mandátumnak 76,7%-a esett, addig az ország keleti felében élı összlakosság 26,6%-ára a kép-
viselıi mandátumok a 23,3%-a jutott. Miközben Szlovákiában 61 képviselıi mandátumról 
dönthettek az ott élı választópolgárok, Kárpátalján 9 képviselıi mandátum sorsa dılhetett el. 
Hasonló volt a helyzet a szenátusi mandátumok elosztásában is.8 

A választókerületek határainak meghúzása az ország keleti felében fıképpen a magyar-
ságot érintette legjobban. Míg a tiszta szlovák liptószentmiklósi választókerületben egy 
képviselıi mandátum 41 450 lakost képviselt, addig a többségi magyar érsekújvári válasz-
tókerületben 57 223 és a szintén többségi magyar kassai választókerületben pedig 57 238 
lakosra jutott egy képviselıi mandátum, ami tehát körülbelül 16 000 lakossal volt több. 
Még hátrányosabb volt a helyzet a szenátusi mandátumok eloszlása esetében. Míg a törté-
nelmi országrészek választókerületeiben az egy mandátumra esı lakosok száma 75 715 és 
94 422 között mozgott, addig a többségi magyar érsekújvári választókerületben, amelyhez 
ebben az esetben hozzácsatolták a szintén magyar többségő kassai választókerületet (külön 
választókerületekben folyt a szavazás a képviselıházba és külön kerületekben pedig a sze-
nátusba), ez a szám 114 459 volt. Miközben a szlovák többségő választókerületekben egy 
szenátusi mandátumra esı lakosok száma 82 549 és 95 033 között mozgott.9 
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Ennek az asszimetriának az volt az eredménye, hogy míg a német kisebbség képvisele-
tének aránya a Nemzetgyőlésben megfelelt a német lakosság számarányának (25% a kép-
viselıházban és 24% a szenátusban – a második nemzetgyőlési választások adatai alapján, 
amelyek már tükrözték a csehszlovák belpolitikai élet stabilizációját), a magyarok képvise-
leti aránya a törvényhozó testületben a Nemzetgyőlés második választási ciklusában csak a 
3,6%-ot érte el, ami tehát pont két százalékkal volt alacsonyabb mint a magyar ajkú lakos-
ság számaránya. A magyar kisebbségi politikusok szerint, ha az ország keleti részeiben is 
egyforma feltételek alapján szabják meg a választókerületeket, mint a történelmi országré-
szekben, akkor a magyar nemzetiségre a Nemzetgyőlésben legalább 25 mandátum jutna.10 

Ezenkívül a választásokkal kapcsolatban még egy másik hátrányos intézkedés volt ér-
vényben az ország keleti részében. Amíg a nyugati országrészekben elég volt a jelöltséget 
alátámasztani 100 aláírással, Szlovákiában és Kárpátalján a jelöltséghez szükséges volt 
összegyőjteni a szavazó polgároktól 1000 aláírást. Ez a kivétel 1920-ban lett elfogadva, 15 
éves idıtartamra, azaz 1935-ig.11 

6. A nyelvi jogok problematikája 

Amint már fentebb említettem, a nyelvtörvény alapján, amely a csehszlovák alkotmány 
részét képezte, a nemzetiségi kisebbség használhatta nyelvét a bírósággal, hivatalokkal és 
hatóságaikkal való érintkezés folyamán, amennyiben a bírósági járásban legalább 20%-os 
arányban éltek az érintett nemzetiség tagjai. A magyar kisebbségi pártok ezzel kapcsolat-
ban bírálták a bírósági járások szándékos korrekcióját Szlovákiában, amely az 1921-es 
népszámlálásból indult ki, és elsısorban a magyar nemzeti kisebbség ellen irányult. A ma-
gyar kisebbségi politikusok szerint az állam azzal kerülte ki a nyelvtörvény klauzuláját, 
hogy a vegyes szlovák–magyar bírósági járásokból kivette a magyar községek egy részét, 
és ezeket aztán más szlovák járáshoz csapta, ahol kiemelkedıen magas volt a szlovák köz-
ségek száma. A magyarok itt konkréten mutattak rá a 456/1921. sz. kormányrendelet célza-
tos intézkedéseire, melynek köszönhetıen a magyar kisebbség aránya a pozsonyi bírósági 
járásban 20,3%-ról 17,6%-ra csökkent. További hasonló kiigazításokra került sor az 55/ 
1926. sz. kormányrendelet értelmében, mikor a magyar kisebbség nyelvi jogai a kassai, 
nyitrai, gálszécsi és a rimaszombati járásban szenvedtek sérelmet.12 

A magyar kisebbség politikai reprezentációja bírálta a nyelvtörvény végrehajtó rendele-
tét is, amely a nyelvtörvény életbelépése után 6 év elteltével lett kiadva (17/1926. sz. kor-
mányrendelet). Ez a rendelet pontosította a nyelvtörvény alkalmazását a közigazgatásban, 
mindazonáltal az egész területre nem volt érvényes. A rendelkezés nem vonatkozott pl. a 
közlekedés-, posta- és távírda ügyi minisztériumra, oktatásügyre, beleértve ezen miniszté-
riumok alátartozó hivatalokat is, azaz nem vonatkozott pl. az államvasutak igazgatóságára, 
a posta- és távírda hivatalaira, az iskolaügyi hivatalokra (kerületi és járási iskolai/oktatási 
bizottságokra vagy tanácsokra), az oktatási intézmények igazgatóságára stb. Ennek kö-
szönhetıen a színmagyar régiókban a vasútállomásokon és postákon nem volt magyar 
felirat, alkalmazottaik pedig nem is tudtak magyarul.13 

A nyelvi jogokat Csehszlovákiában mindezek ellenére liberálisnak lehet nevezni, és 
legnagyobb fogyatékosságai az alsóbb közigazgatási apparátus lojalitásának a hiányában 
voltak. Ezen a területen is érvényes volt az, amit Izsák Imre kárpátaljai református esperes 
emelt ki Hodzsa Milan kormányelnöknek írt memorandumában 1938-ban: a nemzetiségi 
béke érdekében biztosítani kell, hogy a közigazgatás szerveiben dolgozók, azaz a jogszabá-
lyokat és elıírásokat gyakorlati szinten érvényesítık az egész lakosságot szolgálják, ne 
csak egy nemzetcsoportot, hanem minden nemzetiséget. Ebben az összefüggésben Izsák 
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felhozza, hogy nem engedhetı meg, hogy az alsóbb instanciók hivatalnokai túlzott sovi-
nizmussal tönkretegyék azt, amit a jogszabályok biztosítanak a nemzeti kisebbségeknek. A 
református esperesként figyelmeztetett: „A törvények végrehajtásánál nem szabad elszabo-
tálni azt, ami a más nemzethez tartozó joga, hanem lekötelezı szívesség és elızékenység 
jellemezze a végrehajtóközegek eljárását. Lélek adja meg csak a nézetek közötti hın óhaj-
tott békét, ezt a lelket pedig csak hathatós valláserkölcsi ránevelés és krisztusi szellem 
teremtheti meg.”14 

7. A kisebbségi oktatás problematikája 

A csehszlovákiai magyar kisebbségi pártok legkomolyabb kritikája az állami és magán 
iskolákról szóló 189/1919. sz. törvényt érte. Ez a törvény elıírta az azonos nyelvő iskola-
köteles gyerekek minimális létszámát (összesen 40), amely szükséges volt ahhoz, hogy 
saját anyanyelvő általános iskolát kapjanak. A törvénynek territoriális hatásköre volt, és 
csak a történelmi országrészekre vonatkozott, tehát Cseh-, Morva- és Szilézia területére. 
Nem volt érvényes Szlovákia és Kárpátalja területére. Az említett törvény kiterjesztéséért 
harcoltak, a magyarokon kívül, a szlovákok is. A történelmi területekre korlátozódó tör-
vényt a magyarok a nemzetiségek diszkriminációjának tekintették a többségi nemzet javá-
ra, ill. annak bizonyítékának, hogy a többségi és a kisebbségi lakosság közötti egyenlıtlen-
ség ezzel de facto a csehszlovák törvényhozásban is benne foglaltatik.15 

A magyarok gyakran bírálták a Szlovák Liga politikáját, amely azokban a községekben 
és városokban, ahol a magyar lakosság volt többségben, csehszlovák tanításnyelvő kisebb-
ségi iskolákat hoztak létre 2–3 gyerek számára, tehát a csendırök, fináncok ás hivatalno-
kok gyerekeinek, ahová különféle módon csábították (pl. ingyenes tankönyvek stb.) a ma-
gyar ajkú gyerekeket, vagy megfélemlítették a szülıket. A magyarok tiltakoztak az ellen is, 
hogy az állam ezeket az iskolákat pénzbelileg is támogatta. A kisebbségi magyar politiku-
sok szerint a Szlovák Liga a magyarlakta területeken 1930-ig 255 osztállyal 178 iskolát 
hozott létre. Az említett 178 iskolából a Ligának saját eszközökbıl 164-et kellett létrehoz-
ni. Az államnak pedig magára kellett vállalnia 42-t. A magyarok szerint az állam 1 milliárd 
koronát szánt a hasonló kisebbségi iskolákra.16 

A kisebbségi magyar politikusok aktivitása az oktatás területén nagyon sokrétő volt és 
több konkrét javaslatot illetve kérelmet nyújtottak be – követelték az anyanyelvi oktatás 
hálózatának kibıvítését, reszpektíve a magyar nyelvő oktatás igazgatásában és ellenırzé-
sében való részesedést. Nemcsak a magyar nyelv és irodalom kvalifikált elıadóinak a be-
biztosítását követelték a prágai és a pozsonyi egyetemen, hanem a magyar tanításnyelvő 
egyetem létrehozását is.17 

A csehszlovákiai kisebbségek, ill. a magyar kisebbség helyzetének bírálata a magyar ki-
sebbség politikai reprezentációja által nagyon sokoldalú volt, kiterjedt a politikára, társa-
dalmi életre és kultúrára egyaránt. A fentiekben rámutattam az alapvetı területekre, ezeken 
belül a részletproblémákra, amelyek a magyar pártok által voltak kiemelve, hangsúlyozva. 
A magyar pártok kritikai álláspontja a kormánnyal szemben következetes volt. Az állami 
vezetık a magyar kisebbség politikai reprezentációjának tett ígéreteinek be nem tartása oda 
vezetett, hogy 1936 szeptemberében Esterházy János, az Egyesült Magyar Párt végrehajtó 
elnöke visszautasította az Edvard Beneš köztársasági elnök által felkínált tárca nélküli 
miniszteri posztot.18 

El kell azonban mondani, hogy a Csehszlovák Köztársaság minden hiányosságának el-
lenére a közép-európai térség legdemokratikusabb állama volt, polgárainak biztosította a 
legszélesebb politikai és polgári jogokat, beleszámítva a kisebbségek tagjait is, még ha 
csak az egyéni polgárjogok alapján is. A két világháború közötti csehszlovák Nemzetgyő-
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lés az akkori Európa egyik legdemokratikusabb parlamentje volt. Valamennyi európai 
országban, kivéve Finnországot, Litvániát és a szóban forgó Csehszlovákiát, a parlament-
ben csak az államnyelvet lehetett használni. A kisebbségi nyelv használatának joga a cseh-
szlovák Nemzetgyőlésben nagyon széles volt. A parlament megválasztott tagjai, mielıtt 
beléptek volna a tárgyalóterembe, kötelesek voltak a képviselıház vagy a szenátus hivata-
lában bejelenteni nemzetiségüket. A német, magyar, ruszin és lengyel nemzetiségő tör-
vényhozók anyanyelvükön mondhatták el beszédeiket, felszólalásaikat és interpellációikat. 
Nem voltak kötelesek mellékelni fordításokat ezekhez. Ezt a parlament kancelláriája bizto-
sította, ennek volt a feladata. Melyik soknemzetiségő közép-európai országban találkozha-
tunk ezzel a jelenséggel napjainkban? 
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KUGLER JÓZSEF* 
 

A BÉKÉS-CSANÁDI SZLOVÁK PARASZTCSALÁDOK CSEHSZLOVÁKIAI 
LETELEPÍTÉSE A LAKOSSÁGCSERE KERETÉBEN (1945–1948) 

 
THE BEKES-CSANÁD SLOVAKIAN PEASANT FAMILIES RESETTLEMENT 

IN CZECHOSLOVAKIA UNDER THE POPULATION EXCHANGE  
(1945–1948) 

ABSTRACT 

In 1947 on April 12, that is now 65 years ago that actually, the Hungarian-Czechoslovakian 
population exchange has been started. 60 to 70 rail-car trains departed and arrived to the Slovaks 
and Germans inhabited settlements in Hungary and also to the villages and small towns of “Mátyus-
föld” and “Csallóköz”, the places which were under Czechoslovak sovereignty that time. (The name 
of the above mentioned - mostly Hungarian-populated geographical area – was Slovak Lowland.) 
The trains transported all the movable properties (furniture, agricultural tools, livestock) of the fami-
lies covered by the convention from one State to another. The relocation of the Slovaks in Hungary 
(as well known) was voluntary, while the Hungarian families living in the Highland were ordered to 
live their homeland by the Czechoslovak Government. The Slovak authorities wanted to move more 
and more hungarian slovak families with husbanding experiences in to the mentioned area, just to 
ensure the change of the ethnic composition of this region, to make sure of the continuity of agricul-
tural production. The presentation analyzes the resettlements issues (in Slovaika) of the mentioned 
families and the locating difficulties of the Highland families arriving to Hungary. 

Bevezetés 

65 évvel ezelıtt, 1947 áprilisának elsı napjaiban kezdıdött meg a magyar–csehszlovák 
lakosságcsere-egyezmény tényleges végrehajtása, ettıl az idıponttól kezdve közel két éven 
át (téli hónapokat és aratási idıszakot leszámítva) naponta indultak az 50–60 vagonból 
álló, az áttelepülıket és ingóságaikat szállító szerelvények egyik országból a másikba. 
Fıként mátyusföldi, csallóközi és Garam menti magyar gazdacsaládok érkeztek a magyar-
országi németek és szlovákok által lakott településekre, míg kényszerőségbıl elhagyott 
lakóhelyeikre, amelyik a II. világháború után került ismét csehszlovák fennhatóság alá, 
magyarországi, leginkább alföldi, ezen belül is békés-csanádi szlovák földmőves családok 
kerültek.  

Az 1990. évi kelet-közép-európai demokratikus átalakulás eredményeként az elmúlt két 
évtizedben számos monográfia és tanulmány dolgozta fel az említett népességmozgást, 
feltárva annak sok szempontú ok-okozati összefüggéseit is.1 Jelen rövid tanulmány is e 
sokirányú migrációs folyamat egyik elemét, a békés-csanádi szlovákság szlovákiai letelepí-
tésének folyamatát foglalja össze. 
 

                                                 
* PhD, történész, MTA KRTK Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba. 
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Telepítések, telepítéspolitika Kelet-Közép-Európában a XX. században 

A telepítések, pontosabban az etnikai szempontú telepítéspolitika a közép-európai álla-
mok XX. századi kisebbségpolitikájának egyik meghatározó vonása. Telepítésekkel, ame-
lyeket népességnövelı és gazdaságfejlesztı vagy éppen honvédelmi céllal alkalmaztak, 
már középkor századaitól találkozunk.2 Így egyebek mellett idesorolható a szászok, a já-
szok és a kunok vagy hajdúk letelepítése a magyar uralkodók által, illetve a Habsburgok 
védelmi politikáját szolgáló szerb határırvidék létrehozása is a történelmi Magyarország 
déli részén. A török uralom alól felszabadult, csaknem teljesen elnéptelenedett alföldi és 
dunántúli térségek újbóli XVIII. századi benépesítése részben az uralkodóház, részben 
pedig a régi és az új földbirtokos családok telepítéspolitikájának az eredménye, aminek 
során a földesurak nemzetiségi és felekezeti különbség nélkül fogadták be a birtokaik 
megmunkálásához elengedhetetlenül szükséges munkáskezeket.  

A dualizmus idıszakában a magyar kormányok telepítéspolitikáját kevésbé befolyásol-
ták nemzeti szempontok, vagyis a magyar ajkú népességet alig részesítették elınyben a 
föld tulajdonjogának megszerzése vagy a parcellázok során.3 A dualizmus évtizedeiben a 
városok, fıként a megyeszékhelyek népességének nemzetiségi-anyanyelvi összetétele 
ugyanakkor kisebb-nagyobb változáson ment keresztül, fokozatosan emelkedett a magya-
rok aránya a nemzetiségiek által lakott igazgatási központok többségében, amit részben a 
tisztviselık betelepítése (beköltöztetése) is erısített az elmagyarosodás mellett. 

A trianoni békeszerzıdés aláírását követıen a Magyarországgal szomszédos, kiterjedé-
sükben és népességszámukban is jócskán gyarapodó államok a fennhatóságuk alá került 
magyarság lélekszámának minél nagyobb arányú csökkentésére törekedtek.4 Ennek a poli-
tikának része volt egyebek mellett a népszámlálási eredményeknek a nemzetállami érdekek 
szerinti manipulálása, a magát magyarnak valló népesség állampolgárságának megvonása, 
lakóhelyérıl történı eltávolítása. Ezzel egy idıben kezdıdtek meg az államnemzeti szem-
pontú telepítések, amelyik a városokat és a vidéki-falusi térségeket egyaránt célba vette. 
Az új államhatalomhoz kötıdı hivatalnokréteget költöztettek be a közigazgatási közpon-
tokba, míg faluhelyen „nemzeti jellegő” földreformot hajtottak végre, ami leginkább azzal 
jellemezhetı, hogy a többnyire magyar földbirtokosoktól csekély (jelképes) összegért az 
állam megváltotta (kisajátította) a termıföldet, és azt az „uralkodó” nemzethez tartozó új 
földbirtokos réteg, köztük a parasztság számára osztotta ki. A szomszédos államokban élı, 
magukat magyarnak valló egyének viszont így (ha egyébként jogosultak is lettek volna 
erre), nem juthattak földhöz. Számos új mezıgazdasági telep, kolónia épült a szomszédos 
államok magyarok lakta térségeiben a felparcellázott egykori nagybirtokon. A telepítések-
kel szociális és honvédelmi-határırizeti feladatokat (dobrovoljácok, granicsárok) is igye-
kezett megoldani az új államhatalom.5 

Az elsı Csehszlovák Köztársaság idıszakában is telepes falvak (kolóniák) egész háló-
zatát hozták az új államalakulat magyar lakta határvidékein. Az I. világháborút követı 
telepítések, illetve a földreform tulajdonjogilag kevésbé érintette a birtokos paraszti réte-
get, inkább a további földszerzési lehetıségtıl fosztotta meg ıket, bár az elsı Csehszlovák 
Köztársaság idején számos településen korlátozott földbérleti lehetıséghez jutottak a ma-
gyar gazdák is.6 

A II. világháború alatti területi átrendezıdések (bécsi döntések, a Délvidék egy részé-
nek visszacsatolása) egy újabb, de rövidebb ideig tartó „magyar érdekeltségő” telepítési 
hullámot eredményeztek, amivel fıként a korábbi telepítéspolitika eredményeinek részle-
ges felszámolását, és egy szőkebb körő nemzeti jellegő földreformot próbált meg a magyar 
kormányzat elérni. Ennek része volt a bukovinai székelyek haza-, pontosabban a Bácská-
ban történı letelepítése vagy a vitézi birtokok kialakítása is. Azok viszont, akik a korábbi 
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földreformok kedvezményezettjei voltak, a magyar visszacsatolás miatt kerültek nehéz 
helyzetbe, és ezért elmenekültek, vagy a magyar kormány utasította ki ıket.7 

A II. világháborút követı években a hatalmi viszonyok és ezzel együtt az egyes álla-
mok területi kiterjedése, határai ismét megváltoztak, ami a korábbinál is nagyobb arányú 
etnikai típusú népességmozgást idézett elı, felerısödtek ugyanis az egyes államokban a 
teljes etnikai homogenizációt követelı politikai elképzelések, aminek a háborús vereségbıl 
adódóan Közép-Európában mindenekelıtt a kisebbségi sorban élı vagy kerülı németek és 
a magyarok lettek a szenvedı alanyai. Ezeknek az etnikai homogenizációs terveknek részét 
képezték a nemzeti irányultságú telepítések is, amelyek leginkább Csehszlovákiára, Jugo-
szláviára és a Szovjetunióra voltak jellemzıek, de még Magyarországra is begyőrődzött, 
ahol a német kisebbség vált annak kárvallottjává.8 

A II. világháború utáni csehszlovákiai etnikai homogenizáció és telepítéspolitika 

A II. világháború után az 1937. évi (a müncheni egyezmény és az I. bécsi döntés elıtti) 
államterületen újjászervezıdı Csehszlovákia régi-új politikai elitje a nacionalista csoporto-
sulásoktól a polgári pártokon át egészen a kommunistákig (maga mögött tudva Szövetsé-
ges Hatalmak, mindenekelıtt a Szovjetunió támogatását) az egységes, kizárólag csak a 
csehek és a szlovákok által lakott nemzetállam megteremtését tőzte célul. A politikusok 
által megfogalmazott elvekkel pedig a többségi nemzethez tartozók nagy része is egyet 
értett, s így az jelentıs társadalmi támogatottságot élvezett. Beneš elnök és köre ugyanis 
azt a következtetést vonta az elsı Csehszlovák Köztársaság felbomlásából, hogy a magya-
rok és a németek hálátlanná váltak az államalkotó nemzettel szemben, nem értékelték kel-
lıképpen a csehszlovák politikusok által megvalósított egyetlen kelet-közép-európai de-
mokráciát, hanem hátba támadták, felbomlasztották a republikát. Ennek az új politikai 
koncepciónak az elsı nyilvános megfogalmazása az 1945. április 5-én kihirdetett kassai 
kormányprogram volt. 

A nemzetállami elképzeléseket azonban az 1937. évi államterületen kívánták megvaló-
sítani, ahol több mint hárommillió német, és Kárpátalját is hozzászámítva közel egymillió 
magyar, továbbá legalább félmillió ruszin is élt. Jóllehet a ruszinokkal, mint a szláv népek 
egyikével, „különleges” kegyet gyakoroltak a cseh és szlovák politikusok. Egyesülhettek a 
korabeli megfogalmazás szerint „ısi hazájukkal” Ukrajnával, mivel 1945 nyarán Beneš 
elnök hálája jeléül felajánlotta a kárpátaljai területeket a Szovjetuniónak. Ezt követıen, 
tehát 1945 nyarán–ıszén is még mindig három millió német és háromnegyed millió ma-
gyar maradt az államterületen, az ország népességének majdnem harmada. A csehszlovák 
politikusok igyekeztek nemzetközi támogatást szerezni, hogy homogén nemzetállamukat 
minél gyorsabban és hatékonyabban meg tudják valósítani. A németek kitelepítéséhez a 
potsdami konferencián sikerült is megnyerniük a gyıztes nagyhatalmak támogatását, míg a 
magyar kérdés rendezését fıként a nyugati államok diplomáciai nyomására a kétoldalú 
(magyar–csehszlovák) tárgyalásoktól várták. Céljaik eléréséhez pedig a korábbi, vagyis az 
I. világháború utáninál sokkal hatékonyabb telepítéspolitikáját dolgoztak ki, amelyiknek 
számos egymást erısítı összetevıje volt.9 

Már 1944 ıszétıl, a Vörös Hadsereg megjelenésétıl megkezdıdött a korábbi Csehszlo-
vákia területén élı nem szláv ajkú népek üldöztetése, így a mai Kelet-Szlovákia (Bodrog-
köz, Zemplén) magyar lakosságának egy részét „málenkij robotra” hurcolták el a szovje-
tek. Az egyoldalú kitelepítés fıként a Csehországhoz tartozó ún. Szudéta-vidék német 
lakosságát, és a Szlovákia területén (Pozsony és környéke, Szepesség) élı ún. kárpáti né-
meteket érintette, és részben a felvidéki magyar kisebbségek lélekszámát is apasztotta. 
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Elsıként azokat a magyarokat rakta át a határon a fokozatosan kiépülı csehszlovák állam-
hatalom, akik az elsı bécsi döntést követı években költöztek (tisztviselık, pedagógusok) a 
visszacsatolt terültekre. De számos „ıslakos” felvidéki magyart is távozásra kényszerítet-
tek a deportálások vagy a börtönbüntetés kilátásba helyezésével szintén már 1944 ıszétıl a 
csehszlovák hatóságok. A magyar források 30–40 ezerre teszik azok számát, akik az emlí-
tett módon érkeztek a csehszlovák közigazgatás visszaállítását követı hónapokban, nagy-
részt ingóságaik hátrahagyásával a mai Magyarország területére.10 

A II. világháború nemcsak az emberi életekben okozott iszonyatos veszteséget, igaz ez 
volt a legfájóbb és egyszersmind pótolhatatlan is, hanem az anyagi javakban is, ezért leg-
több európai országban bevezették közmunka-kötelezettséget, vagyis az állam elrendelhet-
te, hogy a romok eltakarítását és az újjáépítést a polgároknak sokszor lakóhelyüktıl távoli 
vidéken kell elvégezniük. Bár az 1944 ıszétıl fokozatosan újjászervezıdı Csehszlovákia 
európai mértékkel mérve nem szenvedett jelentıs károkat, a németek kitelepítése miatt 
azonban jelentıs munkaerıhiány lépett fel a cseh-morva területeken, ezért a szlovákiai 
országrészbıl pótolták a hiányzó munkáskezeket, és egyúttal a közmunkarendeletet is alá-
rendelték a nemzeti homogenizációs politikának. Így 1945 ıszén közel tízezer magyar 
nemzetiségő férfit szállítottak a Szudéta-vidékre, munkaszolgálatra, majd 1946/47 telén 
további tízezer felvidéki magyar családot, több mint negyvenezer személyt ugyancsak 
említett térségbe küldtek.11 

A kényszermunkára elhurcolt és a Magyarországra menekült magyarok helyére pedig 
Szlovákia északi és középsı részébıl toboroztak telepeseket. Már a csehszlovák közigaz-
gatás visszaállítását követıen a magyarok lakta szlovákiai településeken kizárólag csak 
szlovákok (csehek) lehettek helyi elöljárók vagy a nemzeti bizottságok tagjai, továbbá ık 
voltak a kedvezményezettjei az ún. nemzeti gondokság (nádrodný právca) intézményének 
is. A gondnokok ugyanis az elkobzásra ítélt (zár alá vett) magyar vagyonok (fıként ipari és 
kereskedelmi vállalkozásokat) felett gyakoroltak ellenırzést. A tisztviselık dél-szlovákiai 
megjelenése mellett a hatóságok már 1945 nyarától-ıszétıl szorgalmazták szlovák iparos 
és fıként földmőves családok letelepítését is. Ez a szándék azonban csak részben valósul-
hatott meg. Az ún. belsı telepesek megjelenése ugyanis konkurenciát jelentett a külföldrıl 
hazatérı (repatriáns, reemigráns) szlovákok számára, mivel a felvidéki magyarság egy 
részének, mintegy kétszázezer embernek az egyoldalú kitelepítését nem sikerült elérnie a 
csehszlovák kormányzatnak.12 

A felvidéki (szlovákiai) magyarság lélekszámának kifejezetten statisztikai csökkentését 
szolgálta az ún. reszlovakizáció. Mivel a Kassai kormányprogram a cseh és szlovák nemzeti-
séghez való tartozáshoz kötötte az állampolgárságot és a hozzákapcsolódó jogokat, ezért az 
állam lehetıséget adott a magukat korábban magyar nemzetiségőnek valló felvidékieknek, 
hogy a hatóságok elıtt szlovákká nyilvánítsák magukat, mintegy ezzel mentesüljenek a hát-
rányos megkülönböztetés alól. A szlovákiai magyarság több mint 40%-a engedett a csábítás-
nak, és vállalta fel e kényszerhelyzetben a többségi nemzethez való tartozását.13 

A szlovák és cseh politikusok a magyar és német lakosság elköltöztetését (kitelepítését) 
összekötötték az évszázadok során szétszóródott szlovákok ás csehek hazatelepítésével, 
repatriálásával. Ennek egyik eleme az 1946. február 27-én aláírt magyar–csehszlovák la-
kosságcsere-egyezmény is. Az egyezmény megkötését a csehszlovák fél szorgalmazta, és e 
diplomácia dokumentumban is jól tükrözi, hogy azt, két nem egyenrangú fél kötötte. A 
magyarországi szlovákok áttelepülése az önkéntességen alapult, míg a szlovákiai magya-
rok esetében a kiválasztás joga az államot illette, vagyis a számukra ez az egyezmény 
kényszer-kitelepítésként értelmezhetı.14 

A történelmi Magyarország egyes térségei (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld) a török uralom 
évszázadaiban, majd pedig azt követı felszabadító háborúk során csaknem teljesen elnép-
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telenedtek. A XVIII. századi újratelepítés eredményeként többek között Felsı-Magyaror-
szág sőrőn lakott térségeibıl magyar és szlovák (tót) telepesek érkeztek az Alföldre. A 
legnépesebb szlovák közösségek Békés és Csanád megyében jöttek létre, de a Bácskában 
(Petrıc) és a Bánságban is éltek kisebb-nagyobb számban szlovákok. A Békés és Csanád 
megyei szlovákok ıseinek többsége a mai Közép-Szlovákia területérıl (fıként az egykori 
Nógrád, Gömör, Kishont, Zólyom vármegyékbıl) vándorolt a jobb élet és a szabad vallás-
gyakorlás reményében a Délkelet-Alföldre, mivel legnagyobb részük evangélikus volt. 
Számos család azonban már úgy érkezett ide, hogy néhány évet átmenetileg valamelyik 
dél-nógrádi vagy Pest megyei településen töltött. A szlovákok többsége az alföldi mezıvá-
rosokban (Békéscsaba, Szarvas, Mezıberény és Tótkomlós) élt (1. ábra).15 

A XVIII. századi újratelepítéstıl az Alföld középsı és déli térségeiben a viszonylag ső-
rőbb középkori településhálózat ugyanis nem szervezıdött újjá, helyette kevesebb számú, 
de népesebb és nagyhatárú mezıváros alakult. E mezıvárosi rendszerhez alkalmazkodtak 
megtelepedésük során a magyarok mellett az alföldi térségbe érkezı nemzetiségek, így a 
németek, románok vagy a szlovákok is. E településtípus egyik jellemzıje volt a XVIII. 
század második felétıl kialakuló tanyarendszer, amelyik a XIX. század közepétıl élte vi-
rágkorát. A dualizmus évtizedeiben megjelenı agárkonjunktúra kedvezı hatással volt a 
mezıvárosok fejlıdésére, ugyanakkor egyfajta differenciálódás is bekövetkezett az említett 
idıszakban a parasztság körében. 

A szlovákok által délkelet-alföldi települések másik típusát az ún. telepítvényes falvak 
vagy kertészközségek (Pitvaros, Ambrózfalva, Csanádalberti) képezték. Határuk és népes-
ségszámuk messze elmaradt a mezıvárosokétól. Ezek a falvak kamarai vagy magánföldes-
úri alapításúak voltak. A XIX. század elsı felében pusztáik benépesítésére, fıként pedig 
dohánytermesztésre kötettek szerzıdést a földbirtokosok jórészt földnélküli zsellérekkel. A 
telepítvényes falvakat általában az egyfelekezetőség és egynyelvőség jellemezte, a legtöbb 
közösség ugyan magyar ajkú katolikus volt, de német és szlovák, illetve evangélikus és 
református közösségeket is találunk közöttük. A dohánytermesztést ezekben a falvakban a 
XIX. század közepétıl a hagyományos gabona- és takarmánytermesztésre épülı gazdálko-
dás váltott fel. Mivel a falvak által használt földterület nem tartozott a telki állományhoz, 
külön rendelet szabályozta annak a polgári korszakbeli tulajdonjogát. A szőkhatárú falvak-
ban a földbirtokviszonyok kedvezıtlenül alakultak, a helyi társadalomban meghatározó 
váltak a törpe- és kisbirtokosok, akik nem tudták földterületüket gyarapítani. 

Az említetteken kívül még további településeken is találunk kisebb-nagyobb szlovák 
közösségeket, amelyek a nagybirtokok XIX–XX. századi felparcellázása (Medgyesegyhá-
za, Kondoros, Csorvás, Csabacsőd) eredményeként jöttek létre, vagy egyéb (egyéni) föld-
vásárlás útján (Mezımegyer, Békés) alakultak ki. Összességében elmondható, hogy a bé-
kés-csanádi szlovákság társadalmi összetételét tekintve heterogén volt. A paraszti népesség 
jelentette (a térségbeli magyarsághoz hasonlóan) a legszámottevıbb csoportot, ugyanakkor 
e paraszti réteg gazdálkodása, birtokstruktúrája is változatos képet mutatott, a modernizá-
lódó, piacra termelı családi gazdaságoktól az önellátást biztosító gazdaságokon át egészen 
a törpebirtokosokig és az agrárproletár létig. A kiegyezést követı gazdasági fellendülés is 
természetesen éreztette hatását a térségben élı szlovákság körében is, fıként Békéscsabán 
és a mezıvárosokban emelkedett az iparban és a tercier szektorban foglalkoztatott népes-
ség száma és aránya.16 A szlovák identitás, a nyelv és a kultúra megırzése is eltérı mérté-
kő volt az egyes közösségeken, sıt még az egyes családokon belül is. Az 1930-as évek 
végére Békéscsabán már megszervezıdött egy viszonylag szők körő értelmiségi-iparos 
réteg is, amelyik az asszimiláció feltartóztatását fogalmazta meg célként, a térségbeli szlo-
vák közösségekben ugyanis (bár eltérı mértékben) az 1920-as évektıl megindult az erıtel-
jesebb elmagyarosodás.17 
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1. ábra. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság (CSÁB) délkelet-alföldi körzetei 
a népesebb szlovák lakta településekkel 

 
Forrás: A szerzı saját szerkesztése 

A telepítések elıkészítése, és lebonyolítása 

A Szlovák Telepítési Hivatal szakemberei nagy reményeket főztek a Kárpát-medencei 
és ezzel együtt a békés-csanádi szlovák parasztcsaládok „hazatelepítéséhez”. Ettıl az ak-
ciótól ugyanis nemcsak a szlovákság lélekszámának jelentıs emelkedését várták, hanem 
olyan a gazdálkodásban jártas családok letelepítését is, akik legalább részben pótolhatták 
volna a kitelepített vagy elmenekült magyarok mezıgazdasági szakértelmét, és így a ter-
melés folyamatosságának fennmaradását is. A háborús veszteségek mellett a zömében 
földmőves felvidéki magyarság bizonytalan jogi helyzete is hozzájárult ahhoz, hogy Cseh-
szlovákiában élelmiszerellátási nehézségek jelentkeztek a béke elsı éveiben. 

A lakosságcsere-egyezmény alapján már 1946. március elejétıl a CSÁB összességben 
mintegy három hónapon keresztül folytathatott toborzást a magyarországi szlovákok kö-
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zött, hogy minél nagyobb számban nyerje meg ıket az áttelepülésre. A trianoni országterü-
leten többé-kevésbé figyelembe véve a szlovákok területi elhelyezkedését a CSÁB 18 to-
borzási körzetet hozott létre, amibıl három (XIV. sz. Szarvasi, a XV. sz. Békéscsabai és a 
XVI. sz. Tótkomlósi található a Délkelet-Alföldön (v. ö. 1. ábra). 

A magyar és a szlovák fél között nézeteltérés támadt a magyarországi szlovákság lélek-
számának megítélésében. A CSÁB 300–450 ezer közöttire becsülte a magyarországi szlo-
vákok számát, míg a magyar fél az 1941. évi népszámlálás eredményeire hivatkozva, ami-
nek során mintegy 76 ezren vallották magukat szlovák anyanyelvőnek, százezer körüli 
szlovák kisebbséggel számolt. Az 1941. évi népszámlálás szerint az akkori magyarországi 
szlovák anyanyelvőek több mint 60%-a, közel 48 ezer fı élt a békés-csanádi térségben. 

A szlovákiai politikusokból, értelmiségiekbıl álló agitációs bizottság tagjai gyakorlatilag 
minden magyarországi (délkelet-alföldi) érdeklıdıhöz eljutottak, munkájukat hatékonyan 
segítették a Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontjának tagjai és szimpatizánsai, akik a 
helyi közösségekben személyes ismeretségüket is latba vetették az áttelepülés érdekében, a 
szervezet szlovák nyelvő lapja, a Sloboda is teljes egészében az áttelepülést propagálta. Az 
érdeklıdı szlovákok minél nagyobb arányú meggyızését érzelmi (nemzeti) és racionálisnak 
tőnı (gazdasági) érvekkel próbálták elérni. A toborzógyőléseken is gyakran elhangzott, és a 
CSÁB által osztogatott röplapokon is hasonló volt olvasható: Miszerint az évszázadok alatt 
szétszóródott szlovákság egyedülálló lehetıség elıtt áll, egyesítheti szétszóródott gyermeke-
it, és azért minden Szlovákián kívül élı szlováknak élnie kell a „hazatelepülés” lehetıségé-
vel. Aki szlovákságát (nyelvét, kultúráját) meg szeretné tartani, annak át kell költöznie az 
anyaországba, amelyik szélesre tárja kapuit a hazatérı véreik elıtt. Aki nem tér haza, szólt a 
figyelmeztetés, az beolvad a magyar tengerbe, örökre elvész a szlovákság számára. 

Külön is nagy figyelmet fordítottak a földmőves lakosságra, akik számára a toborzó 
győlések során gazdálkodásra alkalmas tágas portákat, és megfelelı minimum 5–10 kat. 
hold, vagy énnél is nagyobb földterületet helyeztek kilátásba áttelepülésük esetére.18 Az 
agitáció részeként a Sloboda is térképmelléklettel ellátott cikkekkel igyekezett az érdeklı-
dést felkelteni, az áttelepülık jövendı lakóhelyét bemutatva. Már az ún. négy oldalas je-
lentkezési, közismertebb nevén, a Szlovák lapon is, amelyet aláírásukkal kellett hitelesíte-
niük a jelentkezıknek, részletesen felmérték a kitelepülni szándékozók ingatlanvagyonát 
(ház, termıföld és annak mővelési ág szerinti megoszlása) és a hozzátartozó ingóságokat 
(állatállomány, gazdasági eszközök stb.) is. A jelentkezési lapok birtokában összesíthették 
1946 nyarán az áttelepülni szándékozók erıforrásait, és használták fel az adatokat szlová-
kiai telepítési terveik kidolgozására. A csehszlovákiai áttelepülésre jelentkezettek lélek-
száma országosan elérte a 95 ezret, az átköltözni szándékozók több mint harmada (35 ezer 
fı) volt délkelet-alföldi illetıségő (1. táblázat).19 A jelentkezık társadalmi megoszlása 
változatos képet mutat. A kitelepülés iránti érdeklıdést mindenképpen befolyásolták szo-
ciális szempontok, a kilátásba helyezett kedvezıbb csehszlovákiai életlehetıségek is, hi-
szen a napszámosok száma és aránya mind a Délkelet-Alföldön, mind pedig országosan 
meghaladta a földmővesekét. 

Ha a földmőves családok által birtokolt föld nagyságát vesszük alapul, akkor szembető-
nik a kisbirtokosok túlsúlya (2. táblázat).20 A kitelepülésre jelentkezık földterületének 
nagyságát kedvezıen befolyásolta az 1945. évi magyarországi földreform is. A lakosság-
cserét magyar oldalról koordináló Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság (MÁK) összesí-
tése szerint a jelentkezık több mint 52 ezer kat. hold mezıgazdasági területet birtokoltak, 
amelynek harmada (18 ezer kat. hold) az említett földreform eredményeként került tulaj-
donukba. Az említett földterületnek majdnem fele (25 ezer kat. hold) esett a délkelet-
alföldi településekre, ebbıl a földreform során juttatott terület nagysága megközelítette a 
11,5 ezer kat. holdat, ami az összterület 46%-a. 
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1. táblázat. Az áttelepülésre jelentkezett békés-csanádi szlovákok foglalkozási  
megoszlása (1946) 

CSÁB-körzet 

A jelent-
kezık 
lélek-
száma  

(fı) 

A jelent-
kezési 
lapok 
száma 

(db) 

A jelentkezık foglalkozási szerkezete a jelentkezési 
lapok alapján (fı) 

föld-
mőves 

nap-
számos 

iparos 
háztar-
tásbeli 

egyéb 

Szarvasi 5 691 2 408 496 1 120 278 150 364 

Békéscsabai 16 808 6 853 1465 1 458 2 519 580 831 

Tótkomlósi 12 975 6 071 1731 2 336 595 180 1269 

Békés-Csanád  
   összesen 

35 404 15 332 3692 4 916 3 392 850 2484 

Magyarország 
   egyéb 

60 320 27 549 5324 7 716 7 437 3057 4015 

Magyarország 
   összesen 

95 724 42 881 9016 12 630 10 829 3907 6499 

Forrás: A szerzı saját szerkesztése 
 

 
2. táblázat. Az áttelepülésre jelentkezett békés-csanádi szlovák földmővesek megoszlása 

birtoknagyság szerint (1946) 

CSÁB-körzet 
A földmővesek 

Megoszlása birtoknagyság szerint 
(kat. hold) 

száma aránya (%) 1–5 5–20 20–100 

Szarvasi   496 20,7   229   258     9 

Békéscsabai 1465 21,4   957   492   16 

Tótkomlósi 1731 28,5 1261   439   31 

Békés-Csanád összesen 3692 24,1 2447 1189   56 

Magyarország egyéb 5324 19,3 4049 1110 155 

Magyarország összesen 9016 21,0 6506 2299 211 

Forrás: A szerzı saját szerkesztése 

 
A csehszlovákiai áttelepülésre jelentkezık döntését részben „nemzeti szempontok” is 

befolyásolták, az agitáció hatására feléledhetett a jelentkezık szunnyadó szlovák öntudata 
is, de legalább ilyen erısek voltak a szociális indítékok is, a jobb élet, a saját tulajdon (ház, 
föld) utáni vágy, illetve ezek valósággá válása az áttelepüléssel. A magyarországi s így 
békés-csanádi szlovákság erısen megosztottá vált a „menni vagy maradni” kérdésében. 
Többségük a több mint két évszázad során, amely az alföldi letelepedésüktıl telt el a la-
kosságcseréig, beilleszkedett a magyarországi társadalmi és kulturális keretek közé, és a 
XX. század elejétıl erısödtek az asszimilációs tendenciák is. Egyfajta kettıs identitás ala-
kult ki a békés-csanádi szlovákság körében is, ragaszkodtak hagyományaikhoz, így az 
irodalmi szlováktól valamelyest eltérı anyanyelvükhöz, és erıs lokális kötödéssel is ren-
delkeztek, mindezek sokuknál a szülıföldön való maradás szándékát erısítette.21 

A toborzási akcióval egy idıben, 1946 tavaszán a csehszlovák helyi (települési) igazga-
tás is számba vette magyar nemzetiségő polgárainak vagyoni helyzetét, fıként az ingatlan-
jaikat, a családfıket ugyanis egymás után idézték be a helyi község- vagy városházára, 
ahol okmányokkal kellett igazolniuk tulajdonjogukat.22 1946 nyarára tehát a kitelepülni 
szándékozó magyarországi szlovákok és az áttelepítésre kijelölt felvidéki magyarok ingat-
lan-nyilvántartása egyaránt a csehszlovák hatóságok kezében volt. Ennek birtokában állít-
hatták össze az ún. ikresítési vagy ingatlancsere-névjegyzékeket, amelyek a tényleges cse-
re, a tervezett kölcsönös átköltöztetések alapját jelentették. 



24  ~  A Habsburg Monarchia és öröksége 
 

A szlovákiai telepítési szempontok közül az etnikai volt a legfontosabb, az államterült-
nek gyakorlatilag azt a déli részét érintették, amelyik az elsı bécsi döntés eredményeként 
átmenetileg ismét visszakerült Magyarországhoz. Ebben a döntı többségben magyarok 
lakta, néhol 35–40 km széles területsávban próbálták meg a Szlovák Telepítési Hivatal 
szakemberei a szlovák nyelvhatárt délebbre tolni, illetve a homogén magyar lakosságú 
területek közé szlovák szigeteket kialakítani a többirányú betelepítéssel. De legalább ilyen 
jelentıséget tulajdonítottak a szlovák gazdasági szakemberek annak is, hogy a „hazatérık” 
a korábbiakhoz hasonló földrajzi-természeti viszonyok, talajadottságok közé kerüljenek, 
ahol a mezıgazdasági termelés, növények és tenyésztett állatok is többé-kevésbé hason-
lóak. Általános elvként fogadták el, hogy a kölcsönös áttelepítés alapja a családok, hivata-
los megfogalmazás szerint a „gazdasági egységek” legyenek. A gazdálkodáshoz pedig 
megfelelı lakóházak, gazdasági épületek álljanak rendelkezésükre, továbbá egy-egy gaz-
dasági egységhez legalább 5 kat. hold birtok tartozzon, a magyarországi szlovákoknak 
szánt földterületet egyéb helyi forrásokból (községi földekbıl) kívánták még kiegészíteni. 

A telepítési hivatal a tervek kidolgozásába bevonta kitelepülni szándékozók képviselıit, 
az egyes magyarországi szlovák közösségek által delegált megbízottakat is, akik lehetısé-
get kaptak arra is, hogy Szlovákiába utazzanak és a helyszínen, a közösségük, településük 
számára kijelölt faluban, kisvárosban tájékozódjanak. Az ún. „bizalmiak” érdekvédı tevé-
kenységüket a népességcsere lezárásig végezték. A Magyarországra áttelepített magyarok 
közül többen úgy emlékeznek, hogy a magyarországi szlovákok, illetve képviselıik 1946 
nyarán–ıszén körbejártak a felvidéki falvakat, és amelyik ház megtetszett nekik, annak 
tulajdonosát jelölték ki magyarországi átköltöztetésre. 

A Szlovák Telepítési Hivatal 1946 augusztusában–szeptemberében jelölte ki azokat a ma-
gyar családokat, akiket a csere keretében Magyarországra kívánnak telepíteni. Kik lettek a 
„kiválasztottak”? A hatóságokat nemzeti, illetve szociális-vagyoni szempontok egyaránt irányí-
tották az áttelepítendı magyarok kiválasztásakor. Azok kerültek a névjegyzékbe, akik az ún. 
betelepítési övezetben laktak, továbbá következetesen ragaszkodtak magyarságukhoz, vagyis 
nem nyújtottak be reszlovakizációs kérelmet, és végül olyan megfelelı ház- és földvagyonnal 
rendelkeztek, amelyik alkalmassá teheti az új tulajdonost az önálló gazdálkodásra. Így jelölték 
ki a délkelet-alföldi szlovákok letelepítési helyéül a gazdasági szakemberek a mátyusföldi, a 
csallóközi és az Alsó-Garam menti magyar falvakat, kisvárosokat, illetve ezen települések 
magyarságuk mellett végletekig kitartó, módosabb családjait ingatlanjaikkal (2. ábra).23 E tér-
ség a közeli felvevıpiacoknak és a kiépült gazdasági kapcsolatoknak köszönhetıen fejlett, 
árutermelı mezıgazdasággal, rendelkezett, és egész Csehszlovákia éléstárának számított. 

1946 ıszén került sor az ikresítési ívek összeállítására, amelyik a tényleges kétoldalú 
csere alapját jelentették. Az egy-egy magyarországi településrıl származó szlovák csalá-
dokat igyekeztek ugyanabba vagy legalább egymáshoz közeli felvidéki helységekbe irányí-
tani. Az ún. „ikresítési ívek” „A”. és „B”. oldalból álltak. Az elıbbi az áttelepítésre kijelölt 
felvidéki magyar család (gazdasági egység) adatait tartalmazta: lakcímet, a gazdasági egy-
séghez tartozó személyek felsorolását, születési évükkel együtt, a családfı foglalkozását, a 
gazdasági egységhez tartó mezıgazdasági terület nagyságát, külön jelölve a szılıt, illetve 
az áttelepítendık által birtokolt ház (házrész) arányát. A másik, vagyis a „B”. oldal ugyan-
ezeket az információkat jelenítette meg, csak éppen az áttelepülni szándékozó szlovák 
családokra vonatkoztatva. Egy-egy ív 32 magyar és ugyanannyi szlovák család (gazdasági 
egység) adatait helyezte egymás mellé,úgy, hogy mindegyik felvidéki családnak volt egy 
magyarországi szlovák „ikerpárja”. Azokról a kitelepülni szándékozó szlovákokról, akik 
nem, vagy alig rendelkeztek ingatlanvagyonnal önálló („S”jelzéső) névjegyzéket állítottak 
össze, ıket egyoldalúan fogadta be Csehszlovák Állam, legtöbbjüket az ún. Szudéta-vidé-
ken, a kitelepített németek ingatlanjaiban helyezték el. 
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2. ábra. A békés-csanádi szlovákok szlovákiai letelepítése a lakosságcsere keretében 

 
Forrás: A szerzı saját szerkesztése 

 
Az ikresítési ívek számbavétele során egyértelmővé válik, hogy a szlovák hatóságok 

többnyire módosabb magyar családokat jelöltek ki áttelepítésre, mint szlovák „ikerpár-
jaik”voltak (3. táblázat).24 Az említett névjegyzékek segítségével bonyolították le a tényle-
ges átköltöztetéseket1947 április elejétıl mintegy két éven keresztül. 

 
3. táblázat. Az ún. ingatlancsere-névjegyzék 

 

A oldal 
szlovákiai település 

B oldal 
magyarországi település 

Érsekújvár, 
Komáromszentpéter, Andód, 

Perbete 
Békéscsaba 

A névjegyzékben szereplı családok (gaz-
dasági egységek) száma 

  599   595 

A gazdasági egységekhez tartozó szemé-
lyek száma 

2241 2572 

A családok tulajdonában levı házak (ta-
nyák) száma 

  594   369 

Ebbıl 1/1 tulajdonrész   573   326 

A mezıgazdasági ingatlanok összterülete 
(kat. hold) 

6721 2112 

Ebbıl 1–5 kat. hold   112   419 

5–10 kat. hold   323   146 

10–20 kat. hold   182     29 

20 kat. hold felett     73       1 

A családfık közül földmőves foglalkozású   552   556 

Forrás: A szerzı saját szerkesztése 
 
Az egyezmény biztosította az ingóságok (bútorok, mezıgazdasági eszközök, állatállo-

mány) kölcsönös, szabad és vámmentes átvitelét egyik országból a másikba, jóllehet ezt az 
elvet a csehszlovák fél szerette volna megváltoztatni, a magyar kormány azonban ragasz-
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kodott az egyezmény szelleméhez, a vita miatt viszont mintegy félévvel késıbb kezdıdhe-
tett meg a tényleges csere. Mivel óriási tömegő árut kellett elszállítani, ezért a költözteté-
seket csak a vasút igénybevételével lehetett megoldani. Az ún. berakodó állomásokon álló 
induló szerelvényekhez pedig tehergépkocsival szállították az ingóságokat, és ugyanilyen 
módon történt a megérkezés után az értékeknek az érkezési állomásról történı házhoz vite-
le is. Az ikresítési íveket kizárólag csak a szlovák fél tudta hasznosítani, mivel az áttelepí-
tett magyarok annyi ingatlant hagytak hátra, amennyi biztosította a kitelepülı szlovák csa-
ládok megfelelı életkezdését. Magyarországon azonban az említett okok miatt rendkívüli 
nehézséget okozott az áttelepített felvidéki családok fogadása, akiknek közel négyötödét a 
kitelepített vagy vagyonelkobzást szenvedett magyarországi németek ingatlanjaiban he-
lyezte el kormánybiztosság.25 

A lakosságcsere keretében a békés-csanádi térségbıl mintegy 35 ezren jelentkeztek át-
településre, akinek több mint kétharmada közel 25 ezer fı (6 ezer család) ténylegesen is 
csehszlovák állampolgár lett. A magyarországi szlovákok ugyanis, amíg át nem lépték a 
magyar határt, visszavonhatták kitelepülési szándékukat, ezt a lehetıséget a MÁK többször 
is megerısítette számukra, a csehszlovák fél azonban emiatt Magyarországot a csere elsza-
botálásával vádolta. Levéltári forrásokra alapozott becsléseink szerint mintegy 1000–1200 
olyan kisbirtokos békés-csanádi szlovák parasztcsalád (gazdasági egység) költözött át 
Szlovákiába, akik többé-kevésbé már Magyarországon is önállóan gazdálkodtak, mellettük 
még néhány száz, kevés földdel rendelkezı, de a gazdálkodásban valamilyen fokú jártas-
ságot szerzett délkelet-alföldi családot is letelepítettek az említett térségbe a szlovák ható-
ságok. Az önálló gazdálkodásban jártás magyar parasztcsaládok szakértelmét legfeljebb 
csak részben sikerült a lakosságcsere során pótolnia a Szlovák Telepítési Hivatalnak. A 
telepítési szakemberek igen jelentıs segítséget nyújtottak (gépek, állatok, vetımag) az 
áttelepült parasztcsaládoknak, akik ennek ellenére nehezen találták meg helyüket új ottho-
nukban.26 
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AND THEIR ANSWERS TO THE ECONOMIC-SOCIAL CRISIS (1918–1938) 

ABSTRACT 

The present economic crisis did not only exert a serious influence on the economic, production, 
service and social systems of Western democracies, but also generated a scientific interest in the 
past crisis periods and their solutions. The Hungarian social and economic history research did not 
pay necessary attention to the not totalitarian efforts of the interwar period aimed at reforming the 
state, society and economy till now. This study tries to present the theories based on holistic views 
of the 1930’s. The suggestion of solution based on conservative thoughts and especially the social 
teach of the Holy See intended to overcome the crisis by strengthening the community instead of 
maintaining the individualist society having start to fall apart. The new estate style social and eco-
nomic organizing model put often under the same heading with corporatism started its winning 
course especially after the Great Depression. It seemed that the state of vocational order may assist 
in solving the political and economic crisis and eliminating the lacks of democracy and of capital-
ism organizing. The study presents two trends of the vocational order conception. The first one is 
based on social instruction of Roman Catholic Church, which – especially following Johannes 
Messner – suggested to build a new social and economic order, which is based on subsidiarity and 
gives free play for democratic elements as well. The concept of the other trend, the universalism 
however had radically anti-democratic elements. After Othmar Spann’s views it constituted a con-
cept of the autoriter-carismatic state, and leaned to cooperate even with the national socialism for 
reaching its goal: eliminating the liberalism and „partyocracy”. The author emphasizes in his sum-
mary that the Messner-trend did not cease to exist even after the Second World War: the social 
market economy based on concordance and cooperation between social actors instead of class battle 
is a descendant of this view in many respects. 

1. Bevezetés 

A „Nagy Háború” a korabeli Európa számára világrengetı változásokat hozott. Nem-
csak politikai-földrajzi szempontok alapján rendezte újjá Európa szinte egészét, de számos 
új kihívás elé állította a 20. századba lépı államokat és társadalmakat. Véleményünk sze-
rint a kialakult gazdasági, államszervezési, társadalmi és szociális válság révén általánossá 
vált az a nézıpont, hogy a hagyományos liberális szemléletmód és a vele szorosan össze-
fonódó klasszikus manchesteri kapitalizmus jutott mély válságba. A korabeli Európában 
tapasztalható infláció, a pénztartalékok kiürülése, a munkanélküliség és a szegénység olyan 
társadalmi feszültségeket generáltak, melyek egyre nyilvánvalóbbá tették a szabadverse-
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nyen alapuló liberális pénzpiaci szemléletmód árnyoldalait. A fékek és korlátok nélküli 
individualista elınyökre, munkaköltség-csökkentésre és ezáltal profitmaximalizálásra építı 
kapitalista gazdaság 1929-es válsága pedig egyértelmővé tette, hogy új utakra van szükség 
a társadalmi robbanás elkerülése érdekében. Az útkeresés során, a válság percepciójának 
köszönhetıen különösen Közép- és Kelet-Európa „új nemzetiségi államai” igyekeztek 
elszakadni az alapvetıen a gyıztes nagyhatalmak révén rájuk helyezett demokratikusnak 
tekintett államberendezkedéstıl. Így jó táptalajt kínáltak azoknak a mozgalmaknak, melyek 
az „egység, rend és integritás” megteremtését vizionálták. 

A problémák iránt fogékony politikusok, szociológusok, társadalomtudósok és közgaz-
dászok ettıl kezdve az elsıdleges kérdésnek az állam nemzetgazdaságban elfoglalt helyé-
nek tisztázását tekintették. Úgy vélték, a társadalmi béke és az állami stabilitás megvalósí-
tása érdekében elkerülhetetlen a 19. századi fejlıdésmenet nyomán meghatározóvá vált új 
társadalmi viszonyrendszer, a munkaadó és munkavállaló kapcsolatának újragondolása. A 
korábbi tapasztalatokra és új elméletekre egyaránt alapozva igyekeztek új alapokra helyez-
ni a szociális kérdés megoldás, ezen belül is az állami szerepvállalás motívumait és az 
egyes társadalmi osztályok szerepkörét. 

Ennek során kialakultak az erı politikájára építı totalitárius válaszok és megoldások, 
melyekkel ehelyütt nem kívánunk részleteiben foglalkozni. Ezek közé sorolhatjuk az 1917-
tıl államszervezı erıként jelentkezı marxista gyökerekre visszatekintı szovjet kommu-
nizmust (ekkor még elsısorban leninizmus és sztálinizmus), továbbá az 1922-tıl szintén 
saját állami formákat kialakító olasz fasizmust, valamint az elsı ízben 1923-ban a hatalom 
átvételét megkísérlı német típusú nemzeti szocializmust (hitlerizmust).1 

E totalitárius megközelítésmódokkal szemben fogalmazódott meg a keresztény-konzervatív 
gondolkodói körre és különösen a pápai szociális tanításra alapozó megoldási kísérlet, amely az 
individualista, szétforgácsolódó társadalmak helyett a közösség megerısítésével gondolta a 
válságot leküzdhetınek. A korporatív berendezkedéssel gyakran egy kalap alá vett új rendi 
társadalom- és gazdaságszervezési modell különösen a nagy gazdasági válság után indult euró-
pai hódítóútjára. Úgy tőnt, hogy a hivatásrendi állam elımozdíthatja a belpolitikai válságok 
felszámolását, a világválság kihívásainak megoldását és mindezeken túl a demokráciában, 
valamint a kapitalista gazdaságszervezésben mutatkozó hiányosságok kiküszöbölését. A kiút-
keresésben mintegy varázsszóként hatott a (hivatás)rendi közösségi állam megteremtése, me-
lyet igen széles körben propagáltak: a politikai katolicizmus jeles képviselıitıl a konzervatív 
forradalmárokon át a nemzetiszocialista, sıt a mérsékelt szociáldemokrata táborig nyúlt az e 
kérdést felkarolók köre.2 Az mindenesetre korábbi kutatásokból is nyilvánvalóvá vált, hogy 
akár a korszak totalitárius vezetıi is elıszeretettel hivatkoztak korporatív, illetve (hivatás)rendi 
koncepciókra. A tömegek számára közérthetı módon ezzel is a hagyományos liberális parla-
mentarizmus túlhaladottságát, a demokratikus társadalmi berendezkedés hibás mivoltát igye-
keztek hangsúlyozni. Mindez azonban nem jelentette a hivatásrendi eszme tényleges megvaló-
sítását, sokkal inkább az ezzel a gondolatkörrel foglalkozó tudósok késıbbi diszkreditálását, az 
eszmében fellelhetı autoriter hajlamok késıbbi recitálását.3 

A számos megoldási kísérlet egy alaptézisben egyetértett: nem elégséges a tüneti jelen-
ségek, vagyis a társadalmi feszültségek és a szociális problémák felületi kezelése, ennél 
sokkal mélyebbre ható megoldásokra van szükség, ami pedig mindegyik esetben egy telje-
sen új politikai, társadalmi-gazdasági szisztéma létrehozását jelentette. A változást igény-
lık elıtt egyértelmőnek tőnt, hogy újra kell gondolni a társadalmi és gazdasági érdekek 
képviseletének egész rendszerét, azaz újra kell szabályozni a gazdasági és szociális, vala-
mint az ezeket átfogó politikai döntéshozatali struktúrákat. 

A két világháború között a fent említett hivatásrendi eszme leginkább két államban, a 
Salazar-féle Portugáliában, valamint Német-Ausztriában válhatott államformáló erıvé.4 



Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik …   ~  31
 

Ezen idıszak megítélése a történetírásban mindmáig nem egységes, az objektív tények 
hátterével, következményeivel kapcsolatosan eltérı politika-történeti, filozófiai álláspontok 
alakultak ki és mindmáig a szubjektív történészi hozzáállás határozza meg eme néhány év 
megítélését. Számos esetben igyekeztek az osztrák modellt összemosni a totalitárius meg-
oldási kísérletekkel; véleményünk szerint azonban nem született mindeddig olyan összeg-
zés, amely az államberendezkedés sokrétőségét, valamint a nemzetközi erıtér által kiraj-
zolt összefüggéseket minden tekintetben elemzı értékelés alá vonta volna. Mindezek nyo-
mán a korszak osztrák gondolkodóinak elıítéletektıl mentes bemutatása és értékelése sem 
valósult meg a hazai történetírásban. Viszont éppen emiatt nem érthetünk egyet azzal a 
megfogalmazással, miszerint „az osztrák fasizmus [sic!] nem rendelkezett önálló ideológiai 
rendszerrel, amely a konzervatív-katolikus eszmekörrel szemben lényegesen új elemeket 
tartalmazott volna.”5 Jelen tanulmány ennek épp ellenkezıjét igyekszik bizonyítani és egy-
idejőleg a bemutatásra kerülı politika-, társadalom- és filozófiatörténeti gondolatok egysé-
ges keretben történı értelmezésével egy jövıbeni átfogó és összegzı elemzés létrejöttéhez 
is támpontokat kíván nyújtani. 

Fontos itt hangsúlyoznunk, hogy az elemzés központi tárgyát képezı (hivatás)rendi 
gondolat nem alkotott egységes, általános ismérvekkel leírható eszmerendszert. A válaszo-
kat keresı gondolkodók (közgazdászok, filozófusok, történészek, szociológusok, egyhá-
ziak) számos korai elıfutárra, akár Aquinói Szent Tamás „organikus társadalom-szemléle-
téig” visszanyúló elızményre építhettek.6 Eddigi kutatásaink alapján három irányzatát 
különíthetjük el egymástól a két világháború között reneszánszát élı „rendi gondolatnak”. 
Az egyik alapvetıen a katolikus egyház szociális tanítására is alapozó irányzat, mely egy 
szubszidiaritásra építı, demokratikus elemeknek is teret engedı új társadalmi-gazdasági 
rend megvalósítására tesz javaslatot. Eme irányzat meghatározó dokumentumainak tekint-
hetjük azt a két pápai enciklikát, melyek a késıbbiekben a hivatásrendi államszervezıdé-
sek számára is alapdokumentummá, hivatkozási alappá és eszmei bázissá váltak. XIII. Leó 
pápa 1891. május 15-én tette közzé Rerum novarum kezdető, a munkások helyzetérıl szóló 
enciklikáját, mely egyfelıl az addig felhalmozott keresztény-konzervatív gondolkodók 
elméleteire épült, másfelıl pedig alapvetıen meghatározta a továbbiakban a keresztényszo-
ciális7 (és egyéb konzervatív) gondolkodók eszméit. Az enciklika 40. évfordulójára idızí-
tette XI. Pius pápa saját Quadragesimo anno kezdető társadalmi tanítását, melynek hatására 
indult meg a hivatásrendiség részletesebb kidolgozása, és a hivatásrendi gondolat gyakor-
latba történı átültetésének több kísérlete.8 Ennek a katolikus ihletettségő irányzatnak az 
egyik alegysége véleményünk szerint a számos konzervatív gondolkodó által is propagált, 
antikapitalista és antidemokratikus tendenciákat is magába sőrítı nézıpont, mely azonban 
még mindig az egyházi tanítás közelében helyezkedik el. Ezt önmagában is nehéz elhatá-
rolni a második kategória képviselıitıl, a konzervatív forradalmárok és a nemzetiszocialis-
ta mozgalommal is kokettálók elképzeléseitıl, mely az autoriter-karizmatikus rendi kon-
cepciókban öltött testet. Ennek legfıbb ismérve a vallási motívumok, az egyházi iránymu-
tatás mellızése. A harmadik megközelítés a baloldallal is kiegyezést keresı, gyakran a 
szociáldemokrata táborhoz sodródó gondolkodók által felvázolt „irányított gazdaság” kon-
cepciója, melyben a „munkavállalói kamara” vagy a „gazdasági tanácsok” kapnak jelentıs 
szerepet.9 Jelen tanulmányban az elsı két kategóriát megtestesítı egy-egy jelentıs szemé-
lyiség gondolatait igyekszünk bemutatni és ezzel is a (hivatás)rendi gondolat sokszínősé-
gét, valamint a megoldások eltérı mivoltát szemléltetni. 
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2. A katolikus-konzervatív (hivatás)rendi válságmegoldás 

2.1. Elızmények 

A katolikus társadalmi (szociális) tanítással összefonódó gazdasági-társadalmi reform-
elképzelések alkotják véleményünk szerint a (hivatás)rendi eszme legrégebbi múltra visz-
szatekintı és a második világháború után is jelentıs hatást kifejtı nézetrendszerét. Az 
elızmények, melyek a romantika politikájában, Adam Müller vagy Franz von Baader or-
ganikus államfelfogásában, majd a keresztényszociális mozgalomban, Karl von Vogelsang 
gondolataiban mutatkoznak, szétfeszítenék e tanulmány terjedelmi kereteit.10 Különösen az 
1920-as évek krízisei hozták felszínre az új „szociális-gazdasági hivatásrendi szisztéma” 
iránti törekvéseket. A szolidaritás talaján a munkaadók és munkavállalók közötti kapcsola-
tokat újragondolni igyekvı – elsısorban német gondolkodókból álló – kör vezetı szereplı-
je Oswald von Nell-Breuning jezsuita atya volt.11 Elképzelései szerint önkéntes, egyenjogú 
kapcsolatokból kinövı (rendi) önkormányzati szervezeteket kell létrehozni, melyek a szo-
lidáris társadalom alapegységeivé válhatnak, leküzdhetik az individualista szemléletmódot 
és felválthatják az osztálytársadalom rémképét. A szubszidiaritás alapján ezek önmaguk 
dönthetnek a legfontosabb (akár politikai) kérdésekrıl, így az állam csak azokat a felada-
tokat látja majd el, amelyek ellátására a polgárok és a rendek nem képesek. Az ún. 
„Königswinterer Kreis” gondolkodói részben hatottak XI. Pius pápa enciklikájára, részben 
saját elképzeléseik megerısítését látták az enciklika által megfogalmazott gondolatokban. 
Nem az egész államfelépítmény újrarendezését kívánták, hanem a szociális partnerek és a 
társadalom alkotóelemei közötti kapcsolatok újragondolását.12 Ebbe a sorba illeszkedett az 
1931-es pápai enciklika nyomán a gondolatokat hatványozottan felkaroló Johannes Messner 
megoldási javaslata is. 

2.2. Johannes Messner és az „organikus demokrácia” 

Johannes Messner, aki maga is munkáscsaládból származott és papként is elsı kézbıl 
ismerte a legégetıbb társadalmi problémákat, már az 1920-as években aktív szerepet vál-
lalt a katolikus szociális tanítás megújításában és újraértelmezésében. Messner megközelí-
tése nem kapitalizmusellenes, az egyházi gondolkodó nem „harmadik utas megoldást” 
keres a tervgazdálkodás és a szabad piacgazdaság között, viszont szilárd katolikus, egyházi 
alapokon nyugodva elveti a liberális, „mammonista” kapitalizmus önzését és társadalom-
romboló hatásait, valamint az erre válaszokat adó totalitárius eszméket, köztük a kommu-
nista bolsevizmust. Megoldásokat keresve jut el a keresztény szociális reform gondolatáig, 
mely véleménye szerint olyan alapvetı erkölcsi normákat tartalmaz, melyeknek minden 
egyes történelmileg létrejövı gazdasági rendszerben érvényesülniük kellene. Ehhez a leg-
optimálisabb keretet Messner szerint még mindig a piacgazdaság és az újragondolt demok-
ratikus államrend adhatják. Ebben ugyanis, szemben az osztálytársadalom szociális cso-
portjai között húzódó ellentétekkel és feszültségekkel, a foglalkozási csoportok rendi 
együttmőködése megvalósíthatja a közjót. Messner rendszere nem feltételezte az érdekel-
lentétek azonnali megszőnését, de elmélete szerint a közös élet- és kulturális szükségletek 
megteremtésébıl fakadó, munkamegosztásból származó feszültségek éppen a rendi keret 
közösségi normái révén békésen és nyugodtan – belsı érdekkiegyenlítéssel – rendezhe-
tık.13 

Egy, a jövıre nézve is rendkívül fontos gondolat jelent meg a „proletariátus felszámolá-
sa” („Entproletarisierung”) kapcsán Messner munkásságában: a számos rendiséggel foglal-
kozó munkában, majd a Quadragesimo anno enciklikában is kinyilvánított cél Messner 
esetében a „paritás” megteremtésével válik elérhetıvé. A munkásság számára a folyama-
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tokban való döntéshozatal és az ezzel járó felelısség („Mitbestimmung und Mitverantwor-
tung”) biztosítása csak a rendi keretek között lehetséges, ugyanakkor ezzel megvalósul a 
munkaadó és munkavállaló közötti paritás. Ennek révén a munkás is a társadalom teljes 
jogú tagjává válik. A társadalom egy „egyének felett álló valóság; értelme teljesen eredeti 
jellegő; céljai pedig hasonló módon az egyes emberek felett állnak; a nagyobb társadalom 
a kisebb társadalmi szövetségekbıl épül fel, melyek közvetett életcélokon alapulnak; az 
átfogó nagyobb társadalom magasabb céljai meghatározzák a kisebb társadalmi képzıd-
mények kényszerő rendjét is; minden kisebb szövetség feladatot kap a társadalmi összcé-
lok megvalósításában és ezáltal a feladatok tagok általi teljesítésével viseli az össztársada-
lommal szembeni felelısséget.”14 

Messner munkájában a kor számos kérdésére reflektálva, állást foglalt az aktuális de-
mokrácia-vita kapcsán is. Igyekezett elkülöníteni egymástól a „formális demokrácia” és az 
általa megvalósítandónak vélt „organikus demokrácia” fogalmát. Elıbbit a teljes társada-
lom – egyenlı értékő – szavazatainak többsége irányítja, melyet a véletlenszerőség és a 
pártok egoizmusa, valamint a demagóg befolyásolás határoz meg. Ezzel szemben az orga-
nikus demokráciában („organische Demokratie”) mindenki szavazata az általa viselt fele-
lısség alapján kerül értékelésre, a társadalmat alkotó egyes kisebb közösségek (rendek) 
pedig a lehetı legtöbb lehetıséget kapják, hogy minél több kérdést saját felelısségi körben 
szabályozzanak. Ez a szubszidiaritás elve, melyben összesen 16 különbözı funkciót felté-
telez. Ezek között találjuk a mai demokrácia-felfogásunk alappilléreinek tekintett önkor-
mányzatiság elvét, a társadalmi uralom decentralizációjának elvét, a „szabad társadalom” 
elvét, a társadalmi cselekedetek szubszidiárus mivoltát. Ebben a megközelítésben az ál-
lamvezetés számára a közjó szem elıtt tartása a kötelezı norma, ennek biztosítását viszont 
minden partikuláris közösségi érdekkel szemben garantálnia kell. Ez akár az autoriter veze-
tési stílust is lehetıvé teszi.15 

A politika kérdéseit késıbbi munkáiban tovább finomította és különösen az 1936-ban 
megjelent (hivatás)rendi államról szóló elemzésében tért ki az államvezetés témájára. Meg-
fogalmazása szerint az állam felelıssége csak addig terjedhet, amíg közérdek áll fenn; 
minden más esetben megırzik a kisebb közösségek a saját érdekeikbıl fakadó önállóságu-
kat és önrendelkezési jogukat, igaz csak úgy, hogy figyelembe veszik és alárendelik azt a 
közérdeknek. Ez gátat vethet mindennemő totalitárius törekvésnek. A felülrıl, csak az 
állam egésze irányából kényszerrel szervezett társadalom ugyanolyan „mechanikus” szer-
vezési modellt jelentene, mint a meghaladni kívánt individualista megközelítésmód. A 
rendi társadalom Messner szerint azzal tőnik ki, hogy az egyéneket összefogó (hivatás)ren-
dek nemcsak saját szabadságjogaikat, de az egyén mozgásterét is megırzik. A rendi modell 
ezáltal a szabadság és kötöttség megfelelı mértékét tudja kialakítani, a közjó és a szabad-
ság egyenlı mértékben érvényesül és egymáshoz való viszonyuk is tisztázott.16 

A Messner által felvázolt megoldásban megtalálhatjuk a katolikus társadalmi tanítás 
számos elemét. A szociális tanítás elsı tudatos és konkrét megfogalmazására éppen az 
ipari forradalom nyomán kialakuló modern kapitalista társadalmi rend keretei között került 
sor. Az evangélium szeretet-parancsát a mindennapokba átültetve normatív tanokat kívánt 
megfogalmazni az individualista és marxista veszélyek közepette.17 A katolikus társadalmi 
tanítás alapjaiban a tízparancsolatra támaszkodott és támaszkodik mind a mai napig. Ennek 
során azonban egy idıben és térben nem behatárolható szociális eszménykép mentén ori-
entálódik, vagyis kilép a történelmi kategóriákból. Ezáltal az általános érvényő morális 
tanítás minden egyes konkrét szociális helyzetben segítséget nyújthat, hiszen a bibliai ala-
pok nem intézményesült formában állnak elıttünk, hanem – a közjó megvalósításához – az 
adott kor körülményei között használandó inspirációként. Ennek veszélye azonban, hogy 
kötetlen formában, mindössze hivatkozási alapként igyekeznek felhasználni a szociális 
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tanítást, aminek bekövetkeztének tekinthetjük az 1934-es osztrák állami átalakulást (a hi-
vatásrendi alkotmány „megkeresztelése” nem tünteti el annak „profán” jellegét).18 Ezt ma-
ga Johannes Messner is felismerte, amikor kijelentette: a mindenkor érvényes, kortól füg-
getlen erkölcsi és természetjogi elvek az adott korok különbségei miatt más és más, tartal-
milag differenciált követelésekhez vezetnek. Ezek kifejezıdése pedig tetten érhetı a min-
denkori pasztorációs tevékenység során és különösen a pápák szociális enciklikáiban! Így 
az egyházi társadalmi etikai tanítások a szociális téren végbemenı cselekvések számára 
iránymutatásul szolgálhatnak: olyan normatív viselkedési szabályok kialakítását teszik 
lehetıvé, melyek a bibliai kinyilatkoztatáson alapulnak és melyeket a mindenkori korhoz 
kell alakítani.19 

Ezáltal elmondhatjuk, hogy e két világháború közötti megoldási kísérletben benne fog-
laltatik a mai katolikus-konzervatív felfogás csírája. Az ugyanis még mind a mai napig a 
közjó, a szubszidiaritás és a szolidaritás, valamint az igazságosság fogalmai köré szervezi 
az állami feladatok jelentıs részét. Ennek során az állami vezetésnek számba kell vennie, 
majd igazságos mérlegelés tárgyává kell tennie a különbözı társadalmi csoportok érdekeit 
és ezek között az optimális egyensúly megteremtését kell elımozdítania. A közjó minden 
irányban megvalósult igazságosság. E felfogásban már benne foglaltatik a személyközpon-
tú megközelítés, a modern „kiegyensúlyozott keresztény individualizmus” (perszonaliz-
mus), mely szerint a társadalom érdeke nem törölheti el az egyén érdekét. Ebben segít a 
szubszidiaritás és az organikus filozófia: a legkisebb, a legközvetlenebb közösség élvez 
elınyt abban, amire képes, és ezt kell kisegítenie, pótolnia, védelmeznie a magasabb szintő 
közösségnek.20 

A tanítás ma ezáltal az egyénre irányul, de minden közösségi kötıdésével egyetemben. 
Alapvetı posztulátum, hogy a közjó megvalósulása révén az egyén számára is jólét érhetı 
el, mind a szabadság, mind pedig az anyagi jólét tekintetében. Szintén az egyénre irányul 
az a törekvés, hogy a reformok hosszú távú sikeressége érdekében a szellemiségben történ-
jen változás (másodlagos szocializáció).21 

E keresztény-konzervatív megközelítésmódnál azonban szélesebb támogatottságra és 
nagyobb ismertségre tett szert a (hivatás)rendi gondolat antidemokratikus megformálása. 
Ez a nézıpont elsısorban a pártállam meghaladására és a „formális demokrácia” felszámo-
lására kívánta létrehozni az új rendi államot, valamint ebben látta a megfelelı eszközt a 
gazdasági világválság utáni antikapitalista modell megvalósításához. Ehhez a kiindulópon-
tot Othmar Spann univerzalista, autoriter-elitista államkoncepciója szolgáltatta. 

2.3. Az univerzalizmus újrendi állama 

Az osztrák Othmar Spann az 1920-as és 1930-as évek egyik legjelentısebb közgazda-
ságtani, társadalom-filozófiai gondolkodójának számít, akinek munkássága alapvetıen 
befolyásolta az 1934-ben létrehozott osztrák „hivatásrendi” állam koncepcióját. Filozófiája 
élı, egészben létezı szervezetként értelmezte az államot, melynek tagjai a rendek. Spann 
munkásságának köszönhetıen a politikai romantika által a 19. században újólag megfo-
galmazott „test-metafora” vált az állam és társadalom leírásának központi elemévé. 

Az elsı világháborút követıen Spann a bécsi egyetem oktatójaként mindvégig az új 
osztrák köztársasági állam „elkötelezett ellenfeleként” nyilvánult meg, az általa többször is 
megfogalmazott „igaz államról” szóló értekezése rendkívüli érdeklıdést váltott ki a kortár-
sak körében. Ezzel ismertté és széles körökben elfogadottá tette az általa 1908-ban megal-
kotott „univerzalizmus” eszmeiségét. Az új filozófia maga is jelentıs elızményekre építhe-
tett. Spann gondolatai többek között Platón és Arisztotelész, vagy Eckhart mester és Aqui-
nói Szent Tamás filozófiájára nyúltak vissza. Ugyancsak Spann volt az, aki a német ro-
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mantika gondolkodóit újraértelmezte valamint új távlatokat nyitott az empirizmus, materia-
lizmus, individualizmus és kollektivizmus elleni küzdelemben.22 

Az univerzalizmust zárt filozófiai rendszerként, belsı ellentmondásokat kizáró koncep-
cióként való felállítása nagyban megkülönbözteti egyéb hivatásrendi elméletektıl és hoz-
zájárult jelentıs sikeréhez, befolyásához is. A Spann-féle gondolat, amelyet késıbb tanít-
ványai, követıi, így többek között Walter Heinrich, Wilhelm Andreae vagy Jakob Baxa 
vittek tovább, számos a szőkebb értelemben vett társadalom- és gazdaságpolitikán túlmuta-
tó gondolatot tartalmazott és a vallásfilozófia, a közgazdaságtan, a mővészettörténet, a 
történet- és jogtudomány területeit is érintette.23 Az univerzalizmus felfogásában a vallás, a 
filozófia, a mővészet és a tudomány – a nemzet eredendı értékével egyetemben – a társa-
dalmi lét elengedhetetlen és legfontosabb szellemi tartalmát képezik, tökéletességének ırei 
pedig az erkölcs és a jog. Mindennek a megóvásához van szükség szervezeti keretekre, 
melyek csúcsán az állam mint az együttes politikai felelısség hordozója áll.24 

Az univerzalizmusban, szemben az individualizmus egyénközpontúságával, a társada-
lom és annak tagjai, a rendek a lényegesek. Ebben a felfogásban az állam, mint a társada-
lom összefogója, mint az Egész megvalósulása az elsıdlegesen fontos. Platón gondolataira 
hivatkozva jelentette ki: „Az állam a legfıbb jó hordozója. Az állam, az Egész, a közösség 
azonban nemcsak hordozója az erkölcsnek, hanem saját maga is teljes egészében erköl-
csös, a közjó lényege, az erkölcsös lényege.”25 

Az univerzalizmus szerint elérkezett az „individualizmus válsága”, amit a társadalom 
„betegség-tünetei” igazolnak. A természetjogra alapozott individualizmus politikai kifeje-
zıdése maga a liberalizmus és a demokrácia. Vagyis Spann szerint az individualizmus 
leküzdéséhez egyben a liberalizmuson és a demokrácián kell túllépni. Az anti-individualis-
ta megközelítésmód egyben az egyéni jogok, a népszuverenitás és az 1789-es forradalom 
eszméinek teljes elutasítását is jelentette. Spann számára a túlértékelt liberális szabadság-
eszme magában hordozza a szellemi elszegényedés csíráit, az egyenlıség demokratikus 
felfogása nem teremt valós reprezentációt, egyes érdekek túlreprezentálva, mások pedig 
egyáltalán nem jelenhetnek meg a parlamentarizmus keretei között.26 A többségi választá-
sok mechanikus alapelve révén elveszik az emberek közötti minıségbeli különbség. 
Ugyanis az individualista politika terméke a demagógia, melynek nyomán nem a legráter-
mettebbek nyerik el a vezetı pozíciókat, hanem azok, akik az egyén érdekeire és érzéseire 
hatva megnyerik maguknak a választókat. Ezzel kapcsolódott össze az univerzalizmus 
egyik fı ellenfele, a marxizmus elleni harc, amely emancipációs és részvételi követelései-
vel Spann szerint felelıs a munkásság sanyarú szociális helyzetéért. A marxista ideológia 
terjesztette el a munkásság körében a kiábrándultság, az általános csalódottság és politikai 
bizonytalanság légkörét. Spann elıadásában a fı veszély a forradalmi átalakulás, mely a 
munkásság köreibıl indulhat. Paradox módon éppen a marxizmus forradalmisága elleni 
harc eredményezi egyben a liberális demokrácia teljes felszámolásának igényét is. Ugyanis 
a forradalmi váltást vagy erıszakos úton, a lenini módon kísérlik meg, vagy a nyugati ál-
lamokba ágyazódva a munkásmozgalom parlamentáris törekvései révén. Ez utóbbi egyik 
fı célja az általános választójog és ezen keresztül a részvételi demokrácia megteremtése, 
ezzel pedig a tömegek hatalomátvétele, az eddigi polgári társadalom lassú átformálása egy 
szocialista egységállammá. Ezért is szükséges az univerzalista személetmódban a liberális, 
parlamentáris államrendszer alapoktól történı átalakítása.27 „Az ’igazi demokrácia’ gondo-
latrendszerének képviselıi elutasították a többpártrendszer létjogosultságát, mivel a pártok 
és a körülöttük szervezıdı érdekcsoportok kizárólagos befolyásának érvényesülését látták 
benne.”28 A parlamentet tehát olyan érdekcsoportok játékszerének tekintették, melyektıl 
meg kell szabadítani a modern államot. Spann és követıi számára az univerzalista állam 
más forrásból nyeri legitimációját és kirajzolódik a „felsıbbségi állam”, mint autoriter 
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berendezkedési forma. Ennek megvalósulása a (hivatás)rendi állam: „Az élet szelleme 
egyedül a rendi államban jut teljes jogához. A rendi állam a legtökéletesebb politikai kife-
jezıdése az univerzalista társadalom-felfogásnak.”29 

Mindennek a szemléltetésére szolgált egy jól bevett hasonlat. Az állam és a test analó-
giája az univerzalista megközelítés számára egyben legitimációs bázist is teremtett az auto-
riter-karizmatikus államvezetés megvalósítására. Hiszen a test mőködése során a feladato-
kat végrehajtó végtagok a gondolkodó fej irányítását követik, ugyanakkor a két fél együtt-
mőködése elengedhetetlen a célirányos mozgások végrehajtásához. A társadalmi test meta-
forája egyben a végtagoknak is egyéni, önálló feladatköröket teremt, melyek egyetlen má-
sik szerv által sem vállalhatók át és ez a sajátos autonómia még akkor is fennáll, ha a cse-
lekvés irányítását egy felsıbb szerv, az államirányításra legrátermettebbek rendje veszi 
át.30 Spann gondolatainak központi eleme az önálló kezdeményezı cselekvésen alapuló 
önigazgatás, amit azzal is kifejezésre juttat, hogy „a rend lenyeli az államot”, vagyis a mai 
modern dereguláció elıfutárát teremti meg. Ez Spann fogalomtárában a „kitagolás” 
(Ausgliederung), ami szerint az Egész is a tagok által nyeri el létét.31 És noha minden tag 
(rend) önnön lehetıségeinek alakítója, ezt csak a többiekkel együttmőködve teheti, hiszen 
életét nemcsak önmagában, hanem egy fölérendelt egészben, ezen keresztül pedig a többi 
tagban is éli. Ez maga a visszakapcsoltság (Rück-Verbundenheit), ami szerint nincs olyan 
tag, ami kiszakadhatna az Egészbıl, minden tag számára adott egy vonatkozási rendszer.32 
Az egyes tagok egymással, illetve egymáson keresztül képezik az Egészet, melyet ugyan-
akkor a tanítói rend vezet. Ez központi kategória  Spann számára, ez a partnerség, vagy 
ahogy Spann nevezi a kettısség (Gezweiung). A társadalmat nem az osztályharc, hanem a 
szeretetben való együttmőködés viszi elıbbre.33 

Ebben az együttmőködésben ugyanakkor Spann hierarchiát is feltételez. Részben Platón 
gondolataihoz is visszanyúlva az univerzalizmus eszményi állama nem egymás mellett 
elhelyezkedı, azonos jogú rendekre épít, hanem – mint arra a korábbiakban is utaltunk – 
központi szerepet szán az „államrendnek” (Staatsstand) mint a legfelsı vezetés szintjének. 
Külpolitika, hadügy, valamint a jelentısebb politikaterületek csak az „államrend” kezében 
összpontosulhattak és az állami vezetés ezáltal bármikor rendszabályokat fogadhatott el az 
amúgy önkormányzati alapokon nyugvó rendek ellen. Ez önmagában hordozta, hogy ebben 
a felfogásban a rendek valójában gazdasági feladatok megtestesítıivé redukálódtak és ma-
ga a rendszer egyértelmő autoriter vonásokat nyert.34 

Ez azt is megmagyarázza, hogy Spann számára miért tőnt elképzelései megvalósításá-
hoz megfelelı terepnek a nemzetiszocialista mozgalom. Spann egyedül az univerzalista 
elméletében látta egy létrehozandó új államberendezkedés legmegfelelıbb alapját és – nem 
ismerve fel a nemzetiszocialista mozgalom valós természetét – számára ez az ideológiai 
közeg tőnt elég ütıképesnek, hogy megvalósítsa törekvéseit.35 Miközben Othmar Spann 
tudósból politikussá kezdett avanzsálni, nem ismerte fel, hogy Németországban alapvetıen 
nem az ı államelméletét kívánják a gyakorlatba átültetni, viszont örültek népszerőségének 
és ismertségének. A „nagy ideológusokat” nélkülözı hitlerista politikusok felhasználták a 
tudós ismertségét és kihasználták személyét a nemzetiszocialista ideológia terjesztésére az 
intellektuális körökben. Spann megfelelı tekintélyt tudott kölcsönözni a „nagy elméleteket 
nélkülözı” pártnak.36 Mindez ahhoz is vezetett, hogy hiába hurcolták meg a nemzetiszocia-
listák az idısödı professzort, a háborút követı idıszakban sem nyerhette vissza katedráját. 
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3. Összegzés 

Összességében elmondhatjuk, hogy a fenti ideológiai fejlıdést is figyelembe véve a rendi 
berendezkedéssel kapcsolatos elképzelések és jövıtervek a két világháború közötti Európá-
ban számos gondolkodó és politikus munkáiba utat találtak. Mindennek során ezek az esz-
mék nem korlátozódtak egy szők, szélsıjobboldalinak, reakciósnak vagy fasisztának mond-
ható körre („lunatic fringe”). Sokkal inkább olyan széles körben elterjedt nézetkört alkottak, 
melyek a politikai „mainstream” részévé váltak. Figyelembe véve a szociális dimenziót, el-
mondható, hogy a szocialista munkásmozgalomtól egészen a politikai katolicizmusig, illetve 
a szélsıséges nemzetiszocialista eszmékig számos esetben szolgáltak hivatkozási alapul. Az 
új államberendezkedés alapját az a koncepció jelentette, hogy a 19. század hagyományos 
polgári világa, ha a világháború nem járult még hozzá széteséséhez, akkor a közeljövıben –a 
politikai események nyomán – felbomlik, így a válságból egy „új rendet” kell megteremteni. 
A társadalmi berendezkedésnek, valamint a gazdaság és állam alkotmányos mőködésének 
pedig egy mőködıképes hivatásrendi berendezkedést kell tükröznie.37 

A különbözı elképzelésekben mindenképpen közös pontnak tekinthetı a „közösség” 
vagy az „organikus társadalmi rend” elıtérbe állítása; az eltérı nézıpontú megközelítések 
abban egyetértenek, hogy a rendi tagoltságú, mégis egységes társadalom éppen a tagok 
együttmőködése révén válik életképessé.38 Ugyancsak közös elemként fogható fel a libera-
lizmus és az individualizmus vagy kimondott és egyértelmő, vagy csak tendenciákban 
megjelenı elutasítása. Ezzel kéz a kézben megjelenhetett a pluralizmus-ellenesség, vala-
mint a liberális parlamentarizmus („pártokrácia”) elutasítása. Az állam vált a pártok feletti 
egység legfıbb megtestesítıjévé, feladata a közjó megteremtése és a teljes társadalom kép-
viselete. A különbözı elképzelések összecsengenek a parlamenti hatáskörök redukciójá-
ban, azonban ennek megvalósulását már más-más utakon képzelték el (rendi szervezetek 
szerepe a gazdasági és szociális törvénykezésben, rendi struktúrák beemelése a parlamenti 
törvényhozásba, a parlamentarizmus teljes felszámolása és új, karizmatikus, autoriter veze-
téső államszervek kialakítása stb.)39 Szintén megjelent a különbözı koncepciókban az au-
tonómia és a szubszidiaritás gondolata, azonban ezek tartalma és mértéke szintén nagyon 
eltérı jelleget mutatott: a katolikus körök – pápai enciklopédiára alapozott – elképzelésétıl 
(a hivatásrendek teljes önkormányzatisága, a szociális partnerek autonóm döntéshozatala) 
egészen az autoriter koncepciók minimalista autonómia-fogalmáig (rendek állami/kor-
mányzati felügyeletéig) terjedt a paletta. 

Külön érdemes e helyütt utalnunk arra a tényre, hogy a (hivatás)rendi államberendez-
kedés pontos megvalósítását nem részletezték az egyes elképzelések. Mint azt a korabeli 
egyik cikkíró is megfogalmazta: a közvélemény abból indult ki, hogy létezik kész (hiva-
tás)rendi rendszer, melyet úgy lehet bevezetni, mint a metrikus mértékrendszert vagy a 
naptárreformot. Azonban a valóság sokkal összetettebb, csak lassanként lehetett a régi 
rendszerbıl az újat kiépíteni. Nem volt egységes, elméleti rendi konstrukció, melyet rá 
lehetett volna húzni az adott állam berendezkedésére. Ezért is vált a rendi eszmét gyakor-
latba átültetni törekvı államok (pl. Német-Ausztria vagy Portugália) tényleges szervezeti 
valósága oly eltérıvé, a „hivatásrendi” elnevezés mögött oly különbözıvé. 

A második világháború utáni korszakban az eszmék nem tőntek el. Egyértelmően el-
mondhatjuk, hogy különösen a katolikus egyház szociális tanításával egybecsengı nézı-
pontok túlélték a második világégést. Ezáltal hatottak a modern kereszténydemokrata né-
zetrendszer kialakulására is. Eme teoretikusok számára egyértelmő, hogy egy a rendiség 
elemeit tartalmazó politikai rendszer képes az átfogó és a társadalmi erık egészét leképezı 
politikai képviseletre. Az átfogó, reprezentatív rendszer pedig számukra önmagában is 
megvalósítja a legitimitás és a politikai döntéshozatal hatékonyságának posztulátumát. 
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Mindez pedig társul a társadalmi szolidaritás eszméjével: az antagonisztikus osztályellenté-
tetek feloldása számukra a hivatásrendi szervezetek révén történhet, melyek széles társa-
dalmi önkormányzati feladatokat látnak el. A szerves mőködést pedig a rendek képviselıi-
nek „paritásos” részvétele garantálhatja, mely kéz a kézben jelentkezik a közös felelısség-
vállalásukkal. Az egykor kibékíthetetlennek tőnı munkapiaci szereplık párbeszéde a tár-
sadalom szolidaritásának kialakulásához vezet.40 Az elképzelés szerint a munkavállalók és 
a munkaadók egyenrangú együttmőködése révén valósulhat meg kibékíthetetlennek tőnı 
ellentétük áthidalása. Az osztálytársadalom helyébe, mely ellenfelekké formálja a munka-
piacon megjelenı feleket, önkormányzati szerveknek kellene lépnie: a munkavállalók és 
munkaadók közös teljesítménye határozná meg a társadalom fejlıdését. Ezáltal a rendszer 
alapeleme a konfliktusok helyett a konkordancia, a sokszereplıs megegyezés. A modern 
terminológiai keretek között a nemzetiszocializmus által teljesen diszkreditált „hivatásren-
diség” helyébe új fogalmak léptek. A negatív konnotációk elkerülése végett a neokorpora-
tív elemek a pluralista társadalmon belül kerültek kialakításra.41 Ez pedig nem más, mint a 
modern szociális piacgazdaságban megjelenı szociális partnerség, a szolidáris együttmő-
ködés. 
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THE HUNGARIAN NEWS AGENCY’S RELEASE ABOUT THE NATIONAL 
COUNCIL OF PEAPLE’S COURT’S JUDGEMENT OF ÁGOST BENÁRD 

FORMER MINISTER (7TH OCTOBER 1948) 

ABSTRACT 

In the 7th October 1948. the Hungarian News Agency reported in a brief report that the National 
Council of People’s Court convicted for six year long prison sentence Dr. Ágost Benárd, former 
„fascist” Minister of Labor and Social Welfare (1920–1921). The charges against Mr. Benard were: 
in 1900-1901 he was initiated at the unfolding of the riots and fighting on the Budapest University; 
he made inflammatory speeches against the left party as a parliament representative; he was 
member of anti-democratic associations; as the editor in chief of the newspaper of „A Nép” he gave 
place for inflammatory articles; in 1944, in Wien he entered the SS and he was on duty in it.   

This study does not undertake to full detailed explore the Benard-trial.  It only would like to 
compare the information of the Hungarian News Agency with the facts. Pointing out, that the trial 
against Mr. Benard was aimed to condemn the Christian social ideas. The Benard-trial can be 
interpreted as the overture and rehearsal of the attacks against the Christian Church. The study 
points on the conceptual nature of the trial, thus it raises the need of revision in Ágost Benárd’s 
case. 

1. Bevezetés  

A Magyar Távirati Iroda Belföldi Híreinek 1948. október 7-i B. 19. számú közleménye 
szőkszavú hírben tudatta ország-világ számára, hogy „A NOT [Népbíróságok Országos 
Tanácsa] újabb hatévi börtönben állapította meg dr. Benárd Ágoston büntetését.” Az MTI 
tudósítója így összegezte az ügy elızményeit: „Dr. Benárd Ágoston orvos, volt fasiszta 
miniszter népellenes bőnügye ma ismételten foglalkoztatta a NOT Téglás-tanácsát. Annak-
idején a népbíróság tízévi börtönbüntetésre ítélte, mert mint országgyőlési képviselı a bal-
oldal ellen, uszító parlamenti beszédeket tartott. İ volt a kezdeményezıje a szégyenteljes 
egyetemi verekedéseknek. Demokráciaellenes mőködését a Csaba Bajtársi Egyesületben és 
a Turul Szövetségben folytatta és mint a „Nép” fıszerkesztıje, helyet adott a lapban szá-
mos uszító cikknek. Végül az is vád volt ellene, hogy Bécsben belépett az SS-kötelékbe, 
ott teljesített szolgálatot. A NOT Bojta Béla dr. elnöklése mellett tárgyalta másodfokon az 
ügyet és dr. Benárd Ágoston büntetését hatévi börtönben szabta ki. Dr. Benárd újrafelvételi 
kérelemmel élt és a népbíróság az újrafelvétel során négy és félévi börtönbüntetésre ítélte. 
Ez az ügy került most a NOT elé, amely megsemmisítette az alsóbírói ítéletet azzal az in-
dokolással, hogy nincsen helye újabb eljárásnak, és ennélfogva az annakidején kiszabott 
hatévi börtönt helyezte hatályba.”1 

                                                 
* PhD, tanszékvezetı fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola Társadalomtudományi Tanszék. 
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Jelen tanulmány célja nem lehet a Benárd-per teljes részleteiben történı elemzı feltárá-
sa és bemutatása – hiszen ez túlmutatna e tanulmány keretein, s monografikus feldolgozást 
igényel, melyen a szerzı jelenleg dolgozik – hanem csupán az MTI hírben közölt informá-
cióknak a tényekkel való szembesítését tőzi feladatául. A vizsgálat ennek megfelelıen az 
alábbi kérdésekre keresi a választ: 

1. Fasiszta miniszter volt-e az orvosi diplomával és több évtizedes orvosi praxissal 
rendelkezı dr. Benárd Ágost?  

2. Mint országgyőlési képviselı, tartott-e baloldal ellenes, uszító parlamenti beszéde-
ket? 

3. Kezdeményezıje volt-e és milyen szerepet játszott, mint orvostanhallgató az ún. 
„szégyenteljes” egyetemi verekedésekben? 

4. „A Nép” címő napilap fıszerkesztıjeként milyen uszító cikkeknek adott megjelenési 
teret? 

5. A Csaba Bajtársi Egyesület és a Turul Szövetség tagjaként folytatott-e demokrácia-
ellenes tevékenységet? 

6. Belépett-e az SS kötelékébe, s ott teljesítette-e, s amennyiben igen, milyen szolgála-
tot? 

2. Az elsı vádpont: Benárd Ágost, a „fasiszta miniszter” 

A magyarországi Tanácsköztársaság idején az ötven havi frontszolgálatról 1918 ıszén 
Budapestre hazatért Benárd Ágostot nagy nyilvánosság elıtt bátran hirdetett keresztény-
szocialista elveiért, a Károlyi-kormány, majd a Kun Béla-féle proletárdiktatúra elleni bátor 
kiállásáért 1919 tavaszán több ízben is halálra ítélte és a halálra kereste a bolsevik karhata-
lom. Csak Benárd szerencséjén és kivételes lélekjelenlétén múlt, hogy sikerült elkerülnie a 
letartóztatást, s nem került valamelyik kommunista kivégzıosztag elé. Ezt követıen a ke-
let-stájerországi Hartbergbe menekült, ahol egy ottani aranymőves és plébános segítségé-
vel megszerezve a polgármesteri pecsétet, felnyitotta a városi fegyverraktárt, s felfegyve-
rezte a stájer és tiroli parasztokat. Ezzel akadályozva meg egy esetleges stájerországi bol-
sevik fordulat lehetıségét.2 

Benárd, miután hírt kapott a bolsevik hatalom magyarországi összeomlásáról, azonnal 
hazatért Budapestre. Mindössze 39 éves volt ekkor. Politikai és szakmai tevékenységét ott 
folytatta, ahol a frontról történt hazaérkezését követıen, 1918 ıszén elkezdte. Elıbb kine-
vezték a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár élére,3 ahol legfontosabb törekvésé-
nek a szervezet átalakítását és a proletárdiktatúra alatt magukat kompromittált baloldali 
tisztségviselıknek az eltávolítását tekintette. A feladatát hatalmas energiával és elszántság-
gal megkezdı Benárd, hamarosan az 1919. november 24-én megalakult Huszár Károly 
által irányított kormány népjóléti és munkaügyi (munkásügyi) minisztériumának admi-
nisztratív államtitkára lett. Feladata azonban nem csupán szakmai, hanem jelentıs részben 
politikai természető is volt, miután a szociáldemokrata (Peyer Károly) kézben lévı minisz-
térium politikai kontrollját látta el. Benárd a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának 
programjával, de a Keresztényszocialista Párt jelöltjeként indult az 1920. januári nemzet-
győlési választásokon is, ahol Budapest II. választókerületének mandátumát elsöprı siker-
rel szerezte meg.4 

A választásokat követıen összeülı nemzetgyőlés Horthy Miklós személyében megvá-
lasztotta az új államfıt, aki 1920. március 15-én a volt néppárti politikust, Simonyi-
Semadam Sándort nevezte ki miniszterelnöknek. Az új kormányfı még aznap bemutatta 
kormányának leendı minisztereit, amit a kormányzó jóváhagyólag elfogadott. A kabinet 
névsorát a nemzetgyőlés március 17-i ülésén, Horthy Miklós átiratának felolvasásával 
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ismertették hivatalosan.5 A Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium élére a tárca korábbi 
államtitkára, Dr. Benárd Ágost került. 

Benárd Ágost 13 hónapon keresztül irányította a Népjóléti és Munkaügyi Minisztériu-
mot. Simonyi-Semadam Sándor kormányában 1920. március 15-tıl 1920. július 19-ig, 
majd pedig Teleki Pál kabinetjében 1920. július 19-tıl annak lemondásáig, 1921. április 
14-ig.6 Miniszterségének legismertebb és egyben legvitatottabb eseménye a trianoni béke-
diktátum 1920. június 4-i aláírása volt.7 Ezzel szemben jóval kevesebb szó esik azokról a 
törvényjavaslatokról, amelyek a munkásbiztosítás reformjáról, a hadirokkantak, hadiözve-
gyek és hadiárvák ellátásáról, a gyógyszerészügyrıl, a közegészségügyrıl, az ipari és ke-
reskedelmi alkalmazottak betegség és baleset esetére való biztosításáról, vagy a Hadigon-
dozó Hivatalnál állások rendszeresítésérıl és betöltésérıl szóló törvénykezdeményezésrıl 
szóltak.8 Az 1920 ıszén kibontakozó pártpolitikai csatározások azonban ezeket a kezde-
ményezéseket háttérbe szorították, s Benárd minisztersége leginkább úgy vonult be a mar-
xista politikai közgondolkodásba, mint egy olyan korszak, amely idıszak alatt keresztény-
szocialista szellemben átalakították az 1918–19-ben kiépített és baloldali fellegvárnak 
számító munkásbiztosító pénztárak mőködési mechanizmusát, s nem utolsó sorban eltávo-
lították onnan a baloldal által oda kooptált személyeket. Lecserélve ezáltal a forradalmak 
idején élükre kinevezett kádereket. A Szociáldemokrata Párt, annak 1922 utáni nemzetgyő-
lési képviselıi, s nem utolsó sorban a párt napilapja, a Népszava ezért folyamatosan támad-
ta Benárdot, s igyekezett a volt minisztert olyan színben feltüntetni, mint aki a baloldal 
vérmesen eltökélt, kérlelhetetlen és ádáz ellensége lenne.9 

A Benárd ellen 1945 után megfogalmazott politikai vád javarészt ebbıl táplálkozott. 
Benárd miniszteri tevékenységén keresztül kiválóan be lehetett mutatni és egyben repre-
zentálni az ellenforradalmi korszak elsı kormányainak úgymond baloldal ellenes, reakciós, 
restaurációs tevékenységét, s ezáltal megelılegezni, majd egyszerően rájuk sütni a fasiz-
mus politikai bélyegét. Így válhatott Benárd Ágost kiváló célszemélyévé, egyfajta szimbo-
likus személyiségévé az 1945 utáni baloldali politikának. Olyan szereplıvé, akinek a vád-
lottak padjára ültetésével el lehetett ítélni az 1919-es kommün bukását követı, a politikai 
konszolidációt tevılegesen megkezdı, majd pedig végrehajtó politikai hatalmat és annak 
tevıleges résztvevıit. Különösen azért, mert az 1920-as évek elsı kormányainak miniszte-
rei közül már kevesen voltak életben, akikkel szemben ezt a „történelmi pert” 1945 után le 
lehetett folytatni. A „fasiszta miniszter népellenes tevékenysége” – mint ahogyan az 1948-
as MTI tudósítás írta – ezt az egyértelmő, koncepciózus kommunista szándékot tükrözte. 

3. A második vádpont: Benárd Ágost, a „baloldal ellen uszító országgyőlési  
képviselı” 

Benárd Ágostot 1920 után 1922-ben is nemzetgyőlési képviselınek választották. Az 
1922. május–június fordulóján lezajlott nemzetgyőlési választásokon Benárd Ágost a kor-
mánypárt (Egységes Párt) színeiben, de keresztényszocialista programmal, a budai válasz-
tókerület listáján Wolff Károllyal együtt nyert mandátumot.10 

A nemzetgyőlési képviselıség mellett Benárd 1920-tól Budapest fıváros (1892-tıl szé-
kesfıváros) törvényhatósági bizottságának is tagja volt, s az akkor a Várnegyedet és Buda 
déli részét magában foglaló I. választókerületet képviselte 23 párttársával együtt.11 Ezzel a 
politikai küzdıtér új, de Benárd számára egyáltalán nem ismeretlen területére lépett, s az 
országos politizálás mellett bekapcsolódott a fıváros politikai életébe is. Az 1925. május 
21–22-i községi választásokon Budapest II. választókerületében (Lágymányos) ismételten 
sikeresen szerepelt, s 1920 után a fıvárosban másodszor is mandátumot nyert.12 
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Mint nemzetgyőlési képviselı, továbbra is az egyre aktívabb baloldal egyik célpontja 
maradt. Számtalan esetben tettek rá provokatív megjegyzéseket, s említették fel neki mi-
niszteri tevékenységét. A baloldali képviselık nem tudták és nem is akarták elfelejteni 
Benárd miniszteri tevékenységét, annak 13 hónapos, számukra igen megrázóan ható idı-
szakát. Benárd, vérmérsékletébıl adódóan hol higgadtabban, hol indulatosabban reagált 
ezekre a személyét sértı megjegyzésekre. A korabeli nemzetgyőlési naplókat forgatva, erre 
számtalan példát találunk. Nem egy esetben még a fegyveres (párbaj) elégtétel eszközéhez 
is nyúlt. Nem véletlen tehát, hogy a baloldali politikusok folyamatosan tesztelték tőrıké-
pességét. Benárd válaszai pedig nem maradtak el. Ezeket lehetett aztán 1945 után úgy in-
terpretálni, szövegkörnyezetükbıl önkényesen kiragadni és manipulálni, mintha Benárd 
minden megszólalásában a baloldal elleni „uszító” beszédeket mondott volna. 

Egészen más volt a helyzet az 1930-as éve második felében. Benárd ugyanis az 1926-os 
választásokon – bár több jel utal arra, hogy újra indulni kívánt az országgyőlési mandátumért 
– mégsem lett képviselı, s egészen 1935-ig aktív politikai szerepet nem játszott. A közéleti 
szerepvállalással azonban nem hagyott fel. Az 1935-ös választásokon újra képviselınek je-
lölte a kormánypárt, s Veszprémben elsöprı sikerrel szerezte meg a királynék városának 
országgyőlési képviselıi mandátumát. Benárd Ágost így lett újra az országos nagypolitika 
részese, s egészen 1939 tavaszáig, az úgynevezett pünkösdi választásokig az is maradt.  

Az országgyőlési képviselıjelöltség, majd a mandátum megszerzése újabb politikai tá-
madások kereszttüzébe helyezte Benárd Ágostot. Ellenfele, a legitimista Griger Miklós 
nagy nyilvánosság elıtt például azzal vádolta meg, hogy önként jelentkezett a trianoni 
diktátum aláírására. Benárd a bíróságon kért és kapott elégtételt, s Griger ezt követıen 
megkövette politikai ellenfelét.  

Az 1935 és 1939 között országgyőlési képviselıként tevékenykedı Benárd Ágost rend-
kívüli intenzitással vetette bele magát a politikába. A kormány elkötelezett támogatójaként, 
a konzervatív keresztény nemzeti felfogás képviselıjeként következetesen ragaszkodott 
korábbi, ahogyan ı errıl az országgyőlésben 1938. május 9-én elmondott beszédében13 
fogalmazott „a keresztény erkölcsbıl fakadó szociális tartalommal telített nemzeti gondo-
lat”14 keresztényszocialista elveihez. 

Benárd Ágostnak ezt az 1938. május 9-i parlamenti felszólalását minısítették uszításnak a 
perében 1945 után ítélkezı bíróságok. Az ominózus beszéd az elsı zsidótörvény országgyő-
lési vitájában15 hangzott el, s Benárd valójában azért kért szót, hogy reflektáljon Bethlen 
István, Rassay Károly és Gratz Gusztáv képviselıknek a törvényjavaslatot bíráló észrevétele-
ire. Benárd hozzászólásában a korábbi bizottsági és általános vitában elhangzott kormánypár-
ti véleményeket és érveket ismételte meg, s elsısorban a nemzet – korabeli szóhasználattal 
élve a „magyar faj” – gazdasági és kulturális érdekeinek védelmét hangsúlyozta. Ugyanakkor 
rámutatott arra is, hogy „ez a törvény számos egyéni tragédiának lesz az okozója”,16 amit 
azonban álláspontja szerint a nemzeti érdekek felülírnak. Benárd beszédét azzal zárta, hogy ı 
radikálisabb javaslatot szeretett volna, de tudja, hogy a kormány elment a lehetıségek és a 
szükségesség határáig, s ezért a törvényjavaslatot a maga részérıl elfogadja.17 Annak megíté-
lése, hogy Benárd Ágost felszólalása elhangzásának idején mennyiben volt „uszítónak” te-
kinthetı, illetve az, hogy a büntetıperben mennyire volt alkalmas a vád alátámasztására, 
ennek eldöntése morális és jogi kérdés. Tény, hogy az 1945 utáni népbírósági tárgyalásokon 
a bíróság „uszítónak” ítélte, s ennek megfelelıen marasztalta el a vádlottat. Azt azonban meg 
kell jegyezni, hogy a népbíróság a holokauszt borzalmainak ismeretében ítélte meg a beszé-
det, és nem vette figyelembe azt a tényt, hogy Benárd Ágost felszólalása az 1938-as esztendı 
kül- és belpolitikai viszonyainak kormányzati felfogását tükrözte. Ezt figyelmen kívül hagy-
va vont párhuzamot a beszéd, és a hat évvel késıbbi, a magyarországi zsidóság ellen elköve-
tett embertelenségek és gonosztettek között. 
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4. A harmadik vádpont: a „szégyenteljes” egyetemi verekedések 

Az 1948-as MTI tudósításban a Benárd Ágost elleni harmadik vádpontként egy közel 
ötven évvel korábbi esemény került felemlítésre. A történet a századfordulóra nyúlik visz-
sza, amikor a Kir. Magy. Tudományegyetemen, a magyarországi kereszténység 900. évé-
nek megünnepléséhez kapcsolódóan a nemzeti szellemő és keresztény érzelmő egyetemi 
ifjúságot tömörítı úgynevezett „Nemzeti Párt” kezdeményezésére kibontakozott a „ke-
reszt-mozgalom”.18 A „Nemzeti Párt” hívei az 1899 ıszi vezetıségi választásokon többsé-
get szereztek az egyetem diákjait tömörítı Egyetemi Körben, s Köpösdy Dezsı joghallga-
tót választották elnökké. A szabadkımőves befolyású, a századforduló harcosan haladó 
reformeszméit követı és hirdetı „Reform Párt” szószólói ezzel kiszorultak az Egyetemi 
Kör vezetésébıl.19 Mindez felszínre hozta az egyetemen az ideológiai ellentéteket, s egyút-
tal felkorbácsolta az indulatokat. 1900 tavaszára a helyzet érezhetıen pattanásig feszült. 

Ebben az ideges és zaklatott légkörben – I. Ferenc József jelenlétében – került sor a jogi 
kar újonnan felépült épületének 1900. május 29-i felavatására. Az ünnepség után, azóta is 
tisztázatlan körülmények között, az egyetem auláját díszítı 14 koronás címert a kereszt 
letörésével ismeretlenek megcsonkították.20 

Az eset másnapján, 1900. május 30-án a keresztény-nemzeti érzelmő egyetemi hallga-
tók részvételével megtartott közgyőlés úgy határozott, hogy beadvánnyal fordul Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterhez21 hogy a „közgyőlés határozatából kifolyó-
lag… [a miniszter úgymond a keresztgyalázás jóvátételeként] szíveskedjék megengedni, 
illetıleg elrendelni, hogy a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem minden tantermében a 
szent kereszt kifüggesztessék.”22 A beadvány rámutatott a keresztletörések vélt okára is: 
„Minden jel arra mutat, hogy a tudomány-egyetem falain lévı koronák keresztjeinek letör-
delése is nem annyira a magyar állameszme, mint inkább a kereszténység ellen irányuló 
tőntetés volt.”23 A felterjesztést Köpösdy Dezsı, mint az Egyetemi Kör és az ifjúsági köz-
győlés elnöke, valamint Bernolák Nándor24 joghallgató, az indítvány beterjesztıje írták alá. 
Nem tudni, hogy a közgyőlésen pontosan hányan és kik vettek részt, készült e róla jegyzı-
könyv, s kik szólaltak fel, de a késıbbi események ismeretében joggal feltételezhetjük, 
hogy azon az akkor másodéves orvostanhallgató Benárd Ágost25 is jelen lehetett. Talán fel 
is szólalt. 

Wlassics miniszter a felterjesztést 1900 szeptemberében továbbította az egyetem taná-
csához, amit a testület tovább küldött a karoknak véleményezésre.26 Közben szeptember 
14-én az Egyetemi Kör választásán ismét a „Nemzeti Párt” gyızött, s Köpösdy Dezsıt 
újfent elnökké választották.27 A „Reform Párt” tehát ismételten vereséget szenvedett, 
hangadói ezúttal sem kerültek vezetı pozícióba. A választási eredmény szabályos zavargá-
sokhoz vezetett, amit Kisfaludy Á. Béla rektor úgy próbált visszaszorítani, hogy 1900. 
november 26-án felfüggesztette az Egyetemi Kör önállóságát.28 A kérdés, hogy vajon ki 
vagy kik kezdeményezték ezeket a zavargásokat, amelyek akár „szégyenteljes” verekedés-
sé is fajulhattak. Nagy valószínőséggel nem a választások gyıztesei, hanem éppen ellenke-
zıleg, a voksoláson 1899 után immár másodszor is alulmaradó fél. Egy ilyen felfokozott 
helyzetben az indulatok elszabadulásához elég lehetett egy sértés, egy rosszindulatú meg-
jegyzés, de akár egy ügyesen kitervelt provokáció is. Ma már nehéz megállapítani, hogy ki 
volt a tényleges kezdeményezı, mi volt vele az igazi célja, s az egyetemi zavargásokat 
konkrétan mi váltotta ki.  

A helyzetet az egyetemi tanácsnak a karok véleménye alapján meghozott döntése – 
amelyrıl 1901. január 25-i felterjesztésükben értesítették a minisztert – csak tovább feszí-
tette a hangulatot.29 Ezen már az sem segített, hogy a rektor 1901 februárjában az Egyetemi 
Kör önállóságát visszaállította.30 
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A keresztény-nemzeti egyetemi ifjúság az egyetemi tanács elutasító válaszát nem fo-
gadta el és szervezkedni kezdett. Céljuk egyértelmően a keresztnek a tantermekben történı 
kifüggesztése volt. 1901. március 15-én egy 8 tagú diákcsoport – melynek talán Benárd 
Ágost is tagja lehetett – elhatározta a terv végrehajtását. Másnap megalakították a Buda-
pesti Egyetemi Ifjak Keresztény Nagybizottságát, s megkezdték az elıkészületeket.31 A 
tervet tett követte és 1901. március 18-án hajnalban 104, más források szerint 105 egyete-
mi hallgató – köztük több mőegyetemi diák is – jelent meg az egyetem épületeiben, a tan-
termekben a keresztet a falra erısítették, ruhájukra pedig apró, fehér zománcozott keresztet 
tőztek.32  

Természetesen nem zárható ki, hogy az akció során a résztvevık és az egyetemi segéd-
személyzet egyes tagjai között esetleg dulakodás is történt, de az a korai idıpont miatt 
aligha feltételezhetı, hogy a keresztet kifüggesztık ekkor összeverekedtek volna a kereszt 
elhelyezését ellenzı szabadelvő gondolatokat hirdetı társaikkal. Utóbbiak másnap, március 
19-én tiltakozó győlést tartottak. Erre reagálva, a protestáns diákok március 20-án, plaká-
tokon közölték, hogy egyetértenek a kereszt kifüggesztés akciójával, s nem tekintik azt 
felekezeti néppárti mozgalomnak, mint ahogyan azt a liberális lapok állították.33 

Az egyetem rektora még az eset napján azonnali vizsgálatot rendelt el, amely hamaro-
san kiderítette, hogy a terv értelmi szerzıi Benárd Ágost és Zsembery István egyetemi 
hallgatók voltak. A vizsgálat egyértelmően megállapította a résztvevık fegyelmi vétségét, 
melyet „az engedelmesség megszegésével követtek el.”34 Megállapítást nyert továbbá, 
hogy az akcióban „nemcsak római katolikusok vettek részt, hanem valamennyi keresztény 
felekezethez tartozó ifjak is.”35  

A „kereszt-mozgalomban” részt vevık ügyében az egyetemi tanács hosszas vita után 
hozta meg határozatát. Az orvosi kar képviselıi Köpösdy Dezsınek és Benárd Ágostnak az 
egyetemrıl történı kizárását követelték. Benárd ellen nemcsak azt hozták fel, hogy egyik 
értelmi szerzıje volt az akciónak, hanem azt is, hogy „a dékán beszédét elferdítette és hoz-
zá leckéztetı levelet írt”.36 Nem mellékesen arról a dr. Bókay Árpádról van szó, aki az 
orvostudományi kar dékánjaként a szabadkımővesek magyarországi nagypáholyának 
nagymestere volt, s ezért az egyetemi közgyőlés kezdeményezését mereven elutasította, s 
aláíróinak megintését a kezdetektıl fogva szorgalmazta. Az egyetemi tanács végül valam-
ennyi résztvevıre azonos büntetést szabott ki: a rektor a tanács elıtt nyilvánosan „megdor-
gálta” az érintetteket.37 

Mint az a fentiekbıl is kitőnik, Benárd Ágost orvostanhallgatóként meghatározó szerep-
lıje volt a kereszt mozgalomnak, s egyik értelmi szerzıje illetve szervezıje az 1901. már-
cius 18-i kereszt elhelyezési akciónak. Nem véletlen, hogy Köpösdy mellett az ı kizárását 
követelte leghevesebben az orvoskari dékán. Ezt azonban nem sikerült elérnie. Mint aho-
gyan azt sem, hogy az egyetemi zavargások úgymond kezdeményezıjeként nevesítsék.  

Az 1945 után Benárd ellen indított népbírósági perben azonban a vádnak kapóra jött, 
hogy Benárdnak a kereszt mozgalomban játszott szerepét felnagyítsa, s terhére rójon olyan 
cselekedeteket, amelyek már 1901-ben sem voltak bizonyítottak. Nem lehet kétséges, hogy 
Benárd Ágostnak a személyén keresztül az egész kereszt mozgalmat kívánták a vádlottak 
padjára ültetni, s azt kizárólag faji, antiszemita megmozdulásnak beállítani. A népbíróság 
kísérletet sem tett a tényállás feltárására és tisztázására, hanem elfogadta a vád egyoldalú, 
politikai koncepción alapuló álláspontját. Ilyen értelemben a Benárd-pernek ezen szakasza 
az 1945 után kibontakozó úgynevezett „klerikális reakció” elleni büntetıjogi fellépés egyik 
elsı próbájának is tekinthetı.  
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5. A negyedik vádpont: „A Nép” címő napilap „uszító fıszerkesztıje” 

„A Nép” címő elıbb heti, majd 1920-tól napilap elsı száma 1919. november 9-én jelent 
meg Budapesten. Kiadója „A Nép” Lapkiadó Rt. volt, szerkesztısége a VIII. kerület 
Szentkirályi utca 28/a szám alatt mőködött. A magát a Keresztény Szociális Szövetség, 
majd a Keresztényszocialista Szakszervezetek Országos Szövetsége napilapjának tekintı 
sajtótermék a szervezett keresztényszocialista munkássághoz kívánt szólni, s 1925. október 
3-i megjelenéséig összesen 221 száma került terjesztésre.38 Az újságot azonban elsısorban 
nem Benárd Ágost neve fémjelezte – bár számos vezércikket írt a lapba – hanem leginkább 
Frühwirth Mátyás, Kocsán Károly és Anka János felelıs szerkesztıké, valamint Gosztonyi 
Jenı szerkesztıé.39 Mindannyian ismert, elkötelezett keresztényszocialista beállítottságú 
személyek voltak:  

Frühwirth Mátyás az elsı világháború elıtt a Katolikus Népszövetség titkáraként tevé-
kenykedett, s éveken keresztül publikált a magyarországi keresztény sajtóorgánumokban. 
A proletárdiktatúra idején, mint a keresztény mozgalmak vezetıjét ıt is letartóztatták. Csak 
hat hetes fogság után szabadult a Győjtıfogházból. Az 1919-ben megjelenı „A Nép” címő 
hetilapnak ı lett az elsı felelıs szerkesztıje. 1920-ban a soroksári kerület jelöltjeként ke-
resztényszocialista programmal jutott be a nemzetgyőlésbe, ahol elsısorban szociális és 
munkáskérdések kapcsán szólalt fel. A második világháború után, 1949-et követı haláláig 
fakereskedéssel foglalkozott.40 

Kocsán Károly az elsı világháború elıtt községi tanítóként dolgozott, majd a háború 
után Budapestre költözött, ahol a Keresztényszocialista Párt egyik vezetıje lett. Neve ott 
szerepel „A Nép” címő hetilap alapítói között, melynek 1920-tól, napilappá alakítását kö-
vetıen 1922-ig felelıs szerkesztıje volt.41 Az 1920-as években aktív szerepet vállat a Ke-
resztény Szociális Szövetségnek, majd a Keresztényszocialista Földmővesek és Földmun-
kások Országos Szövetségének a vezetésében. 1927-ben a tatai, 1931-ben a tatabányai 
kerületbıl jutott be az országgyőlésbe, mindkét esetben a Keresztényszociális és Gazdasági 
Párt programjával. Neve nem csupán a tanügyi és szociálpolitikai ügyek melletti kiállása, 
és országgyőlési felszólalásai, hanem az Országos Katolikus Tanítóegyletnek a megszerve-
zése miatt is ismertté vált.42 1945 után Százhalombattára vonult vissza, de kuláknak minı-
sítették és földjeit elvették. Más jövedelme nem lévén, felesége nyugdíjából próbáltak 
megélni, miközben a hatalomra került baloldal állandó zaklatásnak volt kitéve. Csak annak 
köszönhette a letartóztatás elkerülését, hogy a helyi parasztság, mely még emlékezett Ko-
csánnak a Földmővesek Szövetségben viselt tisztségeire és a parasztság melletti szociális 
kiállására, védelmébe vette.43 

Anka János pályájának elsı felében elsısorban íróként és szerkesztıként tevékenyke-
dett. 1918 és 1922 között az „Élet” címő lapot szerkesztette, s közben 1920-tól fıszerkesz-
tıje lett a „Nem, Nem, Soha” címő politikai folyóiratnak. 1922 márciusában lett felelıs 
szerkesztıje „A Nép” címő napilapnak. Szerkesztıi felfogását, akárcsak regényeit, verseit 
és elbeszéléseit a vallásos szemlélet és a keresztényszociális gondolatok határozták meg. 
Az 1920-as évek második felétıl fıvárosi tisztviselıként helyezkedett el, de az irodalom-
mal ezt követıen sem hagyott fel. 1944 márciusában a németek letartóztatták. További 
sorsa ismeretlen.44 

Gosztonyi Jenı, a lap szerkesztıje Pécsett szerzett teológiai végzettséget, majd 1889-
ben pappá szentelték. Plébánosként több dunántúli településen szolgált, s több hitelemzıi 
munka főzıdik a nevéhez. 1927 körül hunyt el Faddon.45 

Benárd Ágost keresztényszociális nézetei alapján nyilvánvalóan közel állt „A Nép” cí-
mő lap fentiekben bemutatott szerkesztıihez, s azok szők eszmei-politikai holdudvarához 
tartozott. Minden bizonnyal 1919 ıszén Benárd is támogatója volt a keresztény munkás-



A Magyar Távirati Iroda közleménye Benárd Ágost nyugalmazott miniszter népbírósági…   ~  49
 

sághoz szóló új hetilap megindításának. Államtitkári, nemzetgyőlési képviselıi, majd mi-
niszteri feladatai azonban nem tették és/vagy nem tehették lehetıvé, hogy a lap közvetlen 
irányításába bekapcsolódjon. Erre utal az 1921-ben megjelent, és az 1920–22-es nemzet-
győlés tagjainak közéleti, politikai munkásságát bemutató „Nemzetgyőlési Almanach” 
Benárdról szóló életrajzi összefoglalója, amelyben a szerkesztı említést sem tesz arról, 
hogy Benárdnak bármilyen szerepe is lenne „A Nép”-ben.46 Az egy évvel késıbb, az 1922-
ben kiadott és az 1922–27 közötti politikai idıszakra vonatkozó Parlamenti Almanach 
Benárdra vonatkozó fejezete viszont már nevesíti a lapot, melyben Benárd Ágost rendsze-
resen publikált: „A keresztény nemzeti politikát tollal is szolgálja [Benárd Ágost] és egyik 
legszorgalmasabb publicistája A Nép címő napilapnak.”47 

A Benárd Ágost által jegyzett és „A Nép” címő politikai napilapban közölt vezércikkek 
részletes elemzésére és bemutatására e tanulmány keretében nem vállalkozhatunk. Csupán 
arra, hogy írásainak témaköreit és az azokban megjelenı fıbb gondolati elemeket ismertet-
jük. Benárd publicisztikái „A Nép” szellemiségének megfelelıen elsısorban az 1920-as 
évek elsı felének keresztény, szociális és nemzeti gondolatköréhez kapcsolódtak. Fellépett 
1918–19 liberális és forradalmi eszméivel és terjesztıivel szemben, kiállt a keresztény, 
nemzeti értékrend mellett, érvelt a nemzeti egység gondolata érdekében, de egyúttal rend-
kívül kritikusan szemlélte a Bethlen-kormány tevékenységét. Ostorozta a közönyt, a kishi-
tőséget, a bizalmatlanságot, a széthúzást és a gyávaságot, s követelte az erıs faji – értsd 
nemzeti – öntudat erısítését. Utóbbit a vallásos, nemzeti és igazi szociális gondolatok tá-
mogatásával, annak a politika középpontjába helyezésével tartotta elérhetınek. Vallotta, 
hogy a magyarság fölényét kell biztosítani politikai, gazdasági, társadalmi téren csakúgy, 
mint a mővészetek és a tudományok vonatkozásában.  

Benárd csaknem minden írásában visszaköszön a nemzet sorsáért való aggódás, a vesz-
tes háború, a forradalmak, az idegen katonai megszállás, és Trianon sokkhatása után a poli-
tikai, gazdasági konszolidáció iránti erıs vágya, melyet csak összefogással és erkölcsi 
megújulással látott kivitelezhetınek. 1922 januárjában így írt errıl: „Még mindig romok 
között járunk, ezer sebtıl vérzünk, ezer veszély leselkedik reánk, hol vagyunk még a bel-
politikai s különösen a külpolitikai konszolidációtól: Csonka-Magyarország léte nincs egy 
pillanatra sem biztosítva! Hol vagyunk még a gazdasági és társadalmi konszolidációtól, 
mikor a becsületes munka bérét sem tudjuk biztosítani?! A politikai, társadalmi és gazda-
sági konszolidáció biztosítja csak igazán a lelkek békéjét, a lelkek integritását. E csonka 
hazában hiába reménykedünk a lelkek integritása nélkül a haza integritásában. Áldozatos 
szeretet, verejtékezı munka, tekintélytisztelet, békesség, türelem, szívós kitartás és rendü-
letlen hőség adhat csak erıt a romok eltakarítására, a sebek begyógyítására, a veszélyek 
elhárítására.”48 

„A Nép” címő heti, majd napilap utolsó, 221. száma – a pénzügyi támogatás hiányában 
– 1925. október 3-án jelent meg. „A Nép”-et 1945 után szélsıjobboldali, uszítóan antisze-
mita sajtóterméknek minısítette az új politikai rendszer, s ennek büntetıjogi deklarálására 
törekedett. Miután azonban a volt szerkesztıket, akik vagy meghaltak, vagy eltőntek, vagy 
bíróság elé állításuk nem hozta volna meg a várt eredményt, keresni kellett egy olyan sze-
mélyt, akit írásai alapján a lap szellemiségével azonosítani lehetett. Erre kiválóan alkal-
masnak látszott a lapban az 1920-as évek elsı felében folyamatosan publikáló Benárd 
Ágost, akit ráadásul volt miniszterként, az ellenforradalmi korszak ismert politikusaként és 
közéleti szereplıjeként más vádpontok alapján is perbe kívántak fogni. A Benárd ellen 
felhozott vádpontok közé így került be az MTI tudósításban olvasható „uszítás” feltétele-
zett tényállása. Benárdnak e vádpontban történt elmarasztalása az egész két világháború 
közötti katolikus sajtó, valamint a keresztényszociális, nemzeti gondolat elítélésének a 
célját szolgálta. Az új hatalom, amely minden eszközzel igyekezett kisajátítani magának a 
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munkásság érdekképviseletét, gyökeresen fel kívánta számolni egyúttal megsemmisíteni és 
lejáratni a szervezett munkásmozgalomra oly nagy hatással bíró keresztényszocialista ideo-
lógiát. A Benárd Ágost elleni per erre szolgáltatott kiváló alkalmat és lehetıséget. 

6. Az ötödik vádpont: Benárd demokráciaellenes tevékenysége 

Benárd Ágost demokráciaellenes tevékenysége az ellene felhozott vád szerint abban is 
tetten érhetı volt, hogy a két világháború közötti legnagyobb és legbefolyásosabb társadalmi- 
és diákszervezetnek, a csaknem negyvenezer fıt számláló Turul Szövetségnek,49 valamint a 
Turul Szövetségbe tömörült orvostanhallgatók és orvosok egyesületének, a Csaba Bajtársi 
Egyesületnek egyaránt tagjai közé tartozott. Az bizonyosan megállapítható, hogy Benárd, aki 
rendkívül aktív közéleti szereplıje volt a két világháború közötti idıszaknak, a Turul Szövet-
ségen kívül tagja volt még számos más egyesületnek, társaságnak és szövetségnek. Ezt csak-
nem valamennyi életrajzi ismertetı megjegyzi róla. Arról azonban nincsenek pontos ismere-
teink, hogy a szövetség életében, vagy annak vezetésében játszott e tevıleges szerepet. A 
szövetség mőködését feldolgozó szakirodalom minden esetre nem említi meg a nevét. Az 
1946. március 7-i Benárd ellen hozott ítélet indokolásában is csak annyi szerepel, hogy „egy 
ideig vezetıségi tagja volt a Turul bajtársi egyesületnek”.50 

A Csaba Bajtársi Egyesület kapcsán megállapítható, hogy Benárdnak ezen egyesületben 
vállalt szerepérıl egyetlen életrajzi ismertetı sem tesz utalást. Csak a fent említett ítélet 
indokolása tartalmaz erre nézve utalást: „…Dominusza, tehát vezetıségi tagja… [a] fasisz-
ta irányú „Csaba” bajtársi egyesületnek, mely tagsága még 1944-ben is fennállt.”51 A ke-
resztény nemzeti elhivatottságú orvosokat és orvostanhallgatókat tömörítı egyesületnek az 
orvosként praktizáló Benárd Ágost több ezer más személlyel együtt tagja volt. Arról azon-
ban az ítélet nem tesz említést, hogy vezetı szerepe a Turul Szövetségben illetve a Csaba 
Bajtársi Egyesületben ténylegesen miben nyilvánult meg. 

Megállapítható tehát, hogy az MTI tudósításban közölt, s a Benárd ellen felhozott fent 
említett vád meglehetısen ingatag alapokon áll. Ilyen erıvel akár több tízezer magyar ér-
telmiségit lehetett volna 1945 után a demokráciaellenesség vádjával bíróság elé állítani. A 
Benárd ellen benyújtott vádiratba minden valószínőség szerint politikai megfontolásokból 
került bele ez a vádpont, hiszen így vált kerek egésszé a Benárd ellen összeállított bőnvádi 
konstrukció. Az egyetemi verekedéseket provokáló, késıbbi fasiszta miniszter eleve anti-
demokratikus tevékenységét kiegészítették a baloldal elleni uszító keresztényszocialista 
beállítottságú képviselı és publicista beszédeivel és írásaival, majd a Turul Szövetségben 
viselt tagságával. Így vált Benárd Ágost a demokrácia esküdt ellenségévé, akire a törvény 
teljes szigorával kellett lesújtani.  

7. A hatodik vádpont: Bécsben belépett az SS-be és annak kötelékében  
teljesített szolgálatot 

Ahhoz hogy ezt a vádpontot a maga teljességében megérthessük, vissza kell tekinte-
nünk az 1938-39-es évek fordulójára, amikor Benárd Ágost Veszprém kormánypárti or-
szággyőlési képviselıje volt. Benárd kiváló kapcsolatokat ápolt a korszak vezetı magyar 
politikusaival, s ha szükség volt rá, ismertségét és szakmai befolyását is felhasználta a 
kormányzati politika támogatásának érdekében. Ez történt 1938-39 fordulóján is, amikor 
feltételezhetıen, de még nem bizonyítottan Teleki Pál kérésére az egyre erısödı nyilas 
mozgalom visszaszorítása érdekében Benárd Ágost elmegyógyászati szakvéleményt ké-
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szíttetett Szálasi Ferenc „Cél és követelések” címő munkájáról kollégájával, Dr. Kluge 
András pszichiáterrel.52 A mintegy hét oldalas szakvéleményt Benárd Teleki Pálhoz és 
Imrédy Bélához is eljuttatta. A Szálasira nézve meglehetısen kompromittáló pszichiátriai 
szakvélemény politikai utóélete egyenlıre ismeretlen, illetve feltáratlan. Egy azonban biz-
tos: Szálasiék elıtt mindez nem maradt titokban, akárcsak Benárd Ágost nyilas ellenes 
politikai nézetei sem.  

Utóbbira jó példa Benárd Ágost akkori feleségének, született Jókay Etelkának a Szála-
si-per során 1945. október 6-án kelt és Dr. Major Ákosnak, a Népbíróság elnökéhez inté-
zett levele. Jókay Etelka a következıket írta: „Volt férjem, dr. Benárd Ágost orvos, ny. 
min. azidıtájt (1935) orszggy. képviselı, bosszankodva mondta többször, amikor Szálasit 
fegyházba küldték, hogy nem érti, miért csinálnak ebbıl az ırültbıl készakarva mártírt. – 
İ szilárdan meg volt gyızıdve arról, hogy Szálasi nem fegyházba, hanem elmegyógyinté-
zetbe való. Össze is hívott lakásunkra négy elmegyógyászt, sajnos a nevekre már nem em-
lékszem, elıolvasta nekik Szálasi saját közismert pontjait – kérve véleményüket. A válasz 
egybehangzó volt: „paranoiás örült.” – Kérte tılük ezt írásban, de megtagadták, mondván, 
„olyan idıket élünk, hogy az örültek kerülhetnek felül.”53 

A Szálasi elmeállapotáról 1939-ben pszichiátriai szakvéleményt készíttetı Benárd 
Ágost helyzete 1944. október 15-e, a nyilas hatalomátvétel után egyre veszélyesebbé vált. 
Lakását folyamatosan megfigyelték, a hozzá érkezı személyeket igazoltatták. Benárd jog-
gal érezhette, hogy élete veszélyben forog. Errıl volt felesége a következıt írta Major 
Ákosnak: „Benárd Ágostnak emiatt [mármint nyilas ellenes nézetei miatt] kellett 2 héttel 
Szálasi hatalomra jutása után külföldre menekülnie…”54 

Benárd Ágost 1944. november végén feleségével, Gábor Ilonával együtt elhagyta az or-
szágot és Bécsbe távozott. Magyar állampolgárként azonban itt sem érezhette magát biz-
tonságban. Annak érdekében, hogy teljesen kivonja magát a magyar állam joghatósága 
alól, s ezáltal a nyilasok bosszújától megmeneküljön, az akkor 64 éves Benárd egyetlen 
kiutat látott: belépett az SS-be, s egészen a háború végéig eredeti hivatását gyakorolva, 
elsısorban magyar hadikórházakban katonaorvosként szolgált. Ötven havi elsı világhábo-
rús katonaorvosi gyakorlatát és több évtizedes sebészi, illetve belgyógyász ismereteit ma-
gyar katonák gyógyítása érdekében hasznosította. 

Nem lehet kétséges, hogy Benárd Ágost nem politikai meggyızıdésbıl lépett be az SS 
kötelékébe. Tettével a maga és felesége életét mentette, s döntését az elháríthatatlan kény-
szerhelyzet motiválta. 

Az 1945 után lefolytatott Benárd-perben azonban a fenti érvelést a népbíróság nem fo-
gadta el. Hiába vonultatott fel a védelem számos mentı tanút, akik vallomásukban egytıl-
egyig azt állították, hogy Benárdnak köszönhetik életüket, a népbíróság háborús bőnösnek 
mondta ki Benárd Ágostot. A fentebb felsorolt vádpontok alapján ez aligha meglepı. Hi-
szen a Benárd ellen összeállított koncepció ezzel a vádponttal egy olyan eszközt kapott a 
kezébe, amely az elızıeket mintegy igazolta, s megerısítette azt a képet, mely szerint egy 
velejéig romlott, fasiszta, antiszemita, népellenes háborús bőnösrıl ítélkezik a népbíróság.  

8. Az ítélet(ek) 

Benárd Ágost ügyében az elsıfokú ítéletet 1946. március 7-én mondta ki a Budapesti 
Népbíróság. Benárdot tíz év fegyházbüntetésre, teljes vagyonelkobzásra, állásvesztésre és 
politikai jogainak tíz évre szóló felfüggesztésére ítélte.55 

A másodfokon eljáró Népbíróságok Országos Tanácsa 1946. május 4-én a szabadság-
vesztést hat év börtönre enyhítette, de a mellékbüntetéseket fenntartotta.56 
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Benárd Ágost és ügyvédje újrafelvételi kérelemmel élt, melyet elsı fokon a Budapesti 
Népbíróság tárgyalt. Az 1948. április 24-én meghozott ítélet a mellékbüntetéseket helyben 
hagyta, de a hat éves börtönbüntetést négy év hat hónap börtönre mérsékelte.57 

Benárd Ágost ügyében a jogerıs döntést a Népbíróságok Országos Tanácsa 1948. októ-
ber 7-én hozta meg. Errıl adott ki közleményt ugyan ezen a napon a Magyar Távirati Iro-
da. A Népbíróságok Országos Tanács az újrafelvételi ítéletet megsemmisítette és az alap-
perben hozott ítéletet fenntartva, Benárd Ágostot hat év börtönbüntetésre ítélte, s fenntar-
totta az elsı perben ellene meghozott mellékbüntetéseket.58 

 

*** 
 

A fentiekben felsorolt tények ismeretében Dr. Benárd Ágost ügyében a független ma-
gyar bíróságnak kellene kimondania a végsı ítéletet. 
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AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÁMOGATOTTSÁGÁNAK VÁLTOZÁSAI  
HORVÁTORSZÁGBAN 

 
CHANGES OF SUPPORT FOR CROATIA’S EU ACCESSION 

ABSRTACT 

In this short paper, I shall attempt to throw light on the growth of euroscepticism in Croatian 
public opinion, analysing particularly the dynamics of support for Croatia’s joining the EU, and 
trust in the EU. Since mid-2003 there have been considerable changes in the attitudes of Croatian 
citizens to accession to the EU. According to public opinion polls of mid-2003, about three quarters 
of Croatian citizens supported Croatian accession, after which, from the autumn of the same year, 
the process of a decline in support began, the sudden fall of public support for Croatian accession to 
the EU of some 30–40% happened and lasts till now. The key findings were based on Standard 
Eurobarometer surveys from 2004 till now, as well as the Croatian public opinion polls. The aim of 
the paper is to analyse characteristics of euroscepticism in Croatia, defined as a combination of 
distrust in the European Union and distaste for membership. The main reasons for such low public 
support for EU membership are the negative assessment of the conditions offered, and scepticism 
about the potential benefits that accession to the EU would bring Croatia. There are via economic 
fears such as the rise in the price of real estate as a result of demand from foreign purchasers, the 
import of cheaper agricultural products, the obliteration of indigenous products. The purpose of this 
paper is to analyse negative trends appearing not only from the Croatian side, but also form the EU 
and to emphasize the complexity of the situation. 

1. Bevezetés 

Ha általános képet kívánunk festeni a horvátok Unió iránti elkötelezettségérıl, akkor a 
legszembetőnıbb elem, hogy a csatlakozási tárgyalások ideje alatt a negatív hozzáállás 
egyértelmően növekedett. Pedig az igenek aránya kezdetben igen magas volt, 2003-ban a 
horvátok még elsöprı többséggel, hetven százalékkal támogatták az ország uniós tagságát, 
de a kezdeti lelkesedés évrıl-évre fokozatosan csökkent, mígnem a 2009-ben érte el a 
mélypontját, amikor is a 2009. évi novemberi Eurobarometer adatai szerint a horvátok a 
lettek után a 2. leginkább euroszkeptikusok.1 Habár a csatlakozás támogatottsága a késıb-
biekben kis javulást mutatott, és a horvátokat 2010 ıszén már megelızték az angolok, a 
finnek és az osztrákok is, de Zágráb még jelenleg is az Unióhoz negatívan viszonyuló ál-
lamok közé sorolható. Jelen munka végigkíséri azt a folyamatot, melynek során a Közös-
ség megítélése Horvátországban folyamatosan változott, rámutat ezek külsı és belsı okai-
ra, változóira és hátterére, s magyarázatot keres arra, hogyan és miért is váltak a horvátok 
Európa egyik legszkeptikusabb népévé. 

                                                 
* PhD, fıiskolai docens, tanszékvezetı-helyettes, Kodolányi János Fıiskola Társadalomtudományi 

Tanszék. 
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2. Horvát pálfordulás az uniós csatlakozás támogatottságában 

Az ezredforduló után megindult gyors integrációs lépések mind a lakosság, mind a hor-
vát kormányzat részérıl támogatást élveztek, s ez látható a közvélemény-kutatások adatai-
ból is. Ez az eufórikus hangulat 2000 és 2003 között magas szinten tartotta az Unió támo-
gatottságát, mely a kezdeti, 2000. elsı félévi 72%-ról csak kicsi elmozdulást mutatott. 
2004-ben azonban hatalmas fordulat következett be, s az év elsı felében meredeken esett a 
Közösség népszerősége, bár a mélypont csak évvel késıbb, 2005 tavaszán következett be. 
Az Eurobarometer adatai szerint 2004 ıszén már csak 42%-os volt a támogatottság, s ez 
2005 tavaszára soha nem látott mélységeket, 28%-ot ért el.2 

 
1. ábra. Horvátország uniós csatlakozásának támogatottságának változásai 2000–2005 

Figure 1. Dynamics of attitudes concerning accession to the European Union in Croatia 2000–2005 

 
mellette szavazók:   ellene szavazók:  

Forrás: Štulhofer Aleksandar (2006) Euroscepticism in Croatia: on the far side of rationality?  
In: Katarina Ott (ed.) Croatia Accession to the Euroepan Union: the challenges of participation. 

Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, 141–160. 
 
A negatív trendek hátterében külsı, az Unió részérıl felmerülı problémák, valamint 

belsı nehézségek egyaránt maghúzódnak. A külsı okok közül az egyik az integrációs fo-
lyamat látható lelassulása volt, hiszen Horvátország már 2003. februárjában beadta csatla-
kozási kérelmét, de csak 2004. június 18-án kapta meg a tagjelölti státuszt. Még erısebb 
negatív üzenetként fogható fel a csatlakozási tárgyalások elhalasztása 2005. március 17-rıl 
– egy nappal annak megkezdése elıtt – 2005 októberére, s nem véletlen, hogy az uniós 
támogatottság ekkor volt a legalacsonyabb. A probléma gyökerét az jelentette, hogy a kér-
déses idıszak alatt egyre távolabbi vált Zágrábnak az a célkitőzése, hogy legalább a keleti 
bıvítésben lemaradó Romániával és Bulgáriával együtt legyen az Unió tagja.  

Felmerül a kérdés, hogy milyen okok állhatnak a Közösség részérıl tapasztalható elhú-
zódó és halasztó hatályú lépések hátterében. Ezek között hangsúlyosan szerepel, hogy ek-
kor éli történetének legnagyobb bıvítését és annak nehézségei, másrészt az alkotmányos 
válság az Unióban is felerısítette a bizonytalanok számát. A valóságban a 2006-os Bıvíté-
si stratégia megjelenéséig az is kérdéses volt, hogy vajon folytatja-e a bıvítéseket, s ha 
igen, meg kellett válaszolnia, meddig is húzódnak Európa határai S bár az Eurobarometer 
2005. évi adatai szerint a tagállamok kétharmada a további bıvítéseket preferálta, mégis 
aggasztónak tőnt az a tény, hogy egynegyede az akkori határain belül tartotta volna a Kö-
zösséget. Ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy a támogatók elsısorban a keleti bıvítés álla-
mai közül kerültek ki, melyeknél 27%-kal magasabb szintet mutatott a pozitív válasz, ak-
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kor érthetıvé válik, hogy horvát részrıl miért érzékelték azt, hogy az Unió cserbenhagyta 
ıket, s ez miért vezetett az euroszkepticizmus növekedéséhez.3 

A Közösség és a tagállamok részérıl tapasztalt hezitálást tükrözik az Eurobarometer 
2008 tavaszi, illetve 2010 ıszi adatai is.4 Ezek alapján megállapítható, hogy uniós részrıl 
összességében folyamatosnak tekinthetı a horvát csatlakozás támogatottsága, ugyanakkor 
az adott idıintervallumban mégis 5%-os csökkenést mutatott, mely feltehetıen a válságnak 
és annak következményeinek tudható be. Ha az egyes tagállamok vonatkozásában tekint-
jük meg a felmérés adatait, akkor a kérdéskör persze ennél árnyaltabb. A horvát csatlako-
zást leginkább ellenzık zömében a nyugati régióban található „régi” tagok voltak, így 
Finnország (56%), Belgium (54%), Görögország (53%), Nagy-Britannia és Németország 
(51), majd alig lemaradva Olaszország, Írország, Franciaország és Portugália következett. 
Nem meglepı, hogy 1-2 kivételtıl eltekintve elsısorban a keleti bıvítés államai és a még 
csatlakozás elıtt álló országok közül kerültek ki a fı támogatók, Macedónia (88%), Ma-
gyarország (81%), Szlovákia (78%), Svédország (72%), Lengyelország (71%) Cseh Köz-
társaság (70%).5 

Az Unió részérıl tapasztalható bıvítési fáradtság azonban csak az egyik oka a horvátok 
euroszkepticizmusának, Horvátország belpolitikai problémái tetézték a negatív trendet. 
2003 ıszén ugyanis három és fél hónappal mandátumának lejárata elıtt lemondott az Ivica 
Račan vezette koalíciós kormány, s helyét Ivo Sanader irányításával az a HDZ vette át, 
mely a kilencvenes években a legnagyobb kerékkötıje volt az integrációnak. Bár a párt 
kifele és befele egyaránt igyekezett nyilvánvalóvá tenni integrációs elkötelezettségét, ez 
mégis törést és átmeneti bizonytalanságot idézett elı.  

A horvát hozzáállást érdekessé teszi, ha összevetjük azt a közép-kelet-európai államok-
ban tapasztalt mutatókkal, melyek szintén erıteljes euroszkepticizmust tükröztek. Amíg 
azonban ezen térségben a negatív hozzáállás csak a csatlakozási tárgyalások idején jelent-
kezett, s azok elhúzódása miatt fokozódott, addig Horvátországban korábban, még a tár-
gyalások megkezdése elıtt megjelent és mindvégig jellemzıje volt a horvát integrációs 
folyamatnak. Magyarázatot adhat erre a negatív horvát hozzáállásra a keleti bıvítés álla-
mainak tapasztalata, hiszen az az elképzelésük, hogy a csatlakozással gyors belsı változá-
sok zajlanak le, az életszínvonal és jólét növekedése szinte azonnal érezhetı lesz, nem 
valósult meg. Az euroszkepticizmus sajátos vonása Horvátországban – és hasonló tarta-
lommal bírt a keleti bıvítés államaiban is –, hogy a rendszerváltás, illetve az önálló állami-
ság megteremtése után az emberek részérıl nagyon hamar megfogalmazódott az euroatlan-
ti térhez való tartozás gondolata, s ezzel együtt az általános bizalom a Közösség felé, de 
valójában tényleges információk hiányában túlértékelıdött az EU szerepe, s a csatlakozási 
folyamat elhúzódása miatt a kiábrándultság nagymértékővé vált.  

 
2. ábra. A horvát csatlakozás elıny, hátrány mérlege 

Figure 2. Advantages and disadvantages of Croatian accession 

 
Forrás: Ipsos Plus (2011) Stavovi hrvatski grañana prema priključenju Europskoj uniji 
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A közép-kelet-európai államokban és Horvátországban is elmondható, hogy a parlamenti 
pártok, legyenek azok kormánypárti, vagy ellenzéki pozícióban, egységesek voltak az EU tá-
mogatásában, így a pártok által irányított euroszkepticizmus nem alakult ki, az csak a közvéle-
mény oldaláról jelentkezett. A horvátok túlnyomó része úgy gondolta, hogy valahol máshol és 
mások által hozott döntés vezethet el az ország csatlakozásához, s saját maguknak igen kevés 
beleszólásuk van az események irányításába, nem csak nemzetközi kérdésekben, hanem hazai, 
sıt szubnacionális szinteken is. S minél kisebb befolyással bírnak a politika alakulásába, annál 
inkább úgy tőnik, hogy ezen kérdéseknek saját életükre csekély a hatása. Ezért aztán az a véle-
kedés alakult ki, hogy ha nem mennek el a referendumra, vagy annak eredménye negatív lenne, 
a politikai elit majd megtalálja a módot ennek felülírására, s ha mégsem sikerülne a csatlako-
zás, az csakis a külsı erıknek lesz felróható. Ezen hozzáállás – mely nem egyedülálló – meg-
magyarázza, miért is kedvezıtlen az Unió megítélése, s miért gondolják a horvátok azt, hogy 
csatlakozásuk kevés pozitívumot hoz mindennapi életükre.6 

A térséget vizsgálva alapvetıen elmondható, hogy ha volt is integrációellenes párt, az a poli-
tikai küzdıtér jobboldalán helyezkedett el és marginális pozíciót foglalt el. Horvátországban az 
1990-tıl 1999-ig, majd a 2003 és 2010 között hatalmon lévı Horvát Demokratikus Közösség 
konzervatív-keresztényszociális néppárt uniós politikája jelentıs eltéréseket mutatott és jól ket-
téosztható. A kilencvenes években a függetlenség megteremtése kapcsán a nacionalizmus került 
elıtérbe, melybe nem fért bele egy integráció-pártiság. Ugyanakkor 2003-tól a jobboldali politi-
zálás ellenére a HDZ külpolitikai célkitőzése az Unióhoz (és a NATO-hoz) való csatlakozás lett. 

A kezdeti lelkesedés 2004–2005-ös zuhanórepülés okait vizsgálva számos tényezı 
együttes hatásáról beszélhetünk. Ezek közül az egyik legjelentısebb – mely egészen nap-
jainkig fennálló probléma – a lakosság és a politikai elit egymástól történı eltávolodása az 
integráció kérdésében. Amíg a horvát sabor, a kormányzat, s valamennyi parlamenti párt, 
még az ellenzék is elkötelezetten csatlakozás-párti volt, addig a lakosság esetében az emlí-
tett negatív körülmények fokozatosan csökkentették az EU támogatottságát.  

Az euroszekpeticzmus megnyilvánulási formája a horvátok esetében a Közösségbe ve-
tett bizalom viszonylag alacsony foka, melyet nyomon követhetünk az évente két alka-
lommal megjelenı, s 2004 óta Horvátországgal kapcsolatos információkat is tartalmazó 
Eurobarometer adataiból. Ezen dokumentumokban visszatérı kérdésként szerepel, hogy a 
tagság kedvezı, vagy kedvezıtlen-e az ország számára. A pozitív választ adók száma ala-
csony, 23 és 33% között mozog, s a felmérések közük hat esetben nagyobb a negatív vála-
szok aránya. Általános jellemzı még, hogy feltőnıen magas azok száma, akik nem tudják a 
kérdést eldönteni, mely az információhiány, illetve érdektelenség magas fokára utal. 

 
1. táblázat. Az uniós tagság támogatottságának változásai 2004–2011 

Table 1. Changes in EU membership support in Croatia 2004–2011 

Eurobarometer Idı Jó (%) Rossz (%) Egyik sem (%) Nem tudja (%) 
EB 75 2011 ısz 31 28 40 1 
EB 74 2010 ısz 27 29 41 3 
EB 73 2010 tavasz 26 31 38 5 
EB 72 2009 ısz 24 37 35 4 
EB 71 2009 tavasz 24 39 33 4 
EB 70 2008 ısz 23 38 35 4 
EB 69 2008 tavasz 30 25 39 5 
EB 68 2007 ısz 33 25 36 4 
EB 67 2007 tavasz 29 28 40 3 
EB 66 2006 ısz 32 31 31 6 
EB 65 2006 tavasz 34 25 36 4 
EB 63 2005 tavasz 27 29 40 4 
EB 62 2004 ısz 30 24 41 5 

Forrás: European Commission (2004–2011) Standard Eurobarometer 
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Az euoszkepticizmust erısítette a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel való kapcsolat és 
alapvetı ellentét a háború és háborús bőnösök megítélésében, hiszen a horvátok honvédı 
háborúnak tartották az 1991–95 közötti eseményeket, s azok szereplıit háborús hısnek. 
Így az a tény, hogy a csatlakozási tárgyalások sikerének legfıbb kerékkötıje az ICTY, 
hogy minden a horvát haladást értékelı dokumentumban a testülettel való teljes körő 
együttmőködés hiánya fogalmazódott meg, egy sajátos, a Törvényszék elleni szimbolikus 
rezisztenciát eredményezett a horvát lakosság körében. A negatív hozzáállást kiváltó okok 
között szerepel ezen kívül a megfelelı kommunikáció hiánya, s az emberek vélt, vagy 
valós félelmei a horvát gazdaság meggyengülése miatt, tartva az olcsóbb importáruk meg-
jelenésétıl és ezzel összefüggésben a hagyományos hazai termékek visszaszorulásától, s a 
külföldi kereslet miatt az ingatlanárak megnövekedésétıl.7 

3. Az uniós támogatottság mélypontja a szlovén blokád idején: 2008–2009 

Az EU-tagság lakossági támogatottságának negatív mélypontja 2008-ban következett 
be az országban. Az Standard Eurobarometer által 2008 ıszén végzett felmérés december 
18-án közölt eredményei szerint a megkérdezettek csupán 23%-a (tavasszal még 30%) 
vélekedett úgy, hogy az EU-tagság általában jó volna számukra, míg 38%-ot (tavasszal 
25%) tett ki azok tábora, akik szerint rossz hatással bír. Szemmel láthatóan az ıszi esemé-
nyek, a tárgyalások lelassulása, s fıként az októberi és decemberi szlovén blokád követ-
keztében az EU-t támogatók köre 7%-kal csökkent, míg az ellenzıké 13%-kal nıtt. 

Legalább ilyen negatív elıjelő az EU-tagság elıny-hátrány mérlegének megvonása. A válasz-
adóknak csak 33%-a (tavasszal 44%) tartja elınyösnek, míg 55%-a (tavasszal 42%) hátrányosnak 
ítélte meg az uniós tagságot. Ugyanezt tükrözi, hogy a megkérdezettek mindössze 24%-ában élt 
pozitív (tavasszal 32%), míg 29%-ában (tavasszal 32%) negatív kép a Közösségrıl. Az EU-csat-
lakozás elınyeit illetıen magasan vezetett – a megkérdezettek 34%-a szerint – az utazás, a kül-
földi munkavállalás és a tanulás szabadsága, de pozitív jelzést kapott a gazdasági fellendülés 
(20%), a béke és biztonság (17%) és a demokratikus viszonyok javulása is (22%).8 

A Standard Eurobarometer 2008-as tavaszi Horvátországról készített nemzeti jelentése 
tartalmazta az EU nemek, életkor, foglalkozás és politikai pártok szerinti támogatottságát 
is. Ennek alapján megállapítható, hogy a férfiak pozitívabban ítélték meg az Uniót, mert 
35%-uk, míg a nıknek csak 28%-a támogatta a Közösséget. Az életkort illetıen a 25–39 
évesek között volt a legnagyobb a támogatottság (35%), az 55 év felettiek 32%-a, a 40–54 
évesek körében pedig egyenlı arányban oszlott meg a támogatók és az ellenzık száma 
(30%). A 24 évnél fiatalabbak között a legnagyobb az ellenérzés, itt a megkérdezettek csak 
28%-a nyilatkozott pozitívan. Ráadásul ez az egyetlen csoport, akik körében nagyobb az 
ellenzık, mint a támogatók száma (arány 30 : 28%).9 

Foglalkoztatottság alapján messzemenıen a magánvállalkozók (55 : 9%) támogatták a 
leginkább a csatlakozást, majd a menedzserek (48 : 16%), a köztisztviselık (36 : 26%), az 
egyetemi hallgatók (36 : 27%), valamint a nyugdíjasok (31 : 22%) következtek a sorban. A 
legnegatívabban a háztartásbeliek (49 : 13%), a munkanélküliek (29 : 25%), valamint a fizi-
kai munkások (29 : 27%) nyilatkoztak az uniós csatlakozásról.  

Politikai hovatartozás alapján az EU-t legkedvezıbben a függetlenek (36 : 22%) és a bal-
oldaliak (34 : 24%) látták, míg a jobboldaliak részérıl az Uniót pozitívan értékelık száma 
elenyészı különbséget mutat azokhoz viszonyítva, akik ezt negatívan ítélték meg (32 : 31%).  

Az EU támogatottsága regionális szinten Zágrábban (35 : 27%), Dalmáciában (34 : 25%), 
az északi területeken (32 : 24%,), Szlavóniában (28 : 25%) és a bánságokban (29 : 27%) volt 
a legnagyobb. A legnegatívabb véleményt Isztrián, Rijekában és Gorski kotar (28 : 27%) 
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területén fogalmaztak meg a válaszadók, ahol a különbség a támogatók és az ellenzık kö-
zött mindössze egy százalék.10 

Összességében a fenti számadatokból, bármely társadalmi réteg oldaláról is közelítjük 
meg a kérdést, 2008-ban kitőnik horvát részrıl a Közösség alacsony támogatottsága, mely 
minden mutató esetében alatta volt az EU 27-ek adatainak. 

4. Változások a közvélemény-kutatások adataiban a csatlakozási tárgyalások végén 
(2010–2011) 

A Közösség iránti szimpátia változásainak vizsgálata során érdemes a csatlakozási tárgya-
lások utolsó idıszakát (2010 ısze és 2011 tavasza) is megvizsgálni, ahol az Eurobarometer 
adatai érdekes kettısséget mutattak. Egyik oldalról nıtt az Unió támogatottsága, hiszen a 
magyar elnökség idején 3%-kal magasabb volt a biztos támogatók aránya, másrészt azonban 
több lett a negatív vélemények száma, szintén 3%-kal, s emelkedést mutatott (5%) a kérdést 
eldönteni nem tudók száma is. Horvát részrıl a Közösség kihívásai, az EU kiútkeresése a 
válságból, Horvátország gazdasági nehézségei, a belpolitikai problémák, a korrupciós bot-
rány (Sanader) mind megmagyarázzák a kisebb mértékő romlást, míg a szimpátia emelkedé-
sében minden bizonnyal a tárgyalások végéhez való közeledés játszott szerepet.  

Ha mindezt megvizsgáljuk uniós összehasonlításban, akkor látható, hogy a semleges 
hozzáállásban nincs nagy különbség, ugyanakkor a horvátok sokkal erısebben euroszkepti-
kusok, mint az Unió lakossága. A 2010. évi ıszi 74-es Eurobarometer szerint Horvátor-
szágban a megkérdezetteknek mindössze 28%-a adott pozitív választ, míg az EU-ban 42%. 
Ugyan a különbség a következı félévben csökkent (Horvátország 31%, EU 40%), de még 
mindig jelentıs maradt, bár ellenkezı elıjelő volt a változás, hiszen a horvátoknál nıtt, a 
Közösségben pedig az elhúzódó válság miatt csökkenést mutatott a támogatottság.11 

 
2. táblázat. Az Európai Unió megítélése a 27 tagállamban és Horvátországban  

2010 ısze és 2011 tavasza 

Table 2. Public Opinion on the European Union in Croatia and among the member states  
2010 Autumn–2011 Spring 

 EU 27 Horvátország 

   EB 75 EB 74 EB 75 EB 74 

teljesen pozitív 40% 42% 31% 28% 

semleges 38% 36% 40% 35% 

teljesen negatív 20% = 28% 25% 

nem tudja   2% =   1%   2% 

Forrás: European Commission (2010) Standard Eurobarometer 74 Autumn 2010 National Report 
Croatia, European Commission (2011) Standard Eurobarometer 75 Spring 2011 National Report Croatia 

 
Aggasztónak tőntek a Horvátországról készült 2010 ıszén készült jelentés adatai abból az 

aspektusból is, mely szerint a horvátoknak mindössze 37%-a gondolta úgy, hogy az állam szá-
mára elınyöket hozhat az uniós tagság, míg a megkérdezettek 54%-a szerint semmiféle haszon 
nem várható. A lakosság körében általánosan elterjedt az a nézet, hogy a csatlakozás elsısor-
ban a külföldiek, vagyis az uniós állampolgárok számára teremt kedvezı lehetıségeket, 
amennyiben megnyílik elıttük a horvát ingatlanpiac, s szabadon vásárolhatnak ingatlanokat, 
különösen az Adrián. A felmérési adatok alapján hasonló veszélyeket rejt magában a csatlako-
zás a munkalehetıségek esetében is, hiszen megszünteti az eddigi szinte teljes horvát dominan-
ciát a munkaerıpiacon. Ezen félelmek egyértelmő magyarázatot adnak ara, miért lényegesen 
rosszabb az Unió általános megítélése az országban, mint a legtöbb tagállamban.12 
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Árnyaltabbá teszi a kérdés vizsgálatát, ha megnézzük az EU támogatottságának életkor 
és iskolai végzettség szerinti adatait a tárgyalások végsı idıszakában, 2011 tavaszán és ezt 
összevetjük az uniós átlaggal.  

 
3. táblázat. Az EU támogatottsága életkor és iskolai végzettség szerint Horvátországban  

és az EU 27-ben 2011 tavaszán 

Table 3. The EU support in Croatia and EU27 on the bases of age and the educational  
level in 2011 Spring 

  EU 27 Horvátország 

életkor 

15–24 47% 40% 

25–39 41% 24% 

40–54 39% 29% 

55 felett 36% 33% 

iskolai végzettség (befejezés) 

15 alatt 31% 18% 

16–19 36% 30% 

20 fölött 47% 40% 

még tanul 53% 42% 

Forrás: European Commission (2011) Standard Eurobarometer 75  
Spring 2011 National Report Croatia 

 
A fiatalok pozitív attitődjét tükrözi, hogy a 24 év alatti megkérdezettek 40%-a jó véle-

ménnyel volt a Közösségrıl (EU 27 47%), de aggasztó, hogy a munkaképes lakosság na-
gyon negatív képet mutatott, a 25–39 korúaknak csak egynegyede, 24%-a adott pozitív 
választ, s ennél csak kicsivel kedvezıbb, 29% a 40-55 korosztály megítélése. Még az idıs-
korúak is pozitívabban nyilatkoztak az EU-ról (33%). Nem csodálkozunk, hogy az EU 27 
adatai minden korosztálynál jobb eredményeket mutattak, a legnagyobb a különbség a 
fiatal munkaképesek esetében (41% és 24%) tapasztalható. 

Az iskolai végzettség alapján a horvát és uniós eredmények hasonló tendenciákat tük-
röztek, s habár itt is minden vonatkozásban rosszabbak voltak Zágráb mutatói, a különbsé-
gek nem egetverıek. Minél magasabb végzettségő a megkérdezett, annál nagyobb az EU 
iránti elkötelezettség, a még jelenleg is tanulók 42%-a és a tanulmányait 20 év fölött befe-
jezık 40%-a adott pozitív választ.13 

A csatlakozási tárgyalások lezárása után nem csak az Unió részérıl kellett sokoldalúan 
megerısíteni és támogatni a horvát integrációt, hanem minden korábbinál nagyobb súly-
ként nehezedett az ország vezetıire a csatlakozás belsı támogatottságának kérdése és az a 
félelem, hogy a referendumon elbukhat az ügy. Intı jelként tekinthetünk az IPSOS Plus 
2011. április 16-án közétett adataira, melyek egy nappal az Ante Gotovina tábornok ellen 
meghozott hágai ítélet után látott napvilágot. A 600 fıs mintavétellel készült felmérés ada-
tai alapján a megkérdezettek 52%-a ellenezte, s mindössze 38% támogatta az uniós csatla-
kozást.14 A meredek esés után valamivel jobb – de a referendum szempontjából még min-
dig nem megnyugtató – eredménnyel zárult az IPSOS Plus 2011. július 8 és 26 között el-
végzett közvélemény-kutatása, mely 1010-es mintavétellel, az Eurobarometer módszereit 
alkalmazva mérte fel a horvát lakosság integráció iránti elkötelezettségét.  

A megkérdezettek 42%-a volt jó véleménnyel a Közösségrıl, míg 31%-a negatívan ítél-
te meg, s 25% volt a semleges véleményt adók aránya. Ha az összevetjük az ezt megelızı 
évek adataival, akkor az eredmény javuló tendenciát mutat, hiszen a 2008-ban elkezdıdı 
és 2009-ben a mélypontját elérı támogatottság – 36% és 29%-os pozitív hozzáállás – fo-
kozatosan emelkedett, de még nem volt megnyugtató a csatlakozás szempontjából.15 
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4. ábra. Az Európai Unió megítélése Horvátországban 2011 nyarán

Figure 4. The European Union’s sympathy in Croatia 2011 Summer

                            
 

Forrás: Ipsos Plus (2011) Stavovi hrvatski grañana prema priključenju Europskoj uniji
 
A megkérdezettek 28%-a nem kívánt elmenni a referendumra, míg nagy számban, a v

laszadók 70%-a véleményt akart nyilvánítani. Erre a kérdésre az elmúlt hat év viszonylat
ban mindvégig kiegyensúlyozott volt a válasz, és mindig is lényegesen többen kívántak 
élni szavazati jogukkal, mint amennyien támogatták is csatlakozást. Csak a csatlakozási 
tárgyalások elején, amikor a szavazás még igen távoli momentumnak tőnt volt a jele
nél alacsonyabb azok száma, akik a referendumon nem akartak véleményt nyilvánítani.

A közvélemény-kutatás egyik legfontosabb kérdése a hogyan szavazna volt. Mindenké
pen ígéretesnek számított, hogy a felmérés szerint a lehetséges szavazók 57%
teljes mintavétel esetén is a megkérdezettek 53%
utasító választ adott, 13% pedig valószínőleg nemmel szavazna, s 8% volt a bizonytalanok 
aránya.16 Ennél nagyobb az elmúlt hat év során a pozitív választ adók arány
idıszakban, 2006 áprilisában és 2007 júliusában volt, míg a mélypont ezen kérdés esetében 
is 2008 decemberétıl 2009 végéig, vagyis a szlovén blokkolás miatt, a tárgyalások elakad
sának idıszakában volt. Az Ipsos Plus egy évvel korábbi felm
volt a javulás, hiszen 2010 novemberében a lakosságnak 52%
nemleges választ, s ez 10%-os növekedést mutatott a 2010 júniusi adatokhoz képest.
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Ipsos Plus (2011) Stavovi hrvatski grañana prema priključenju Europskoj uniji 

a nem kívánt elmenni a referendumra, míg nagy számban, a vá-
a véleményt akart nyilvánítani. Erre a kérdésre az elmúlt hat év viszonylatá-

ban mindvégig kiegyensúlyozott volt a válasz, és mindig is lényegesen többen kívántak 
élni szavazati jogukkal, mint amennyien támogatták is csatlakozást. Csak a csatlakozási 
tárgyalások elején, amikor a szavazás még igen távoli momentumnak tőnt volt a jelenlegi-
nél alacsonyabb azok száma, akik a referendumon nem akartak véleményt nyilvánítani. 

kutatás egyik legfontosabb kérdése a hogyan szavazna volt. Mindenkép-
pen ígéretesnek számított, hogy a felmérés szerint a lehetséges szavazók 57%-a, de még a 
teljes mintavétel esetén is a megkérdezettek 53%-a igennel voksolna, míg 27% teljesen el-
utasító választ adott, 13% pedig valószínőleg nemmel szavazna, s 8% volt a bizonytalanok 

Ennél nagyobb az elmúlt hat év során a pozitív választ adók aránya csak a kezdeti 
idıszakban, 2006 áprilisában és 2007 júliusában volt, míg a mélypont ezen kérdés esetében 
is 2008 decemberétıl 2009 végéig, vagyis a szlovén blokkolás miatt, a tárgyalások elakadá-
sának idıszakában volt. Az Ipsos Plus egy évvel korábbi felméréséhez képest is érzékelhetı 
volt a javulás, hiszen 2010 novemberében a lakosságnak 52%-a adott támogató, 35%-a pedig 

os növekedést mutatott a 2010 júniusi adatokhoz képest.17 
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5. ábra. A horvát lakosság válasza a hogyan szavazna a referendumon kérdésre 

Figure 5. The Croatian population response on „how to vote in the referendum” question 

 
Forrás: Ipsos Plus (2011) Stavovi hrvatski grañana prema priključenju Europskoj uniji 

 
Nem volt szignifikáns különbség a nemek között az EU csatalakozás támogatottságában, a 

férfiak 53%-a, míg a nık 52%-a szavazna igennel. A legaktívabb mellette voksolók a fiatalok (29 
év alattiak) közül kerültek ki, hiszen 56%-uk pozitív választ adott, de az életkor elırehaladtával 
az EU csatlakozás támogatottsága fokozatosan csökkent, a 60 év felettieknek már csak 50%-a 
voksolna igennel. Nagy különbségeket mutatott a felmérés a különbözı szakmák vonatkozásá-
ban. Nem meglepı, hogy a leginkább euroszkeptikusok a munkanélküliek, csak 44% szavazna 
igennel, s növekvı sorrendben következtek a nyugdíjasok (50%) és a fizikai munkát végzık 
(53%), a menedzserek és háztartásbeliek (60%), a tanulók (61%), végül a vállalkozók (65%). 
Ennek olvasatában az sem véletlen, hogy a legmagasabb jövedelmőek, a 6000 kuna feletti kerese-
tőek 76%-a, míg a 2000 kuna alatti jövedelemmel bíróknak csak 45%-a támogatta az integrációt.  

A kistelepüléseken élık számára kevésbé vonzó az EU, mint a nagyokéban (47 és 
59%), s jelentıs eltérések mutatkoztak regionális szinten is. A legalacsonyabb támogatott-
sági értéket Dalmácia (48%) és Szlavónia (50%) mutatta fel, míg messze magasan kiemel-
kedett Banovina térsége a maga 65%-os igenjével. Zágráb és környékén a lakosság 52%-a, 
s a legfejlettebb észak-horvát régióban is csak 55% állt ki a csatlakozás mellett. 

Az uniós retorika nem volt erıssége a horvát parlamenti pártoknak sem. A Horvát De-
mokratikus Közösség (HDZ) 17 fejezetbıl álló programjának csak utolsó fejezete foglal-
kozott Horvátország külkapcsolataival, melyben mindössze egy bekezdést szentelt az állam 
és az EU viszonyának. Ráadásul – és ez nem egyedülálló, mert ugyanez tapasztalható a 
Horvát Szociáldemokrata Párt szóhasználatában is – gyakran keveredett és szinonimaként 
jelent meg az Európa és az Európai Unió kifejezés. Párt az IPSOS felmérés szerint ugyan-
akkor a leginkább Unió-párti a maga 69%-os támogatottságával.18 

A Horvát Szociáldemokrata Párt (SDP) fenti tévedése ellenére sokkal aktívabb integrá-
ciós politikát mutatott – habár a pártok rangsorában csak a 3. helyet sikerült megszereznie 
az Unió 63%-os igenlésével –, melyet jól szimbolizált a 2007-es választásokra megjelent 
az Európai Unió politikái címő dokumentuma, ahol górcsı alá vette a párt uniós attitődjét, 
összehasonlítva azt fı ellenfelének, a HDZ-nek magatartásával. Az SDP egy másik doku-
mentuma, az Új kihívások: biztonság, szolidaritás és fejlıdés címő, szintén egy fejezetet 
szentelt annak a kérdésnek a körbejárására, hogy milyen lesz az a Horvátország, mely csat-
lakozik az EU-hoz és vajon milyen Európa köszönt be Horvátországba.  

A Független Demokratikus Szerb Párt (SDSS) programja szinte kizárólagosan a szerb 
kisebbség horvátországi helyzetével foglalkozott, mindössze az olyan európai értékek kap-
tak prioritást, mint a sokszínőség, a multikulturalizmus, vagy többnemzetiségő állam. Az 
utolsó, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó részben sem jelent meg direkt az EU, csupán 
az olvasható, hogy a párt támogatja Horvátország belépését minden olyan nemzetközi 
szervezetbe, mely az állampolgárok érdekeit szolgálja. 
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A Horvát Parasztpárt (HSS) programja a 2007-es választásokra készült, s azóta nem is került 
megújításra, így érthetı módon az integrációra vonatkozó megállapításai nemcsak szők körőek, 
hanem elavultak is, s sokkal kevésbé proeurópaiak (48%), mint a korábban említett pártok. 

A Horvát Néppárt (HNS) programja az európaizációt tekintve messze felülmúlta minden 
más parlamenti pártét. Ezt támasztja alá, hogy a dokumentum külön fejezetet szentelt az EU-
nak, melyben részletesen megnevezte, milyen elınyökkel jár az állam számára az integráció, 
megemlítésre kerültek a közösségi intézmények és támogatások is. A HNS programja négy 
stratégiai célkitőzése közül az egyik Zágráb uniós csatlakozása, melyrıl úgy nyilatkozott, 
hogy a taggá válás ugyan mint rövidtávú cél jelentkezik, de ez Horvátország hosszú távú 
érdeke. A legerıteljesebb kommunikációja ellenére az Ipsos közvélemény-kutatása alapján 
párt tagjainak csak 56%-a támogatta az integrációt, ezzel a 4. helyre szorulva.19 

5. Referendum az uniós csatlakozásról 

A mindvégig meghatározó euroszekepticizmus miatt a horvát csatlakozás gyenge pontja 
annak alacsony belsı támogatottsági mutatóiban keresendı. Félı volt, hogy ha az ország 
zöld utat is kap az Uniótól, a referendum sikertelensége miatt kerül le az ügy a napirendrıl. 
A horvát alkotmány 142. §-a ugyanis kötelezı népszavazást írt elı az uniós csatlakozás 
kérdésében, melyet a csatlakozási szerzıdés aláírása elıtt kellett volna tartani, s melyen a 
szavazásra jogosultak 50%-ának igent kellett volna mondani az integrációra.20 

Az igen szigorú feltétel teljesülésének a korábbi adatok alapján szinte semmi esélye 
nem volt, ezért 2010-ben az alkotmány módosítására került sor, s a 87. § 45. pontja értel-
mében a sikerességhez elég volt a népszavazáson résztvevık szavazatainak 50%-a +1. 
Ebben az esetben a horvát parlamentnek kötelezı ratifikálnia a Csatlakozási Szerzıdést. 
Ha a referendumon elbukott volna az integráció ügye, úgy legkorábban hat hónap múlva 
meg lehetett volna ismételni a népszavazást.21 Megváltoztatták referendum idıpontjára 
vonatkozó elıírást is, melyet a csatlakozási szerzıdés aláírása után 30 nappal kellett meg-
tartani, s a szábor annak eredményétıl függıen indítja el a ratifikációs folyamatot.22 

Az erıteljes euroszkepticizmus magyarázatot ad arra, hogy a horvát kormány számára a 
csatlakozási tárgyalások lezárása után miért az bizonyult az egyik legfıbb feladatnak, hogy 
megfelelıen informálja a lakosságot az uniós csatlakozás következményeirıl, s biztosítsa a 
kötelezıen megtartandó referendumon a lakosság támogatását. Ezt a célt szolgálta a kor-
mányzat 2011. október 18-án megjelent „Kommunikációs stratégia a horvát lakosság tájé-
koztatásáról a Horvát Köztársaság európai integrációs eredményeirıl” címő dokumentuma, 
mely számba vette a lehetséges eszközöket, módszereket és aktorokat.23 

Ezen kommunikációs stratégia, valamint a 2012. január 3-val induló kampány – melyre 
4,8 millió kunát (640 ezer euró) költöttek – fontos szerepet játszott abban, hogy a támoga-
tók számát növelni tudták, s a népszavazás sikeres lett.24 

A kommunikáció során a vezetés a horvátoknak az Európához való erıteljes kulturális, 
történelmi és vallási kötıdésére helyezte a hangsúlyt, s azt hangoztatta, hogy a csatlakozás-
sal Horvátország végére ért annak az útnak, mely a Balkántól (Jugoszláviától) való elsza-
kadását és az Európába (Unióba) való visszatérését jelenti. A lakosság meggyızésére 
hangsúlyozta, hogy Zágráb biztonságpolitikai szempontból is sokat nyer az integrációval, 
védettebbé válik, a Közösség tagjaként pedig a nemzetközi porondon is jobban tudja érde-
keit érvényesíteni. Az uniós tagság az 1992. évi szimbolikusnak számító elismertség he-
lyett a horvát államiság tényleges elismerését is jelenti.25 

Nem véletlen, hogy a jelenlegi referendumot megelızıen, húsz évvel korábban, pont az 
önállóság kérdésében tartottak népszavazást az országban. Az érvek sorában meghatározó-
nak bizonyultak a gazdasági érdekek – különös tekintettel a jelenlegi válságra – hiszen az 
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uniós tagsággal az állam új forrásokhoz juthat, s a csatlakozás megnyugtatja a pénzügyi 
piacot és a befektetıket is. Ezen retorikára építve a horvát vezetés minden prominens sze-
mélyisége, Ivo Josipović, a horvát államfı, a jelenlegi és a leköszönı kormányfı, a parla-
menti pártok vezetıi, sıt még az egyházi vezetık, a Horvát Tudományos Akadémia és a 
veterán szervezetek képviselıi is a tagság szükségessége mellett érveltek. Még a naciona-
listák egy részét is maguk, illetve az Unió mellé tudták állítani, melynek érdekes megnyil-
vánulása, hogy a Hágában börtönbüntetését töltı Ante Gotovina tábornok is a referendu-
mon való részvételre és igen szavazatra buzdította az ország lakosságát. 

A csatlakozási szerzıdés aláírására december 9-én került sor, ugyanakkor közben, de-
cember 4-én Horvátországban parlamenti választásokat tartottak, s a választások után az 
újjáalakult horvát szábor december 23-án tartotta elsı ülését. Hosszas viták után, melyek a 
népszavazás idıpontjának elhalasztására különbözı érveket sorakoztattak fel – ezek egy 
része a döntés és a referendum közötti rövid idıre és a lakosság tájékoztatásának hiányos-
ságaira hívták fel a figyelmet, mások a Hágai Nemzetközi Törvényszék Gotovina tábornok 
ügyében meghozandó végleges döntéséig halasztották volna el a népszavazást – itt szüle-
tett meg a döntés a referendum január 22-i idıpontjáról.  

A népszavazást megelızıen számos közvélemény-kutatást végeztek és ezek adatai már 
pozitív képet mutattak. 

 
4. táblázat. Az uniós tagság támogatottsága Horvátországban a közvélemény-kutatások  

adatai alapján (2011 november–2012 január) 

Table 4. Opinion polls regarding the Croatian EU accession referendum  
(2011 November–2012 January) 

Forrás Idıpont Mintavétel Igen Nem Bizonytalan 
Ipsos Plus (MVEP) 2012. 01. 20.   840 61% 28% 11% 
Ipsos Plus Nova TV 2012. 01. 19.   960 60% 31%   9% 
Ipsos Plus 2012. 01. 18. 1000 56% 31% 11% 
CRO Demoskop   2012. 01. 3–4. 1300    55,1%    33,3%   11,65 
Ipsos Plus Nova TV 2011. 12. 27. 1000 60% 33%   7% 
Ipsos Plus Nova TV 2011. 11. 25. 1000 61% 32%   7% 

Források: Közvélemény-kutatási adatok26 
 
A népszavazás eredménye azonban felülmúlta a legmerészebb várakozásokat is, s Hor-

vátország lakossága igent mondott az integrációra. A szavazóknak arra az egyszerő kérdés-
re kellett igennel vagy nemmel válaszolniuk hogy „Támogatja-e a Horvát Köztársaság 
uniós tagságát?” (Jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji?) 

 
6. ábra. Szavazócédula 

Figure 6. The ballot 

 
Forrás: Službeni nepotpuni rezultati državnog referenduma State Election Committee. 

http://www.izbori.hr/2012Referendum/rezultati/rezultati.html 
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A Választási Bizottság által kiadott adatok alapján a megjelentek 66,27%-a voksolt igennel, 
33,13%-ot tett ki a nem és 0,6%-ot az érvénytelen szavazatok száma. A csatlakozást ellenzık 
tábora arra hívta fel a figyelmet, hogy igen alacsony, 43,51%-os volt a részvételi arány, amely 
azonban nem tekinthetı egyedi horvát jelenségnek, az általában jellemzı a politikai aktivitásra.27 

Daniel Srb, a HSP elnöke a számadatok ismeretében egyenesen megkérdıjelezte a csat-
lakozás legitimitását, azzal érvelve, hogy a szavazásra jogosultak 71%-a vagy nem vett 
részt a referendumon, vagy nemmel voksolt, s lényegében a horvát lakosságnak csak mind-
össze 28%-a mondott igent az integrációra.28 

A népszavazás eredményét árnyalják a megyékre lebontott adatok. A legnagyobb támo-
gatottságot Meñimurje 75,73%, Brod-Posavina 72,61%, Lika-Senj 70,66%, Požega-
Slavonia 70,14%, Varaždin 69,90% és Vukovar-Syrmia 69,02% megyék érték el. A legke-
vésbé támogatók között van Dubrovnik-Neretva County, where 42,22%, Split-Dalmatia 
40,71% és Koprivnica-Križevci 39,02% megye. 
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A HARKÁNYI FOLYAMAT, AVAGY A HORVÁT–MAGYAR HATÁRON  
ÁTNYÚLÓ TERVEZÉS HAJNALA 

 
THE HARKÁNY PROCESS, OR THE DAWN OF THE CROATIAN–

HUNGARIAN CROSS-BORDER PLANNING 

ABSTRACT 

After the regime change, the Yugoslav civil war significantly slowed the building of official re-
lations of the Croatian-Hungarian border and local municipal. Only after the turn of the millennium 
was the possibility created for a common design for laying the foundations. On the 25th of August 
2000 was the first meeting held, which was followed by later more. The main objective was the 
preparation for drawing down the resources of the Croatian-Hungarian Pilot Small Projects Fund. 
The first joint program proved to be successful. The Croatian–Hungarian cross-border cooperation 
development is highly influenced by the availability of financial resources. Correlating with the 
deepening of EU's relations Croatia and our country the amount of available financial tools have 
increased, offering many new opportunities for the convergence of border areas, as evidenced by the 
number and diversity of the winning projects. The Hungary-Croatia Pilot Phare Small Projects Fund 
was characterized by the economic cohesion of the weak border region, the exploration of further 
cooperation opportunities, and the development of proposals. 

1. Horvátország részvétele az elıcsatlakozási programokban 

A horvát politikai és gazdasági elitben már a daytoni egyezmény megkötése után meg-
fogalmazódott az EU csatlakozás igénye. Ivo Sanader szerint: Félre kell tenni az EU-
szkepticizmust, a berlini fal leomlása, a kétpólusú világ megszőnése után Horvátországnak 
szükséges, akár függetlensége részleges feladásával is csatlakozni az Európai Unióhoz. A 
hasonló nagyságú országokban (Írország, Finnország, Portugália, Görögország) jelentıs 
gazdasági fejlıdést hozott az uniós csatlakozás.1 

Az EU valójában csak a maastrichti egyezmény érvénybe lépése után tudott hatéko-
nyabban fellépni Délkelet-Európa biztonsága és integrálása érdekében, csak az erıs de-
mokráciákat volt hajlandó támogatni az unióba vezetı úton. Ezt az elvet felismerve csele-
kedtek a 2000-tıl napjainkig hivatalban lévı horvát kormányok. Az alkotmány módosítá-
sával egy „félelnöki” rendszert hoztak létre, a parlament szerepének erısítésével. Új ala-
pokra helyezték szomszédságpolitikájukat a volt jugoszláv tagállamokkal, ennek jelentıs 
ösztönzıje volt az, hogy az integráció elıfeltétele lett a volt háborús felek békés együttmő-
ködésre való törekvése. Minden probléma és külpolitikai eszmefuttatás ellenére az EU 
számára fontossá vált a horvát csatlakozás. Úgy tőnik, hogy a mindenkori horvát vezetés 
ezt felismerve az Unió érdekeinek és kívánalmainak megfelelı, vagy legalább ahhoz köze-
lítı politikát igyekszik kialakítani. 

                                                 
** PhD, egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem Georgikon Kar Vállalatökonómiai és Vidékfejleszté-

si Tanszék, Keszthely. 
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Horvátország felvétele az Európai Unióba fontos stratégiai cél, mert jelentıs biztosíté-
kot nyújt a Nyugat-Balkán középtávú stabilizációja szempontjából. A jövıbeni EU tag 
Horvátország, mint „geopolitikai stabilizátor” fog hatni a térségre. Szerbia politikailag 
részleges instabilitást mutat, a területi revízióban és az agresszív szomszédságpolitikában 
érdekelt nacionalista erık többször is résztvevıi a demokratikus úton hatalomra jutott 
szerb kormányoknak. Az ország nehezen tud szembenézni azzal, hogy folyamatos terület-
veszteségek érik, emiatt jelentıs állami és társadalmi deficit érezhetı. Bosznia-Hercegovi-
na belsı egysége és határainak állandósága instabil, jelenleg a fımegbízott intézménye 
biztosítja csak az állam mőködését. E folyamatok jelentısen terhelik a politikai földrajzi 
értelemben egységes országnak nehezen tekinthetı Bosznia-Hercegovinában zajló belpoli-
tikai és nemzetiség politikai eseményeket. Így mindenképpen fontos egy uniós tag jelenléte 
a szomszédságban, amely erısítheti a Balkán-félsziget stabilitását. Romániával, Bulgáriá-
val, Magyarországgal együtt a demokratikus államok „satujába” szoríthatja Bosznia és 
Hercegovinát, és ösztönzi Szerbia uniós közeledéséi szándékának az erısödését.  

A Nyugat-Balkán stabilitásának megırzése és helyreállítása érdekében indította el az 
Európai Bizottság 2000 decemberében a CARDS programot, amellyel nyilvánvalóan de-
monstrálta, hogy pénzeszközöket sem sajnálva érdeke a térség biztonságának, békéjének 
megırzése. Ennek célja az, hogy a nyugat-balkáni országoknak segítséget nyújtson a regio-
nális problémáik megoldásában és a gazdasági és politikai rendszerük megreformálásában. 
Az intézkedés szándéka, hogy elısegítse a régió államai közötti társadalmi-gazdasági 
együttmőködések újbóli kialakítását, elmélyítést. E célkitőzést a Stabilizációs és Társulási 
Folyamat fektette le. 

A SAP gyakorlatilag egy stratégia, amelyben az EU együttmőködik a térség államaival, 
hogy a megszabott feltételeket teljesítésével megnyissa számukra a lehetıség a csatlakozásra. 
Ennek keretében Stabilizációs és Társulási Szerzıdéseket kötött a nyugat-balkáni régió álla-
maival, amelyek a politikai együttmőködést teremtik meg az EU és az érintett államok kö-
zött. Ennek operatív leképezıdéseként jött létre a CARDS, amely lehetıséget nyújt arra, 
hogy támogassa ezeket az országokat céljaik elérésében. 2000. március 29-én Brüsszelben 
tartott „donor” konferencián a térség számára 1,8 milliárd euró támogatást ítéltek oda.2 

Mielıtt Horvátország belépett volna a csatlakozásra várók csoportjába, csak a CARDS 
állt a rendelkezésre. A teljes hozzáférési jogosultságot 2002. március 27-én kapta meg, 
miután megszületett a keretegyezmény a programban való részvételrıl. A 2002–2004 kö-
zötti idıszakban összesen 260 millió euró került felhasználásra. Miután 2004 júniusában 
belépett a csatlakozásra várók csoportjába , az Európai Bizottság döntése alapján még az 
év október 6-ától három elıcsatlakozási alap használatára kapott jogosultságot: PHARE, 
ISPA, SAPARD (1. ábra.). A fejlesztési összegek felhasználásának azonban elengedhetet-
len feltétele volt a stratégiai tervezés. A horvát kormány az elvárásoknak megfelelıen el is 
készítette a csatlakozási tárgyalások megkezdéséig szükséges operatív lépések pénzügyi 
tervét, és megkezdte a rendelkezésére bocsátott elıcsatlakozási alapok felhasználását. A 
2005-ös évben a PHARE révén csaknem 80 millió, az ISPA segítségével pedig 25 millió 
euró támogatás került kifizetésre. A 2006-os év folyamán az elıcsatlakozást segítı forrá-
sok tovább bıvültek, a PHARE-ból 25 millió, a ISPA-ból 35 millió a ténylegesen megnyí-
ló SAPARD-ból pedig 25 millió euró került felhasználásra.3 

A 2005–2006-os idıszakban a következı pénzeszközöket hívta le Horvátország: PHA-
RE 160 millió euró, ISPA 60 millió euró, SAPARD 25 millió euró. A 2007–2013-as költ-
ségvetési idıszakban pedig összesen 920 millió euró IPA forrás áll az ország rendelkezésé-
re valamennyi határszakaszt illetıen, amelyek elsısorban a regionális különbségek mérsék-
lésére, határon átnyúló együttmőködésre, humánerıforrás és turizmus fejlesztésre, vala-
mint a rurális területek felzárkóztatására fordítottak, illetve fordíthatók.4 
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1. ábra. A Horvátország számára elérhetı EU-források 

Figure 1. The availability of EU funds for Croatia 

 
Forrás: Novota S.–Vlašić I.–Velinova R.–Geratilev K.–Borissova O. (2009): Europski fondovi za 

hrvatske projekte. Priručnik o financiskoj suradnji i programima koji u Hrvatskoj podupire 
Europska unija. Središnji državni ured za razvoju strategiju i kordinaciju fondova Europske unije. 

Zagreb. 217 old. 

2. A közös tervezés kezdetei 

A 2000 januári horvát választások eredménye kedvezıen hatottak déli szomszédunk 
megítélésére az Európai Unióban. A csatlakozási tárgyalások megkezdését megelızı átvi-
lágítás hosszú volta miatt, csak 2005-ben kezdhették meg az integrációs folyamatot. Ennek 
ellenére már 2003-ban hozzáférhetıvé váltak bizonyos források a határon átnyúló kapcso-
latok elmélyítésére a „Magyarország-Horvátország Kísérleti Kisprojekt Alap 2003” kere-
tében. Ahhoz, hogy ebbıl az alapból minél több sikeres pályázat valósuljon meg, szükség 
volt a magyar és a horvát önkormányzatok rendszeres találkozóira, megbeszéléseire, a 
közös tervezésre. Ez a „harkányi folyamat” néven került be a szakmai köztudatba.  

Az elsı találkozóra Harkányban került sor 2000. augusztus 25-én Eszék-Baranya, Ba-
ranya, Verıce-Podravska, Somogy, Kapronca-Körös, Zala és Muraköz megyék vezetıinek 
részvételével. A felek tájékozódtak az eddigi kétoldalú határ menti együttmőködésekrıl, 
azok tapasztalatairól és arra a megállapításra jutottak, hogy azokat a barátság, a fejlıdésre 
való igény jellemzi. A találkozón megjelent a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumá-
nak és a Horvát Köztársaság EU Integrációs Minisztériumának egy-egy képviselıje is, akik 
beszámoltak a horvát-magyar államközi kapcsolatok helyzetérıl. A résztvevık úgy vélték, 
hogy a kapcsolatokban érdekelt határ menti megyék jól haladnak az EU csatlakozásra való 
felkészülésben. A pozitív változások következtében egyre nagyobb lett az igény a Duna–
Dráva–Száva Euroregionális Együttmőködés tapasztalataira építve, azok továbbfejlesztése 
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mellett a horvát–magyar határ menti megyék együttes erıfeszítéseit növelni a lehetıségek 
minél sikeresebb kiaknázása érdekében. Az alábbi területeken tartották a legfontosabbnak 
a közös fejlesztési programok kidolgozását:5 

• regionális tervezés, 
• a határ menti mőszaki infrastruktúra fejlesztése, 
• gazdaságfejlesztés, különös tekintettel a turizmusra és a technológiai, kutatási fej-

lesztésre, 
• humánerıforrás-fejlesztés, 
• környezet- és természetvédelem. 
A kidolgozandó projektek megvalósítása érdekében az érintettek kezdeményezték a 

kormányoknál és az Európai Unió Bizottságánál egy komplex együttmőködési program 
(Cross-Border Cooperation) minél elıbbi megnyitását. A találkozó legfontosabb célja gya-
korlatilag megvalósult, elkezdıdött egy, az önkormányzatok által generált, és az igényeik-
hez igazodó stratégiai tervezés. Megállapodást kötöttek, hogy negyedévente találkoznak, és 
egyeztetéseket folytatnak. A közös programok kialakítását segítendı egymás rendelkezésé-
re bocsátották saját regionális fejlesztési dokumentumaikat, és javaslatok születettek a 
programok koordinációjával kapcsolatos tevékenységekrıl is. Létrehoztak egy CBC prog-
ram elıkészítı munkacsoportot, amelyben a szervezés oroszlánrészét a Baranya Megyei 
Önkormányzat vállalta fel. 

A következı találkozóra Zágrábban került sor 2001. augusztus 3-án. Horvát részrıl az 
Európai Integrációs Minisztérium államtitkára és egy munkatársa, magyar részrıl pedig a 
Miniszterelnöki Hivatal Segélykoordinációs Titkárságának fıosztályvezetıje és osztályve-
zetıje, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Váti Kht. Nyugat-Dunán-
túli Zalaegerszegi Regionális Irodájának vezetıje, valamint a Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség ügyvezetı igazgatója és projektmenedzsere jelent meg. 

Az elsıdlegesen megvitatandó kérdések között szerepelt a CARDS, az EU nyugat-bal-
káni segélyprogramja. Jelentıs finanszírozási problémaként merült fel, hogy az Unió nem 
kívánta, hogy a CARDS országok CBC projekteket mőködtessenek. A horvátok Brüsszel-
nek jelezték, hogy ık fontos szerepet tulajdonítanak annak, hogy a CBC keretében együtt-
mőködhessenek Szlovéniával és Magyarországgal. Meg kell említenem, hogy a CARDS 
program keretében is már voltak a határszakaszok integrált fejlesztésére fordítható össze-
gek. A 2002–2004-es idıszakra 170 millió euró állt rendelkezésre, ebbıl hozzávetılegesen 
1,7 millió euró volt a határ menti együttmőködésre, mint részcélra fordítható összeg. Az 
üzleti infrastruktúra (mőszaki tervek, megvalósíthatósági tanulmányok készítése), emberi 
erıforrások (munkavállalói, vállalkozó készségek fejlesztése), civil társadalom, és a kor-
mányzati hatáskörön kívül mőködı szervek támogatására lehetett felhasználni. 

A közös tervezés következı fontos állomása 2001. szeptember 1-jén Sellye volt. Az 
összejövetelt vezetı Baranya Megyei Közgyőlés elnöke a financiális gondokra hívta fel a 
figyelmet, azonban ettıl függetlenül az együttmőködı felek konkrét projektekkel töltötték 
meg az együttmőködési dokumentumokat. 

Clive Rumbold, az Európai Bizottság budapesti delegációjának tagja részletes tájékoz-
tatást adott az INTERREG programmal kapcsolatos legújabb szabályozásokról. Az eredeti 
„1998-as szabályozás értelmében a határon átívelı együttmőködés finanszírozása csak az 
EU-val határos országok és a tagjelölt államok közötti határokra vonatkozott. Az 
INTERREG programot már kiterjesztették a tagjelöltekre és a szomszédaikra…is”.6 Az EU 
és a Magyar Kormány is sürgette a tervezés felgyorsítását és a regionális fejlesztési intéz-
ményekkel való kapcsolattartás elmélyítését. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség 2001. október 31-ére elkészítette a közös programozási dokumentumot, amely a 
következı prioritásokat tartalmazta: 
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• gazdasági együttmőködés,  
• munkaerıpiaci együttmőködés, 
• felsıoktatási együttmőködés, 
• természet- és környezetvédelem. 
 
A programozási dokumentum elkészülte elıtt a sellyei összejövetelen is már több pro-

jektjavaslat született. Az alábbiakban a javaslattevı szervezetek szerint csoportosítva muta-
tom be az elképzeléseket:7 

Javaslattevı: Kapronca-Körös megye 
• közúti határátkelı létesítése Botovo és Gyékényes között, 
• Legrad–İrtilos és a Ferdinandovac–Vízvár határátkelı technikai megvalósítása, 
• ipari vásárokon való kölcsönös megjelenés, 
• a Dráva hajózhatóvá tétele a Ždalica torkolatig, 
• regionális légikikötık és a DDSZE vasútvonalainak fejlesztése, 
• víz- és a természetvédelem, geotermális és alternatív energiaforrások használata, 
• levegıvédelmi informatikai rendszer felállítása. 

Javaslattevı: Kopácsi Rét Nemzeti Park 
• tudományos kutatóépület létesítése a Kopácsi Rét Nemzeti Parkban, 
• GIS figyelırendszer kiépítése, 
• Habsburg Izabella képeinek kiállítása, 
• Kopácsi-rét monográfia összeállítása. 

Javaslattevı: Mohács Városi Önkormányzat 
• logisztikai központ és kikötıfejlesztés, 
• vámszabad terület létrehozása, 
• regionális kerékpárutak fejlesztése, 
• jachtkikötı, 
• turisztikai termékek koordinált fejlesztése. 

Javaslattevı: Polgármesteri Hivatal, Vajszló 
• híd építése Zalátánál, 
• termelési és feldolgozó rendszerek kialakítása, 
• falusi turizmus fejlesztése. 

Javaslattevı: Kutatás, felsıoktatás munkacsoport 
• a jövıbeli közös kutatásokat segítı adatbázisok létrehozása, 
• kisebbségi és környezetvédelmi kutatások, 
• nyelvi képzés a tanárok és a gazdasági szakemberek számára, 
• oktatók, hallgatók, kutatók cseréje, 
• posztgraduális képzés a horvát és a magyar gazdasági szakemberek számára, 
• határ menti fejlesztési szimpózium elindítása, 
• a rendszeres kommunikációs kapcsolatok kialakítása. 

Javaslattevı: Természet- és környezetvédelem munkacsoport 
• a természetvédelmi kezelési tervek és a gyakorlati kezdeményezések összehango-

lása, 
• hatósági, szakhatósági munkák egyeztetése, 
• közös kiadványok, kiállítások, 
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• közös programok kidolgozása az ıshonos és veszélyeztetett fajok megırzésére, 
• oktatási programok és turisztikai programok létrehozása, 
• térinformatikai programok fejlesztése a közös adatbázisok kezelésére. 

Javaslattevı: horvát–magyar határ menti megyék vezetıinek találkozója, infrastruktúra 
területén generált javaslatok: 

• határátkelık korszerősítése, 
• közúthálózat fejlesztés (Szigetvár–Révfalu–Sopje, a 67-es út meghosszabbítása), 
• az Vinkovci–Eszék–Pécs vasútvonal korszerősítése, 
• a légi és a vízi közlekedés feltételeinek javítása, 
• gyógyturizmus fejlesztése (Harkány, Bizovac) 
• borturizmus (fehér- és vörösborút kialakítása a Báni-hegyek bevonásával), 
• öko- és etnoturizmus, 
• közös ipari park kialakítása (Belišće–Beremend–Beli Manastir térségében). 

3. Konklúziók 

A javaslattételekbıl jól látszik, hogy az önkormányzatoknál jelentıs igény jelentkezett 
a Horvátországba irányuló kapcsolatok fejlesztésére. A legtöbb elképzelés a közlekedési 
hálózat minıségi és mennyiségi fejlesztésével kapcsolatban fogalmazódott meg. Ezek 
azonban elvonatkoztathatóak a határ menti és a határon átnyúló kapcsolatok kizárólagos 
problémáitól, a többségük egy-egy határ menti önkormányzat elképzelésein alapul. Nagy 
valószínőséggel a forráshiánnyal magyarázható, hogy ezekbıl a programokból kívánták a 
szükséges beruházásokat megvalósítani. Ha megfigyeljük a találkozók idıpontjainak üte-
mezését, akkor jól láthatjuk, hogy 2002-re az elsı kisprojekt alap adta források hozzáférhe-
tıvé válása idıpontjára már megszülettek a konkrét elképzelések. 

A projekttervekbıl csak kizárólag azok valósultak meg, amelyek a legkevesebb koope-
rációt, vagy csak a szomszédos fél passzív, esetleg adminisztratív részvételét igényelték. 
Ezek közül is elenyészı volt a határ menti területeket érintıek aránya, néhány határon át-
nyúló kooperációt kimerítı elképzelés valósult meg. Ezek többnyire a humánerıforrás, a 
környezetvédelem és az oktatás területén hasznosultak.  
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SOÓS EDIT* 
 

AZ EGTC ALAPÍTÁS KIHÍVÁSAI A HÁRMASHATÁR TÉRSÉGÉBEN.  
A BANAT-TRIPLEX CONFINIUM EGTC 

 
CHALLENGES OF ESTABLISING AN EGTC IN THE TRIPLE BORDER AREA.  

THE CASE OF BANAT-TRIPLEX CONFINIUM EGTC 

ABSTRACT 

The European Union created an opportunity for members to establish EGTCs, bodies with legal 
personality in 2006 to facilitate the cooperation of national, local  and regional players and the effi-
cient use of Union’s resources. Revision process of the EGTC Regulation (1082/2006/EC) gives an 
opportunity to examine the conditions for elaboration of development and codification propositions 
of  EGTCs on the formation of Banat-Triplex Confinium with Hungary and Romania full member-
ship, Serbia as observer member, and to give a new legal bases  

The criteria for approval  by national authorities are specified, a simplificaton of procedures and 
a limited time for examinaton proposed. Hungarian experience from the setting up of EGTC shows 
the three month period for approval by a Member State has rarely been respected.  

Bevezetés 

Magyarország 2004. évi Európai Unióhoz csatlakozásával a Kárpát-medencei magyar-
ság döntı többsége ugyanazon politikai, jogi és gazdasági közösség részévé vált. A ma-
gyar–román–szerb hármashatártérséggel szomszédos országok közül Románia 2007-ben 
lett az Európai Unió tagállama. Szerbiával az Unió 2008. április 29-én írta alá a majdani 
EU-tagság elıfeltételének számító Stabilizációs és Társulási Megállapodást. A Megállapo-
dás tagállami ratifikációja 2010 júniusában vette kezdetét, és a 2011. év végére várható a 
megállapodás hatályba lépése. 

Magyarország csatlakozását követıen idıszerő annak vizsgálata, hogyan lehet az Euró-
pai Unió adta lehetıségeket minél nagyobb mértékben kamatoztatni a nemzetpolitikában? 

A határon túli magyarság érdekeire fókuszáló nemzetpolitikai célok megvalósulását a 
megváltozott külsı körülmények is befolyásolják. A 2007. január 1-jei bıvítés következté-
ben a korábban határokkal elválasztott magyarság 95%-a ma már az EU területén él, így a 
kisebbségpolitika új dimenzióba került. Az elkövetkezı években ezért kiemelt figyelmet 
kell fordítani az EU-hoz néhány éven belül még nem csatlakozó Szerbia – és Ukrajna – 
magyarlakta területeire. Az EU tagjaként Magyarország stratégiai célja, hogy hosszabb 
távon az egész Kárpát-medencei magyarság része legyen az Uniónak. A határon átnyúló 
együttmőködések, a jószomszédi kapcsolatok alakításában az utóbbi években elıtérbe ke-
rülnek a helyi és regionális szereplık. A magyar kormány támogatja a települések, kistér-
ségek, régiók határ menti együttmőködéseit. Az együttmőködési keretek elısegítik a 
Kárpát-medencében korábban természetes egységet képezı régiók, vonzáskörzetek újraéle-
dését, lehetıvé teszik a határ menti területek, települések közötti kapcsolatok szorosabbá 
tételét.  

                                                 
* PhD, egyetemi docens, SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék. 
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Magyarország külsı uniós határain elhelyezkedı régióira jelentıs szerep hárul a fejlı-
désben elmaradt, periferikus, határ menti térségek integrálásában. Ugyanakkor számolni 
lehet azzal is, hogy – részben a schengeni acquis miatt – átmenetileg újból megerısödik a 
határok elválasztó szerepe, ami kihat a szomszédsági kapcsolatok alakulására és az anyaor-
szág határain túl élı magyarságra egyaránt. 

Mi az önkormányzatok, a szubnacionális dimenzió lehetséges jövıbeni szerepe a nem-
zetpolitika formálásában a hármashatár térségében? 

A határon átnyúló együttmőködési keretek elısegítik a Kárpát-medencében korábban 
természetes egységet képezı régiók, vonzáskörzetek újraéledését, lehetıvé teszik a határ 
menti területek, települések közötti kapcsolatok szorosabbá tételét.  

A határok megléte jelenleg gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan elválasztja egy-
mástól a határ menti közösségeket. Az együttmőködések feladata egyeztetni a kormányzati 
és térségi érdekeket, biztosítani a régión belül a térségi szereplık közötti koordinációt, a 
szomszédos hatóságok között a határokon átnyúló gazdasági és szociális centrumok kiala-
kítását, és megteremteni a fenntartható területi fejlıdést. 

A határ menti együttmőködés hozzáadott értéket teremt, elısegítve a nemzeti külsı és 
belsı partnerségek mélyítését. Vertikálisan az önkormányzatok és a központi kormány, 
horizontálisan az önkormányzatok és a gazdasági és szociális partnerek, a köz- és magán-
szféra (PPP), valamint a civil társadalom közötti társadalmi párbeszéd keretében erısíteni 
kell a partnerség gyakorlatát. Mindezek megvalósításához néhány feltétel teljesülése elen-
gedhetetlenül szükséges: 

• a helyi önkormányzatoknak jogosultsága legyen határokon túli egyezmények megkö-
tésére más önkormányzatokkal, 

• jogosultak legyenek közös tanácskozó és végrehajtó testületek létrehozására, a hatá-
ron átnyúló együttmőködések intézményesülési feltételeinek a megteremtésére, 

• a helyi hatóságok közötti határ menti együttmőködés jogi keretének kialakítására, 
amelyre az uniós, nemzeti, helyi támogatások, pénzügyi programok és tevékenységek 
épülhetnek. 

Az EU tagállamainak egyes határrégiói régóta érdekeltek voltak egy olyan új európai 
eszköz létrehozásában, amely lehetıvé teszi számukra a határrégiókkal való rugalmas, a 
központi államigazgatásokkal és a kormányokkal szemben pedig a nagyfokú önállóságot 
biztosító együttmőködést, amelyen belül saját jogintézmény keretében alakíthatják szom-
szédsági kapcsolataikat, alapíthatnak közös intézményeket. 

A határ menti együttmőködés új jogi, intézményi eszköze – európai területi  
együttmőködési csoportosulás (EGTC)  

Az európai helyi és regionális önkormányzatok közötti, határokon átívelı együttmőkö-
dés jelentıs politikai és jogi elismerést kapott a 2007–2013-as költségvetési idıszakban. A 
területi kohézió a gazdasági és társadalmi kohézió mellett az egyik új, kiemelt fontosságú 
céllá vált a felhasználható kohéziós politikai forrásokra vonatkozó jogalkotási csomagban. 
A kohéziós politika Európai területi együttmőködésre vonatkozó célkitőzésével összefüg-
gésben kiemelendı az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK ren-
delete az európai területi együttmőködési csoportosulásról (továbbiakban: EGTC rendelet), 
amely a 2007–2013 közötti idıszakban a határon átnyúló együttmőködések intézményesü-
lési folyamatának elısegítése céljával került elfogadásra.1 

Az EGTC létrehozásával az Európai Unió új jogintézményt, jogi személyiséggel ren-
delkezı „európai” társasági jogi formát teremtett. Az EGTC mint új társasági jogi eszköz 
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olyan joghézagot kíván betölteni, ami a határon átnyúló együttmőködések rendszerét mind-
eddig akadályozta, ugyanis az EU valamennyi tagállamában közvetlenül hatályos és al-
kalmazandó. 

Az EGTC a helyi, nemzeti szereplık határon átnyúló együttmőködéseinek kíván szabá-
lyozott keretet, jogi személyiséget és jogképességet adni, kiküszöbölve ezzel az eltérı tag-
állami szabályozás miatt fennálló nehézségeket.2 

A rendeletet a tagállamokban 2007. augusztus 1-jétıl kell alkalmazni, tehát a vonatkozó 
nemzeti jogszabályok kialakítását eddig kellett megalkotni. A Magyarországon bejegyzés-
re kerülı határ menti együttmőködéseknek két fı jogforrást kell figyelembe venni: az  
Európai Unió jogalkotását és Magyar Országgyőlés által 2007. június 25-én elfogadott, az 
európai területi együttmőködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvényt,3 ami 
2007. augusztus 1-jén lépett hatályba. Románia 2007. november 12-én szintén elfogadta a 
rendelet végrehajtásához szükséges szabályokat. 

Az EGTC lehetıséget jelent a csoportosulás tagjainak, hogy az együttmőködı felek 
egységes európai struktúra keretei között pályázzanak uniós támogatásokért. Az EGTC 
olyan jogi személyiséggel rendelkezı intézményi forma,4 amely a jogi személyeknek biz-
tosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Ingó és ingatlan vagyont szerezhet vagy 
azzal rendelkezhet, és személyzetet foglalkoztathat, valamint bíróság elıtt eljárhat.5 

Az EGTC rendelet figyelembe veszi a szubszidiaritás és az arányosság elvét,6 úgy ala-
kítja a szabályozási kereteket, hogy közben tiszteletben tartja valamennyi tagállam alkot-
mányos rendjét. Ezzel a tagállamokra bízza a nemzeti végrehajtási szabályok megalkotását, 
hogy minden együttmőködés esetében a tagállami jogrendhez leginkább igazodó, lehetı 
leghatékonyabb intézményi struktúrával rendelkezı EGTC jöhessen létre.7  

A csoportosulás tagjai lehetnek tagállamok mellett regionális hatóságok, helyi hatósá-
gok, valamint bizonyos közjogi intézmények, illetve ezek egyikébe vagy közülük többe 
tartozó szervezetekbıl álló társulások, ha azok legalább két tagállam területén helyezked-
nek el.8 

Az új jogi eszköz, az EGTC meg tudja oldani a határok lebontását? Az EGTC rendelet 
politikai jelentıséggel bír. Az elsı olyan példa az EU szabályozásában, amikor egy rende-
let speciális jogokat biztosít a különbözı tagállamok helyi, regionális és nemzeti közjogi 
intézményeinek, illetve ezekbe tartozó társulásoknak, ha azok legalább két tagállam terüle-
tén helyezkednek el, hogy egyesített struktúrát hozhassanak létre a hatékonyabb együttmő-
ködés érdekében,. A decentralizált kormányzás eszköze, hozzájárul a regionális és helyi 
szinten megvalósított határon átnyúló együttmőködések minıségi fejlesztéséhez.  

A szervezet minden tagállamban a nemzeti jogszabályok által a jogi személyek esetében el-
ismert legkiterjedtebb jogképességgel rendelkezik. Az EGTC-t felruházzák azzal a képesség-
gel, hogy tagjai – vagyis a tagállamok, helyi és regionális hatóságok – nevében eljárjon. A 
ráruházott feladatokat a tagoknak egy európai területi együttmőködési egyezmény keretében 
kell megállapítaniuk, majd az egyezmény alapján elfogadják az EGTC alapokmányait. 

Az EGTC elınye, hogy az egységes jogi személyiség és a székhely szerint meghatáro-
zott, a határ mindkét oldalán közösen alkalmazandó jog egyetlen közös intézmény létreho-
zását teszi lehetıvé, ahol a tükörszervezetek egymás melletti mőködtetése kiküszöbölhetı. 

A 2007–2013-as költségvetési idıszakban az Európai Unió eltérı forrásokból finanszí-
rozza a belsı és külsı határszakaszok határ menti együttmőködéseit. Az Európai területi 
együttmőködés célja, hogy közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erı-
södjön a határokon átnyúló együttmőködés a belsı határok mentén. Az EGTC-t a Struktu-
rális Alapok rendszerén belül alapvetıen az Európai területi együttmőködési célkitőzés 
támogatására dolgozták ki, de a területi csoportosulásról szóló rendelet a kohéziós politi-
kán, sıt, az uniós finanszírozás keretein kívüli alkalmazást sem zárja ki.  
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Az EGTC költségvetésére és pénzügyi felelısségére vonatkozó szabályokat a rendelet 
11–12. cikke rendezi, melynek alapján fıszabály szerint a csoportosulás felelıs minden-
nemő tartozásáért. A csoportosulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában, 
még abban az esetben is, ha e cselekmények nem tartoznak a csoportosulás feladatai közé.9 
Azonban a rendelet lehetıséget biztosít a tagok felelısségének korlátozására, de errıl a 
bejegyzés során a tagállamok döntenek, vagyis a „tagállamok megtilthatják a korlátolt 
felelısségő tagokból álló csoportosulás területükön történı bejegyzését.”10 A csoportosu-
lást érintı jogvitákban a közösségi jogszabályokat kell alkalmazni, amennyiben pedig a 
közösségi jogszabályok nem tartalmaznak elıírásokat, a jogvita rendezésére illetékes bíró-
ságok annak a tagállamnak a bíróságai, amelyben a csoportosulás létesítı okirat szerinti 
székhelye található.11 

A bejegyzést követıen az együttmőködés teljes jogképességébıl adódóan pályázhat az 
Európai Területi Együttmőködés Operatív Program kiírásaira.12 

A határ menti közösségek kapcsolatainak szorosabbra főzése és a határok elválasztó jel-
legének csökkentése a külsı határok mentén az Elıcsatlakozási Segítségnyújtási Eszközbıl 
(IPA) történik az uniós perspektívával rendelkezı Szerbia Magyarországgal határos térsé-
geiben. 

Az EGTC rendelet 2013-ra tervezett felülvizsgálatának célja,13 hogy az EGTC-k alkal-
mazása, a mőködı és elıkészületben levı EGTC-k gyakorlata során jelentkezı problémák-
ra építve új szabályozási irányokat jelöljön ki.  A „jó gyakorlatok” megismerése szükséges 
annak érdekében, hogy a tagállamok helyi és regionális hatóságai szembe tudjanak nézni a 
kihívásokkal. A Banat-Triplex Confinium EGTC alapítása és nyilvántartásba vétele rávilá-
gít az EGTC rendelet alkalmazásának gyakorlati nehézségeire. A bejegyzés idıigényessé-
ge, az összetett eljárások a leglényegesebb akadályozó tényezıi a csoportosulások létreho-
zásának és hatékony mőködtetésének.  

A Banat-Triplex-Confinium EGTC  

Az EGTC-vel szembeni elvárás volt egy egységes jogi modell létrehozása, amely a kö-
zösségi jog hatálya alatt rendeleti úton került szabályozásra. Ugyanakkor a mai napig nem 
sikerült az együttmőködések terén kialakítani az egységes gyakorlatot. A bemutatásra ke-
rülı Banat-Triplex-Confinium EGTC (továbbiakban: BTC EGTC) példája is ezt mutatja. 

A magyar–román–szerb hármashatártérség mentén elhelyezkedı önkormányzatok részé-
rıl megfogalmazódott az igény, hogy támaszkodva az elızı évek sikeres együttmőködései-
re14 és azok továbbfejlesztési lehetıségeire, egy EGTC létrehozásában gondolkodjanak. Az 
európai területi együttmőködési csoportosulás létrehozásához alapot jelentenek a 2004–2006 
közötti INTERREG Közösségi Kezdeményezés és a Phare CBC programok végrehajtásában 
szerzett tapasztalatok. A magyar–román–szerb hármashatártérség legfıbb szervezıdése a 
Duna–Körös–Maros–Tisza (DKMT) Eurorégió 1997 novemberében alakult meg három ma-
gyar, négy román megye és a szerbiai Vajdaság Autonóm Tartomány részvételével. Az in-
tézményesülés folyamatát kétoldalú együttmőködési megállapodások elızték meg.  

Az együttmőködés 2003-ban szervezeti reformon ment keresztül, A jogi személyiséggel 
bíró munkaszervezet, a DKMT Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. feladata lett a közös 
fejlesztési programok elıkészítése és menedzselése. A struktúra lényege a jogi személyisé-
gő gazdasági társaság és a regionális együttmőködés politikai szervezetének szétválasztása. 
A reformok által és az új struktúra révén kétszereplıssé vált az eurorégió: egy nyitott kon-
zultatív politikai fórum, és egy bejegyzett jogi-gazdasági státuszú operatív jellegő munka-
szervezet mőködik egymás mellett.15 
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A közösségi jogalkotásban elfogadott új eszköz, az európai területi együttmőködési 
csoportosulás (EGTC) már állandósult, jogi személyiséggel rendelkezı szervezeti forma 
kialakításával nyújt lehetıséget a határ menti együttmőködések reformjára. Az eurorégiós 
együttmőködések nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel, az elmélyülı kapcsolatok 
és az Európai Unió támogatási lehetıségeinek eredményes kihasználása valamennyi ko-
operáció esetében szükségessé teszi egy jogi személyiséggel rendelkezı állandó munka-
szervezet létrehozását. Az intézményesültség hiányából adódó nehézségek leküzdésére az 
EGTC forma elınye, hogy az egységes jogi személyiség és a székhely szerint meghatáro-
zott, a határ mindkét oldalán közösen alkalmazandó jog egyetlen közös intézmény létreho-
zását teszi lehetıvé. Az EGTC rendelet nagy szabadságot biztosít abban a tekintetben is az 
együttmőködések számára, hogy miként építik ki az intézményi formáikat, hiszen csupán 
két kötelezıen létrehozandó szervezeti egységrıl (közgyőlés és igazgatóság) rendelkezik.16 

A Banat-Triplex Confinium EGTC létrehozására az elıkészületek 2008-ban elkezdıd-
tek. A 2008. november 19-én „Közeledı régiók címmel” megrendezett konferencia a ma-
gyar–román–szerb határ menti térségek helyi önkormányzatai közötti együttmőködési le-
hetıségek közös áttekintésére nyújtott lehetıséget. A zsombolyai konferencián részt vevı 
magyarországi, romániai és vajdasági polgármesterek megismerték a határtérséget érintı 
(megyei/tartományi és helyi) fejlesztési prioritásokat és döntöttek arról, hogy élni kívánnak 
az EU biztosította új lehetıséggel, és európai területi együttmőködési csoportosulás 
(EGTC) létrehozását kezdeményezték. 

A létrehozandó EGTC-vel kapcsolatos elsı munkamegbeszélésre 2009. június 17-én Mó-
rahalmon került sor. A találkozón a hármashatártérség mintegy 60 polgármestere vett részt. 
Itt már elızetes megállapodás született arról, hogy Banat-Triplex Confinium elnevezéssel, 
Mórahalom székhellyel európai területi együttmőködési csoportosulást hoznak létre. 

A BTC EGTC a hármashatártérségében a gazdasági és társadalmi kohézió megerısítése 
érdekében létrejövı területi együttmőködés. Célja a bánáti régió területi kohéziójának erı-
sítése, harmonikus fejlıdésének elısegítése, a stratégiai programtervekben megfogalma-
zottak alapján a csoportosulás közös, összehangolt fejlesztési programjának kidolgozása és 
megvalósítása. 

Általános cél az elmúlt évtizedekben perifériára szorult határtérségek dinamizálása, 
versenyképességének növelése, a határ menti térség partnerségi alapon történı átfogó tár-
sadalmi felzárkóztatása. 

A BTC EGTC feladata elsısorban az agrárinnováció, a megújuló energiaforrások kiak-
názása, az infrastruktúra, a határokon átnyúló vízellátási és vízgazdálkodási, valamint hul-
ladékgazdálkodási rendszerek és létesítmények fejlesztése az elszigeteltség mérséklésére. 

A csoportosulás olyan non-profit gazdálkodó szervezet, amely a határ menti térségek 
partnerségi alapon történı átfogó társadalmi felzárkóztatását az uniós pályázati források 
(Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap, Európai Szociális Alap), az állami 
költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával, a regionális és helyi erıforrá-
sok koncentrációjával kívánja elérni. Elsıdleges cél a tagok közötti együttmőködés kereté-
ben csökkenteni az EGTC-ben résztvevı önkormányzatok jövedelemszerzı képessége 
között fennálló különbséget.  

Az elkövetkezıkben különösen olyan területekre kívánják helyezni az együttmőködést, 
mint a határon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek, a vállal-
kozói szellem ösztönzése, piacra jutás elısegítése, élelmiszeripari, szállítási és raktározási 
infrastruktúra, valamint a határokon átnyúló kereskedelem és vállalkozói hálózatok fejlesz-
tése, közös beruházás ösztönzése és a tıkebefektetés.17 

A jövıbeni együttmőködést tekintve számos lehetıség rejlik a közegészségügyi koope-
ráció, pl. sürgısségi ellátás a határ közelében, kisebbségvédelmi együttmőködés és kulturá-
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lis tapasztalatcsere, a munkaerıpiacok közötti koordináció, valamint a foglalkoztatás ösz-
tönzésére irányuló együttmőködés révén.  

Az EGTC rendelet értelmében minden együttmőködésben résztvevı önkormányzattól 
képviselı-testületi határozati döntésre van szükség arról, hogy az önkormányzatok tagok 
akarnak lenni. A magyar és román települések részérıl a támogató döntések meghozatalá-
val egy idıben a vajdasági községi önkormányzatok EGTC-ben való részvételi lehetısége-
irıl elızetes jogi állásfoglalást kértek az illetékes belgrádi minisztériumtól, ahol elutasító 
választ kaptak.18 

A vajdasági községek csatlakozásának meghiúsulása… politikai problémák 

A jogintézményt létrehozó közösségi rendelet nem zárja ki Európai Unión kívüli, har-
madik országok közigazgatási-területi entitásainak részvételét. Ennek feltétele, hogy az 
EGTC-ben legyen legalább két EU-tagállamból származó résztvevı. A rendelet a tagál-
lamokra bízza, hogy megengedik-e a harmadik országok hatóságainak bevonását az 
EGTC-be. 

Az EGTC-tagság tekintetében igen korlátozó jellegő az a megállapítás, amelynek alap-
ján az uniós tagállam külsı határai mentén található régióival határos harmadik országok 
nem vonhatók be az együttmőködésekbe. Ezt a rendelet Preambuluma az EK Szerzıdés 
159. cikkének (3) bekezdésére hivatkozással zárja ki.19 Ugyanakkor ez a rendelkezés két 
esetben hatalmazza fel a harmadik országok egyéb jogalanyait az EGTC-ben való részvé-
telre: ha a harmadik országok jogszabályai vagy a tagállamok és harmadik országok közöt-
ti megállapodások az ilyen típusú együttmőködéseket lehetıvé teszik. Ilyen létezı kétolda-
lú államközi megállapodás pl. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya 
között a határon átnyúló együttmőködésrıl szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt 
Egyezmény. Hasonló megállapodás aláírására Szerbiával a mai napig nem került sor.  

A vajdasági községek BTC EGTC-hez és más a jövıben létrejövı csoportosuláshoz va-
ló csatlakozása kérdésében irányadó lehet az Európai Unió Mőködésérıl szóló Szerzıdés,20 
amely a harmadik országok helyi, illetve regionális szerveinek az európai területi együtt-
mőködési csoportosulásokban való részvételének megkönnyítésére az Unió és a harmadik 
országok közötti nemzetközi megállapodások megkötését tartja alkalmas eljárásnak.  

2009 decemberében a szerb kormány kijelentette, hogy nem engedélyezi a vajdasági 
községek részvételét az együttmőködésben arra való hivatkozással, hogy a szerbiai jogi 
berendezkedés nem teszi lehetıvé a BTC EGTC-hez való csatlakozásról az önkormányzati 
döntések meghozatalát. Ezért a 2009. december 10-i alakuló közgyőlésen a vajdasági köz-
ségek úgy döntöttek, hogy nem kívánják lassítani az alapítás folyamatát. Ezért a közgyőlé-
sen megállapodás született a vajdasági önkormányzatokkal mint társult tagokkal való át-
meneti, a jogi nehézségek elhárulásáig tartó együttmőködésrıl. Együttmőködési Megálla-
podás21 aláírására került sor a BTC EGTC és Vajdaság 8 községe között. A vajdasági tár-
sult tagok a Közgyőlésben és az Igazgató Tanácsban tanácskozási joggal rendelkeznek. 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa polgármesterei jelen vannak a BTC EGTC elnökségi ülé-
sein, szintén tanácskozási joggal.  

Az alapítás folyamata még lassú, nehézkes… 

A magyarországi és a romániai települések némi várakozási idıt követıen a vajdasági 
községek belegyezésével elindították a jóváhagyási eljárás folyamatát. A rendelet maxi-
mum három hónapot biztosít a tagállamok illetékes hatóságainak, hogy döntsenek a cso-
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portosulás jóváhagyásáról és bejegyzésérıl,22 miközben az együttmőködés struktúrájának 
és mőködésének kialakítását szintén egy hosszú folyamat (tagok közötti megállapodás, 
székhely kiválasztása, nemzetközi és uniós joganyag megismerése, alapszabály és egyez-
mény megszövegezése stb.) elızi meg.  

A 2009. december 10-én megtartott alakuló közgyőlésen az Egyezmény és az Alapsza-
bály elfogadását követıen a magyarországi és romániai határ menti kistérségek/mikroré-
giók, városok, községek és települések, térség-, terület-, vidék- és gazdaságfejlesztési szer-
vezetek, a bánáti régió vonzásterületérıl, az EP és a Tanács 1082/2006/EK rendelete 1. 
cikkének (1) bekezdésének, valamint a Magyar Köztársaság európai területi együttmőkö-
dési csoportosulásról szóló 2007. évi XICIX. törvényének 3–6. §-aiban foglaltak szerint – 
összhangban az egyes tagok jogrendjével – létrehozták a Banat-Triplex Confinium Korlá-
tolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulást.23 

A csoportosulás önállóan gazdálkodó nonprofit szervezet, amely nyilvántartásba véte-
lével jogi személyiséget szerez, s mint ilyen teljes jogképességgel rendelkezik. Így különö-
sen jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, ingó és ingatlan vagyont szerezhet, illet-
ve azzal rendelkezhet, valamint bíróság elıtt eljárhat. Az Alapszabály értelmezése és vég-
rehajtása a Magyar Köztársaság, mint a csoportosulás létesítı okirata szerinti székhely 
államának joga szerint történik 

Az alkalmazandó jog tekintetében a rendelet 2. cikke irányadó, amely kimondja, hogy a 
„csoportosulást annak a tagállamnak a jogalanyaként kell kezelni, amelyben a létesítı ok-
irat szerinti székhelye található.”24 Ennélfogva a romániai önkormányzatok kötelesek ma-
gukra nézve kötelezıen elismerni a magyar állam joghatóságát. 

Az alapító ülést követıen a csoportosulás jogi képviselıje 2010. november 23-án ter-
jesztette be a kérelmet az BTC EGTC nyilvántartásba vételére a Fıvárosi Bírósághoz. A 
BTC EGTC mőködési területének kiterjedése Magyarországról a Csongrád és Bács-Kiskun 
megyékhez tartozó, Romániából a Temes megyéhez tartozó tag határ menti városok, köz-
ségek, települések és kistérségek/mikrorégiók területe.  

Magyarországi székhellyel rendelkezı csoportosulás akkor jegyezhetı be, ha az abban 
részt venni kívánó minden tag rendelkezik jóváhagyással saját államától.25 A Fıvárosi 
Bíróság a törvénynek megfelelıen kérelmezte, hogy  Románia kormánya adja jóváhagyá-
sát a romániai önkormányzatok EGTC-ben való részvételéhez. 2010. július 22-én Románia 
Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztériuma megadta a jóváhagyást a BTC 
EGTC létrehozásához.26 

A jóváhagyás és nyilvántartásba vétel hosszadalmas… 

2010. december 20-án újra össze kellett hívni az alakuló ülést. A BTC EGTC megismé-
telt alakuló ülésének oka, hogy a csoportosulás nyilvántartásba vételével összefüggésben 
eleget tegyen a Fıvárosi Bíróság hiánypótlási kérelmének. 2010. december 15-én a Fıvá-
rosi Bíróság  korrekciót kért az Alapszabályban a közhasznúság feltételeinek pontosítására, 
és a megismételt alakuló ülés számára elrendelte a tisztségviselık újbóli megválasztását.  

Az EGTC politikai döntéshozó szerve a Közgyőlés.27 Kizárólagos hatáskörébe tartozik 
az Elnök-igazgató és az Igazgató Tanács – amely átruházott hatáskörben, két közgyőlés 
között a csoportosulás döntéshozó, irányító és vezetı testületi szerve – megválasztása.  

A csoportosulás Magyarországon bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, amelyre a 
Fıvárosi Bíróság a kizárólagosan illetékes.28 A Fıvárosi Bíróság 2011. január 5-én a 
Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csopor-
tosulást Mórahalom székhellyel nyilvántartásba vette.29 A BTC EGTC tagjai: 37 magyar-
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országi és 37 romániai önkormányzat teljes jogú tagként, valamint nyolc szerbiai község, 
mint megfigyelı tag vesz részt a szervezetben 

Az EGTC munkaszervezete a megalakulás óta még nem állt fel, ami azt jeleni, hogy az 
EGTC alkalmazásában nem állnak alkalmazottak. Mórahalom Városfejlesztı Kft. végzi 
ideiglenesen az EGTC Iroda feladatát. Megtörtént ugyan pályázati forrásokból az eszköz-
beszerzés (mőszaki, bútor) egy része, és idıvel további pályázatok forrásaiból lehetıség 
lesz bérköltség elszámolására is. 

A Magyarországon bejegyzésre kerülı EGTC-k (ETT-k) nyilvántartásba vételét  
nehezítı tényezık és a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok 

A határ menti vonzáskörzeti kapcsolatok a nemzeti szubnacionális partnerségek mélyí-
tésével, belsı és külsı partnerségek kiépítésével fejleszthetık. A határ menti együttmőkö-
dések a partnerségi kapcsolatok új szintjének létrejöttét segítik elı a nemzetpolitikában a 
térségi szintő hálózatok kialakításával, az együttmőködésben résztvevı önkormányzatok-
kal, azok horizontális együttmőködései révén a kamarákkal, egyesületekkel, kulturális 
intézményekkel, az érdekképviseleti és civil szervezetekkel. Az EGTC rendelet kizárja a 
magánjogi jogi személyek (gazdasági és civil szereplık) szerepvállalását az EGTC intéz-
ményében. A rendelet módosítása alkalmat jelent a változtatásra. A magánszektor bevoná-
sával kapcsolatban külön kritériumrendszer meghatározása vált szükségessé. 

A szubnacionális kihívások a kormányzati politika szintjénél szorosabb együttmőködést 
tesznek szükségessé a Magyarország keleti és déli határai mentén található régiókkal. A 
szubnacionális diplomácia révén ugyanis a jószomszédi kapcsolatok új alapokra kerülhet-
nek a határ menti együttmőködések keretei között a határon túli magyarsággal A határ 
menti együttmőködések prioritásainak meghatározása során olyan programok kialakítása a 
cél, amelyek a kisebbségi és a magyar–magyar kapcsolatok ápolását segítik elı. Ezeknek 
tartalmazniuk kell a határterület mindennapi életének vonatkozásait (kultúra, pihenés, szo-
ciális létesítmények, üzleti élet), ugyanakkor a többszereplıs (politikai, gazdasági és társa-
dalmi aktorok) együttmőködések garantálhatják a szomszédsági programok sikerét. 

A határ menti együttmőködés hozzáadott értékei hozzájárulnak a nemzetpolitikai intéz-
kedésekhez, a gazdasági mellett politikai, intézményi és szocio-kulturális hozzáadott érté-
keket képviselnek. A lokális és regionális szintő együttmőködési hálózatok megerısítésé-
vel, a helyi és regionális szervezetek, intézmények és a lakosság aktivitása révén szoro-
sabb, partneri alapú jószomszédi kapcsolatok kialakítását eredményezhetik. Mindez Ma-
gyarország és a szomszédos országok magyar közösségeinek közös érdeke, a nemzetpoliti-
ka sikerének a jövıbeni alapja. 

A BTC EGTC alapítása, jóváhagyása és nyilvántartásba vétele rávilágít néhány hiá-
nyosságra, amelyek kiküszöbölésével a jövıben egyszerőbbé, rugalmasabbá válik az 
EGTC-k bejegyzési folyamata. Magyarország kiemelt érdeke, hogy – uniós szinten is – 
érvényesíteni tudja a határ menti térségben élık együttmőködését megkönnyítı szabályo-
zási javaslatokat. 

• A megfelelı intézményi háttér biztosításával a jövıben felértékelıdhet a határ menti 
együttmőködések szerepe a magyar szomszédságpolitika alakításában. Az együttmő-
ködési keret reformja révén az EGTC intézményi formát választva, az együttmőkö-
dési célok kiszélesítésével, a stratégiai programok kialakításával erısíthetık tovább 
az együttmőködések. 

• Az EGTC-k létrehozására szolgáló eljárással kapcsolatos jogi nehézségek fıként az 
eltérı nemzeti szabályok összeegyeztethetetlenségébıl és a tagállamok közötti koor-
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dináció hiányából erednek. Eltérıek a tagállami szabályozások, emiatt elhúzódnak a 
bejegyzési eljárások, az alapítás folyamata lassú, nehézkes. Nem tartható a rendelet-
ben rögzített 3 hónapos idıkeret.  

• Az EGTC (ETT) akkor jegyezhetı be, ha minden tag rendelkezik jóváhagyással saját 
államától. Ezért el kell juttatni a székhely szerinti tagállam bejegyzı szervéhez a töb-
bi tag által beszerzett nemzeti jóváhagyási okiratokat.  

• 2010. december 16. napjától az EGTC (ETT) tagi jóváhagyás iránti kérelmeket a Fı-
városi Bíróság helyett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz kell benyúj-
tani. A kérelem elbírálása 30 napos határidı szerint zajlik. A hiánypótlásra legfeljebb 
10 napos határidıt kell biztosítani, amely határidı további 10 nappal meghosszabbít-
ható. A miniszter döntése ellen a Fıvárosi Bíróságnál lehet jogorvoslattal élni. A ke-
reseti kérelmet a döntés kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumhoz kell benyújtani. 

• Ahhoz, hogy a jövıben gyorsabban és hatékonyabban lehessen csoportosulásokat 
alakítani, szükséges a harmadik államok jogalanyai részvételével kapcsolatos egyér-
telmő szabályozás. Elengedhetetlen a nem-tagjelölt Szerbia nemzeti szabályozásának 
jobb megismerése, az együttmőködési lehetıségek feltérképezése, esetleg konkrét 
kétoldalú megállapodás kötése az EGTC-k létrehozásáról Magyarország és Szerbia 
kormányai között.  

• Szükséges lenne a harmadik országok jogalanyai részvételének egységes szabályozá-
sa a módosított rendeletben. 

• Az EGTC-k létrehozásának hosszan tartó eljárása visszatart az Egyezmény vagy az 
Alapszabály késıbbi kiigazításától, még akkor is, ha a megváltozott körülmények 
szükségessé tennék.  

• A jelenlegi EGTC rendelet nem enged meg egyszerősített megoldást az Egyezmény 
és az Alapszabály módosítására, különösen új tagok létezı csoportosulásba történı 
felvételével kapcsolatban. 

• Korlátolt felelısség kérdése – az eltérı tagállami szabályozásokból fakadó problé-
mák kiküszöbölése. A vagyoni hozzájárulás arányában áll fenn a felelısség (a hazai 
önkormányzatok felelısségvállalása korlátozott, de pl. a romániai önkormányzatoké 
korlátlan). Jogi szempontból az EGTC egyik legfıbb ismérve, hogy pénzügyi fele-
lısséggel tartozik a külsı partnerek felé (pl. nemzeti kormányok és az EU felé is). 
Emellett pénzügyi felelıssége van a belsı partnerei vonatkozásában is, amely értel-
mében az együttmőködés tagjai felelısek a közös döntésekért és a vállalt tevékeny-
ségekért. Egységes, részletes szabályozásra van szükség  az EGTC-k korlátolt fele-
lısségével kapcsolatban. 

JEGYZETEK 

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi 
együttmőködési csoportosulásról HL L 210 2006/7/31 

  2. A Régiók Bizottsága kezdeményezésére az Európai Parlament és a Tanács 2006 júliusában elfo-
gadta az európai területi együttmőködési csoportosulásról szóló rendeletet, amely 2006. augusztus 
1-jén lépett hatályba. 

  3. A fıvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fıvárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggı 2010. évi CXXVI. törvény az európai terü-
leti együttmőködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvényt is módosította. A tör-
vénymódosítás 2010. december 4-én lépett hatályba. A 2010. évi CXXVI. törvény az európai 
területi együttmőködési csoportosulás nevet (angolul EGTC) az európai területi társulás (ETT) 
névre változtatta. 
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  4. 1082/2006/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés. 
  5. 1082/2006/EK rendelet 1. cikk (4) bekezdés. 
  6. 1082/2006/EK rendelet Preambulum (15) bekezdés. – „A területi együttmőködés feltételeit a 

Szerzıdés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban kell megteremteni. 
Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelıen ez a rendelet a tagállamok alkot-
mányos rendjét tiszteletben tartva nem lépi túl a célok eléréséhez szükséges mértéket, mivel a 
csoportosuláshoz történı csatlakozás önkéntes”. 

  7. 1082/2006/EK rendelet 16. cikk (1) bekezdés alapján „a tagállamok meghozzák az e rendelet 
hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges rendelkezéseket”, ami azt jelenti, hogy 
2007. augusztus 1-jéig minden tagállamnak meg kell alkotni a saját nemzeti végrehajtási jog-
szabályát. 

  8. 1082/2006/EK rendelet. 3. cikk (1)–(2) bekezdés. 
  9. 1082/2006/EK rendelet. 10. cikk (3) bekezdés. 
10. 1082/2006/EK rendelet 12. cikk (2) bekezdés. 
11. 1082/2006/EK rendelet 15. cikk (2) bekezdés. 
12. A Fıvárosi Bíróság nyilvántartásba vette az alábbi magyarországi székhellyel mőködı EGTC-

ket: Ister-Granum EGTC, Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) EGTC, Abaúj az Aba-
újban EGTC, ARRABONA Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoporto-
sulás, Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Cso-
portosulás. 

13. A Bizottságnak 2011. augusztus 1-jéig be kellett nyújtani az Európai Parlament és a Tanács 
részére a rendelet alkalmazásáról szóló jelentést és a módosítási javaslatokat. A Bizottság jelen-
tése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az európai területi együttmőködési csoportosu-
lásról szóló 1082/2006/EK rendelet alkalmazása. Brüsszel, 2011. 7.29. COM (2011) 462 végle-
ges. 

14. Gulyás László (2004): A DKMT rövid története. In. Tóth István (szerk.): Múzeumi kutatások 
Csongrád megyében. Szeged. Móra Ferenc Múzeum. 5–14. old. 

15. Lásd bıvebben: Soós Edit–Fejes Zsuzsanna (2009). Határon átnyúló együttmőködések. Pólay 
Elemér Alapítvány, Szeged, 41. old. 

16. Fejes Zsuzsanna (2010): Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló 
együttmőködések rendszerében. Kül-Világ, VII. évf. 2010/4. szám. 108. old. 

17. Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 
Alapszabálya módosított és egységes szerkezetben. Mórahalom, 2010. december 20. 3–4. old. 

18. A tervezett IPA források a vajdasági önkormányzatok csatlakozásának meghiúsulása következ-
tében nem pályázhatók. 

19. 1082/2006/EK rendelet Preambulum (16) bekezdés. – A Szerzıdés 159. cikkének harmadik 
bekezdése nem teszi lehetıvé harmadik országok jogalanyainak bevonását az említett rendelke-
zésen alapuló jogi aktusba. A csoportosulás létrehozását lehetıvé tevı közösségi intézkedés el-
fogadása azonban nem zárja ki annak lehetıségét, hogy harmadik országok jogalanyai részt ve-
gyenek az e rendeletnek megfelelıen létrehozott csoportosulásban, amennyiben a harmadik or-
szág jogszabályai vagy a tagállamok és harmadik országok közötti megállapodások azt lehetıvé 
teszik. 

20. Európai Unió Mőködésérıl szóló Szerzıdés Egységes Szerkezetbe foglalt változata. 5. rész V. 
cím 21. cikk HL C 2010/3/30. 

21. Együttmőködési Megállapodás, amely létrejött egyrészrıl a Banat-Triplex Confinium Korlátolt 
Felelısségő Európai Területi együttmőködési Csoportosulás, másrészrıl Ada Község Önkor-
mányzata, Begaszentgyörgy Község Önkormányzata, Magyarcsernye Község Önkormányzata, 
Magyarkanizsa Község Önkormányzata, Törökkanizsa Község Önkormányzata és Zenta Köz-
ség Önkormányzata, a továbbiakban Társult tagok között. Mórahalom, 2009. december 10. 

22. 1082/2006/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés 
23. Banat-triplex Confinium Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás. 

Egyezmény. Mórahalom, 2009. december 19. 1. old. 
24. 1082/2006/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdés b. pont. 
25. 1082/2006/EK rendelet 5. cikk. 
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26. Románia kormánya Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium. Jóváhagyás. 2010. 
06. 22. 

27. Az Alapszabály értelmében a Közgyőlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Közgyőlésre 
minden tagot meg kell hívni. A tagoknak egy szavazati joga van. Az Igazgató Tanácsba delegált 
tagokat és az Elnök-igazgatót a Közgyőlés a tagok javaslata alapján választja meg. Az Elnök-
Igazgató tevékenységérıl a Közgyőlést rendszeresen tájékoztatja, az Igazgató Tanács a Köz-
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THE BREAK-UP ONE REGION:  

THE BÁNSÁG-QUESTION AT THE VERSAILESS PEACE CONFERENCE 

ABSTRACT 

At the end of the 19th – at the beginning of the 20th century economic regions have started to 
form in Hungary. In case of an undisturbed development these could have become regions similar to 
the Western European ones. There is a scientific debate on the number and size of these regions, 
experts speak about 6–10 regions.  

One of these regions is the Bánság – with Temesvár as its center – that was divided into 3 parts 
in 1918–20. Most of it went to Romania and Serbia, Hungary could keep only a small part. The last 
word about the division of the Bánság was said at the peace conference in Versailles. 

In our paper we analyze the political, economic, ethnic and other reasoning used by the Romani-
an and Serbian delegation at the peace conference in order to get the Bánság. 

1. Bevezetés 

A dualista Magyarország térszerkezetével1 foglalkozó különféle tudományágak mővelıi 
– úgymint regionalisták,2 történeti földrajzosok3 és politikai földrajzosok4 – egyetértenek 
abban, hogy történelmi Magyarországon a 19. század végén, a 20. század elején körvona-
lazódni kezdtek a regionális fejlıdés magterületei, és elkülöníthetık bizonyos régiók, ré-
giókezdemények, melyekbıl zavartalan fejlıdés esetén minden bizonnyal definitív régiók 
alakulhattak volna ki. A kutatók a régiók számáról és területérıl még vitákat folytatnak.5 A 
különféle felosztások 6–10 régiót határoznak meg.  

Ezen régiók egyike a Temesvár központú Bánság,6 mely régiót 1918–20-ban három rész-
re szakítottak. Területének túlnyomó részén Románia és Szerbia osztozott, míg Magyaror-
szág csupán egy nagyon kicsiny részt (Torontál vármegye egy keskeny sávját) tarthatott meg. 
A Bánság felosztásában a végsı szót a Versaillesben ülésezı békekonferencia mondta ki.  

Jelen tanulmányban a katonai-politikai elızmények rövid ismertetése után, a Bánság 
sorsáról döntı bizottsági ülések jegyzıkönyvei alapján azt mutatjuk be, hogy a versailles-i 
békekonferencián a román és szerb delegációk milyen politikai, gazdasági, etnikai és 
egyéb érveket használtak fel a terület megszerzése érdekében. 

2. Elızmények 

1918 októberében beindult az Osztrák–Magyar Monarchia bomlási folyamata. Ebbıl a fo-
lyamatból a Bánság se maradt ki. Jól mutatja ezt, hogy 1918. október 31-én Temesvárott 
etnikai alapon katonatanácsok – román, szerb, magyar és német – alakultak.7 Annak, hogy a 
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Temesvárott élı nemzetek külön-külön hozták létre katonatanácsaikat az oka egyszerő volt: 
1918 ıszén a Bánság sorsa – melyik államhoz fog tartozni – több még esélyes volt. Három 
állam jöhetett szóba – csökkenı valószínőség szerint – Románia, Szerbia, és Magyarország.8 

 
1. térkép. A bukaresti szerzıdésben Romániának ígért magyar területek 

 
Forrás: Kókai Sándor (2010) 316. old. 

 
Románia ebben a felsorolásban azért került az elsı helyre, mert az antant az 1916. évi 

bukaresti titkos szerzıdésben az Osztrák–Magyar Monarchia elleni hadba lépés fejében a 
Bánság teljes területét a román államnak ígérte (lásd 1. térkép). Csakhogy Románia hadba 
lépése után gyorsan vereséget szenvedett és békét kötött a Monarchiával. Emiatt az antant 
– különösen Franciaország – 1918 ıszén arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem kíván-
ja teljes egészében végrehajtani a bukaresti titkos egyezményt. Ami a Bánság esetében azt 
jelentette, hogy teljes területet nem adják oda Romániának – mint ahogy azt a bukaresti 
szerzıdés ígérte –, hanem megosztják azt a román és a szerb állam között. A francia vezér-
kar illetve francia külügyminisztérium ennek megfelelıen egy olyan fegyverszüneti vona-
lat húzott meg 1918. október 15-i elıterjesztésében, mely a Bánságot kettéosztotta Romá-
nia és a szerb állam között.9  
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Ezek a diplomáciai mozgások a szerbeket is arra ösztönözték, hogy lépéseket tegyenek 
a Bánságra vonatkozó igényeik érvényesítésére. Az Újvidéki Szerb Nemzeti Tanács körle-
velet küldött szét Bácska, Bánát és Baranya helységeibe, amelyben felszólította az ott élı 
szerbeket, a bunyevácokat és a „többi szlávokat”, hogy 1918. november 25-én küldjék el 
delegátusaikat Újvidékre. A körlevél úgy fogalmazott, hogy ennek a népgyőlésnek kell el-
döntenie, hogy melyik államhoz akarnak tartozni.10 Ennek jegyében 1918. november 25-én 
Újvidéken a Nagy Nemzetgyőlés, kimondta Bánát (Bánság), Bácska és Baranya elszakadá-
sát Magyarországtól és csatlakozását a Szerb Királysághoz, továbbá felkérték a Szerb Ki-
rályság kormányát, hogy képviselje érdekeiket a párizsi béketárgyalásokon.11  

A Nagy Nemzetgyőlés küldötteinek etnikai összetétele az alábbi volt: a 757 küldöttbıl 
750 volt délszláv (578 szerb, 84 bunyevác, 62 szlovák, 21 ruszin 3 sokác, 2 horvát), a né-
meteket 6, míg a magyarokat 1 küldött képviselte. Érdemes összevetni a küldöttek etnikai 
összetételét és a Vajdaságban az 1921-es évben tartott népszámlálás eredményeit. Mint az 
1. táblázatból látható, hogy a szerbek és a horvátok a Délvidék lakosságának mindössze 
37,35%-át adták, viszont ehhez képest az újvidéki népgyőlésen elsöprı többségben képvi-
seltették magukat. Azt gondoljuk, hogy ez mindenféleképpen a Wilson-féle önrendelkezés-
elv megcsúfolása volt. Az újvidéki Nagy Nemzetgyőlést úgy értékelhetjük, hogy 1918 
ıszén a Délvidéken minden szlávot (szerbek, bunyevácok, szlovákok) megilletett az ön-
rendelkezési jog, csak azt a két nemzetet – a magyarokat (27,9%) és a németeket (23,9%) – 
nem, pedig ık együtt a népesség több mint a felét alkották. 

 
1. táblázat. A Délvidék etnikai viszonyai 1921-ben 

Nemzetiség Bácska Bánát Baranya Délvidék összesen 

Magyar 260 998   35,5%   98 4710   17,5% 16 638 33,8%    376 107   27,9% 

Német 173 796   23,6% 126 530   22,5% 16 253 32,9%    316 579   23,5% 

Szerb-horvát 246 598   33,5% 240 213   42,7% 15 604 31,6%    502 415   37,3% 

Román     1 182     0,1%   67 897   12,0%      452     0,9%      69 530     5,2% 

Szlovák   30 993     4,2%   17 595     3,1%        78       0,01%      48 666     3,6% 

Egyéb   21 551     3,1%   12 252     2,2%      427     0,8%      34 230     2,5% 

Összesen 735 117 100,0%   561 958   100,0% 49 452 100,0% 1 346 230 100,0% 

Forrás: a szerzı saját szerkesztése 
 
Ellentétben az újvidéki Nagy Nemzetgyőlést résztvevıivel a temesvári polgárok egy ré-

sze – különösen a svábok – nem akart sem Romániához, sem Szerbiához tartozni, sem 
Romániához tartozni. Ezért egyik vezetı politikusuk Róth Ottó ügyvéd és pártja – a szo-
ciáldemokrata párt – köré tömörülve megalakították a Bánsági Nemzeti Tanácsot (melyben 
a bánsági románok nem vettek részt), majd 1918 novemberében a polgármesteri hivatal 
erkélyérıl kikiáltották a Bánsági Köztársaságot. A Bánsági Nemzeti Tanács igyekezett 
ellenırzése alá venni a Bánság területét, hozzáfogott intézményrendszere kiépítéséhez.  

A Károlyi-kormány azonnal elismerte a független Bánsági Köztársaságot. Emögött az a 
távlati cél húzódott, hogy átmentsék a Bánságot – azaz megóvják a szerb és a román állam 
közötti felosztástól –, és ezzel lehetıséget teremtsenek arra, hogy majd egyszer a jövıben 
valamikor csatlakozni tudjon a magyar anyaországhoz. Itt jegyezzük meg, hogy a Bánsági 
Köztársaság kikiáltásával párhuzamosan Jászi Oszkár Aradon sikertelen tárgyalásokat 
folytatott (1918. november 9–10.) az erdélyi románok vezetı politikusaival. 

A Bánsági Köztársaság azonban a gyıztes antanttól nem kapott arra lehetıséget, hogy 
bizonyítsa életképességét.12 A belgrádi katonai konvenció aláírása után a szerb hadsereg – 
antant jóváhagyással – arra kapott parancsot, hogy a Bánságban a románokat megelızve 
érje el a Fehértemplom–Versec–Temesvár vonalat és északon nyomuljanak elıre a Maro-
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sig. A szerb hadsereg teljesítette a parancsot, és 1918. november 17-én bevonultak Temes-
várra. Ezzel a Bánsági Köztársaság gyakorlatilag elbukott (bár hivatalos megszüntetésére 
csak 1919. február 20-án került sor). 

A szerb hadsereg elırenyomulása kiváltotta a bánsági románok és magának román ál-
lamnak a tiltakozását. Reálisnak látszott egy szerb–román katonai konfliktus kirobbanása a 
Bánság térségében. Több kisebb incidensre is sor került a két fél között, például Orsovánál 
a szerbek lezárták a határt és megtiltották a román hadsereg tisztjeinek a belépést a Bánság 
területére. A konfliktus elmélyülésének elkerülése érdekében 1918. december 3-án egy 15 
ezer katonából álló francia hadtest vonult be Temesvárra.13 Válaszképpen a szerbek dec-
ember 17-én Temesvárott egy ünnepséget tartottak, ahol kijelentették, hogy a párizsi béke-
konferencia végleges döntéséig a Bánságban maradnak és fokozni fogják annexiós propa-
gandájukat.  

A román–szerb vetélkedéssel párhuzamosan a magyarok mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy a belgrádi konvenció rendelkezései értelmében fenntartsák a Bánságban a 
magyar közigazgatást. A magyar lakosság is több ízben megmozdult, 1919 februárjában 
Temesvárott és Nagykikindán komoly tüntetések bontakoztak ki. Ennek ellenére a szerbek 
magyar közigazgatást megtestesítı Bánsági Magyar Nemzeti Tanácsot 1919. február 20-án 
megszüntették. 

 
2. térkép. Az ún. semleges zóna a Bánságban 

 
Forrás: Kókai Sándor (2010) 316. old. 

 
Az antant a szerb–román fegyveres konfliktus megelızése érdekében 1919. január 10-én 

egy demilitarizált zónát jelölt ki, ahol a francia csapatok tartották fent a rendet (lásd 2. 

térkép). A semleges zóna másik oldalán – azaz Krassó-Szörény vármegyében – a románok 
hasonló módon jártak el, azaz megpróbálták felszámolni a magyar közigazgatást.14 Ennek 
mikéntjére említsünk meg két konkrét esetet: Ómoldova községben a román lakosság a 
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fekvıbeteg Kugel Samu körjegyzıt ágyából kihúzta, az utcára dobta és ott agyon verte. 
Szörénybuzásban Högel Henrik körjegyzıt és feleségét megverték, majd menekülésre 
kényszerítették.15 

3. Versailles fényes termeiben 

3.1. A Magyarországgal szembeni jugoszláv igények megfogalmazása 

A Délvidéken (Bánság és Bácska) zajló eseményekkel párhuzamosan 1919. januárjában 
Versaillesban összeült a békekonferencia. A jugoszláv állam északi határainak – azaz a ma-
gyar–délszláv határ – kérdése látszólag egyszerő volt, hiszen a határ egy jelentıs része, a ma-
gyar–horvát határszakasz, több mint 900 éves volt, “csupán” a Dunától keletre (azaz a Délvi-
dék esetében) kellett volna megállapítani egy határvonalat.16 Ehhez képest Pasič – a jugoszláv 
delegáció vezetıje – két nappal a békekonferencia megnyitása elıtt az alábbi jugoszláv igénye-
ket rögzítette memorandumában:17 Jugoszlávia északi határa a Fertı-tónál indult volna – ahol 
Csehszlovákiával lett volna közös határa –, majd a határvonal a Rába, illetve a Zala-folyót 
követte volna a Balatonig, hogy onnan kissé délre lejtve Bajánál érje el a Dunát, majd onnan a 
Maros-torkolatáig íveljen. Tehát Jugoszlávia részévé vált volna nem csak a Bácska és a Bánát, 
hanem az egész Dél-Dunántúl a Mecsekkel, Péccsel és a szénbányákkal. Itt jegyezzük meg, 
hogy a Trumbić vezette londoni Jugoszláv Bizottság hasonló követeléseket fogalmazott meg, 
bár ık az ún. korridort nem vették fel igénylistájukra (lásd a 3. térképet). 

A jugoszláv delegáció francia nyomásra mérsékelte a Pasič-féle memorandumban meg-
fogalmazott követeléseit, így az 1919. február 4-én hivatalosan benyújtott memorandumá-
ban már az alábbi északi határvonal olvasható:18 Báziás–Zádorlak–Maros–Horgos–Mély-
kút–Bácsmonostor–Dunaszederkény–Diósviszló–Darány–Babócsa–Iharosberény–Múrake-
resztúr–Alsólendva–Szentgotthárd.  

 
3. térkép. A londoni Jugoszláv Bizottság területi igényei 

 
Forrás: Romsics (1998) 158. old. 
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Míg a magyar–csehszlovák és a magyar román határ megállapítására a békekonferencia 
vezetése egy-egy önálló bizottságot állított fel, addig Olaszország tiltakozása miatt a leen-
dı jugoszláv határok (így a magyar–jugoszláv is) meghúzására nem jött létre külön bizott-
ság. Ehelyett az a megoldás született, hogy a jugoszláv–magyar határkérdésekkel a román 
bizottság foglalkozzék. A szakirodalom ezért is nevezi ezt a bizottságot Román–Jugoszláv 
Bizottságnak. 

3.2. A Bánság-kérdése a békekonferencián 

A kijelölendı jugoszláv–magyar határ legkényesebb pontja a Bánság kérdése volt, hi-
szen két olyan állam (a szerb és a román) érdekei ütköztek, amelyek egyaránt az antant 
szövetségesei voltak. Ahogy az egyik „békecsináló” a brit delegáció tagjaként dolgozó 
Harold Nicolson fogalmazott: „…a nagyhatalmak képviselıi nem sokat törıdtek Erdéllyel 

és Bukovinával, melyek az ellenséghez tartoztak, de rettenetesen szívükön viselték a Bánát 

sorsát, amelyre… a jugoszlávok tartottak igényt.” 
19 

A békekonferencia legfelsıbb szerve a Tízek Tanácsa 1919. január 31-én foglalkozott 
elsı ízben a Bánát megosztásának kérdésével, meghallgatták a román és szerb érveket.20 A 
tanácskozás elején Bratianu a román küldöttség vezetıje felolvasta a román küldöttség 
által benyújtott írásbeli memorandumot.21 A román érvrendszer elsı eleme a nemzetközi 
jogra hivatkozott, kijelentette, hogy Románia 1916-ban szerzıdést kötött az antanttal (ez 
volt a bukaresti szerzıdés – G. L.), melyben a Bánságot nekik ígérték, azaz a Bánságra 
vonatkozó román igényeket a bukaresti szerzıdés szentesítette. 

Az érvrendszer második eleme az etnikai érvek voltak. Eszerint a területet több évszá-
zadon keresztül románok lakják. Ráadásul a románok száma meghaladja a 600 ezret, 
szemben a 400 ezer némettel, akik csak a 18. században telepedtek be. Sıt a románok töb-
ben vannak a szerbeknél is, akik 300 ezren vannak és a 15. sıt inkább csak a 18. században 
telepedtek be. Itt jegyezzük meg, hogy ezen résznél a románok nagyvonalúan elsiklanak 
afelett, hogy a Bánságban magyarok is éltek. 

Az érvrendszer harmadik eleme a terület földrajzi egységével történı érvelés volt. A 
Bánság nem csupán földrajzi fogalom – mondták a románok –, hanem egy ténylegesen 
létezı geográfiai tájegység, amely teljes és oszthatatlan egészet képez. A vízi utak, melyek 
a Bánságot határolják (a Maros, a Tisza és a Duna által) egyrészt természetes határvonalat 
kínálnak, másrészt szorosan összekapcsolják a nyugati síkságot és a keleti hegyvidéket. A 
bánsági síkság biztosítja a hegyvidék lakóinak élelmiszerrel történı ellátását, míg a hegy-
vidéki lakosság faanyaggal és ásványi kincsekkel látja el a síkvidékieket. Ráadásul a síkvi-
dék gazdasági életének mőködtetéséhez nélkülözhetetlen munkaerı-utánpótlást szintén a 
hegyvidékiek biztosítják. Mindezek miatt a síkság és a hegyvidék nem létezhet egymástól 
elválasztva.  

Ehhez az érvelés szorosan kapcsolódott a negyedik elem, a közlekedés-földrajzi érvek. 
A közlekedés egész hálózata – legyen az vasúti, közúti avagy vízi – a Bánságot egységes 
tartománnyá szervezi, amit ha most egy államhatár megosztana, úgy minden erıfeszítés, 
mely a 18. század óta arra irányul, hogy a gazdasági élet mőködtetéséhez szükséges közle-
kedési feltételek adottak legyenek semmisé tenne. A síkságot átszelı hajózható folyók és 
csatornák biztosítják, hogy a keleti hegyvidék nehézipari termékei lejussanak a Dunához és 
a Tiszához. Ha a területet államhatárral kettévágnák, a folyók és csatornák felsı szakasza a 
románokhoz, míg alsó szakaszuk a szerbekhez kerülnének, ami azt eredményezné, hogy 
víziutakból fakadó gazdasági elınyök megszőnnének, sıt a hegyvidék el lenne zárva a 
Dunától és a Tiszától. Ez még Erdélyt is hátrányosan érintené, hiszen a Maros az egyetlen 
nagy víziút, amelynek segítségével Erdély faipari termékei és ásványi nyersanyagai a Ti-
száig, majd onnan a Dunáig és így a tengerig el tudnak jutni. Egy Bánságban meghúzandó 
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szerb–román határ ezt a vízi utat és az azon folyó kereskedést is komolyan veszélyeztetné. 
A vízi utak (folyók, csatornák) szabad hajózását ünnepélyen ugyan meg lehet ígérni, de az 
önmagában nem sok érdemi eredményre vezet. Az igazi jó megoldás, az, hogyha a hajózás 
megszervezése (raktárak, kikötık) egy államhoz tartozik.  

Az érvelés ötödik elemeként a román emlékirat ismét visszatért az etnikai érvekhez, de 
ennél a résznél a román többség hangoztatása helyett, a Bánságban élı németekre hivat-
koztak. Eszerint a Bánságban nagy számmal élnek németek (svábok), akik a földrajzi elhe-
lyezkedésük miatt nem egyesülhetnek egyik német állammal se. Ha sváboknak választa-
niuk kell Szerbia és Románia között (azaz a békekonferencia a Bánságot felosztja) nagyva-
lószínőséggel Romániát fogják választani. Ráadásul – folytatódik az etnikai érvelés – a 
Bánság nyugati része annyira kevert, hogy ha az itt lakó 200 szerbet (pontosabban az álta-
luk lakott területet) Szerbiához csatolnák, nagyszámú „nem szerb” (értsd román, magyar és 
német) kerülne a szerb állam keretei közé, ezzel pedig az irredentizmus melegágyát terem-
tik meg. 

A nyugat-bánáti etnikai viszonyok ismertetése során hatodik elemként megjelennek az 
érvelésben a katonai-stratégiai érvek. Bratiánu azt fejtegette, hogy azon szerb érvelés mö-
gött, hogy Szerbia legalább a Bánság nyugati részét szeretné megkapni, az a szerb katonai 
megfontolás állhat, hogy Belgrád védelmi övezetét kiterjesszék a Duna túlsó partjára. 
Csakhogy a háború bebizonyította, hogy az ilyen típusú védelmi övek nem sokat érnek. Ha 
szerbek mégis megkapják ezt a területet és felállítják a védelmi övet, az valójában a romá-
nok ellen szolgáló hídfıállásként kell értelmezni. Pedig, amióta Szerbia és a Románia kö-
zött a Duna képezi a határt a két ország között nem került sor viszálykodásra. A két ország 
közötti békés viszony alapja az volt, hogy Románia elfogadta a Dunát mint határfolyót. 
Tette ezt annak ellenére, hogy a Duna másik oldalán (azaz Szerbiában) a Timok és a 
Morava folyók völgyében nagyszámú román él. A román állam elvette az a lehetıséget, 
hogy ezeket a románok által lakott területeket egyesítse Romániával. A románok úgy vélik, 
azzal ha a két szomszéd közül bármelyik is átlépi a Dunát és hídfıállást létesít a másik 
oldalon egy politikai és gazdasági feszültséggóc alakul ki. Ez is amellett szól nem szabad 
felosztani a bánsági síkságot Románia és Szerbia között. 

Az érvrendszer ismertetésének befejezéseképpen Bratianu kijelentette, hogy a Romá-
niához kerülı valamennyi szerb számára mindazon jogokat biztosítani fogják, melyeket a 
szerb állam biztosít román alattvalói számára, összhangban azon kisebbségi alapelvekkel, 
melyeknek meghatározása a Népszövetség feladata. 

Mint látható azon román igény alátámasztásául, amely az egész Bánság Romániához tör-
ténı csatolásában testesült meg a román küldött egy nagyon széles érvrendszert (történelmi, 
etnikai, etnikai, stratégiai) mutatott be a békekonferencia döntéshozói elıtt. A Bratianu által 
felolvasott memorandumra elsıként Vesnič a délszláv delegáció egyik diplomatája vála-
szolt. Kifejtette sajnálattal hallja, hogy a román delegáció a Bánságra vonatkozó területi 
igényeit a bukaresti titkos szerzıdésre alapozza. Amikor az a szerzıdés 1916-ben megszü-
letett Szerbia már két éve az antant oldalán harcolt és semmiféle biztosítékot nem követelt 
szövetségeseitıl a háborút követı területi rendezést illetıen. Szerbia Bánságra vonatkozó 
igényei kizárólag azokon az elveken nyugszanak, melyeket az antant országok proklamál-
tak. Ráadásul a bukaresti titkos szerzıdést nem hozták nyilvánosságra, így azt a szerb dip-
lomácia nem ismerte. Ezen a ponton a románok védelmében felszólalt Pichon francia kül-
ügyminiszter és felolvasta a bukaresti szerzıdés záradékát, mely kimondta, hogy a szerzı-
dés titkosságát a felek a háború végéig fenntartják 

Ezek után Vesnič tovább folytatta érvelését. Kijelentette, hogy Szerbia területi igényei 
nem terjednek ki az egész Bánságra, csupán azon részekre tartanak igényt, ahol a szerbek a 
németekhez és magyarokhoz képest többségben, illetve a szerbekhez képest abszolút több-
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ségben élnek. Ezen etnikai alapú szerb igények alátámasztásául Vesnič úgy érvelt, hogy a 
Habsburgok alatt a Bánság különleges pozíciókat vívott ki magának. A határırvidék kato-
nai körzeteit nemzetiségi alapon szervezték meg. Bár pontos statisztika nem áll rendelke-
zésre a katonai körzetekrıl, de a Habsburgok által készített statisztikák mégis a szerb igé-
nyeket támasztják alá. Szintén a szerb igényeket támasztják alá az elmúlt 40 év magyar 
parlamenti választásainak eredményei.  

Lloyd George ezen a ponton megkérdezte, hogy a magyar parlamentnek volt-e szerb 
tagja. Vesnič válaszában elmondta, hogy Versec, Temesvár, Pancsova, Weisskirchen, Ki-
kinda és Bánátkomlós voltak azok a választókörzetek, amelyek szerb politikusokat válasz-
tottak a magyar parlament tagjává. A kérdés ezen a pontos kezdett izgalmassá válni, hiszen 
Lansing, az USA külügyminisztere megkérdezte Bratianut, hogy ebbıl a Bánságból vol-
tak-e román tagjai a magyar parlamentnek. Bratianu azt válaszolta, hogy nincsenek erre 
vonatkozó adatai, (a Bánság területérıl nem került be román képviselı a magyar parla-
mentbe – G. L.), de a magyar parlamentnek 5 román tagja volt, míg ugyanekkor csak há-
rom szerb. 

A nemzetiségi parlamenti képviselık számáról folytatott rövid szóváltás után Vesnič 
tovább folytatta érvelését. Elmondta, hogy a Bánság azon részét, amelyre most Szerbia 
igényt tart, már a középkor óta szoros szálak főzték a szerb nemzethez. 1848-ban amikor a 
szerbek a magyarokkal szemben a Habsburgok oldalára álltak, a Habsburgok jutalmul a 
Bánság egy részét Vajdaság néven a szerbeknek adták. Az akkori Vajdaság határai egybe-
esnek a mostani szerb igényekkel. Ráadásul a Bánság ezen része Szerbiának ugyanazt je-
lentette, amit Isle de France Franciaország, vagy Toscana Itália számára. A 17. századi 
szerb újjászületés (irodalom, mővészet, színház) innen erednek. A terület kolostorai, me-
lyek fontos szerepet játszottak a szerb nemzeti reneszánszban kivétel nélkül mind szerbek. 
Szerbián számos olyan szerb politikus és tudósnak futott be komoly karriert, akiknek a 
Bánság volt a szülıhelye. Így a szerbiai szerbek és a bánáti szerbek között igen szoros volt 
a kapcsolat.  

Ezek után Vesnič a románok katonai-stratégiai érvének cáfolatába kezdett. Kifejtette, 
hogy a háború alatt a Morava folyó völgye kulcsszerepet játszott. Ami azt bizonyítja, hogy 
a gyenge stratégiai pontokat meg kell erısíteni. Gyakorlatilag itt Vesnič, a hídfıállás mel-
lett érvelt. 

Ezen a ponton Balfour brit külügyminiszter megkérdezte, hogy a szerb delegáció tud-e 
adatokkal szolgálni. Erre Vesnič közölte, hogy vannak adatai, de most sajnos nem hozta 
magával. Érezve a válasz kínos voltát a szerb küldöttség egy másik fontos tagja, Pasič mi-
niszterelnök, egy 1853-ban készült hivatalos térképet – mely a Szerb Vajdaságot ábrázolta  
– terített ki a tárgyalóasztalra. Majd ehhez az alábbi magyarázatot főzte: A térképen jól 
látszik, hogy a Bánság keleti részén a lakosság zöme román, a nyugati részen szerb többség 
van, míg a középsı részen a népesség igen vegyes. Ez vegyesség a Habsburg-ház azon 
törekvésébıl fakad, hogy az önálló nemzeti érzés kifejlıdését betelepítésekkel megakadá-
lyozza. A vegyesség ellenére szerbek és a románok között méltányos etnikai határvonal 
húzható. 

Ezek után Bratianu kért szót és néhány szerb állításra reagált. Három fontos dolgot 
mondott. Egyrészt a bánáti szerb kolostorokban meglévı szerb többség nem szolgálhat 
jogalapul a szerb területi igényekre, hiszen itt vallási kérdésrıl van szó. Másrészt a szerbek 
által hivatkozott Szerb Vajdaság mindössze 10 évig állt fent. Harmadrészt a bukaresti szer-
zıdés titkossága az antant érdekeit szolgálta. 

Bratianu után a délszláv delegáció harmadik tagja Trumbić külügyminiszter kapott szót. 
Aki kijelentette, hogy mivel a bukaresti titkos szerzıdés Szerbia tudta nélkül jött létre, nem 
ismeri el annak érvényességét. De ennek ellenére Szerbia hajlandó a Bánság megosztására. 
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A Bánság valójában három megyébıl áll, ezekkel kapcsolatban az alábbi a szerb álláspont: 
kérik Torontál és Temes megyét, míg Krassó-Szörény vármegyébıl csak egy kisebb részt 
kérnek. Azaz a szerbek elismerik, hogy a Bánság nyugati része az román többségő és ezt 
hajlandóak átengedni a román államnak. Majd Trumbić azt kezdte el fejtegetni, hogy a 
Torontál és Temes megyékben németek és magyarok is élnek, viszont ezek ellenségek. 
Ráadásul a németek  telepesek, ezért szuverén követelésekkel nem léphetnek fel. De annak 
érdekében, hogy a béke stabil legyen valamilyen módon figyelembe kell venni a magyarok 
és németek kívánságait is. Pontosabban azt kell eldönteni, hogy a németek és a magyarok 
Szerbiához vagy Romániához tartozzanak-e. Trumbić szerint a németek és a magyarok 
nyilvánvalóan inkább tartoznának egy olyan országhoz, mely a Duna mentén fekszik, 
amelynek fıvárosa a Duna partján áll, mely felé a Bánságban élı lakosság amúgy is gravi-
tál. Azaz a magyarok és a németek gazdasági és társadalmi okok miatt szívesebben vennék 
ha Szerbiához tartoznának. A szerbek igényeiket a lakosság akaratára alapozzák ezért ha a 
nagyhatalmak úgy döntenek, hogy népszavazást kell kiírni a terület sorsáról Szerbia ezt a 
döntést elfogadja. 

Itt jegyezzük meg, hogy a késıbbi bizottsági csatározások során a román delegáció an-
nak érdekében, hogy megkérdıjelezze a fenti szerb érvelést benyújtott egy olyan memo-
randumot, melyben a bánsági svábok képviselıi kijelentették, hogy ha már mindenféle-
képpen választaniuk kell inkább Romániához csatlakoznak, mint Jugoszláviához.22 

Visszatérve a meghallgatás menetére: Trumbić beszéde következı részében kijelentette, 
hogy a Marostól a Dunáig terjedı síkság Szerbia természetes folytatását képezi. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy a szerb történelem folyamán, amikor Szerbiában elviselhetetlenné 
vált a helyzet a szerbek egy része a Bánságba költözött. A történelem folyamán a szerbiai 
szerbeket és a bánsági szerbeket a Duna mint határvonal elválasztotta egymástól, de most, 
hogy gyıztesen kerültek ki a háborúból Szerbia nem hagyhatja magára a bánsági szerbe-
ket. Szerbia jó kapcsolatokra törekszik Romániával, de a bánsági kérdése megoldást kell 
találni. Gyakorlatilag Trumbić a Bánság kettéosztását kérte etnikai alapon. Itt jegyezzük 
meg a késıbbi bizottsági jegyzıkönyveket tanulmányozva azt rögzíthetjük, hogy a szerbek 
a felosztásra a legalkalmasabbnak az Arad–Temesvár–Fehértemplom vonalat tartották. 

Trumbić után ismét Bratianu kért szót. Néhány már korábban elhangzott érvet ismételt 
meg (a Szerb Vajdaság csak 10 évig állt fent), illetve néhány újabb érvvel állt elı. Ezek 
közül a légérdekesebb az a hasonlata volt, mely szerint a Bánság sorsáról döntı bizottság 
munkáját ahhoz lehetne hasonlítani, hogy Nagy Károly korában összeült volna egy bizott-
ság, hogy a Rajna kérdésében döntsön. Micsoda áldás szállt volna a világra – mondta 
Bratianu –, ha az bizottság úgy döntött volna, hogy a Rajna legyen Németország és Fran-
ciaország választóhatára. A mostani konferencia hasonló helyzetben van, hiszen kimond-
hatná, hogy a Duna szolgáljon Románia és Szerbia határául, ezzel békét és barátságot te-
remthetne a térségben. Eszmefuttatása zárógondolataként kijelentette, hogy a román állás-
pont szerint a Bánságot nem lehet felosztani, Románia ragaszkodik a teljes terület Romá-
niához történı csatolásához.  

Clemenceau azon kérdésére, hogy mi az álláspontja a szerb népszavazási javaslatról, azt 
válaszolta, hogyha a nagyhatalmak a népszavazáshoz ragaszkodnak, úgy gondolkodási idıt 
kér. Bár most a javaslattal szemben nincs ellenvetése. 

Ezek után a ülés levezetı elnöke megkérte, a román és jugoszláv delegáció tagjait, hogy 
hagyják el az üléstermet. Távozásuk után a nagyhatalmak tovább folytatták az ülést. Wil-
son, Lloyd George és Clemenceau elismeréssel nyilatkoztak a szerbek okos és józan állás-
pontjáról, (az olaszok viszont a románokat támogatták), de ennek ellenére a döntést elna-
polták.23 
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3.3. A bánsági határ meghúzása és életbelépése 

A magyar–jugoszláv határt, illetve a magyar–román határt kijelölı az ún. Román–Jugo-
szláv Bizottság februári–márciusi ülésein rendszeresen felmerült a Bánság megosztásának 
kérdése.24 Bratianut és Vesnič több bizottsági ülésen meghallgatták. Ezeken az üléseken 
mindkét fél a fentebb ismertetett érveit ismételgette. A szerbek különösen sérelmezték 
Szerbia és Románia azonos kezelését. Az egyik bizottsági ülés során Vesnič az alábbi 
mondom értékelte a románok háború alatti magatartását: „Románia, miután  intervenciójá-

nak óráját jól kiválasztotta és árát szerzıdésszerően garantáltatta magának, békét kötött 

az ellenséggel, sıt még azt is elérte nála (mármint az antantnál G. L.), hogy a rákényszerí-

tett áldozatok fejében  kompenzációt adjon neki  egyéb területi kedvezményekkel.” 

Hosszas bizottsági csatározások után végül 1919. március 18-án a Román–Jugoszláv 
Bizottság megegyezett egy olyan vonalban, amely 76 ezer románt hagyott a délszláv ál-
lamban, míg 65 ezer szerbet a román államhoz csatolt.25 Ugyanezen a napon dılt el az is, 
hogy a Bánságból amerikai javaslatra egy vékony sáv – 271 km2-nyi terület Újszeged és 
Kiszombor között – Magyarországé marad. Itt jegyezzük meg, hogy az amerikai delegáció 
azzal érvelt, hogy erre a sávra Szeged városának gazdasági és stratégiai szempontból szük-
sége van. 

A szerbek nem voltak megelégedve a Bánságban meghúzott szerb–román határvonallal, 
ezért 1919 júniusában erıszakkal próbálták elérni, hogy a temesváriak önként mondják ki 
csatlakozásukat a szerb államhoz. Ez a kísérlet azonban kudarcba fulladt, ezután a szerb 
hadsereg 1919. július 27-én elhagyta Temesvárt. Néhány nappal késıbb – 1919. augusztus 
3-án – Temesvárt megszállták a román csapatok, majd fokozatosan követve a visszavonuló 
szerb csapatokat elfoglalták azokat a területeket, melyeket a versailles-i békekonferencia a 
román államnak ítélt.   

Itt kell megjegyeznünk, hogy a Bánságban élı magyarok érdekeit és önrendelkezési jo-
gát a békekonferencia a szerb–román konfliktus kezelése során teljes mértékben figyelmen 
kívül hagyta. Ennek alátámasztására idézzük a  Román-Jugoszláv Bizottság francia elnö-
kének a Bánságban élı magyarokkal és németekkel kapcsolatos véleményét: „A helyi la-

kosok kérdése nem határozhatja meg a bizottság döntését, amely a szerb–román elhatáro-

lást vizsgálja, anélkül, hogy olyan helybéli lakóknak (magyar, német) adandó engedmé-

nyen törné a fejét, akik az adott körülmények között ellenségek.” Ezen mondat alapján nem 
csodálkozhatunk, hogy magyarok mindössze annyi kedvezményt kaptak a Bizottságtól, 
hogy Új-Szeged és kilenc község – melyek Torontál vármegye területére estek – a magyar 
állam keretei közé került.   

A bánáti kérdés megvitatásával és „megoldásával” párhuzamosan a Román–Jugoszláv 
Bizottság kijelölte a magyar–délszláv határ további szakaszait is. A Bizottság hivatalos 
javaslata 1919. április 16-án készült el. Ezt a Külügyminiszterek Tanácsa május 8-án vitat-
ta meg, majd négy nap múlva a Legfelsı Tanács is rábólintott. Végül a békekonferencia 
1919. augusztus 19-én hivatalosan is értesítette a délszláv békedelegációt a magyar–jugo-
szláv határ kijelölésérıl.26 Ezzel a Bánság felosztása befejezett ténnyé vált. 
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ADALÉKOK A GÖMÖRI-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZÁHOZ 
 

HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE GÖMÖR BASIN REVISITED 

ABSTRACT 

The Gömör Basin covers approximately the area of the historical Gömör and Kishont Counties. 
The Gömör Basin (like the interpretation of the Carpathian Basin) forms a single geographical unit 
together with the Carpathian Mountains and the water basins of the Sajó, Csetnek, Murány, Turóc, 
Balog and Rima. This kind of interpretation of the basin, the economic unity and complementarity 
of the two natural landforms, could be typical at the time of the organization of the Hungarian 
county system. The area of the historical Gömör County rose to 4279 km2 when Kishont (1802) and 
the Csermosnya Valley (1881) were added to its territory. The county lying in the basin is a perfect 
geographical unit comprising heterogeneous geological and geomorphological parts, the southern 
hills divided by river basins and the northern mountains. The mountains are made up of the Vepor 
and Slovak Ore Mountains. This short paper focuses on a relatively narrow research area of histori-
cal geography; the investigation of spatial and temporal aspects of changes in land use up till 1920 
based on literature-review, cartographic and statistical sources and empirical studies. 

Bevezetés 

A Gömöri-medence nagyjából azonos a történelmi Gömör és Kishont vármegye terüle-
tével. A Gömöri-medence (hasonlóan a Kárpát-medence értelmezéséhez) a hegységkeret-
tel, valamint a Sajó, Csetnek, Murány, Turóc, Balog és a Rima vízvidékével együtt alkot 
geográfiai egységet. A medence mint vízgyőjtı terület, a vízválasztóig terjed.1 A medence 
ilyen felfogása, a két természetföldrajzi tájegység gazdasági összetartozása, egymást ki-
egészítı jellege a megyeszervezet kialakítása idején is jellemzı lehetett. A történelmi 
Gömör megye területe hosszú idın át változatlan volt: 1802-ben Kishont területével, majd 
1881-ben, amikor Abaúj és Torna egyesült, a Csermosnya-völgy térségével 4279 km2-re 
növekedett. A medence-vármegye mint tökéletes természet- és gazdaságföldrajzi egység, 
rendkívül változatos geológiai és geomorfológiai részekbıl, alapvetıen a 300 – 400 m 
átlagmagasságú, folyóvölgyekkel tagolt déli medencedombságból és az északi hegycso-
portból tevıdik össze. A hegycsoportot a Vepor és a Gömör-Szepesi-érchegység alkotja  
(1. ábra). 

Rövid dolgozatomban a történeti geográfia egy szőkebb témakörét, a tájhasználat 1920-ig 
terjedı idı- és térbeli változásait foglalom össze könyvészeti, kartográfiai, statisztikai for-
rások és helyszíni vizsgálódásaim alapján. A tájhasználat – a történeti földrajz és tájökoló-
gia megfogalmazása szerint – a természeti erıforrások felhasználásával a tájban folytatott 
emberi tevékenységek összessége. 

                                                 
* Az MTA doktora, professor emeritus, Nyíregyházi Fıiskola Természettudományi és Informatikai 

Kar, Turizmus és Földrajztudományi Intézete. 
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A tájhasználat kezdete és fejlıdése 

A prehisztorikus és történelmi korok egymás melletti és egymásra rétegzıdı kultúrái azt bi-
zonyítják, hogy a Gömöri-medencében az emberi jelenlét életföldrajzi feltételei minden idıben 
kedvezıek voltak.2 A régészeti adatok szerint a Gömöri-medence a neolitikum óta lakott terü-
let. Kezdetben a peremtájak mészkıhegyei, majd a medencedombság termékeny folyóvölgyei 
biztosították az emberi megtelepedés ökológiai feltételeit. Az archeológiai leletek kora és térbe-
li szóródása alapján megállapítható, hogy az újkıkortól (Kr. e. 6000–4400) a magyar honfogla-
lásig terjedı idıben a táj- és a természeti erıforrások használata kis területekre korlátozódott, s 
az emberi jelenlétet pedig az idıbeli megszakítottság jellemezte.3 

 
1. ábra. Gömör-Kishont felszínalaktani tájbeosztása 

Figure 1. Geomorphological units of Gömör-Kishont 

 
1 = Alacsony-Tátra [Meszes (Vápenica) és a Király-hegy], 2 = Felsı-Garam mente, 

3 = Sztracenai-hegység, 4 = Murányi-fennsík, 5 = Vepor-hegység, 6 = Sztolicai-hegység, 
7 = Volovec-hegység (Ökör-hegy vagy Pozsáló), 8 = Rıcei-hegység, 9 = Rozsnyói-medence,  
10 = Gömör-Tornai-karszt, 11 = Putnoki-dombság és a Cselényi-erdı, 12 = Rima-medence,  

13 = Cseres-hegység, 14 = Gömör-Hevesi-dombság 

Forrás: Gaál L. nyomán, kevés módosítással 
 
A neolitikum embere a vadász-halász-győjtögetı életmódról, vagyis a természeti gazdálko-

dásról fokozatosan áttért a termelı gazdálkodásra, a földmővelésre és állattenyésztésre. A réz-, 
bronz- és vaskorban a Gömör-Szepesi-érchegység az észak-magyarországi fémfeldolgozó 
mőhelyek egyik nyersanyagellátó területe volt. A földmővelés helyhez kötıdı, a felszín közeli 
ércek kitermelése – az említett korokban – idıszakosan helyváltoztató életforma lehetett. A 
kétféle tevékenység más és más módon alakította át a természeti környezetet. Az agrárgazdál-
kodó népesség erdıirtással és gyepfeltöréssel hozta léte azokat a kis termelı tereket, amelyeket 
a bronzkor közepéig kı- és csontszerszámokkal mővelt. A külszíni ércbányászat a kis mértékő 
erdıirtáson kívül a bányagödrök kialakításával és a néhány m3-es meddıhányókkal változtatta 
meg a telephelyek környezetét. A Gömöri-medence a népvándorlás korában ritkán benépesült 
terület volt, így a 750-tıl a 9. század végéig tartó száraz klímaperiódus miatt az apró izolátumo-
kat alkotó kultúrtáj-kezdemények nagyrészt megsemmisültek és visszatermészetesedtek.  

A magyarság honfoglalás és kora Árpád-kori szállásterülete a Kárpátok övezte belsı me-



102  ~  Történeti földrajz rovat 

 

dencerendszer síksági, dombsági és középhegységi részeire terjedt ki. A 220 000 km2-es élet-
tér, amelynek a Gömöri-medence is része volt, megközelítıen azonos a lösz és a tölgyerdık 
elterjedésével, továbbá az évi 600 mm csapadékban részesülı területekkel.4 A magyarság ha-
talmi területéhez tartozó kárpáti hegységkeret késıbb, a 13/14. század fordulójára népesült be. 

A Gömöri-medence természetierıforrás-kínálata megfelelt a honfoglalók környezetigé-
nyének. İseink a 10–11. században a Gömöri-medence déli 1/3-át, a folyók széles völgyei-
vel tagolt dombsági területeit foglalták el, a 2/3 részét alkotó északi közép- és magashegységi 
területeire késıbb szlovákok, vlach jogállású rutének, továbbá németek és lengyelek települ-
tek.5 A megtelepülık kialakították életterüket, a tájpotenciál természeti elemeire épülı gaz-
dasági tevékenységüket. A természeti ökoszférában kisebb kultúrtáj-szigetek (és annak ré-
szeként települések) jöttek létre, amelyek a népesség-növekedéssel fokozatosan terebélyesed-
tek. A két tájcsoport népe eltérı termelési struktúrát alakított ki: délen a komplex paraszti 
gazdálkodás, északon az erdıélés és a montánipar vált uralkodóvá. Az Árpád-korban a me-
dencetáj lakói önellátó (naturális) gazdálkodást folytattak, a mezıgazdasági árutermelésre a 
korszak vége felé tértek át. A hegyi régió népessége az önellátás mellett bánya- és vasipari 
termékeivel piaci értékesítésre termelt, korán bekapcsolódva a Kárpát-medence földrajzi 
munkamegosztásába. A medence-vármegye arany-, ezüst- és rézbányászata (Csetnek, Dobsi-
na, Pelsıc, Rimabánya, Rozsnyó stb.) a 13. században alakult ki. A vasércbányászat és -fel-
dolgozás a 13. század második felében indult fejlıdésnek, amikor az észak-borsodi vasvidék-
rıl a termelés áthelyezıdött a Gömör-Szepesi-érchegység területére.6  

A Gömöri-medence tájhasználata (környezetgazdálkodása) az Árpád-korban lerakott alapo-
kon fejlıdött tovább. A vizes földek és az erdıségek természetes módon strukturálták a déli 
medencedombság és az északi hegycsoport mezıgazdasági termelését. Délen a teraszos folyó- 
és patakvölgyek árvízmentes térszínein és az alacsonyabb völgylejtıkön szántóföldi, rét- és 
legelıgazdálkodást, gyümölcstermelést, a meredekebb lejtıszakaszokon szılıtermelést folytat-
tak. A völgyek és a völgyközi hátak erdıségei is beágyazódtak a paraszti gazdálkodás térszer-
kezetébe (erdei legeltetés, makkoltatás, épület-, szerszám- és tőzifaellátás stb.). Az ıstermelı 
tevékenység természetföldrajzi feltételei délrıl észak felé haladva egyre kedvezıtlenebbek. Az 
érchegységi övezetben a nagy reliefenergia és a hővösebb, csapadékosabb klíma miatt a mezı-
gazdasági termelés a völgyek és völgymedencék területére korlátozódott. A többnyire erdıtel-
kes (Waldhufendorf) típusba sorolható települések gazdasági alapágazatát az állattartás és az 
erdıélés jelentette. A települések a szántó-, rét- és legelıterületeit erdıirtással növelték. 

A 14–15. századtól a tájhasználat kialakult térszerkezetében jelentıs változások követ-
keztek be. A vlach kolonizáció és a vasipar fejlıdése (energiaszükséglete) felgyorsította az 
erdık irtását. A vlach pásztorok havasi gazdálkodásból éltek, a megye északi részein, a 
Meszes (Vápenica) és a Király-hegy (Kralova hola) magashegyi legelıin, az ún. hólyákon 
juhokat legeltettek. A gazdálkodási terüket erdıirtással növelték: az erdıségek regressziója 
a völgyekbıl felfelé, a havasok övezetébıl lefelé irányult. 

A hegyi pásztorkodás a 16–17. században az északi tájcsoport egészére kiterjedt, beleértve a 
600–700 m-es karsztos mészkı-planinákat (a Szilicei- és a Pelsıci-fennsík, a Felsı-hegy stb.) 
is. Az állattartásnak ez a rendszere a völgyi gazdaságok nyári idényben térbelileg elkülönült 
tartozéka, mely a legelıerdıket, az irtással keletkezett magashegyi legelıket, a völgyek és 
völgymedencék rétjeit hasznosította.7 A magashegyi legelıföldeken ideiglenes pásztorszállások 
létesültek, ahol a pásztorok a racka tejébıl túrót (brinza), ostyepkát, parenyicát és egyéb sajtfé-
leségeket készítettek.8 Télen az állatokat az erdıgazdálkodó-pásztorkodó völgyi falvak (pl. a 
Felsı-Garam mellékén Polonka, Zavadka, Sumjác, Telgárt stb.) istállóiban tartották.  

A vlach jogú hegyi pásztorok rétege és a medencedombságon élı, földmővelı és nagy-
állattartó parasztság a 16–17. században életmódban és kulturálisan élesen elkülönült.9 

Az éghajlat-ingadozás hatására fellépett ún. kis jégkor hővösebb és csapadékosabb ég-
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hajlata miatt a medencedombság középkorban kialakult szılıkultúrája nagyrészt megsem-
misült vagy jelentéktelenné vált. A szılıskertek a medencedombság déli lejtıin kisebb 
területfoltokat alkotva Rimaszombattól Sajógömör, Tornalja és Putnok térségéig húzódtak. 

A Gömöri-medence már a 14–15. században is az ország egyik legjelentısebb bánya- és 
iparvidéke volt. A jellegadó vasgyártás a helyi nyersanyag és energiaforrásra épült. A Sajó-, 
Csetnek-, Murány-, Turóc- és Rima-völgyben a vasércbányák, a vasolvasztó kemencék 
(huták) és a feldolgozó üzemek (hámorok) kisebb-nagyobb központjai alakultak ki, elszór-
tan, egymástól nagy távolságban. A gömöri vaskohászat és hámoripar egyik ıskörzete a 
Vashegy (Zseleznik) térségében bontakozott ki. A Zseleznik vasércbányászata (pl. Szirk és 
Rákos) hosszú évszázadokon át ellátta a környékbeli és távolabbi feldolgozó telepeket. A 
huták és a hámorok energiaszükségletét a fa (faszén) és a folyók vízenergiája biztosította.  

A vízenergia felhasználása a 11. században a gabonaırlı- és kallómalmokkal kezdı-
dött. Késıbb, a 14. századtól az olvasztókemencék fújtatóit, az érczúzó-malmok szerkeze-
teit és a vashámorok kalapácsait is vízenergiával mőködtették. A folyók és patakok ener-
giahasznosítása a terep rendezését, duzzasztók (hámortavak) és erıvíz-csatornák létesítését 
tette szükségessé. A faszenet általában a legközelebbi erdıkben égették, s az így kialakult 
irtványföldeket (lehotákat) késıbb rét- és legelıként hasznosították.  

A vasércet, faszenet és a montánipari termékeket szekerekkel szállították. A különbözı 
gazdasági terek (tájfunkciók) térbeli összeköttetése a korabeli földúthálózaton történt. A 
medence belsı és külsı kapcsolatrendszerét a folyóvölgyekben kialakult közlekedési háló-
zat biztosította. A 14–15. században a Gömör-Szepesi-érchegység vasipara – a honi piacok 
ellátása mellett – már exportra is termelt. A középkor végén a Gömöri-medence bányásza-
tának is köszönhetıen, hazánk Európa elsı réztermelı és -exportáló országa volt. A 14–15. 
században – a bánya- és egyéb montánipari termelés révén – Gömör elsı fénykorát élte.  

A 16. század közepén a többször ismétlıdı török hadjáratok súlyosan károsították a 
Gömöri-medence kultúrtájait, településeit és ipari objektumait. A 14–15. században a Gö-
möri-medence még hazánk gazdasági centrumtérségéhez, a 16–17. században a részekre 
darabolt ország hadászati ütközızónájához tartozott.10 A települések pusztulásainak aránya 
délen megközelítette az 50, északon a 30%-ot. A hódoltság korában az agrárium és a mon-
tánipar termelését az egyes kistérségekben a megszakítottság és újrakezdés, összességében 
a folyamatosság jellemezte. A Gömöri-medence a 16–17. században sem szigetelıdött el, 
az intra- és interregionális gazdasági kapcsolatai tovább éltek. A természeti erıforrásokban 
gazdag medencerendszer (életkamra) a Felvidék-régió része, egyik al- vagy középrégiója 
volt. A korabeli és a késıbb élt földrajzírók szerint Gömör geoökonómiai (gazdaságföld-
rajzi) egység, „Magyarország kicsiben”, ahol a különbözı tájtípusok és természeti erıfor-
rások felhasználásával sokféle termelés alakulhatott ki.11 A Gömöri-medence a változatos 
termelési struktúrája ellenére ebben az idıben már nem volt önellátó, a népesség növeke-
désével egyre nagyobb mértékben kényszerült élelmiszer-behozatalra. A gazdasági kapcso-
latai az ún. hegyalja- (vagy vásárvonalas) vármegyékkel és a belsı-alföldi területekkel volt 
a legintenzívebb. Gömör a közvetítı kereskedelmével jelentısen hozzájárult a felsı-
magyarországi bányavárosok és empóriumok élelmiszer-ellátásához is.12 

Tájhasználat a 18–19. században 

A Gömöri-medence 18. századi funkcionális tájhasználatába racionálisan betagolódtak 
a régebbi korok kultúrtájai vagy tájrészletei. A történelmi kultúrtájak a 18. századi tájszer-
kezetben mint magterületek mintaként jelentek meg az agroökológiai feltételekhez alkal-
mazkodó kultúrtáj-terjeszkedés folyamatában. A természet és az emberi tevékenység 
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együttes fellépése során új kultúrtájelemek alakultak ki, amelyek a régiekkel együtt a 18–
19. században a településközi térben többnyire összekapcsolódtak, a vizes földek és az 
erdık között magassági szinteken elhelyezkedı termelési sávokat formáltak. 

Az érchegységi régióban eredı folyók (a Sajó, Csetnek, Murány, Turóc, Balog és a Rima) 
északnyugat-délkeleti irányú, egymással párhuzamos völgyekben és völgymedencékben foly-
nak és vizüket a Sajó győjti össze. A Sajó vízrendszeréhez tartozó folyókon kívül a Garam és a 
Gölnic felsı szakasza, továbbá az Ipolyba ömlı Szuha-patak és környéke is a medence-
vármegye integráns része. A folyóvölgyek mint gazdasági erıvonalak koncentrálták a települé-
seket és a termelést. A települések gazdasági tere kiterjedt a völgyek közötti domb- és hegyvi-
dékre is, ahol erdıgazdálkodást és bányamővelést folytattak (2. ábra). A montánipari telephe-
lyek a hegységeket tagoló fı- és mellékvölgyekben alakultak ki. A Gömöri-medence völgyei-
nek gazdasági szerkezetformáló hatását, a 18. századi tájhasználat térbeli rendjét az elsı kato-
nai felmérés 1 : 28 800-as méretarányú térképszelvényei és az ún. országleírás (Landesbe-
schreibung) alapján lehet rekonstruálni.13 Az 1780-as években készült katonai térképek elem-
zésével a völgyi települések területhasználata általánosítható és modellszerően értelmezhetı. 

 
2. ábra. A Gömöri-medence erdıségei 

Figure 2. The forests of the Gömör Basin 

 
Jelmagyarázat: 1 = tölgyerdı, 2 = bükkerdı, 3 = fenyıerdı, 4 = etnikai határ 

 
A Gömöri-medence déli részén a folyók alacsony árterén vizes rétek, a magas ártéri 

szinteken kaszálórétek vagy legelık, az ármentes teraszokon és az alacsony domb- és 
hegylábfelszíneken szántóföldek, a meredekebb lejtıkön legelık és (ahol a klimatikus 
feltételek megfelelıek voltak) szılıskertek, a völgyközi hátakon erdık képezték a telepü-
lések gazdálkodási terét (3–5. ábra). A 18/19. század fordulójára a mezıgazdaságilag mő-
velt területek elérték optimális határukat, késıbb a vizes földek és erdıségek irányába csak 
kisebb mértékben terjeszkedtek. 
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3. ábra. Murány-völgyi települések tájhasználata a 18. század végén 

Figure 3. Land use of settlements in the Murány Valley at the end of the 18th century 

 
Jelmagyarázat: 1 = erdı, 2 = gyep, a folyó mentén kisebb facsoportokkal,  

3 = szántó, rét, legelı, 4 = belterület 
 
A medencedombság völgyi településeinek tengelyét a folyók képezték. A folyók tavaszi 

és ıszi árvizei öntözték a völgyek és kismedencék ártereit. A völgylakók a 18/19. századig 
az árvizeket nem katasztrófaként, hanem természeti jelenségként élték meg. A folyók for-
rásvidékén, az érchegységi övezetben folytatott intenzív erdıirtás következtében a 18. szá-
zad második felében változott a helyzet. A vízgyőjtı területen megnövekedett a lefolyási 
koefficiens, emiatt a medencedombság váltakozóan nedves-száraz (amfibikus) völgyeiben 
hevesebbé váltak az árvizek és emelkedtek az árvízszintek. Az árvízi elöntés a települések 
alacsonyabb térszínein fekvı kultúrtájrészeit is elérte vagy veszélyeztette. 

 
4. ábra. Rozsnyó és környéke tájhasználata az 1780-as években 

Figure 4. Land use of Rožňava and its surroundings in the 1780s 

 
Jelmagyarázat: 1 = erdı, 2 = nedves rét kisebb facsoportokkal, 3 = szántó, rét, legelı, 

4 = belterület, 5 = a vízenergia ipari hasznosítása 
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A térképek és a geomorfológiai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a falvak és vá-
rosok helyválasztásában egyéb telepítı tényezık mellett a vízparti orientáció és az okszerő 
vízhasználatra törekvés érvényesült. Az ártéri vizes földek, a rétek és az ártéri erdımarad-
ványok a 18/19. században is szerves részei voltak a települések környezetgazdálkodásá-
nak. A folyóvízi ártér tervszerően és rendszeresen kihasznált élettér volt: az állattenyésztés 
számára természetes takarmánybázist, a folyók és holtágak halászati lehetıséget, a víz-
energia az ipari hasznosításra kínált megoldásokat.14 A massák, hámorok, kalló-, főrész- és 
lisztırlımalmok energiafelhasználása mellett a folyók és holtágak vizét a bırfeldolgozás-
sal foglalkozó iparosok (a tímárok, cserzıvargák, szőcsök) és a parasztgazdaságok is hasz-
nosították, pl. len- és kenderáztatásra. A folyók és az ártéri övezet többcélú gazdasági hasz-
nosítása kisebb-nagyobb mértékő környezetátalakítást igényelt (pl. víztározás, mederszabá-
lyozás, gátépítés, kenderáztató medencék, malomcsatornák létesítése stb.). Az ártér antro-
pogén tájelemei többnyire korábbi eredetőek, fenntartásuk, rendeltetésszerő használatuk 
folyamatos karbantartást és fejlesztést igényelt. 

Az egyes települések mővelésági megoszlása (határhasználata) az elızı korokban kiala-
kult gazdálkodási tér keretein belül a 18–19. században többször is módosult. A völgyi tele-
pülések tájhasználata észak felé a klimatikus és talajviszonyok függvényeként fokozatosan 
változik. A közép- és magashegységi övezetben a szántógazdálkodás egyre jelentéktelenebb, 
itt az erdımővelés és a havasi gazdálkodás képezi az ıstermelı népesség életfenntartó tevé-
kenységét [Gömöri- vagy Garami-havasok, Szulova-hegység, Rozsnyói-havasok (Volovec) 
stb.]. A Borovszky-féle monográfia szerint a mezıgazdálkodás térszerkezete két nagyobb 
egységre tagolható:  Dél-Gömörben (a völgyekben és a folyó menti lapályokon) a növény-
termesztés, Észak-Gömör hegyvidéki régiójában a havasi gazdálkodás jellemzı (1904). A 
medencerendszer mezıgazdasági alapstruktúrája azonban sokkal bonyolultabb volt: pl. a 
kishonti részeken (a Rima észak-déli szakaszán, a Szuha-patak és a Gortva környékén) a 18. 
század elején az összes jövedelem 83%-át az állattenyésztés, fıleg a szarvasmarhatartás adta, 
és csak 8% származott a gabonafélékbıl.15 Az említett területen az állattenyésztés uralkodó 
jellege, ami az ökológiai feltételeken alapult, a 19. században is megmaradt. 

 
5. ábra. A Pelsıci-fennsík és környéke tájhasználata a 18. század vége felé 

Figure 5. Land use of the Plešivec Plateau and its surroundings at the end of the 18th century 

 
Jelmagyarázat: 1 = erdı, 2 = nedves rét kisebb facsoportokkal,  

3 = hegyi rét, legelı, kisebb facsoportokkal, 4 = belterület, 5 = a vízenergia ipari hasznosítása 
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Az 1865. évi helytartótanácsi adatfelvételezés idején a Gömöri-medence felét (49,8%) er-
dıségek foglalták el. A szántó 24,1%-kal, a rét 13,5%-kal, a legelı 5,1%-kal, a szılı 0,2%-
kal és az ún. haszonvehetetlen terület 7,3%-kal részesedett Gömör összterületébıl. A hegy- 
és dombvidéken, a Sajó vagy a Rima lapályán – a természetföldrajzi adottságok alapján – 
igen eltérı tájhasználati formák alakultak ki (6. ábra). A 19. század további évtizedeiben és a 
20. század elején a kultúrtáj-növekedés elmaradt az országos átlagtól, ami geoökológiai té-
nyezıkkel magyarázható. A kultúrtáj terjedése ez idı tájt az integrált környezetátalakító (fo-
lyószabályozó és ármentesítı) munkák eredményeként az alföldi tájakon volt jelentıs. A 
Felvidéken, így a Gömöri-medencében is az agrárgazdaság többnyire már elfoglalta a hasz-
nosítható teret, lokális jellegő változások csak az egyes mővelési ágak között történtek.  

 
6. ábra. Gömör-Kishont vármegye és néhány település tájhasználata 1865-ben 

Figure 6. Land use of Gömör-Kishont County and other settlements in 1865 

 
Jelmagyarázat: 1 = szántóföld, 2 = rét, legelı, 3 = erdı, 4 = szılı, 5 = egyéb 

 
Az 1913. évi statisztikai adatok szerint fél évszázad alatt az erdıterület 47,85%-ra 

csökkent (1. táblázat). A 19. század vége felé a fakitermelés évi átlagban 700 000 m3-re 
tehetı, döntıen a közép- és magashegységek területén. Az erdıségen kívüli területeken a 
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mővelési ágak részarányai a következıképpen módosultak: a szántó 26,40%-ra, a legelı 
9,76%-ra növekedett és a statisztikában külön kategóriaként a kert is megjelent (1,10%). A 
rét 11,54%-ra, a filoxéravész következtében a szılıskertek területrészesedése 0,05%-ra 
csökkent. A terméketlen terület 3,30%-ra mérséklıdött. 

Az ıstermelés térszínén és az erdıs hegyvidéken az ısfoglalkozások mellett (vagy azokkal 
összekapcsolódva) már a középkorban kialakult és késıbb meghatározó jelentıségővé vált a 
bányászat és az ipari termelés. A bányászati és feldolgozóipari telephelyek a 70 km hosszú és 
30–40 km széles érchegységi vonulat Gömör megyéhez tartozó szakaszán találhatók. A 18–19. 
században – az elızı korokhoz hasonlóan – a bánya- és kohóipar állt az elsı helyen. Az ipari 
telephelyek a vasércbányák (pl. Alsósajó, Csetnek, Dernı, Dobsina, Felsısajó, Hradek, Krasz-
nahorkaváralja, Nadabula, Ochtina, Oláhpatak, Rákos, Rudna, Szirk, Vashegy stb.) közelségé-
ben létesültek, olyan pontokon, ahol a vízenergia is jelen volt (7. ábra). A főtıenergiát (a fa-
szenet) a megelızı korokhoz hasonlóan a környezı szénégetı falvak szolgáltatták (pl. 100 kg 
kovácsoltvas elıállításához 450–500 kg faszenet használtak fel). A kisebb-nagyobb vasmővek 
három üzemegységbıl: a bányából, az olvasztókemencébıl és a hámorból tevıdtek össze. A 
bánya és a vasmő a földbirtok tartozéka volt, s azt a földesúr vagy egy vállalkozó mőködtette.16 

 
1. táblázat. Gömör-Kishont vármegye környezetgazdálkodása (1913) 

Table 1. Environmental management of Gömör-Kishont County (1913) 

Mővelési ág 
Terület  

(kat. hold) 
% 

Kataszteri 
tiszta  

jövedelem 
(korona) 

% 
átlag fillér/ 
kat. hold 

Szántó 196 700 26,40 1 216 332 46,4 618 

Kert 8 202 1,10 122 123 4,6 1489 

Rét 86 037 11,54 603 221 23,0 701 

Szılı 392 0,05 3 755 0,1 958 

Legelı 72 784 9,76 109 980 4,2 151 

Erdı 356 598 47,85 568 392 21,7 159 

Termı 720 713 96,70 2 623 803 100,0 364 

Terméketlen 24 573 3,30 – – – 

Összesen 745 286 100,00 2 623 803 – – 

Forrás: Gömör-Kishont vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tiszta jövedelme mívelési 
áganként és osztályonként az 1909. évi v. t-czikk alapján végrehajtott kataszteri kiigazítás után.  

Bp. 1914, 143. old. 
 

A gömöri vasipar övezetétıl délre, nyugat-keleti irányban, kb. 20 km széles sávban az 
agyagipar telephelyei találhatók. A népi fazekasipar kialakulását egyrészt a kiváló minıségő 
tőzállóagyag-lelıhelyek, másrészt a földmővelés és állattenyésztés szempontjából kedvezıtlen 
természeti adottságok befolyásolták. Gömör az ország legnagyobb és legjelentısebb tőzálló-
agyag-készletével rendelkezett. A fazekas mesterek a megfelelı minıségő agyagot általában 4–
6 m, ritkábban 10–12 m mély agyagfejtı gödrökbıl bányászták. A tőzállóanyagot 1500 oC-on, 
soványítva, békasóval (kvarchomokkal) keverve 1200 oC-on égették ki.17 A nyílt lángot is bíró, 
fızésre és sütésre alkalmas agyagedények vásárkörzete a Kárpát-medence egyharmad részére, 
elsısorban a Tiszántúl és a Duna–Tisza közére terjedt.18 Az „agyagövezetben” több mint har-
minc településen (pl. Deresk, Fazekaszsaluzsány, Jolsva, Lévárt, Miglész, Nagyszuha, Osgyán, 
Pongyelok, Rimaszombat, Süvete stb.) foglalkoztak tőzálló cserépedény-, cserépzsindely- és 
kályhakészítéssel (8. ábra). Az ıseredetinek számító népi kerámiaipar a 18/19. század forduló-
ján hanyatlásnak indult, miközben a termelés elıbb a manufaktúrákba, majd a kıedénygyárak-
ba (Jolsva, Murány, Rimaszombat, Rozsnyó stb.) helyezıdött át. 
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7. ábra. A Gömöri-medence vasipara az 1780-as években 

Figure 7. The iron industry of the Gömör Basin in the 1780s 

 
Jelmagyarázat: 1 = fontosabb vasércbánya, 2 = massa (olvasztókohó) és hámor, 3 = hámor 

Forrás: Heckenas G. nyomán, kevés módosítással 
 

8. ábra. A Gömöri-medence agyagipari telephelyei és körzetei a 19. században 

Figure 8. Sites and regions of clay industry in the Gömör Basin in the 19th century 

 
Forrás: Szulovszky J. nyomán, kevés módosítással 

Az ábrákat tervezte Frisnyák Sándor, rajzolta Mikó Tamás (2012) 



110  ~  Történeti földrajz rovat 

 

A Gömöri-medence erdıövezetében főrészmalmok és fafeldolgozó üzemek (Csetnek, 
Dobsina, Klenóc, Kokova, Murány, Rozsnyó, Tiszolc), üveghuták (Barka, Forgácsfalva, 
Királyhegyalja, Murányhuta, Rimakokova), papírmalmok, papírgyárak (Csetnek, Dobsina, 
Feketelehota, Nadabula, Nagyszlabos, Ochtina, Rozsnyó) és egyéb – a helyi nyersanyag- 
és energiaforrásokra épülı – ipari mőhelyek is szép számmal mőködtek. Északon kialakult 
az erdıgazdálkodó, délen a földmővelı-állattenyésztı életformához kapcsolódó, a jövede-
lemforrást gazdagító parasztipari tevékenység is. A 18–19. században a bánya- és mezıvá-
rosokban a lakosság mintegy 25–30%-a foglalkozott ipari termeléssel.19 

A 19. században a tıke koncentrálása, a mőszaki-technológiai innováció, a szén kohá-
szati felhasználása és az infrastruktúra, elsısorban a vasúti pályák kiépülése dinamizálta a 
gömöri vasipart és a gazdaság egyéb ágazatait. A vasipari manufaktúrák egy része modern 
gyáripari üzemekké alakult át, illetve új gyártelepek épültek (Alsósajó, Betlér, Csetnek, 
Dobsina, Gombaszög, Kuntaploca, Likér, Nyusta, Oláhpatak, Tiszolc stb.). A 19. század 
elején a Gömöri-medence vaskohászata 205 000, a század végén 1 220 000 q nyersvasat 
termelt.20 A 19/20. század fordulóján a történelmi Magyarország nyersvastermelésének 45–
46%-át Gömör megyében állították elı.  

1910-ben a bányászat és az ipar együttesen a vármegye népességének mindössze 
18,9%-át, a mezı- és erdıgazdálkodás 58,5%-át foglalkoztatta. A 19. század második felé-
ben és a 20. század elején a vármegye az országos fejlıdés élvonalában haladt s történeté-
nek második fénykorát élte. Gömör a vasiparát tekintve, ez idı tájt a Kárpát-medence 
egyik legfejlettebb területe volt.21 A hosszú fejlıdésfolyamatban kialakult kultúrtájat, mint 
funkcionális teret a társadalmi-gazdasági folyamatok tovább gazdagították. A természeti 
környezet károsodása – az ipari telephelyek térbeli elhelyezkedése miatt – nem volt olyan 
mértékő, mint az ország más részeiben az összefüggı iparvidékeken vagy ipari agglomerá-
ciókban. A falusias térségekben megırzıdött a hagyományos tájhasználat. A települések 
gazdálkodási tere meglehetısen szők volt: a falvak és mezıvárosok átlagosan 15,2 km2-nyi 
területen gazdálkodtak. A térbeli tevékenységek további kiterjesztését, a tájhasználati rend-
szerek és formák változtatását a földrajzi tényezık mellett az alacsony népességszám (átla-
gosan 670 fı/település) is gátolta.  

1910-ben a megye 188 000 fıs népessége törpefalvakban és kisvárosokban élt. Rima-
szombatnak, a megye székvárosának csak 7000, Rozsnyónak, a második legnépesebb vá-
rosnak alig több mint 6500 lakosa volt. Nem alakult ki az egész megyére kiható tájszerve-
zı központ, de a tájmonográfiák megjelenítik azokat a gazdaságföldrajzi és kulturális té-
nyezıket, amelyek kohéziós erıként mőködtek.22 A két legnagyobb település excentrikus 
helyzete és a völgyek gazdasági szerkezetalakító hatása több kisebb „központi helyet” 
hívott életre.  

1910-ben Gömör népességének fele magyar, a felénél kissé kevesebb szlovák volt, míg a 
németek 2,6%-kal részesedtek az összlakosságból. A magyarság a medence déli részén, túl-
nyomórészt a tölgyerdı-övezetben alakította ki szálláshelyét (2. ábra). Az északi hegycso-
port bükk- és fenyıerdıségeit a szlovákok és a németek népesítették be. A Gömöri-medence 
kultúrtájainak kialakítása, gazdasági életének eredményes mőködtetése és fejlesztése az 
együtt élı magyarok, szlovákok és németek közös alkotásaként értékelhetı. A tájlakók sok 
évszázados interetnikus kapcsolatai kölcsönösen gazdagították egymás kultúráját.23 

Gömör fejlıdésnek folyamata 1920-ban, a trianoni békediktátum következményeként 
megtorpant: a történelmileg kialakult – Magyarország földrajzi munkamegosztásában 
rendkívül fontos és a megye belsı fejlıdését meghatározó – gazdasági kapcsolatrendszere 
összeomlott. Az elszigetelıdés a politikai határ mindkét oldalán stagnáló, majd hanyatló-
elnéptelenedı területek alakultak ki a táj és a természeti erıforrások alacsonyfokú haszná-
latával. 
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Összegzés 

A Gömöri-medence az Északi-Kárpátok (Felvidék régió) egyik természet-és gazdaság-
földrajzi egysége. A tájban megjelenı ember (társadalom) a tájpotenciál természeti eleme-
inek hasznosításával, termelı-életfenntartó tevékenységével kialakította életterét. A mezı-
gazdasági termelést a vizesföldek és az erdıségek természetes módon strukturálták. A fo-
lyó- és patakvölgyek kultúrtájai sávosan rendezıdtek el. A szerkezetformáló amfibikus 
árterek és az erdıségek is szervesen beépültek a komplex paraszti gazdálkodás térszerkeze-
tébe. Az ökológiai adottságoknak megfelelıen délen az agrárium, északon az erdıélés, a 
havasi gazdálkodás és a montánipar vált jellegadóvá. A tájhasználat regionális alapszerke-
zete – a lokális változások ellenére – a 19–20. század fordulójáig stabil maradt, jelezve a 
környezetgazdálkodás racionalitását. 

A Gömöri-medence – a Felvidék más tájegységeihez hasonlóan – nem volt önellátó, így 
korán kialakította gazdasági kapcsolatait az alföldi területekkel. A bányászata és a fémfel-
dolgozó ipara már a középkor vége felé meghatározó jelentıségő volt nemcsak a megye, 
hanem a történelmi Magyarország gazdasági életében is. A kultúrtáj (és annak részeként az 
épített környezet) a hódoltság korában idıszakosan és részlegesen károkat szenvedett, de a 
termelés folyamatossága nem szakadt meg. A gazdasági élet 18. századi reorganizációja 
után, a 19. század nagyarányú modernizációs és területfejlesztési folyamatai révén Gömör 
vármegye hazánk legiparosodottabb területe lett.  

1920-ban a trianoni határmegvonással, a történelmileg kialakult térkapcsolatok (ipari 
kooperációk) megszőnésével a Gömöri-medence gazdasági élete megtorpant, a politikai 
határ mindkét oldalán gazdasági perifériák alakultak ki.24 

JEGYZETEK 

  1. Kázmér Miklós (2009): Geológia, archeológia és história – a környezettörténet forrásai. In: 
Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet. Budapest, Hantken Kiadó, pp. 11–20. 

  2. Borovszky Samu szerk. é. n. (1904): Gömör-Kishont vármegye. Budapest, Ujváry Zoltán szerk. 
(2001–2006): A gömöri magyarság néprajza I–IV. Debrecen. 

  3. Borovszky Samu szerk. é. n. (1904): Gömör-Kishont vármegye. Budapest, Ujváry Zoltán szerk. 
(2001–2006): A gömöri magyarság néprajza I–IV. Debrecen. 

  4. Bulla Béla–Mendöl Tibor (1947): A Kárpát-medence földrajza. Budapest, B. Kovács István 
(2009): Gömörország. Egy tájhaza arcvonásai tényekben, képekben és gondolatokban. Rima-
szombat. Gömör-Kishonti Múzeumi Egyesület. 

  5. Ujváry Zoltán szerk. (2001–2006): A gömöri magyarság néprajza I–IV. Debrecen. 
  6. Faller Gusztáv–Kun Béla–Zsámboki László szerk. (1997): A magyar bányászat évezredes tör-

ténete I. Budapest. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Heckenast Gusztáv 
(1991): A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában. Budapest. Akadémiai 
Kiadó. 

  7. Paládi-Kovács Attila (1993): A magyarországi állattartó kultúra korszakai. Budapest. MTA 
Néprajzi Kutatóintézet, Paládi-Kovács Attila (1994): A Felföld mint kulturális régió. Ethno-
graphia CV. pp. 1–35. 

  8. Borovszky Samu szerk. é. n. (1904): Gömör-Kishont vármegye. Budapest. 
  9. Paládi-Kovács Attila (1993): A magyarországi állattartó kultúra korszakai. Budapest. MTA 

Néprajzi Kutatóintézet. 
10. Csüllög Gábor (2006): A Tiszántúl a Kárpát-medence 10–17. századi regionális tagolódásában. 

Doktori (PhD) értekezés. Debrecen, Debreceni Egyetem. 
11. Havassy Péter (2001): Gömör vármegye történetének áttekintése a Kishonttal való egyesítésig 

(1802). In: Ujváry Zoltán (szerk.): A gömöri magyarság néprajza I. Debrecen, pp. 47–236., 
Paládi-Kovács Attila (1994): A Felföld mint kulturális régió. Ethnographia CV. pp. 1–35. 



112  ~  Történeti földrajz rovat 

 

12. Takács Péter–Udvari István (1991): Adalékok Gömör megye lakóinak vásározási szokásaihoz 
és a gömöri vásárok 18. század végi történetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 
XXVIII–XXIX. pp. 209–225. Miskolc, Takács Péter–Udvari István (1992): Adalékok a Gömör 
megyei úrbéres lakosság 18. század végi pénzszerzési lehetıségeihez. In: Viga Gyula (szerk.): 
Kultúra és tradíció. I–II. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. pp. 857–869. Miskolc, Viga 
Gyula (2007): Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái. A Felföld és a Magyar Alföld táji 
kapcsolatainak néprajza. Debrecen. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke. 

13. Csorba Csaba (1993): Gömör vármegye katonai leírása (1780-as évek). Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltári Füzetek 34. Miskolc. 

14. Andrásfalvy Bertalan (2010): Víz és társadalom a magyar történelemben. In: Bartha Elek, Ke-
ményfi Róbert, Lajos Veronika szerk.: A víz kultúrája. Debrecen, pp. 13–38. 

15. Udvari István–Viga Gyula (1998): Az 1770-es évek Kishont vármegyéjének népéletéhez. In: 
Néprajzi Látóhatár VII. 1–2. pp. 61–75. Debrecen. 

16. Faller Gusztáv–Kun Béla–Zsámboki László szerk. (1997): A magyar bányászat évezredes tör-
ténete I. Budapest. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Heckenast Gusztáv 
(1991): A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában. Budapest. Akadémiai 
Kiadó. 

17. Kiss Emília (2006): A gömöri fazekasok által használt nyersanyagokról. In: Holló Szilvia And-
rea–Szulovszky János szerk.: Az agyagmővesség évezredei a Kárpát-medencében. Budapest–
Veszprém, pp. 155–166. 

18. Szulovszky János (2006): A gömöri agyagmővesség technológiájának leírása 1893-ból. In: 
Holló Szilvia Andrea–Szulovszky János (szerk.): Az agyagmővesség évezredei a Kárpát-meden-
cében. pp. 167–176. Budapest–Veszprém, Veres László–Viga Gyula szerk. (2006): Kézmőves-
ipar Északkelet-Magyarországon. Miskolc. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi. 

19. Veres László–Viga Gyula szerk. (2006): Kézmővesipar Északkelet-Magyarországon. Miskolc. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi. 

20. Borovszky Samu szerk. é. n. (1904): Gömör-Kishont vármegye. Budapest, Heckenast Gusztáv 
(1991): A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában. Budapest. Akadémiai 
Kiadó. 

21. B. Kovács István (2009): Gömörország. Egy tájhaza arcvonásai tényekben, képekben és gondo-
latokban. Rimaszombat. Gömör-Kishonti Múzeumi Egyesület. 

22. Borovszky Samu szerk. é. n. (1904): Gömör-Kishont vármegye. Budapest, Havassy Péter 
(2001) Gömör vármegye történetének áttekintése a Kishonttal való egyesítésig (1802). In: 
Ujváry Zoltán (szerk.): A gömöri magyarság néprajza I. Debrecen, pp. 47–236., B. Kovács Ist-
ván (2009): Gömörország. Egy tájhaza arcvonásai tényekben, képekben és gondolatokban. Ri-
maszombat. Gömör-Kishonti Múzeumi Egyesület, Ujváry Zoltán szerk. (2001–2006): A gömöri 
magyarság néprajza I–IV. Debrecen. 

23. Paládi-Kovács Attila (1994): A Felföld mint kulturális régió. Ethnographia CV. pp. 1–35. 
24. Gulyás László (2005): Két régió – Vajdaság és Felvidék – sorsa az Osztrák–Magyar Monar-

chiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztı Rt. Budapest. 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

Andrásfalvy Bertalan (2010): Víz és társadalom a magyar történelemben. In: Bartha Elek, Keményfi 
Róbert, Lajos Veronika szerk.: A víz kultúrája. Debrecen, pp. 13–38. 

B. Kovács István (2009): Gömörország. Egy tájhaza arcvonásai tényekben, képekben és gondola-
tokban. Rimaszombat. Gömör-Kishonti Múzeumi Egyesület. 

Bácskai Vera (1988): Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. Buda-
pest. Akadémiai Kiadó. 

Beluszky Pál (1999): Magyarország településföldrajza. Általános rész. Budapest–Pécs, Dialóg Cam-
pus Kiadó. 

Berényi István (2003): A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Földrajzi Tanulmányok 23. 
Budapest. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. 



Adalékok a Gömöri-medence történeti földrajzához  ~  113

 

Borovszky Samu szerk. é. n. (1904): Gömör-Kishont vármegye. Budapest. 
Bulla Béla–Mendöl Tibor (1947): A Kárpát-medence földrajza. Budapest. 
Csorba Csaba (1993): Gömör vármegye katonai leírása (1780-as évek). Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Levéltári Füzetek 34. Miskolc 
Csüllög Gábor (2006): A Tiszántúl a Kárpát-medence 10-17. századi regionális tagolódásában. 

Doktori (PhD) értekezés. Debrecen, Debreceni Egyetem. 
Faller Gusztáv–Kun Béla–Zsámboki László szerk. (1997): A magyar bányászat évezredes története 

I. Budapest. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. 
Frisnyák Sándor (1990): Magyarország történeti földrajza. Budapest. 
Gaál Lajos (2010): Gömörország természeti öröksége. Rimaszombat. Gömör-Kishonti Múzeumi 

Egyesület. 
Gulyás László (2005): Két régió – Vajdaság és Felvidék – sorsa az Osztrák–Magyar Monarchiától 

napjainkig. Hazai Térségfejlesztı Rt. Budapest. 
Hajdú Zoltán (2011): A „tótoklakta Felföld” politikai földrajzi kérdései a dualizmus korabeli ma-

gyar földrajztudományban. Közép-Európai Közlemények – Történészek, geográfusok és regio-
nalisták folyóirata IV. 1. pp. 31–40. Szeged. 

Havassy Péter (2001) Gömör vármegye történetének áttekintése a Kishonttal való egyesítésig 
(1802). In: Ujváry Zoltán (szerk.): A gömöri magyarság néprajza I. Debrecen, pp. 47–236.  

Heckenast Gusztáv (1991): A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában. Buda-
pest. Akadémiai Kiadó. 

Hevesi Attila–Kocsis Károly (2003): A magyar–szlovák határvidék földrajza. Dunaszerdahely. 
Lilium Aurum. 

Kázmér Miklós (2009): Geológia, archeológia és história – a környezettörténet forrásai. In: Kázmér 
Miklós szerk.: Környezettörténet. Budapest, Hantken Kiadó, pp. 11–20. 

Keményfi Róbert (1998): A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai rajza. Ujváry Néprajzi 
Tanszék, pp. 295–540. 

Kiss Emília (2006): A gömöri fazekasok által használt nyersanyagokról. In: Holló Szilvia Andrea–
Szulovszky János szerk.: Az agyagmővesség évezredei a Kárpát-medencében. Budapest–Veszp-
rém, pp. 155–166. 

Kocsis Károly (1998): Az etnikai térszerkezet változásai a mai Szlovákia területén (1920 elıtt). In: 
Frisnyák Sándor (szerk.): A Felvidék történeti földrajza. pp. 115–132. Nyíregyháza. MTA Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. 

Paládi-Kovács Attila (1993): A magyarországi állattartó kultúra korszakai. Budapest. MTA Népraj-
zi Kutatóintézet. 

Paládi-Kovács Attila (1994): A Felföld mint kulturális régió. Ethnographia CV. pp. 1–35.  
Paládi-Kovács Attila (1996): Természeti tájak és nyelvhatárok a Felföldön (Abaúj-Torna és Gömör-

Kishont megye példáján). In: Frisnyák Sándor szerk.: A Kárpát-medence történeti földrajza. pp. 
59–68. Nyíregyháza. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete – Bessenyei 
György Tanárképzı Fıiskola Földrajz Tanszéke. 

Pinczés Zoltán (1996): Az Északnyugati-Felvidék gazdasági életének földrajzi alapjai. In: Frisnyák 
Sándor szerk.: A Kárpát-medence történeti földrajza. pp. 9–42. Nyíregyháza. MTA Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete – Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola Föld-
rajz Tanszéke. 

Prinz Gyula–Teleki Pál (1938): Magyar földrajz. A magyar munka földrajza. Budapest, Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. 

Szulovszky János (2006): A gömöri agyagmővesség technológiájának leírása 1893-ból. In: Holló 
Szilvia Andrea–Szulovszky János (szerk.): Az agyagmővesség évezredei a Kárpát-medencében. 
pp. 167–176. Budapest–Veszprém. 

Takács Péter–Udvari István (1991): Adalékok Gömör megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a 
gömöri vásárok 18. század végi történetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII–
XXIX. pp. 209–225. Miskolc. 

Takács Péter–Udvari István (1992): Adalékok a Gömör megyei úrbéres lakosság 18. század végi 
pénzszerzési lehetıségeihez. In: Viga Gyula (szerk.): Kultúra és tradíció. I–II. Tanulmányok 
Ujváry Zoltán tiszteletére. pp. 857–869. Miskolc. 



114  ~  Történeti földrajz rovat 

 

Udvari István–Viga Gyula (1998): Az 1770-es évek Kishont vármegyéjének népéletéhez. In: Nép-
rajzi Látóhatár VII. 1–2. pp. 61–75. Debrecen. 

Ujváry Zoltán szerk. (2001–2006): A gömöri magyarság néprajza I–IV. Debrecen. 
Veres László – Viga Gyula szerk. (2006): Kézmővesipar Északkelet-Magyarországon. Miskolc. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi.  
Viga Gyula (1990): Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Miskolc–Debrecen. Ethnica. 
Viga Gyula (2007): Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái. A Felföld és a Magyar Alföld táji 

kapcsolatainak néprajza. Debrecen. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke. 
Viga Gyula (2011): A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza (A Felföld népeinek gazdasági 

kapcsolatai a 18–20. században). MTA doktori értekezés tézisei. Budapest–Miskolc. 

STATISZTIKAI FORRÁSOK 

A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlása II. A népesség foglalkozása községenként. 
Budapest, 1904. 

A Magyar Korona országainak 1901. évi mezıgazdasági termelése. Budapest, 1903. 
A Magyar Korona országainak mezıgazdasági statisztikája 1895. Budapest, 1897. 
Gömör-Kishont vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tiszta jövedelme mívelési áganként 

és osztályonként az 1909. évi v t-czikk alapján végrehajtott kataszteri kiigazítás után. Budapest, 
1914.  

Magyarország malomipara. Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam XIII. kötet. Budapest, 
1896. 

Magyarország mővelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme. Buda, 1865. 
 



  ~  115

 

CSONKA ARNOLD* 
 

STRUKTURÁLIS FOLYAMATOK A VÁGÓSERTÉS-PIACON  
AZ EU-CSATLAKOZÁS UTÁN 

 
STRUCTURAL CHANGES IN THE SLAUGHTER PIG MARKET  

AFTER THE EU ACCESSION 

ABSTRACT 

Since the Change of Regime in Hungary (1989), and especially after the country’s accession to 
the European Union (2004), the domestic pork product chain has faced its greatest challenge in 
which producing and processing industries were mainly affected. Despite the fact that the accession 
took place six years ago, domestic participants situated in the lower levels of product chain are still 
greatly threatened by trade and competition within the EU. This permanent threat can not be cured 
by intervention either by state or red tape. The operators of slaughter pig market have to volunteer 
to work out common strategic movements and tactical steps to find a solution. In order to find suc-
cessful strategies, the characteristics of transactions about quality, quantity, price and others have to 
be known. In my dissertation I have dealt with the tangible and measurable aspects of such proc-
esses. By means of structural comparison of domestic and foreign pig farming, it may be concluded, 
that the extremely scattered system of home pig breeding means a severe competitive disadvantage 
in the EU. In order to decrease our competitive disadvantage – besides real concentration and cen-
tralization of capital – more roles have to be given to organizations based on joint estates and inte-
grations coordinated by market contracts. 

1. Bevezetés 

Az Európai Uniós csatlakozásunk óta eltelt idıszakban tanulmányok egész sora jelent meg 
a magyarországi állattenyésztés hanyatlásáról. Nem kivétel ez alól a sertés ágazat sem: a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal „StAdat” rendszerének adatai szerint sertésállományunk 2003. és 
2009. között 30, a vágóállat termelésünk 22 százalékkal csökkent. Ilyen mértékő visszaesés 
csak a rendszerváltást követı néhány évben volt tapasztalható. A helyzetet tovább súlyosbítja, 
hogy a sertéstartással foglalkozó gazdaságok száma még ennél is drasztikusabb mértékben, 
mintegy 35 százalékkal csökkent.1 Mindeközben a hazánkba irányuló sertésimport többszörö-
sére nıtt.2 Azt láthatjuk tehát, hogy az EU-csatlakozásunkkal elıállt új versenyhelyzetben a 
hazai gazdaságok számottevı része nem tudta megállni a helyét. Egészen hasonló hatást gya-
korolt a nyílt európai piac a húsfeldolgozó szektorra is: az ezredfordulóhoz képest az országba 
áramló sertéshús import mennyisége többszörösére nıtt, míg az exportvolumen visszaesett.3  

Az itt ismertetett krízishelyzet némileg konszolidálódott ugyan az elmúlt két év során, 
de továbbra is igaz, hogy a sertés-termékpálya alsó ágának szereplıi nagymértékben veszé-
lyeztettek az EU-n belüli piaci és versenyfolyamatok által. A sikeres válaszlépések megfo-
galmazásához ismernünk kell a felek között zajló tranzakciók természetét, mennyiségi, 
minıségi, ár- és strukturális folyamatait. Tanulmányomban e folyamatok „kemény”, mér-
hetı aspektusaival kívánok foglalkozni. 

                                                 
* Egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vállalatgazdasági és Szerve-

zési Tanszék. 
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2. Alkalmazott módszerek és források 

A tanulmány három logikai egységre bontható: 1. a vágósertés termelı szektor struktu-
rális jellemzıi az EU-n belül; 2. a hazai vágósertés piac ár-, illetve vágásvolumen ingado-
zásának nemzetközi összehasonlítása; 3. a nyílt piaci verseny beszállító-vevı kapcsolatok-
ra gyakorolt hatásának bemutatása egy hazai nagyfeldolgozó példáján. Az egyes célkitőzé-
sek eléréséhez alkalmazott módszereket és forrásokat az 1. táblázat tartalmazza. 

 
1. táblázat. Alkalmazott módszerek és források 

Table 1. Material and Methods 

Célkitőzés Módszer Változók 
Vizsgált 
idıszak 

Termelıi 
struktúra 
nemzetközi 
elemzése 

Ward-féle hierarchikus klaszter-
elemzés 

EUROSTAT: 
• Sertésállomány változása 
• Gazdaságok számának válto-

zása 
• Gazdaságok átlagos mérete 

2003–2007 

Az ár- és 
vágás-volu-
men ingado-
zásának 
mérése 

• korreláció számítás (Pearson) 
• historikus volatilitás 
• szezonindex számítás 

AKI és IRISH FOOD BOARD: 
• Havi termelıi ár 
• Havi vágások száma 2004–2009. 

A piaci ver-
seny hatása 
egy hazai 
nagyvágóhíd 
beszállítói 
bázisára 

Összehasonlító elemzés 
• import vs hazai 
• beszerzési csatornák szerint 

vágóhídi SAP: 
• Beszállítói méret 
• Színhússzázalék 
• Színhústartalomra vetített be-

szerzési költség 
 

2003–2007. 

Forrás: saját szerkesztés 

3. A sertéstenyésztés strukturális eltérései az EU-n belül 

A jelenlegi EU-27 országok sertéstartói a bıvítési idıszakban meglehetısen komoly 
szerkezet-átalakuláson estek át: 2003. és 2007. között a teljes sertésállomány 2,5 százalék-
kal, a gazdaságok száma mintegy 31 százalékkal csökkent. Ezen a folyamaton belül jelen-
tıs mértékő tagországonkénti eltérések voltak, amely eltérések alapján a tagországok cso-
portosíthatóak. A csoportosítást illetıen a szakmailag leginkább védhetı eredményre a 
Ward-féle hierarchikus klaszteranalízis vezetett. Ez alapján elkülöníthetı öt, eltérı struktu-
rális adottságokkal jellemezhetı klaszter. 

TK1. „Nagyhatalmak”: Németország, Spanyolország, Lengyelország, Franciaország, 
Dánia és Hollandia tartozik ebbe a csoportba (a klaszterezés során ide került Íror-
szág is, amelyet azonban szakmailag indokoltabb a „TK3” csoportba átsorolni). 
Ezekben az államokban található az EU sertésállományának mintegy 70 százalé-
ka. A sertéstartó gazdaságoknak ugyanakkor mindössze egynegyede tartozik eb-
be a klaszterbe. Ebbıl fakadóan az átlagos gazdaságméret viszonylag magas: 
összességében 120 egyed/gazdaság, Lengyelországot figyelmen kívül hagyva 
377 egyed/gazdaság. A vizsgált idıszakban az egyedszám 3 százalékkal nıtt, míg 
a gazdaságok száma 15 százalékkal csökkent. 

TK2. „Pozíciótartó tagoltak”: Olaszország, Ausztria, Görögország, Lettország és Észt-
ország csoportja. Közös jellemzı a tagoltnak mondható gazdaságszerkezet (10–
89 egyed/gazdaság). A klaszterben a vizsgált idıszak alatt az egyedszám 4 száza-
lékkal nıtt, miközben a gazdaságok száma 25 százalékkal csökkent. 
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TK3. „Koncentráltak”: ebbe a csoportba nyolc ország került, amelyekben a sertések 
egyedszáma nagy szórást mutat (80 000 és 6
lemzı a koncentrált gazdaságszerkezet (átlagosan 640 egyed/gazdaság), amel
nek logikus következménye, hogy ebben a klaszterben csökkent legkevésbé (12 
százalékkal) a sertéstartók száma. A sertésállomány 4 százalékkal csökkent 2003
ról 2007-re. 

TK4. „Pozícióvesztı tagoltak”: Csehország, Litvánia, Portugália és Magyarország cs
portja. Ezekre az országokra egyszerre 
állományméret (1–4 millió egyed) és a rendkívül tagolt termelıi szerkezet (átl
gosan 20 egyed/gazdaság). Portugália kivételével a vizsgált idıszak alatt újonnan 
belépı tagokról van szó. Az öt év alatt az egyedszám 1
százalékkal csökkent. 

TK5. „Összeomlók”: Románia, Bulgária és Szlovákia képezi ezt a klasztert. A gazd
ságok koncentrációja szélsıségesen alacsony (átlagosan 3 egyed/gazdaság). A 
csoporton belül az egyedszám és a gazdaságok száma egyará
tékben csökkent (42, illetve 36 százalék).

Az egyes klaszterekben zajló, eddig szövegesen ismertetett strukturális jellemzıkrıl és 
folyamatokról az 1. ábra ad összefoglaló tájékoztatást

 
1. ábra. A termelıi klaszterekre jellemzı állomány

(2007/2003, 2003=100%)

Figure 1. Change of population and farm numbers typical of production cluster
(2007/2003, 2003=100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját szerkesztés
 
Az ábrán a klasztereket jelölı buborékok mérete egyenesen arányos a 2007

zó átlagos gazdaságmérettel, ez által visszatükrözve az EU
centrációkülönbségeket. Részben a klasztertagok listáját fentebb áttekintve, részben a 
klaszterek ábrabéli elhelyezkedését megfigyelve könnyen beazonosíthatjuk a lényeges 
pozícióveszteséget elszenvedett országok (TK4 és TK5 klaszter) közös jellemzıit
tugália kivételével a vizsgált idıszak során csatlakoztak az EU
szinten kifejezetten tagoltnak számító TK2 klaszterhez képest is 
rettel rendelkeznek.  
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ebbe a csoportba nyolc ország került, amelyekben a sertések 
000 és 6 500 000 egyed között). Közös jel-

lemzı a koncentrált gazdaságszerkezet (átlagosan 640 egyed/gazdaság), amely-
ebben a klaszterben csökkent legkevésbé (12 

százalékkal) a sertéstartók száma. A sertésállomány 4 százalékkal csökkent 2003-

„Pozícióvesztı tagoltak”: Csehország, Litvánia, Portugália és Magyarország cso-
portja. Ezekre az országokra egyszerre érvényesül a kicsi, de nem jelentéktelen 

4 millió egyed) és a rendkívül tagolt termelıi szerkezet (átla-
gosan 20 egyed/gazdaság). Portugália kivételével a vizsgált idıszak alatt újonnan 
belépı tagokról van szó. Az öt év alatt az egyedszám 16, a gazdaságok száma 37 

„Összeomlók”: Románia, Bulgária és Szlovákia képezi ezt a klasztert. A gazda-
ságok koncentrációja szélsıségesen alacsony (átlagosan 3 egyed/gazdaság). A 
csoporton belül az egyedszám és a gazdaságok száma egyaránt szélsıséges mér-
tékben csökkent (42, illetve 36 százalék). 

Az egyes klaszterekben zajló, eddig szövegesen ismertetett strukturális jellemzıkrıl és 
ad összefoglaló tájékoztatást. 

A termelıi klaszterekre jellemzı állomány- és gazdaságszám változás 
(2007/2003, 2003=100%) 

Change of population and farm numbers typical of production clusters  
(2007/2003, 2003=100%)  

EUROSTAT adatok alapján saját szerkesztés 

Az ábrán a klasztereket jelölı buborékok mérete egyenesen arányos a 2007-re vonatko-
zó átlagos gazdaságmérettel, ez által visszatükrözve az EU-n belül létezı szélsıséges kon-
centrációkülönbségeket. Részben a klasztertagok listáját fentebb áttekintve, részben a 
klaszterek ábrabéli elhelyezkedését megfigyelve könnyen beazonosíthatjuk a lényeges 
pozícióveszteséget elszenvedett országok (TK4 és TK5 klaszter) közös jellemzıit: (1) Por-
tugália kivételével a vizsgált idıszak során csatlakoztak az EU-hoz, illetve (2) még az EU-
szinten kifejezetten tagoltnak számító TK2 klaszterhez képest is jóval kisebb gazdaságmé-

TK1
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TK3

TK4

90% 110%
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4. A vágósertés termelıi ár alakulása néhány EU-tagállamban 

Mint minden mezıgazdasági termék esetében, a vágósertések vonatkozásában is az ár 
képezi az egyik legfontosabb piaci kategóriát. Az ár meghatározó befolyással bír mind a 
beszállítók, mind a vevık által elérhetı profitra.5,6 Éppen ezért érdemes e kérdést az EU 
tagországok körében megvizsgálni. A vizsgálatba a hat legnagyobb nyugat-európai sertés-
tartó államot, valamint két olyan országot (Ausztria, illetve Portugália) vontam be, ame-
lyek hasonlóságot mutatnak hazánkkal a sertésállomány méretét, és/vagy a gazdaságmére-
tet illetıen. A 2. táblázatban azt mutatom be, hogy a vizsgálatba bevont országok között 
milyen mértékben korrelálnak az „E” minıségő vágósertések havi nettó termelıi árai. 

 
2. táblázat. A vágósertés termelıi ár havi alakulásának páronkénti korrelációja néhány  

EU-tagország között (2004–2007.) 

Table 2. Bivariate correlation of the monthly average producer price of slaughter pig in some 
EU countries (2004–2007.) 

Országok GER NL AT BEL FR DEN HU_€ ESP HU_Ft POR 

NL 0,99 1 
        

AT 0,97 0,96 1 
       

BEL 0,98 0,98 0,98 1 
      

FR 0,94 0,93 0,93 0,94 1 
     

DEN 0,91 0,92 0,88 0,91 0,85 1 
    

HU_€ 0,87 0,85 0,82 0,84 0,78 0,85 1 
   

ESP 0,74 0,74 0,71 0,76 0,81 0,63 0,54 1 
  

HU_Ft 0,72 0,72 0,63 0,68 0,67 0,74 0,85 0,50 1 
 

POR 0,74 0,74 0,72 0,75 0,81 0,64 0,57 0,97 0,57 1 

ITA 0,63 0,63 0,64 0,58 0,52 0,66 0,65 0,17 0,56 0,23 

Rövidítések: GER-Németország, NL-Hollandia, AT-Ausztria, BEL-Belgium, FR-Franciaország, 
DEN-Dánia, HU-Magyarország, ESP-Spanyolország, POR-Portugália, ITA-Olaszország 

Forrás: Irish Food Board és AKI adatok alapján saját számítás 
 

A korrelációs együtthatók segítségével kirajzolódik egy földrajzilag is egybefüggı terü-
letet alkotó árhomogén csoport, amelyet szőkebb értelemben Németország, Hollandia, 
Belgium valamint a hozzájuk képest kis állománnyal, illetve gazdaságmérettel rendelkezı 
Ausztria alkot. A sorhoz tágabb értelemben az eddig felsoroltakon kívül még Franciaor-
szág és Dánia csatlakozik. Ezt a csoportot az egyszerőség kedvéért a továbbiakban „konti-
nentális zónának” fogom hívni. Ehhez a kiterjedt nemzetközi árrendszerhez meglehetısen 
szorosan kapcsolódik Magyarország is, amennyiben euróban kifejezett árakról beszélünk.   

A 2. táblázat adatai között továbbhaladva látható, hogy a három mediterrán ország 
(Spanyolország, Olaszország és Portugália) felvásárlási árainak alakulása jóval kisebb 
mértékben kötıdik a kontinentális zónához. Portugália esete viszonylag egyszerő: árfolya-
matait a spanyol viszonyok határozzák meg (r = 0,97). Marad tehát két, nagy sertésállo-
mánnyal rendelkezı állam, amelyek áralakulását jelentıs belsı autonómia jellemzi (külö-
nösen igaz ez Olaszország esetében).   

Az árvolatilitást kifejezı szórásértékeket a 3. táblázatban szerepeltetem. Látható, hogy 
a kontinentális zónát jóval kiegyensúlyozottabb áringadozás jellemzi, mint a mediterrán 
országokat. Ebbıl a térségbıl is kitőnik a vertikálisan integrált dán piac árstabilitása.  
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3. táblázat. A havi átlagos vágósertés termelıi ár volatilitása n
(2004–2009)

Table 3. Volatility of the monthly average slaughter pig production price in some EU countries 
(2004–2009)

DEN HU_Ft BEL GER AT HU_€ 

3,98% 4,67% 4,88% 4,95% 5,06% 5,21% 

Forrás: Irish Food Board és AKI adatok alapján saját számítás
 
A magyar árvolatilitás jól illeszkedik a kontinentális térséghez. A magyar termelıknek 

tehát nem kell a kontinentális zónánál nagyobb árkockázattal szembenézniük. Külön érd
kesség, hogy a hazai árakat forintban kifejezett értéken jóval kisebb volatilitás jellemezte, 
mint euróra átszámított értéken. A vizsgált idıszakban tehát az árfolyam
tompította a szereplık árkockázatát, mint erısítette. 
lyozottság igaz-e a vágások mennyiségének alakulására is.  

A 2. ábra szezongörbéi azt mutatják, hogy 
gyarországi vágások mennyiségének évközi alakulása nagymértékben eltér a kontinentális 
zónától. 

 
2. ábra. Magyarország és néhány kontinentális ország havi vágásmennyiségének 

szezonindexei (2004

Figure 2. Seasonal indexes of monthly number of slaughterings in Hungary and in some 
Continental countries (2004

Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját számítás
 
A kontinentális térséghez tartozó országokban egy meglehetısen kiegyensúlyozott 

mennyiségprofil körvonalazódik, amelyhez képest hazánkban a vágásmennyiség szélsıs
ges, „U-alakú” szezonalitást produkál. Ugyanennek a szezongörbének a mediterrán orsz
gokkal való összehasonlítása a 3. ábrán látható. 

Ezen az ábrán szereplı államok mindegyikében nagyobb a
tinentális zónáéhoz képest, azonban a mediterrán országok között sincs olyan, amelyiknél a 
mennyiségi volatilitás olyan kifejezett lenne, mint hazánkban. A magyarhoz hasonlítható 
U-alakú görbét egyedül a spanyol indexek alkotnak,
Összességében tehát a hazai vágások mennyiségére sajátos, szélsıséges szezonalitás je
lemzı.   
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A havi átlagos vágósertés termelıi ár volatilitása néhány EU-tagországban  
2009) 

Volatility of the monthly average slaughter pig production price in some EU countries 
2009) 

 NL FR ITA POR ESP 

 5,27% 5,72% 6,28% 6,77% 6,90% 

Irish Food Board és AKI adatok alapján saját számítás 

A magyar árvolatilitás jól illeszkedik a kontinentális térséghez. A magyar termelıknek 
tehát nem kell a kontinentális zónánál nagyobb árkockázattal szembenézniük. Külön érde-
kesség, hogy a hazai árakat forintban kifejezett értéken jóval kisebb volatilitás jellemezte, 
mint euróra átszámított értéken. A vizsgált idıszakban tehát az árfolyam-ingadozás inkább 
tompította a szereplık árkockázatát, mint erısítette. Fontos kérdés, hogy ez a kiegyensú-

alakulására is.   
zezongörbéi azt mutatják, hogy – az árszezonalitással ellentétben – a ma-

gyarországi vágások mennyiségének évközi alakulása nagymértékben eltér a kontinentális 

Magyarország és néhány kontinentális ország havi vágásmennyiségének  
szezonindexei (2004–2009.) 

Seasonal indexes of monthly number of slaughterings in Hungary and in some 
Continental countries (2004–2009)  

 
EUROSTAT adatok alapján saját számítás 

A kontinentális térséghez tartozó országokban egy meglehetısen kiegyensúlyozott 
körvonalazódik, amelyhez képest hazánkban a vágásmennyiség szélsısé-

alakú” szezonalitást produkál. Ugyanennek a szezongörbének a mediterrán orszá-
 

Ezen az ábrán szereplı államok mindegyikében nagyobb a szezonális ingadozás a kon-
tinentális zónáéhoz képest, azonban a mediterrán országok között sincs olyan, amelyiknél a 
mennyiségi volatilitás olyan kifejezett lenne, mint hazánkban. A magyarhoz hasonlítható 

alakú görbét egyedül a spanyol indexek alkotnak, de lényegesen kisebb differenciákkal. 
Összességében tehát a hazai vágások mennyiségére sajátos, szélsıséges szezonalitás jel-

Ausztria Hollandia
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3. ábra. Magyarország és néhány mediterrán ország havi vágásmennyiségének 
szezonindexei (2004

Figure 3. Seasonal indexes of monthly number of slaughterings in Hungary and in some 
mediterranean countries (2004

Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját számítás

5. Az EU-csatlakozás hatása egy hazai nagyvágóhíd beszállítói bázisára

Ahogy azt fentebb láthattuk, 2004 májusától a vágóhidak az Európai Unió nyílt piacáról 
választhatták ki élıállat beszállítóikat, és ezzel a lehetıségükkel éltek is. Ebben a fejeze
ben azt szeretném bemutatni, hogy egy tisztán piaci tranzakciókon alapuló vágósertés b
szerzést folytató vállalkozás esetében ez a váltás hogyan zajlott le, illetve milyen hatást 
gyakorolt a beszállítói bázisának szerkezetére.  

A csatlakozás évében – a korábbi esztendıvel ellentétben 
kezdte beszerzését. Ez kezdetben a hazai beszállítók forgalmát növelte, júniustól azonban 
az import tevékenység megkezdése újra visszaszorította a hazai termelık értékesítését. Ez 
a folyamat kitartott egészen 2005. végéig, amikor az import aránya elérte az 50 százalékot. 
Az importarány növekedése másfél évig tartott, 2006
nyert egyre nagyobb prioritást. 

A teljes idıszakon belül – a beszerzési döntések alapján 
sen eltérı szakaszt különböztethetünk meg: 

• az „I.” szakaszt (2003. 01.–2004. 05.) a tisztán hazai partnerekre alapozott, erıtelj
sen csökkenı mértékő vágásszám jellemezte;

• a „II.” szakasz (2004. 06.–2005. 12.) az intenzív importbevonás és a növekvı besze
zési volumen idıszaka volt; 

• a „III.” szakaszban (2006. 01.–2007. 12.) 
import kiszorulása volt a jellemzı. 

Leszögezhetjük, hogy a belföldi beszállítók és a külföldi tagországok termelıi között a 
csatlakozást követıen éles, „vesztes – nyertes” típusú konkurencia harc 
sedı verseny jelentısen átalakította a hazai beszállítói kör szerkezetét
szak alatt felvásárolt hazai termeléső vágósertések 80 százaléka mindössze 20 (társas) vá
lalkozás közvetítésével jutott el a vágóhídhoz. Ez a nagy
gét tekintve korántsem nevezhetı homogénnek, tehát indokolt a további strukturálása
(„önálló termelık”, „piaci integrátorok”, „szövetkezetek”). 
csoportosítást természetesen elvégezhettem voln
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Magyarország és néhány mediterrán ország havi vágásmennyiségének  
szezonindexei (2004–2009) 

Seasonal indexes of monthly number of slaughterings in Hungary and in some 
countries (2004–2009)  

 
EUROSTAT adatok alapján saját számítás 

csatlakozás hatása egy hazai nagyvágóhíd beszállítói bázisára 

fentebb láthattuk, 2004 májusától a vágóhidak az Európai Unió nyílt piacáról 
választhatták ki élıállat beszállítóikat, és ezzel a lehetıségükkel éltek is. Ebben a fejezet-
ben azt szeretném bemutatni, hogy egy tisztán piaci tranzakciókon alapuló vágósertés be-
szerzést folytató vállalkozás esetében ez a váltás hogyan zajlott le, illetve milyen hatást 

a korábbi esztendıvel ellentétben – a vállalat intenzíven növelni 
zdetben a hazai beszállítók forgalmát növelte, júniustól azonban 

az import tevékenység megkezdése újra visszaszorította a hazai termelık értékesítését. Ez 
a folyamat kitartott egészen 2005. végéig, amikor az import aránya elérte az 50 százalékot. 

arány növekedése másfél évig tartott, 2006-tól ugyanis ismét a hazai beszerzés 

a beszerzési döntések alapján - tehát három, egymástól éle-

05.) a tisztán hazai partnerekre alapozott, erıtelje-
sen csökkenı mértékő vágásszám jellemezte; 

12.) az intenzív importbevonás és a növekvı beszer-

12.) – a volumen további növelése mellett – az 

eszögezhetjük, hogy a belföldi beszállítók és a külföldi tagországok termelıi között a 
nyertes” típusú konkurencia harc alakult ki. Az éle-

sedı verseny jelentısen átalakította a hazai beszállítói kör szerkezetét is. A vizsgált idı-
szak alatt felvásárolt hazai termeléső vágósertések 80 százaléka mindössze 20 (társas) vál-

Ez a nagybeszállítói kör tevékenységi jelle-
gét tekintve korántsem nevezhetı homogénnek, tehát indokolt a további strukturálása 
(„önálló termelık”, „piaci integrátorok”, „szövetkezetek”). A tevékenységi jelleg szerinti 
csoportosítást természetesen elvégezhettem volna a fennmaradó 220 partner (továbbiak-

Magyaro Olaszo.
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ban: „kisbeszállítók”) esetén is. Véleményem szerint ennek a csoportnak beszállító-vevı 
kapcsolatokban betöltött szerepére szinte kizárólagos hatást gyakorol a kis beszállítói mé-
ret, vagyis ebbıl a szemszögbıl nézve sokkal homogénebbnek tekinthetık. 

Az egyes beszállítói csoportok részesedését a vágóhíd vágósertés beszerzésébıl a 4. 
táblázat tartalmazza. A táblázatban kiemelve szerepel az integrációk összesített részesedé-
se is.  

 
4. táblázat. A hazai beszállítói csoportok százalékos részesedése a vágóhíd hazai  

beszerzéseibıl a vizsgált idıszak folyamán 

Table 4. Percentage share of domestic supplier groups in the domestic purchases of the 
slaughterhouse during the investigated period  

Beszállítói csatornatípus 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Szövetkezetek (%) 3 14 37 42 19 
Piaci integrátorok (%) 35 27 17 26 53 

Integrációk összesen (%) 38 41 54 68 72 

Önálló termelık (%) 33 29 23 16 19 
Kisbeszállítók (%) 29 29 22 17 10 

Hazai felvásárlás (egyed) 362 708 268 768 232 802 284 682 423 910 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

 
A vizsgált beszállítói kör szerkezetátalakulására vonatkozóan a táblázat, illetve további 

vizsgálatok alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 
i. az éles verseny következtében felértékelıdött a beszállítói méret jelentısége, ami az 

integrációk egyértelmő térnyerését idézte elı; 
ii. a nyílttá váló piaci verseny okozta kényszer, illetve az állami ösztönzık hatására lét-

rejövı szövetkezetek nagyon hamar komoly alkuerıre tettek szert; 
iii. a piaci integrátorok, mint nagy volumenkínálatot biztosító partnerek a szövetkezetek 

olcsóbb helyettesítıi lehetnek a beszerzésben; 
iv. a nagy termelı vállalatok egy jelentıs részének piaci függetlensége megszőnt; 
v. a kis beszállítói méret és a függetlenség együttesen komoly versenyhátrányt és a be-

szállítói körbıl való kiszorulásnak nagy kockázatát hordozta magában. 

6. Következtetések, javaslatok 

A nemzetközi összehasonlító elemzés azt mutatta, hogy az Európai Unióban 2003. és 
2009. között a vágósertés termelés jelentısen koncentrálódott, amely a gazdaságok számá-
nak jelentıs csökkenésében mutatkozott meg. A megfelelıen nagy sertésállománnyal vagy 
átlagos gazdaságmérettel rendelkezı országok esetében ezt az átalakulást a sertésállomány 
stagnálása, illetve minimális bıvülése kísérte. A túlságosan elaprózódott gazdaságszerke-
zettel rendelkezı országok (mint Magyarország) esetében azonban a gazdaságok számának 
csökkenése a sertésállomány drasztikus visszaesésével járt együtt, amely a hazai vágóser-
tés-termelés nemzetközi pozícióvesztéséhez és a feldolgozószektor importfüggıségéhez 
vezetett. A termékpálya jövıje tehát nagyban múlik azon, hogy a hazai sertéstartó gazda-
ságok el tudják-e érni legalább az olasz vagy osztrák gazdaságméretet. Az elaprózódott 
struktúra negatív hatásainak ellensúlyozásában óriási szerep hárul a beszerzı-értékesítı 
szövetkezetekre, valamint a piaci szerzıdéseken alapuló integrációkra. 

Az árvolatilitások vizsgálata alapján kijelenthetı, hogy a hazai termelık – hosszútávon 
– az árfolyam-ingadozások figyelembevételével sincsenek nagyobb árkockázatnak kitéve, 
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mint a legnagyobb sertéstartó országok termelıi. Kevésbé kedvezı a helyzet a vágások 
számát illetıen. A túlzott szezonális ingadozás több problémát okoz: egyrészt rontja a ka-
pacitáskihasználást, s ez által a hatékonyságot; másrészt racionálissá teszi a feldolgozó 
szektor számára akár az átmeneti költségelınyt biztosító importbevonást is; harmadrészt 
mind a feldolgozó, mind a termelıszektor számára finanszírozási és likviditási nehézsége-
ket idézhet elı. 

A nyílt piaci verseny beszállítói bázisra gyakorolt hatásának másik vetülete a hazai be-
szállítói kör drasztikus szerkezetváltozása. A méretkoncentrálódással párhuzamosan zajlott 
a megfelelı volumenkínálatot garantáló integrációk látványos térnyeréssel. Következés-
képpen kijelenthetı, hogy a beszállítók által képviselt volumenkínálat elsıdleges verseny-
tényezı a vágósertés piacon. 
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SIPOS TAMÁS* 
 

AZ ATOMERİMŐ-BİVÍTÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉSRE GYAKOROLT  
HATÁSA 

 
THE IMPACTS OF THE NUCLEAR POWER PLANT’S EXPANSION  

FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

The planned expansion of the Paks Nuclear Power Plant has a significant relevance not only in 
the context of Paks city but in the development of the whole Southern-Danube region as well. Such 
a great investment creates opportunity for the small and the medium size enterprises to stabilize 
their position and to ensure the subsistence of their employees. Furthermore the expansion generates 
broader and comprehensive effects regionally because Paks – due to its geographical location – 
potentially osculates 3 regions where the investment can more directly evolve its effects. The pro-
ject also has a decisive role in the perspective of Sustainable Development – the satisfaction of the 
needs of the present generations should not limit the future generations in the satisfaction of their 
own needs – due to the fact that the society has an ever growing hunger for energy this investment 
might able to ease this need at least for a while. To consider the national and international electricity 
industry’s development and to decrease Hungary’s import dependencies in 2009 the Hungarian 
parliament had decided to give its theoretical approval for the preparation of the implementation of 
the new units at Paks. 

1. Bevezetés 

Napjaink leginkább napirenden lévı témái az energiahatékonyság növelése, megfelelı 
energiastruktúra kialakítása, és a fenntartható fejlıdés biztosítása. Az atomenergiának fon-
tos szerepe lehet mindezek biztosításában, ugyanakkor továbbra is foglalkozni kell a nuk-
leáris biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel is.1 

Tanulmányomban elıször az atomenergia magyarországi történelmi hátterét tisztázom, 
mely során kitérek hazánk egyetlen atomerımővének beindulását megelızı idıszak leg-
fontosabb lépéseire is. Ezután röviden vázolom az Európai Unió nukleáris energetikával 
kapcsolatos álláspontjait, majd a Paksi Atomerımő tervezett bıvítésének térségfejlesztésre 
gyakorolt hatását szemléltetem.  

A téma azért is aktuális, mert az Országgyőlés 2009. március 30-án 330 igen, 6 nem 
szavazat és 10 tartózkodás mellett elvi jóváhagyását adta Pakson új atomerımővi 
blokk(ok) létesítésének elıkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez, így hamarosan 
elkezdıdhet egy monumentális beruházás, amely az egész térség jövıképét befolyásolja és 
adhat stabilitást a kis- és középvállalkozások számára. 

                                                 
* Phd-hallgató, Pécsi Tudományegyetem- Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori 

Iskola, „A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori 
Program. 
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2. Történeti áttekintés 

Magyarországon a reaktor- és neutronfizikai kutatások 1955-ben kezdıdtek. A szovjet 
tanácsadók által „noszogatott” magyar kormány hitet tett az atomenergia villamosenergia-
termelésben történı felhasználása mellett. A kutatások koordinálására létrehozták az Or-
szágos Atomenergia Bizottságot. Mivel az ország energiafelhasználása az erıltetett nehéz-
ipari fejlesztések következtében és a bıvülı villamosításnak köszönhetıen rendkívüli 
ütemben növekedett, idıszerővé vált az atomenergia felhasználásának fokozása. Az elsı 
magyar 2 MW teljesítményő VVR (Vízhőtéső Vízmoderátoros Reaktor) típusú kutatóreak-
tort 1959. március 25.-én helyezték üzembe a csillebérci Központi Fizikai Kutatóintézet-
ben. A reaktor 38 éves mőködése során a környezetre káros kibocsátásról nem tudunk.2 

A mérföldkövet 1966. december 28-a jelentette, amikor Magyarország és a Szovjetunió 
aláírta a nemzetközi egyezményt egy atomerımő magyarországi létesítésérıl. Hamarosan 
megkezdıdött a lehetséges helyszínek vizsgálata. Elsı lépésként 16 üzemi telephely kijelö-
lése történt meg, ezek közül csak a Duna-parti területek lettek megfelelıek a nagy mennyi-
ségő hőtıvízigény miatt, valamint további fontos tényezınek számított az árvíz- és belvíz-
védelem, az altalaj stabilitása, a földrengésbiztonság, az uralkodó idıjárási viszonyok, és – 
a feltétlenül szükséges - folyamatos és egyirányú széljárás. Elıírásnak számított. hogy a 
telephely környezete síkvidéki jellegő legyen, így az alapozási munkák könnyen elvégez-
hetıek legyenek. A döntésben végül mindezek mellett fontos szerepet játszott az is, hogy 
az erımő 30 km-es körzetében a népsőrőség az országos átlagnál kisebb volt.  

Paks a természeti és infrastrukturális adottságai miatt megfelelı helyet biztosít az üze-
meltetık elhelyezésére és jól megközelíthetı volt a közlekedés által használt útvonalakon 
(Duna, vasút, közút). A telephely adottságai lehetıvé tették a késıbbi kapacitásnövelést, 
gazdaságosan csatlakoztatható volt az országos villamos távvezeték-hálózathoz, továbbá 
javította a déli országrész villamosenergia-ellátását. 

Természetesen foglalkoztatási kérdések is szóba jöttek. Nagy kérdıjel volt, hogy van-e 
a beruházás környékén megfelelı mennyiségő és minıségő szabad munkaerı. Ezen kívül 
közrejátszottak biztonságpolitikai tényezık is, azaz a védhetıség szempontjait is figyelem-
be kellett venni. 1967-ben született meg a végsı döntés: a legalkalmasabbnak ítélt terület a 
Duna jobb partján, Pakstól déli irányban található.  

1968-ban elkészültek az építési tervek, és a következı évben már a földmunkák folytak. 
De a nagy lendülettel kezdett munka 1970-ben megtorpant, mert a beruházás költségigénye 
nagyobb volt az eredetileg tervezettnél, a hazai döntéshozók pedig a még olcsó szén-
hidrogén árak bővöletében éltek, ezért úgy gondolták, hogy a fejlesztéseket a szén- és gáz-
erımővek terén kell véghezvinni. Az eredeti szerzıdést úgy módosították, hogy az elsı 
440 MW-os blokk csak tíz év múlva, 1980-ban kerülne átadásra. Nem kellett sok idı, hogy 
a gazdasági változások, a szénhidrogének árának ugrásszerő emelkedése (1973 – az elsı 
olajsokk) ráébressze az illetékeseket, hogy az atomerımő megépítése nélkül nem lehet 
fedezni az ország energiaigényét. 1973-ban így nagy erıkkel folytatódtak a félbehagyott 
tereprendezési munkálatok, sıt Pakson még abban az évben megkezdıdött egy új lakótelep 
építése is.  

A nagyközség élete persze felbolydult az építkezés során, ám a tervezık – az elızı 
nagyberuházások tapasztalatain okulva – külön városrész kialakításával igyekeztek csök-
kenteni a konfliktusokat. Úgy építették fel a lakótelepet, hogy az építık elvonulása után az 
üzemelık vehessék igénybe a lakásokat (Kováts B. 1987).  

1974-ben átadásra kerültek az elsı „tulipános házak” is, ahogy a lakótelep épületeit a 
különleges díszítı minták miatt nevezték (1. ábra). 
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1. ábra. Az épülı „Tulipános házak” az 1

Picture 1. Tulip patterned panel buildings unde

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Paks
 
1975. október 3-án jeles napra ébredt Paks lakossága: a szovjet és magyar szakemberek 

ünnepélyes alapkıletételt rendeztek az építkezésen, és a fém urnában elhelyezték a 
atomerımő alapító levelét. 1976. január 1-jétıl a Magyar Villamos Mővek Trösztön belül 
megkezdte mőködését a Paksi Atomerımő Vállalat. 
emelkedett és ettıl kezdve jogos a település „atomváros” elnevezése. 1980. má
az Országgyőlés elfogadta az ún. atomtörvényt, amely szigorú szabályozásokat tartalm
zott az erımő építésével és üzemelésével kapcsolatban. 

1980. december 14-én minden elkészült az indításhoz. 11 órakor elkezdıdött a mővele
sor és 21 óra 45 perckor a reaktor megkezdte mőködését. Ez az elsı önfenntartó, ipari m
rető, szabályozott atommag-hasadási folyamat Magyarországon. 

Az erımő által megtermelt energiát el is kellett juttatni a fogyasztókhoz, ezért a hálózatra 
kapcsolás ugyanolyan fontos esemény volt, mint a reaktor beindítása. December 27
kezdıdtek a szinkronizálási próbák, mert a villamos rendszer csak megfelelı feltételek me
lett kapcsolható össze az országos villamos hálózattal. Éjfél után 13 perccel megtörtént az 
összekapcsolódás. Az atomerımő villamos energiát termelt a villamos hálózatra.

3. Az Európai Unió energiapolitikája

3.1. Alapkoncepció

Az Európai Bizottság 2007. január 10-én mutatta be a közös európai energiapolitikáról 
szóló hároméves tervet. A cél 2020-ra az, hogy 20 
tást kiváltó gázok kibocsátása, ami azt jelentené, hogy a Kiotói Jegyzıkönyvben elfogadott
1990-es tárgyév kibocsátásához képest 15%-kal mérséklıdn
2006 márciusában nyitotta meg a vitát az európa
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án jeles napra ébredt Paks lakossága: a szovjet és magyar szakemberek 
ünnepélyes alapkıletételt rendeztek az építkezésen, és a fém urnában elhelyezték a paksi 

tıl a Magyar Villamos Mővek Trösztön belül 
megkezdte mőködését a Paksi Atomerımő Vállalat. 1979. január 1-jén Paks városi rangra 
emelkedett és ettıl kezdve jogos a település „atomváros” elnevezése. 1980. március 7-én 

tomtörvényt, amely szigorú szabályozásokat tartalma-
az erımő építésével és üzemelésével kapcsolatban.  

én minden elkészült az indításhoz. 11 órakor elkezdıdött a mővelet-
ckor a reaktor megkezdte mőködését. Ez az elsı önfenntartó, ipari mé-

hasadási folyamat Magyarországon.  
Az erımő által megtermelt energiát el is kellett juttatni a fogyasztókhoz, ezért a hálózatra 

ny volt, mint a reaktor beindítása. December 27-én meg-
kezdıdtek a szinkronizálási próbák, mert a villamos rendszer csak megfelelı feltételek mel-
lett kapcsolható össze az országos villamos hálózattal. Éjfél után 13 perccel megtörtént az 

atomerımő villamos energiát termelt a villamos hálózatra.3 

Az Európai Unió energiapolitikája 

Alapkoncepció 

én mutatta be a közös európai energiapolitikáról 
ra az, hogy 20 százalékkal csökkenjen az üvegházha-

tása, ami azt jelentené, hogy a Kiotói Jegyzıkönyvben elfogadott 
kal mérséklıdne ez a mutató. A Bizottság 

ban nyitotta meg a vitát az európai energiapolitika jövıjérıl a Zöld Könyv 
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(Green Paper)4 kiadásával. Az ebben az idıszakban drámaian megnövekedı kıolaj- és 
gázárak, Európa egyre nagyobb és aggasztóbb függısége a külsı szállítóktól, és a globális 
klímaváltozás okozta ökológiai és gazdasági krízisek csak növelték ennek aktualitását.5 

A csomag központi elemét a Strategic Energy Review (Stratégiai Energetikai Felül-
vizsgálat) címő kiadvány jelenti, amely az európai gazdaságot energiahatékonnyá és ala-
csony szén-dioxid kibocsátásúvá szeretné alakítani. A Bizottság figyelmeztet arra, hogy az 
EU energiafüggısége a mai 50%-ról 2030-ig várhatóan 65%-ra, a gázimporttól való függı-
ség 57-rıl 84%-ra, az olajiparral kapcsolatos pedig 82-rıl 93%-ra növekszik. A jelentés 
rámutat arra, hogy a jelenlegi széndioxid-kibocsátás csökkentésére tett erıfeszítések elle-
nére a Bizottság szerint 2030-ra 5%-kal nı a kibocsátott gáz mennyisége.6 

Véleményem szerint, a fosszilis tüzelıanyagok kiváltását már nem lehet tovább halo-
gatni, hiszen a készletek végesek, a környezetszennyezés drámai méreteket öltött, további 
pusztítása katasztrófához vezethet. A nukleáris energia békés célú felhasználása lehet az 
egyik legtisztább és egyben legolcsóbb megoldás ennek a globális mérető problémának a 
kezelésére. Magyarországon erre, a paksi atomerımő sikeres és biztonságos mőködése a 
kitőnı példa. 

4. Az atomerımő-bıvítés várható hatásai 

A Föld lakosságának egyre növekvı energiaigényeinek kielégítése komoly feladat, 
rendkívüli kihívás világszerte. Nincs ez másképp hazánkban sem, hiszen a Pakson jelenleg 
üzemelı 4 darab 500 MW-os blokk üzemideje – 20 éves üzemidı-hosszabbítást feltételez-
ve – 2032–2037 között jár le, ezért ezeknek a blokkoknak a pótlása elengedhetetlen, ennek 
szükségességét, tekintettel a hosszú létesítési idıre, a Nemzeti Energiastratégiának7 kezelni 
kell. 

A paksi atomerımő tervezett kapacitás bıvítése – vagyis két új atomerımővi blokk épí-
tése – a régió fejlesztése szempontjából kiemelt jelentıségő projekt, nemcsak Paksnak, 
hanem környezetének is komoly változást hozhat. A beruházásnak dinamizáló hatása lesz 
az egész térségre. Új munkahelyek születnek, nınek a helybeli vállalkozások lehetıségei, 
újak jelenhetnek meg. A város magasabb iparőzési adóbevételre számíthat, remélhetıleg 
megáll a lakosság számának csökkenése, jobban ki lesz használva a város intézményrend-
szere. 

A beruházás az új blokk (ok) építésének idejére (kb. 10 év) becslések szerint 5–6 ezer 
embernek adna munkát. Ez hatalmas szám, jelentısége jóval túlmutat azon, hogy munka-
helyeket teremt, hiszen ezeknek az embereknek a Pakson töltött hosszú évek alatt biztosí-
tani kell az elszállásolását, a kulturális, sport- és szabadidıs tevékenységét, étkeztetését, 
gyermekeik elhelyezését, taníttatását stb.  

Ahhoz, hogy a térségfejlesztés megvalósulhasson, meg kell teremteni a megfelelı infra-
struktúrát, hiszen a leendı építık és üzemeltetık nagy része a Pakshoz közeli települések-
rıl fog ingázni nap, mint nap. A térségi munkaerı alkalmazásánál a közlekedési helyzet ug-
rásszerő javulásával (M6-os autópálya Dunaújváros-Pécs szakaszának 2010. március 31-i 
átadása) a Paksra jutó koncentrált terhelés megoszlik. Elızetes vizsgálatok tárgyát képezik 
a közúton kívüli szállítási lehetıségek is. Kiemelt kezelést igényelnek a Kalocsai kistérség 
bekapcsolható munkaerejének személyszállítási megoldásai (győjtıjáratok a szekszárdi és 
a dunaföldvári hídon keresztül vagy nagyobb kapacitású komp üzembe állítása Pakson).  

A megalapozó felmérések, kutatások eredményeinek összevetésével beruházási évekre 
bontva meghatározható a térséget egyidejőleg elkerülhetetlenül terhelı, szállást igénybe 
vevı létszám. Ennek megfelelıen részletes felmérés készül a térség teljes kereskedelmi 
szállásállományáról, minısítve azokat. Az elszállásolási koncepciók kiterjedt vizsgálatokat 
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igényelnek Pakson és a környékbeli településeken, valamint a megyeszékhelyen, Szek-
szárdon. Alapvetı döntéseket igényel, hogy a beruházás tervezıi átmeneti vagy végleges 
megoldással gondolkozzanak. Átmeneti megoldás lehet egy úgynevezett konténertelep 
létrehozása, végleges megoldás esetén szállodai vagy kollégiumi elhelyezés illetve új laká-
sok építése jöhet szóba.  

A majdani döntéshozataloknál a mőszaki, a gazdasági, az ellátási és a közlekedési felté-
telek mellett nem hanyagolhatók el az érintett helyi lakosság várható attitődjei sem.  

A közbiztonság kérdése minden nagyberuházásnál megkerülhetetlen, ennek kezelése 
kiemelt, kitérve a szervezési, a személyi és tárgyi feltételekre is, melyek fejlesztése az 
erımőbıvítés nélkül aligha valósulna meg. 

Nem megkerülhetı a Paksra ideiglenesen letelepülı szakemberek kulturális, sport, sza-
badidıs programigényeivel való foglalkozás sem. A városnak fel kell készülnie ezeknek az 
igényeknek a kielégítésére, fejleszteni, invesztálni kell, aminek a haszonélvezıje szintén a 
helyi kistérség illetve a régió lakossága lehet. Szükség lesz továbbá exkluzív lakások, családi 
házak építésére, amelyekben a hazai és külföldi szakemberek évekig élnek majd családjukkal 
együtt. A településfejlesztési tervekben szerepel egy lakópark megépítése is, melyrıl már 
folynak az egyeztetések a helyi önkormányzattal és a potenciális befektetıkkel.  

Feltételezhetıen a beruházási munkaerı számára létesített szállások egy részét felújítás 
után lakásként az üzemeltetık használatba vehetik, ezért az új blokkok beruházásához kap-
csolódóan Pakson és a környezı településeken új családi házas vagy sorházas építési terü-
letek kijelölésére, közmővesített telkek kialakítására lesz szükség. Pakson és a partnertele-
püléseken a várhatóan megnövekvı létszámnak megfelelıen változnak a szolgáltatási igé-
nyek is, amelyek összevetést igényelnek a jelenlegi infrastruktúrával. A közmővek mellett 
a bölcsıdei, az óvodai, és az iskolai férıhelyek és a személyzet majdani rendelkezésre 
állása, a kereskedelmi szolgáltató egységek kapacitása – különös tekintettel az étkezési és 
élelmiszerellátási lehetıségekre – igényel összehangolást, de nem hagyhatók ki az egész-
ségügyi szolgáltatások sem. A partner önkormányzatokat pedig már most érdemes figyel-
meztetni, hogy a részleges intézménybezárások, kapacitáscsökkentések ne legyenek vissza-
fordíthatatlanok. Fontos hangsúlyozni, hogy a bıvítéssel foglalkozó projekt egyik kiemelt 
programja a nıi munkaerı nagyobb arányú részvétele a foglalkoztatásban.  

Az erımőbıvítés során a környezı települések fejlesztési törekvéseinek támogatása to-
vábbra is cél marad, egyrészt pályázati önrész juttatás formájában, másrészt direkt támoga-
tás formájában is. Ezek a támogatások nemcsak az önkormányzatokat, hanem a vállalkozá-
sokat, az intézményeket, az egyesületeket és a civil szervezeteket is érintik. Napirenden 
van továbbá az atomerımő által létrehozott, több éve mőködı területfejlesztési alapítvány 
céljainak aktualizálása, a kedvezményezetti kör logikus kialakítása, forrásainak stabilizálá-
sa és növelése, új pályázati ablakok nyitása. 

A várhatóan tovább növekvı „nukleáris turizmus” becsatolása a térség idegenforgalmá-
nak fejlesztésébe szintén a térség és településfejlesztés szerves részét képezi. 

A szerzınek volt lehetısége megtekinteni több európai helyszínt is, ahol jelenleg is fo-
lyik új atomerımővi blokkok építése, így személyesen is tapasztalhatta azok élénkítı hatá-
sát az adott térség társadalmi és gazdasági helyzetére.8 

5. Összegzés 

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) megalapozottnak ítéli a parlament által elfogadott 
Nemzeti Energiastratégiát, és különösen fontosnak tartja az atomenergia jövıbeli szerepére 
vonatkozó elemeket. Az egyetemeken, kutatóintézetekben dolgozó professzorok és tudo-
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mányos kutatókból álló grémium támogatja a villamosenergia-termelésre vonatkozó, az 
energiapolitika által legreálisabbnak tartott és ezért megvalósítandó célként is kijelölt 
„atom-szén-zöld” forgatókönyvet – áll a szervezet közleményében, amelyet 2011. október 
17-én juttatott el a Magyar Távirati Irodához. A stratégia az atomenergia hosszú távú fenn-
tartásával, a szén alapú energiatermelés szinten tartásával számol, illetve a megújuló ener-
gia arányának növelését irányozza elı a gazdaság teherbíró képességét és a villamosener-
gia-rendszer szabályozhatóságát szem elıtt tartva. Hangsúlyozzák, hogy a megújuló ener-
giaforrások – például a szél és a Nap – nem képesek ugyan helyettesíteni az egyenletes 
villamos teljesítményt nyújtó, alaperımőként mőködı atomerımővet, azonban egy egész-
séges energiamixben fontos szerepet játszhatnak. Hiba lenne ezeket egymással szembeál-
lítva, egymás alternatívájaként feltüntetni - hangsúlyozza a társaság. 

A paksi atomerımő telephelyén tervezett 5. és 6. blokk belépési idejét nem határozza 
meg az energiastratégia, de az 5. blokk indítása a 2020-as évtized elején feltétlenül lehet-
séges – fogalmaz az MNT elnöksége.  

Mindezek függvényében megállapítható, hogy a nukleáris energia magyarországi kilá-
tásai kedvezıek, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egyes politikai erık a nemzet 
jövıjét alapjaiban befolyásoló energiastratégiát nem szakmai oldalról, hanem pártpolitikai 
érdekek alapján közelítik meg. Ennek ellenére a szakemberek bizakodóak, hiszen a paksi 
atomerımő sikeres üzemidı-hosszabbítási és kapacitásbıvítési projektje kiemelt jelentı-
séggel bírna Paks város és térsége, a Dél-dunántúli régió, a Kalocsai kistérség és Szekszárd 
megyei jogú város térség- és területfejlesztése szempontjából. Egy ekkora beruházás esélyt 
kínál a régió kis- és középvállalkozásainak, hogy stabilizálják helyzetüket, biztos megélhe-
tést nyújtsanak munkavállalóiknak, és megteremtsék egy magasabb életszínvonal elérésé-
nek a lehetıségét.  

Meghatározó szerepe van a projektnek a fenntartható fejlıdés tekintetében is. Az erı-
mőbıvítéssel foglalkozó szakemberek a társadalom egyre növekvı energia igényét és a 
villamosenergia-ipar várható nemzeti és nemzetközi fejlıdését figyelembe véve, import-
függıségünk csökkentésére is gondolva döntöttek az új blokk (ok) létesítésének szükséges-
sége mellett. 
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LENGYELORSZÁG LÉGI SZEMÉLYKÖZLEKEDÉSÉNEK KÖZELMÚLTBELI 
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DYNAMIC INCREASE OF THE POLISH PASSENGER AIR TRAFFIC  
IN RECENT YEARS, THE LAST TRENDS OF THE POLISH AIR BOOM 

ABSTRACT 

The Polish air traffic has been experiencing a dynamic development in recent years. The coun-
try’s air passenger traffic has grown 3.5 times more since the turn of the millennium and with more 
than 19 million passengers Poland ranks clearly the first among the  post-socialist countries of Cen-
tral and Eastern Europe. In the dynamic development of the 11 Polish airports, which serve domes-
tic and international passenger air traffic, has many reasons. The prime reason for the increase in 
passenger traffic is the emergence of Low-Cost Carriers offering more favourable prizes, in the 
favour of regional airports. Guest workers from western Europe can reach Poland easier by air and 
North-American citizens of Polish decent arrive to visit relatives in their ’original homeland’.  

In the case of some cultural centres in the countryside tourism has intensified which also has a 
role in the dynamic increase of air traffic. 

1. Bevezetés 

Kelet-Közép-Európa posztszocialista országaiban a légiközlekedésben az elmúlt évti-
zedben szignifikáns növekedés tapasztalható. Nyugat-Európa viszonylagos közelségének 
és fıként fejlettebb gazdaságuknak köszönhetıen a visegrádi országok légi közlekedésének 
fajlagos méretei a legtöbb szempontból megelızik a kelet-európai államokét. 

A vizsgált térségben a légi közlekedési ágazat fejlesztése különösen fontossá vált a rend-
szerváltozás utáni idıszakban, ezen posztszocialista országokban ugyanis Nyugat-Európától 
eltérıen nem épült ki az elmúlt évtizedekben gyorsvasút pálya hálózat, valamint a gyors száraz-
földi közlekedésre alkalmas autópályák hossza is jóval elmarad utóbbitól. A repülıterek felsze-
reltsége, kiépítettsége, az 1990 után megújult repülıgéppark életkora, összetétele, a viszonylag 
korán megjelenı diszkont légitársaságok szerepvállalása, ezen kívül a lakosság javuló átlagos 
életszínvonala egyaránt hozzájárult az utasforgalom figyelemre méltó növekedéséhez a térség-
ben. Amennyiben az említett terület légi közlekedési adatainak változásait összehasonlítjuk (1. 
táblázat), az értékekbıl jól látható, hogy a vizsgált idıszakban 40% feletti forgalomnövekedés-
re az államok közül 5 ország volt képes. Románia 50% feletti értékkel elsı e tekintetben. Ma-
gyarország 10% alatti növekedést produkálva utolsó a listán, részben az 1990 elıtti kedvezıbb 
európai kapcsolatainak, részben a piac viszonylagos telítettsége következtében. A táblázat az 
utasforgalmi adatok változása mellett bemutatja azt is, hogy milyen az adott ország légi hálóza-
tában a fıvárosi és vidéki nemzetközi repülıterek aránya. E téren Lengyelországban, több 
szempontból is tekintélyes változások történtek az elmúlt években. 

                                                 
* Egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem Georgikon Kar; levelezı PhD-hallgató, Pécsi Tudomány-

egyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktoriskola. 
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1. táblázat. Az Európai Unióhoz 2004 után csatlakozott kelet-közép-európai országok légi 
utasforgalmában bekövetkezett változások  

Table 1. The fluctuation of the passenger air traffic of Central and Eastern Europe countries 
which joined to the European Union after the year 2004 

Ország 
Légi utasforgalom (ezer fı) Forgalom- 

növekedés  
aránya (%) 

Ebbıl fıvárosi repülıtér  
aránya (%) Változás 

aránya (%) 
2005 2008 2005 2008 

Észtország    1 433   1 840 22,0 97,8 98,4     0,6 

Lettország   1 880   3 722 49,5 99,9 99,1   –0,8 

Litvánia   1 471   2 559 42,5 88,4 80,0   –8,4 

Lengyelország 11 553 20 709 44,2 61,2 45,5 –15,7 

Csehország 11 446 13 653 16,2 94,2 92,5   –1,7 

Szlovákia   1 619   2 878 43,8 81,9 77,1   –4,8 

Magyarország   7 995   8 604   7,1 99,2 98,1   –1,1 

Szlovénia   1 277   1 705 25,1 95,5 98,1     2,6 

Bulgária   4 952   6 631 25,3 37,8 48,7   10,9 

Románia   4 551   9 330 51,2 75,1 73,2   –1,9 

Forrás: A repülıterek honlapjainak adataiból a szerzı számításai 

2. Lengyelország légi személyközlekedésének jellemzıi 

Kelet-Közép-Európa volt szocialista országai közül a legjelentısebb légi személyfor-
galmat Lengyelország bonyolítja le. A közel 40 millió lakosú ország nemzetközi repülıte-
rein az ezredfordulón összességében nem egész 6 millió utast regisztráltak. Ez a szám 
2005-re közel duplájára emelkedve megközelítette a 11,5 milliót, 2008-ra pedig már a 20 
millió fıt is meghaladta. A 2009-es esztendıben a gazdasági válság érintette ugyan a légi 
forgalom alakulását is, azonban az utasok száma nem csökkent 19 millió fı alá. Az utóbbi 
idıszak légi utasforgalmi adatainak gyors növekedésében az idegenforgalom bıvülése is 
szerepet játszik. A változatos felszínő, történelmi emlékekben gazdag Lengyelországot 
2007-ben 15 millió (17. hely a világon), 2008-ban 12,9 millió turista kereste fel.1  

A fıváros repülıterének részesedése az országos utasforgalomból 2008-ra 50% alatti 
értékre csökkent, ami a legdecentralizáltabb légi struktúra létrejöttéhez vezetett az egész 
térségben, köszönhetıen az ország több nagyvárosában is mőködı legalább középkategó-
riás repülıtérnek, s az azokon megjelenı és jelentıs forgalmat bonyolító diszkont légitár-
saságoknak. E vidéki „regionális” repülıterek általában a nemzetközi légi közlekedésbe 
való bekapcsolódás pontjai és létjogosultságukat egyre inkább a fogyasztói társadalom 
igen intenzív külföldi üdülési, turisztikai és üzleti utazási igénye garantálja.2  

Lengyelországban mintegy 166 különféle repülıteret tartanak nyilván, közülük 74 futó-
pályája csupán füves, melyek nem alkalmasak utasszállító gépek fogadására, minısítésük 
zömében sportrepülıtér. A 92 további repülıtérnek legalább egy szilárd burkolatú futópá-
lyája van. Ezek sport, mezıgazdasági, ipari, katonai, polgári, vagy vegyes funkciójúak. 
Közülük 11 repülıtér áll rendelkezésre Lengyelország belföldi és nemzetközi légi személy 
közlekedéséhez. 

Lengyelország nemzetközi repülıtereinek földrajzi elhelyezkedése viszonylag egyenle-
tes (1. ábra). Az északkeleti és keleti térségeket leszámítva az ország bármely pontjáról 
(60–100 km-en belül) valamely nemzetközi repülıtér viszonylag könnyen elérhetı. 
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1. ábra. Lengyelország nemzetközi repülıterei, a lé

Figure 1. The international airports of Poland, weighted with t

Forrás: Saját szerkesztés
 
Lengyelország nemzetközi repülıtereinek legfontosabb adatairól, forgalmuk alakulás

ról a következı táblázatok adnak átfogó tájékoztatást.
 

2–3. táblázat. Lengyelország nemzetközi repülıtereinek adatai, az utasforgalom változásai

Tables 2–3. The data of the international airports of Poland, the fluctuation 
of the passenger traffic

Repülıtér 

2000 2004 2005 

Varsó 4 325 814 6 085 111 7 071 881

Krakkó    517 015    841 123 1 586 130

Katowice    168 126    622 612 1 092 358

Gdansk    270 000    467 000    672 000

Wroclaw    210 873    351 850    465 528

Poznan    227 874    380 676    418 568

Lódz           800       18 000

Rzeszów        91 000

Szczecin      65 000      90 811    101 801

Bydgoszcz      20 000      26 112      38 684

Zielona Góra          207        3 949          427

Lengyelország összesen 5 805 709 8 869 244 11 556 377
 

Lengyelország nemzetközi repülıterei, a légi utasforgalom súlyozásával (2009) 

The international airports of Poland, weighted with the air passenger traffic – 2009 

 
Saját szerkesztés 

Lengyelország nemzetközi repülıtereinek legfontosabb adatairól, forgalmuk alakulásá-
zı táblázatok adnak átfogó tájékoztatást. 

Lengyelország nemzetközi repülıtereinek adatai, az utasforgalom változásai 

The data of the international airports of Poland, the fluctuation  
of the passenger traffic 

Utasforgalom (fı) 

 2006 2007 2008 2009 

7 071 881 8 101 827 9 268 476 9 460 606 8 320 927 

1 586 130 2 367 257 3 068 199 2 923 961 2 680 322 

358 1 458 411 1 995 914 2 426 942 2 364 613 

672 000 1 256 014 1 715 000 1 954 166 1 910 670 

465 528    865 933 1 280 511 1 486 442 1 365 456 

418 568    670 702    896 937 1 274 679 1 190 000 

18 000     312 365    339 404    308 700 

91 000     279 996    323 838    383 184 

101 801    176 670    228 071    302 486    280 000 

38 684    134 094    179 746    280 182    275 352 

427       8 316       6 739        3 000 

11 556 377 15 039 224 19 231 954 20 772 706 19 082 224 
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Város Repülıtér neve 
Elérhetı 
országok 

száma, 2008 

Elérhetı 
városok 

száma, 2008 

Utas-
forgalom 

növekedése 
2000–2008 

között (több-
szöröse) 

Utas-
forgalom 
változása 
2008–2009 
között (%) 

A repülı-
terek rész-

aránya  
Lengyel- 

ország ösz-
szes légi-

forgalmából 
(%), 2009 

Varsó Frederic Chopin  43 93     2,19 –12,1 43,59 

Krakkó II. János Pál 16 33     5,65   –8,4 14,04 

Katowice Katowice International 15 30   14,43   –2,6 12,39 

Gdansk Lech Walesa 11 30     7,24   –2,2 10,01 

Wroclaw Kopernikusz 12 27     7,05   –8,2   7,15 

Poznan Lawica 10 19     5,59   –6,7   6,23 

Lódz  Wladyslaw Reymont   6   9 424,25   –9,1   1,62 

Rzeszów Jasionka   5   9    15,5   2,01 

Szczecin Goleniów Solidarnosc   4   6     4,65   –7,5   1,52 

Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski   4   6   14,01   –1,7   1,44 

Zielona Góra Babimost   2   3    

Lengyelország összesen       3,58   –8,1 100 

Megjegyzés: Az ábrákon feltüntetett valamennyi repülıtér futópályája szilárd burkolatú 

Forrás: A repülıterek honlap adataiból összeállította a szerzı 
 
A második táblázatból látszik, hogy az ezredforduló óta a korábbi légi utas számok meg-

sokszorozódásával egyfajta „forgalomrobbanás” játszódott le az országban. A repülıterek 
forgalomnövekedése nem volt egyenletes. A fıvárosi repülıtér „rovására” – 30% körüli 
arányvesztés – egyes vidéki repülıterek feltőnıen elıretörtek. A decentralizáció korábbi 
arányában erıteljes elmozdulás történt. Az ezredfordulón még Varsó mellett egyetlen vidéki 
repülıtér forgalma sem ért el 10%-os részarányt, 2009-ben azonban már három – Krakkó, 
Katowice, Gdansk – is meghaladta azt. A következı diagramok bemutatják, hogyan változott 
a lengyel nemzetközi repülıterek utasforgalmának aránya az ezredforduló óta. 

 
2. ábra. A lengyel nemzetközi repülıterek aránya az ország összes légi utasforgalmából  

2000-ben (%) 

Figure 2. The percent rate of the polish international airports from the whole air passenger 
traffic of the country in 2000 

 
Forrás: A repülıterek honlap adataiból szerzı számításai 
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3. ábra. A lengyel nemzetközi repülıterek aránya az ország összes légi utasforgalmából  
2009-ben (%) 

Figure 3. The percent rate of the polish international airports from the whole air passenger 
traffic of the country in 2009 

 
Forrás: A repülıterek honlap adataiból szerzı számításai 

3. Lengyelország nemzetközi repülıterei 

Lengyelország legnagyobb forgalmú nemzetközi repülıtere a fıváros, Varsó közelében 
mőködik. A nagy vidéki repülıterek gyors forgalomnövekedése ellenére a Frédéric Chopin-rıl 
elnevezett – korábban Okęcie nevő – légikikötın realizálódott 2009-ben az ország összes légi 
utasforgalmának közel 44%-a, mely arány 2005-ben még 61% feletti volt. A Varsóból légi 
úton elérhetı 10 hazai repülıtér közül Krakkó, Wroclaw és Gdansk a legnépszerőbb 
desztináció. Nemzetközi vonatkozásban a gyorsan bıvülı légi menetrendben Európán kívüli – 
Kelet-Ázsia, Észak-Amerika, Észak-Afrika – területek is közvetlenül elérhetıvé váltak a fıvá-
rosból. A 2008-ban 43 ország 40 légitársasága által kiszolgált varsói repülıtérrıl 4 kontinens 
93 városába közlekedtek a repülıgépek. Az utóbbi szám 1992-ben még csupán 40, 2002-ben is 
csak 48, 2005-ben pedig már 82 város volt. A Nyugat-Európa országaiban dolgozó megannyi 
lengyel vendégmunkás utazásai tekintélyes légi forgalmat generálnak. A Varsóból indulók 
számára a külföldi desztinációk közül London, Frankfurt, Párizs és Amszterdam a legforgal-
masabb, hiszen e „hub” repülıterekrıl a távoli kontinensek városai is elérhetık. Amennyiben 
elfogadjuk a különbözı internetes források (pl. Wikipedia) szerint is megadott mintegy 10 
millió fıt közelítı USA-ban élı lengyel származású amerikai állampolgárok lélekszámát, így e 
népesség is, rokonlátogatás, vagy ıshaza felkeresés okán (örökség turizmus) komoly utaslét-
számokat indukál a repülıtéren. Összehasonlításul, amíg 2005-ben a repülıtér mintegy 7 milli-
ós utaslétszáma 1 millió fıvel elmaradt Budapest-Ferihegy (új nevén Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülıtér) forgalmától, addig 2008-ban körülbelül ugyanennyivel meghaladta azt és elérte a 
9,4 milliós számot. Ezzel a „visegrádi fıvárosok” közül az elmúlt néhány év alatt Pozsony 
(40%) után a leggyorsabb fejlıdést érte el, 25%-os növekedési aránnyal. Az utasforgalom ab-
szolút méretét tekintve Varsót csupán Prága repülıtere elızi meg a térségben. 

Az ország legforgalmasabb vidéki repülıtere Krakkó közelében üzemel. A mára közel 
800 ezer lakosú város és környéke az ország második legjelentısebb urbánus térsége. Tör-
ténelmi múltja, nevezetességei, híres egyeteme, kutatóbázisa méltán ad nemzetközi rangot 
a neves kulturális központnak. Krakkó repülıtéri forgalomnövekedésének ezen felül az a 
körülmény is kedvezett, hogy a szomszédos országokban – Szlovákiában, Csehországban – 
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nem mőködnek gyorsan elérhetı és jelentıs közlekedési kínálatokat nyújtó repülıterek. 
Belföldi forgalom tekintetében – Varsó a legforgalmasabb desztináció – a fıvárostól való 
nagyobb távolsága is indokolja II. János Pálról elnevezett repülıterének jelentıségét. Az 
utóbbi évek „forgalomrobbanását” a repülıtér egyértelmően az egymással versengı disz-
kont légitársaságoknak és a LOT észak-amerikai – Chicago, New York – és közel-keleti 
járatainak köszönhette.3 2008-ban 2,9 milliós utasforgalmának nagy része Nyugat-Európa 
városaiba irányult. A 2005-ben légi úton elérhetı 23 desztináció 2008-ra már 33-ra növe-
kedett – 20 légitársaság járataival –, legjelentısebb közülük egyértelmően London, a forga-
lom több mint 20%-val. 2009-ben kicsit csökkent ugyan az utaslétszám – 2,7 millió fı 
körülire – tavaly viszont már a 2,8 millió fıt is meghaladta. 

Légi utasforgalom tekintetében Lengyelország harmadik repülıtere a Felsı-Sziléziai 
Iparvidéken, Katowice vajdasági székhely közelében mőködik. Katowice repülıterének 
forgalma az elmúlt évtizedben hatalmasat növekedve – 2000-ben 168 ezer, 2005-ben 622 
ezer fı – 2008-ban és 2010-ben meghaladta, 2009-ben pedig megközelítette a 2,4 millió 
légi utast. A nagy utaslétszám növekedés még a komoly deglomerációs vonzáskörzet kiter-
jedését tekintve is meglepı. A gazdasági szerkezetváltás és a lakosságszám adatok arról 
tanúskodnak, hogy az egykoron „szebb napokat látott” nehézipari jellegő iparvidék a fog-
lalkozási szerkezet modernizálódása óta is az ország legnagyobb népességtömörülése. A 
felsı-sziléziai agglomeráció Közép-Európa egyik legnagyobb, 2,5 millió lakosú policentri-
kus városegyüttese.4 Az iparvidék városai közül Katowice a legnépesebb. A munka nélkül 
maradt, vagy nagyobb keresetre vágyó emberek tömegesen vállalnak munkát Nyugat-
Európában, így fıleg Nagy-Britanniában és Írországban. Ezek közül a vendégmunkások 
közül kerül ki a légi utasok nagyobb része. A nemzetközi utasforgalom jelentıs részét a 
repülıtérrıl diszkont légitársaságok bonyolítják le, melyek közül a legjelentısebb a Wizz 
Air, mely 25 desztinációba közlekedteti járatait. Belföldi forgalom tekintetében Katowice 
légikikötıje meglehetısen elmarad a hazai repülıterek között.  

Az ország negyedik legforgalmasabb – 2004-ben Lech Wałęsáról elnevezett – repülıtere a 
Balti-tenger partján fekvı kikötıváros, Gdansk határában üzemel. Forgalmát tekintve nem 
sokkal marad el az elıbb említett két vidéki légikikötıtıl. A „Három Város” repülıtéri forgal-
mának dinamikus növekedését mutatja a 2008. évi 1,9 milliós légi utasszám, mely 2010-re 2,2 
millióra emelkedve a 2005-ös esztendı háromszorosát, a 2000-es év több mint hétszeresét teszi 
ki. Gdansk a fıvárosi repülıtér biztosító repülıtere. Amennyiben bármely okból Varsóban 
korlátozzák a fel- és leszállást, akkor a repülıgépek ezt a repülıteret veszik igénybe. A 
Gdanskból repülı fıként észak- és nyugat-európai desztinációkat preferáló 13 légitársaság 
gépei 2008-ban 30 városba közlekedtek. A repülıtéren jelen lévı diszkont légitársaságok közül 
a Wizz Air és a Ryanair tőnik ki fıként német és brit desztinációkkal. A külföldi repülıterek 
mellett a lengyel Jet Air légitársaság gépei a tengerparti agglomerációt hat belföldi várossal – 
Varsó, Krakkó, Wroclaw, Rzeszów, Poznan, Zielona Góra – is összekötik. 

Wroclaw nemzetközi repülıtere (mely Kopernikusz nevét viseli 2005-tıl) a város köz-
pontjától 10 kilométerre üzemel. Az alsó-sziléziai felsıoktatási-, kereskedelmi- és kulturá-
lis központ repülıterének utasforgalma az ezredfordulóhoz képest ma közel hétszeresét 
teszi ki (2010-ben másfél millió fı feletti légi utassal). A korábban fıként belföldi légi utas 
szállítást szolgáló repülıtéren is megjelentek a nemzetközi diszkont légitársaságok, melyek 
leginkább brit és német desztinációkkal állnak légi kapcsolatban, felerısítve ezzel a nem-
zetközi forgalmat. A repülıtéren nagyszabású fejlesztések folynak, melyek következtében 
a futópálya 3000 méteresre történı meghosszabbításával akár 7 millió utast is képes lesz 
kiszolgálni évente. Felmerül a kérdés, hogy milyen lesz majd a kihasználtsága a jövıben?  

Poznan-Ławica nemzetközi repülıtere az utasforgalmat tekintve a hatodik helyen áll 
Lengyelországban, s egyben az utolsó, mely évek óta 1 millió fı feletti légi forgalmat bo-
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nyolít (2010-ben 1,4 millió fı). Az ország egyik legrégebbi repülıtere vegyes – katonai/ 
polgári – használatú. A 2008-ban 10 ország 19 városát felfőzı desztináció hálózatának légi 
menetrendjében 4 hazai célállomást találunk. Wroclawhoz hasonlóan a repülıtéren egyfe-
lıl a diszkont légitársaságok – Wizz Air, Ryanair – szerepe emelhetı ki, másrészrıl pedig 
a brit és német városok túlsúlya figyelhetı meg. Ez utóbbi elsısorban a Nyugat-Európában 
dolgozó lengyel vendégmunkások utazásainak köszönhetı.  

Rzeszów, Jasionka nevő repülıtere az utóbbi esztendıkben lendületesen fejlıdött. E re-
pülıtér Lengyelország délkeleti perifériáját igyekszik bekapcsolni a légi közlekedési háló-
zatba. Az ország nemzetközi repülıterei közül ez az egyetlen, mely 2010-ig folyamatosan 
évrıl évre tovább tudta növelni légi utasforgalmát. Belföldön Varsó és Gdansk légi elérhe-
tısége biztosított menetrendszerő járatokkal. A Ryanair légitársaság 7 különbözı brit vá-
rossal tart fenn légi kapcsolatot Rzeszówból. Különlegessége, hogy e repülıtérrıl kis befo-
gadóképességő, de a nagy utasszállító gépeket közelítı hordtávolságú, üzletembereket, 
delegációkat szállító magángépek (Business Flight) még az Egyesült Államokba – New 
York, Newark – is átrepülnek egy írországi köztes leszállással.5  

A Varsóhoz alig több mint 100 kilométerre fekvı, közel 900 ezer lakosú Lódz repülıterén 
az utóbbi években indult meg a légi személyközlekedés. A nagy múltú könnyőipari központ-
ként – „lengyel Manchester” – ismert nagyváros a világhírő lengyel íróról, Władysław Rey-
montról elnevezett repülıterének légi forgalma még mindig szerény mérető – 2008-ban 339 
ezer –, 2010-ben 393 ezer utas –, azonban a 2005-ös 18 ezres adathoz képest itt közel húszszo-
ros növekedés ment végbe – köszönhetıen az átlagosan 90–100 utast szállító Boeing 737-es 
repülıgépek megjelenésének. Jelenleg a repülıtér 7 külföldi desztinációjára vezetı vonalak 
közül 5 útvonal brit városokba vezet, melyeket a Ryanair légitársaság üzemeltet.  

Szczecin-Goleniów – Solidarnośćról elnevezett – repülıterének forgalomnövekedésén 
ment végbe a leggyengébb utasszám növekedés a közelmúltban. A 300 ezres légi utasfor-
galmat 2008-ban elérı, azóta kis visszaesést mutató repülıtér viszonylag szerény forgal-
mának oka egyfelıl az országhatár közeli fekvésébıl adódó aszimmetrikus vonzásterülete. 
Berlin közelsége, illetve az Odera torkolati agglomeráció meglehetısen jó közúti és vasúti 
elérhetısége sem kedvez a repülıtér forgalmának. Szczecin Lengyelország második legna-
gyobb kikötıipari konglomerátuma,6 ezért közlekedésében a tengeri hajózás játssza az 
elsıdleges szerepet. A repülıteret használó 5 légitársaság 6 külföldi várossal áll légi össze-
köttetésben, évszakosan pedig mediterrán üdülıhelyek szerepelnek a menetrendben.  

Bydgoszcz légikikötıje Ignacy Jan Paderewski nevét viseli. Innét jelenleg a RyanAir 
légitársaság 6 nyugat-európai városba közlekedtet járatokat. A repülıteret csak néhány éve 
vonták be a légi hálózatba, eleinte a nyári szezonra összpontosító charter járatokkal. 2009-
ben 275 ezer utast szolgált ki a repülıtér, s ezzel a lengyel repülıterek közül az utasfor-
galmat tekintve a 10. helyen áll.  

Zielona Góra regionális státusú repülıtere Babimost település mellett üzemel. Annak 
ellenére, hogy a vonzáskörzetén – Wielkopolska – közel 3 millió ember él, nem rendelke-
zik jelentısebb utasforgalommal, a hozzá viszonylag közel fekvı jóval nagyobb repülıte-
rek miatt. A 2006-ban eddigi legjelentısebb – a 8 ezer fıt éppen csak meghaladó – utas-
forgalma 2009-re 3 ezerre csökkent, a többi repülıtérhez képest szinte teljesen elenyészı. 

4. Összegzés 

A dinamikusan fejlıdı lengyel légi közlekedés korábban nem tapasztalható méreteket 
öltött a tárgyalt idıszakban. Az ország légi utasforgalma 3,5 szeresére növekedett az ezred-
forduló óta, s a 19 millió utast meghaladó légi utasforgalmával egyértelmően elsı helyen 
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áll Kelet-Közép-Európa posztszocialista országai között. A belföldi és nemzetközi légi 
utasforgalmat egyaránt szolgáló 11 lengyel repülıtér dinamikus fejlıdésében különféle 
okok játszottak közre. A forgalomnövekedés elsısorban a diszkont légitársaságok megje-
lenésének köszönhetı, melyek kedvezıbb árakat kínálnak az utasoknak, s a vidéki repülı-
tereket – a Ryanair 8, a Wizz Air jelenleg 6 lengyel repülıtérrıl közlekedtet járatokat – 
részesítik elınyben. A Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások légi úton gyorsabban 
hazalátogathatnak, s így otthon hosszabb idıt tölthetnek. Az Észak-Amerikában élı len-
gyel származású diaszpóra tagjai rokonlátogatásra, az ıshaza felkeresésére érkeznek Len-
gyelországba, némely vidéki kulturális központban – elsısorban Krakkóban – pedig a tu-
rizmus közelmúltbeli felerısödése is hozzájárult a forgalom korábban elképzelhetetlenül 
gyors növekedéséhez. 
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MICRO- AND SMALL TOURISTIC ENTERPRISES  

IN THE HUNGARIAN REGIONS 

ABSTRACT 

Hungary has, from a touristic viewpoint, very favourable conditions (natural, cultural resources). 
Tourism might be one of the sectors, that can make Hungary competitive both in Europe and 
worldwide. To achieve this end, however, the existing problems need to be identified and solved. 
This research was conducted in the environment of small- and microbusinesses. The 214 question-
naires were distributed both in person and online in all the Hungarian touristic regions. Our inquiry 
extended to the economic environment of these businesses and also to their loan taking practices. 
We also looked at how well they know and utilize the tender opportunities in Hungary and the EU. 
Finally, we looked at how efficient they perceive the work of the advocate group different. These 
questions are important, among other things, because succesful tender applications and the devel-
opments that result from them may increase the international competitiveness of the Hungarian 
tourism industry. 

1. Bevezetés 

A turizmus, illetve a vele szoros kontextusban lévı egyéb ágazatok (kereskedelem, köz-
lekedés, egészségügy stb.) szerepe a világ, így hazánk társadalmi-gazdasági folyamataiban 
is kiemelkedı jelentıségő, napjainkban az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlıdı 
ágazat. Jelentıs mértékben alakítja az egyes országok, régiók gazdaságát, olykor az egyet-
len gazdasági tevékenység. Hazánk adottságai (természeti, kulturális értékek) pedig rend-
kívül kedvezınek mondhatók, különösen jó adottságaink vannak az egészségturizmus va-
lamennyi ágában.  

A turisztikai ágazatban folyó tevékenység is – hasonlóan a többi ágazathoz – vállalko-
zási keretek között megy végbe. Ebben az ágazatban a nemzetgazdasági átlagnál magasabb 
számban fordulnak elı mikro- és kisvállalkozások, de elıfordulnak középvállalatok és 
egészen nagyvállalatok is.  

A mikro-, kis- és középvállalkozások nagy száma a szakirodalom szerint összefügg az-
zal, hogy a turizmus piacát dinamikus növekedés jellemzi, a bıvülı piacra sok új vállalko-
zás tud belépni, másrészt egyes termékek esetében viszonylag alacsonyak a belépési korlá-
tok, ami szintén megkönnyíti a mikro- és kisvállalkozások megjelenését.  

A turisztikai mikro- és kisvállalkozások mind a piacon elfoglalt számuk, mind az álla-
mi-önkormányzati bevételek, mind a foglalkoztatottak száma tekintetében rendkívül domi-
nánsnak tekinthetıek. Fontos szerepet játszanak a nemzetgazdaságban azáltal, hogy lehetı-
séget kínálnak a foglalkoztatásra, a lakosság életkörülményeinek javítására. Hozzájárulnak 
a fizetési mérleg egyensúly javításához, elısegíthetik az elmaradottabb térségek felzárkóz-
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tatását, nem utolsó sorban szerepük van a természeti és a kulturális értékek megırzésében 
és hasznosításában.  

A szakirodalomban megoszlanak a vélemények arról is, hogy a hagyományos mikro- es 
kisvállalkozások hosszabb távon fenn tudnak-e maradni. Jelenleg a mikro, kis- és közép-
vállalkozások, valamint transznacionális vállalkozások bonyolult, rendszere mőködik a 
turizmus területén. Figyelmünket most ebbıl egy kis szeleltre irányítjuk, a Magyarorszá-
gon tevékenykedı legkisebb vállalkozások környezetének néhány tényezıjét elemezzük. 

A turisztikai mikro- és kisvállalkozások körében végzett vizsgálatunk azok pénzügyi 
helyzetére, hitelfelvételi szokásaira, pályázati aktivitására és az ıket képviselı érdekképvi-
seleti szervekrıl alkotott véleményükre irányult. Dolgozatunkban ennek a vizsgálatnak az 
eredményeit foglaljuk össze. 

2. Mikro- és kisvállalkozások a turizmusban 

A turizmus területén nagyszámú mikro- és kisvállalkozás mőködik. A turizmusban 
folytatott tevékenységek zöme alapvetıen családi kisvállalkozás formájában alakult ki és a 
múlt század közepéig jellemzıen családi keretek között szervezett, kézmőves jellegő kis-
vállalkozások jellemezték az ágazatot 

A kisvállalkozások számszerő nagy súlyát magyarázhatja az alacsony belépési korlát, 
viszonylag kis tıkével, kevés szakismerettel, különösebb akadályok nélkül lehet a turiszti-
kai piacra belépni. Nemzetközi téren, ahogy erre a szakirodalom is utal, a nagyvállalatok 
gyakran kiszervezik magukból a nem alap- és nem üzleti folyamatokat és ezeket a rugal-
masnak számító kisvállalkozásoktól vásárolják. 

Fontos jellemzıje a mikro- és kisvállalkozásoknak, hogy nem csak az elérhetı jövede-
lem motiválja a tevékenységüket, hanem sajátos életformának tekinthetık, egyfajta presz-
tízst jelent tulajdonosaik számára. Akkor is képesek mőködni, amikor gazdasági szem-
pontból az már nem racionális.  

A kisvállalkozási forma elınyei között említhetjük a családi munkaidıkeret rugalmas 
felhasználását, ezáltal a szezonalitáshoz való rugalmas, költségkímélı alkalmazkodást. 
Ugyanakkor a turizmus területén mőködı kisvállalkozásokra is hátrányosan hat méretük-
bıl fakadó tıkeszegénység, a forgótıkehiány, szakismeretek hiánya. Különösen érzéke-
nyen érintik a marketing szemlélet és ismeretek, valamint a pénzügyi kultúra és ismeretek 
terén mutatkozó hiányosságok. Mindezekhez az ıket támogatni hivatott szervezetektıl sem 
kapnak megfelelı segítséget.  

A feltételrendszerek/lehetıségek optimalizálásával ezeknek a vállalkozásoknak nem-
csak a hazai, hanem a nemzetközi szintő versenyképessége is nagymértékben növelhetı. 
Ilyen lehetıséget jelenthet pl. a nemrég elindított Széchenyi kártya az Új Széchenyi-terv 
vagy az Új Magyarország Fejlesztési terv (UMFT), mellyel Európai uniós tagságunk révén 
hazánk 2007 és 2013 között mintegy 22,4 milliárd euró uniós támogatásban részesül, és 
amelynek célja, hogy a gazdaság fellendítésével felzárkózhassunk a gazdaságilag fejlett 
országokhoz. Ez a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forintos 
bevételi forrást jelent.   

A téma vizsgálatához fontos annak tisztázása mit is tekintünk mikro-, ill. kisvállalko-
zásnak. Az Európai Unió megfogalmaz bizonyos szabályokat a definícióra vonatkozóan, 
viszont minden egyes tagállam maga határozza meg az erre vonatkozó mutatószámokat. 
(Az uniós szabályozást a 2003/361/EK bizottsági ajánlás tartalmazza.)1 

Magyarországon a 2004. évi XXXIV. Törvény2 szabályozza a mikro- és kisvállalkozá-
sok körét. Az éves nettó árbevétel, illetve a foglalkoztatottak száma alapján mikro vállal-
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kozásnak minısül a 10 fınél kevesebb alkalmazotti létszámú és legfeljebb 2 millió euró-
nak megfelelı forintösszegő (~500 millió Ft) vállalkozás. Kisvállalkozás esetében ez 50 
fınél kevesebb foglalkoztatottat jelent és legfeljebb 10 millió (~2,5 milliárd Ft) árbevételt.  

3. Vizsgálati anyag és módszer 

Vizsgálatunkat a Magyarországon mőködı legkisebb mérető turisztikai vállalkozások 
körében végeztük, saját szerkesztéső kérdıívek segítségével a mikro- és kisvállalkozások 
pénzügyi helyzetére, hitelfelvételi lehetıségeire, pályázati forrásokhoz való hozzájutás 
esélyeire, érdekképviseleti szervekkel, fejlesztési ügynökségekkel való kapcsolatukra vo-
natkozó információkat győjtöttünk. Személyes beszélgetéseket folytattunk néhány kisvál-
lalkozás képviselıjével, így árnyaltabb kép rajzolódott ki elıttünk, szóban a megkérdezet-
tek nyitottabbak voltak, és olyan kérdésekben is informálódhattunk, amelyek a kérdı-
ívünkben nem szerepeltek. Ezen túlmenıen néhány bank és érdekképviseleti szerv, vállal-
kozásfejlesztési alapítvány és regionális fejlesztési ügynökség képviselıivel készítettünk 
interjút a mikro- és kisvállalkozásokkal való kapcsolatuk tapasztalatiról.  

4. A mikro- és kisvállalkozások pénzügyi helyzetének néhány vonatkozása 

Ezen vállalkozások jövedelemtermelı képessége alig egytizede az EU15-ök átlagának 
és csupán 20–22%-a bankképes, ezzel szemben az uniós arány 70–85%. Természetesen ezt 
a számadatot jelentısen befolyásolják a rendszerváltás után létrehozott ún. „kényszervál-
lalkozások”. Ugyanis, ezek a „vállalkozások” nagyon gyakran csak papíron léteztek, tény-
leges gazdasági/turisztikai tevékenység folytatása nélkül. Ezzel pedig, nemcsak az állami 
adóbevételek alakulására voltak negatív hatással, hanem valótlan adatforrásul is szolgáltak 
az illetékes hatóságok számára. Ezen vállalkozói kör számára kínált banki hitelek az elmúlt 
években rendkívül megdrágultak, köszönhetıen többek közt a 2008-as világgazdasági vál-
ságnak. A kisvállalkozások szempontjából törlesztésük igen rugalmatlan és sok esetben 
túlbiztosított. A nem bankképes kisebb vállalkozások gyakran nem vállalkozói, hanem 
személyi hitelekkel bıvítik forrásaikat. A hazai turizmus szezonális jellegébıl adódóan 
bevételeik jelentıs része (kb. 80%-a) az 5-6 nyári hónapban keletkezik, a banki hiteleket 
viszont egész évben, minden hónapban kell fizetni és ez a téli cash-flow-t (pénzügyi 
egyensúlyt) könnyen felborítja. Emiatt rákényszerülnek, hogy pénzügyi segítséget, a ban-
kokat megkerülve, olyan vállalkozásoktól vegyenek igénybe, akik, fıleg hatalmas forgal-
muk miatt kedvezı, alacsony kamatozású (legfeljebb BUBOR + 1-2%) forgóeszköz hitel-
hez tudnak jutni. A felmérés eredményeibıl kiderült, hogy a vállalkozás jellege, ill. az 
igényelt hitel típusa között van ugyan kapcsolat, de elmondható, hogy ez a kapcsolat igen 
laza. Vagyis a vállalkozás típusa nincs szoros kapcsolatban az igényelt banki hitel típusá-
val. A visszaérkezett válaszokból kiderült, hogy fıként a turisztikai mikro vállalkozások 
esetében gyakran az árbevételük jelentıs része meg sem jelenik a könyvelésben. A „cafete-
ria” rendszer 25%-os megadóztatása miatt a vendégek a szolgáltatásoknak egyre kevesebb 
részét tudják elszámoltatni, a készpénzes fizetésekrıl pedig gyakran számlát sem kérnek. 
Ez azért jelent problémát, mert nemcsak valótlan pénzügyi-statisztikai adatokat eredmé-
nyez, hanem óriási adóbevétel kiesést jelent az állami kassza számára. A turisztikai szek-
torba ismételten megjelenı, nagy tömegő készpénz pedig nem segíti a szektor „kifehéríté-
sét”. 
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4.1. A mikro- és kisvállalkozások pályázati aktivitása 

Ennek a kérdésnek a vizsgálata azért kiemelkedı jelentıségő, mert nemcsak hazai, ha-
nem Uniós forrásokat is jelenthet ezeknek a vállalkozásoknak.  Azonban a jelenlegi pályá-
zati rendszer fıként a mikro vállalkozások esetén szinte alig elérhetı, emiatt a pályázási 
aktivitásuk igen csekély. Ennek oka többek közt: a rendkívül magas önrész, a túlságosan 
bonyolult pályázati feltételrendszer, illetve a kiírások csúszása valamint, hogy az utófinan-
szírozás miatt a kifizetések csak töredékei a ténylegesen megpályázható összegnek. Az 
adminisztráció nagyon nehézkes és hosszadalmas (akár két év is lehet, ennyi idı alatt leg-
többször maguk is megoldják a beruházást). A beszerzések köre (lehetséges gépek, eszkö-
zök) behatárolt, legritkábban lehet csak használt, de jó állapotú eszközökre pályázni, gyak-
ran kötelezı megvenni az áfával agyonterhelt és magas amortizációs költségeket hozó új 
gépet, eszközt, létesítményt. Szinte minden pályázatnál vannak kötelezı, évekre kiható 
vállalások pl. alkalmazotti létszám, árbevétel stb. ami a mai gazdasági környezetben ki-
számíthatatlan következményekkel járhat. 

A vizsgálatunk eredménye is igazolja azt a problémát, hogy minél kisebb egy turisztikai 
vállalkozás mérete, annál kevésbé tudja kihasználni a hazai és Uniós pályázati források 
kínálta lehetıségeket. Sajnálatos, hogy a felmérésben szereplı mikro vállalkozások majd 
negyede egyáltalán nem ismeri sem a hazai sem az uniós pályázati lehetıségeket. Több 
mint felük pedig bár ismeri, de mégsem élt az általuk kínált a lehetıségekkel.  

 
1. ábra. A vizsgálatban szereplı vállalkozások pályázati aktivitása 

(vizsgált idıszak 2005–2010) 

        
Forrás: Saját szerkesztés – 2011 

4.2. Árbevétel és létszám  

A vizsgált vállalkozások egy viszonylag dinamikus árbevétel-emelkedés után meglehe-
tısen eltérı módon reagáltak az ıket ért negatív hatásokra pl. 2008-as gazdasági válságra 
vagy a 2007-es Áfa törvényre. Együttesen nézve nem igazán látványos a különbség azon-
ban, ha külön-külön megnézzük, jól látszik, hogy ezek a kedvezıtlen hatások a mikrovál-
lalkozások esetén jóval látványosabb árbevétel csökkenést eredményeztek 
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2. ábra. Árbevétel változása a felmérésben szereplı turisztikai vállalkozásoknál 
(vizsgált idıszak 2005–2010) 
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Forrás: saját szerkesztés 

 
Összehasonlítva a turisztikai vállalkozások árbevételének változását az alkalmazotti lét-

szám változásával szintén igen érdekes eredményt kapunk.  Elsı hallásra talán evidenciá-
nak tőnhet a kérdés vizsgálata, hiszen teljesen természetes, hogy a csökkenı árbevételek 
elıbb utóbb a foglalkoztatott létszám csökkenését eredményezik minden piaci alapon mő-
ködı vállalkozás esetében. Kedvezı gazdasági folyamatok esetén pedig ez a változás nyil-
ván pozitív irányú lesz. Azonban, ha megvizsgáljuk, hogy a mikrovállalkozások esetén 
mennyire követi szorosan az árbevétel csökkenése az alkalmazotti létszám csökkenését 
igen érdekes összefüggést figyelhetünk meg. Az általunk tanulmányozott 2009–2010-es 
idıintervallumban (bázisév 2008) jól látható, hogy 40–50, sıt akár 60%-os bevétel kiesés 
esetén sem a létszámcsökkentést választják elsısorban pénzügyi helyzetük stabilizálására, 
hanem pl. gép-, eszköz-eladással próbálkoznak.  

 
4. ábra. A vizsgált, csökkenı ár-bevételő, turisztikai kisvállalkozások  
(árbevételének/alkalmazotti létszámának) összefüggései (2009–2010) 

  

Csökkenı árbevételő kis vállalkozások esetén
(2009-2010) bázis év 2008

 
Forrás: Saját szerkesztés – 2011 
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Kisvállalkozásoknál a kapott eredmény jóval szorosabb összefüggést mutatott. A statisztikai 
eredmények, valamint a felmérés során szerzett információk azt támasztják alá, hogy kedvezıt-
len gazdasági folyamatok esetén egy turisztikai kisvállalkozás jóval hamarabb, piacilag rugal-
masabban folyamodik a létszámleépítés eszközéhez azért, hogy pénzügyi helyzetét helyreállít-
sa. Elmondható, hogy ezek a vállalkozások jóval hatékonyabb pénzügyi-kontrolling szemlélet-
tel rendelkeznek. Döntéseikkel a lehetı leghamarabb reagálnak a piac változásaira. 

4.3. Kire számíthatnak a mikro- és kisvállalkozások? 

Vállalkozás-fejlesztési alapítványok, fejlesztési ügynökségek, érdekképviseleti, érdek-
védelmi szervezetek sora alakult a vállalkozási tevékenység ösztönzésére, támogatására, 
segítésére. A vizsgálatban szereplı mikro- és kisvállalkozásoknak mindössze 38%-a elége-
dett e szervek tevékenységével. 

A vállalkozások egy része gyakran nem is ismeri e szerveket és azokat a lehetıségeket, 
amelyeket ezen szervezetek kínálnak. Ily módon keresleti oldalról nem nehezedik nyomás 
e szervezetekre, nem késztetik hatékonyabb mőködésre ıket. 

 
5. ábra. Az érdekvédelmi egyesületek, szervezetek hatékonyságának megítélése,  

a vizsgálatban szereplı, vállalkozások körében 

 
Forrás: Saját szerkesztés – 2011 

5. Záró gondolatok 

A mikro-, kis- és középvállalkozási (KKV) szektort a rendszerváltástól folyamatosan 
növekvı tendencia jellemezte. A hazai gazdasági élet meghatározó elemévé vált, nemcsak 
a vállalkozások száma, hanem az általuk foglalkoztatott munkaerı létszáma miatt is (jelen-
leg ez a szektor adja a hazai vállalkozások 99%-át). Napjainkban ezek a KKV-k állítják elı 
a magyar GDP több mint felét, a versenyszférában foglalkoztatottak, több mint 70%-a 
ebben a szektorban tevékenykedik. A turisztikai piacon mőködı, mikro kis és középvállal-
kozások is igen jelentıs részét képezik ennek a szektornak. Piaci versenyképességük meg-
ırzése, megfelelı mőködési feltételeinek biztosítása létérdek a hazai gazdaság számára.  

A felmérés eredményei alapján azt gondoljuk, hogy nagyobb figyelmet érdemelne ez a 
szektor. Komplex, stratégiai szemlélető szabályozásra lenne szükség, a jelenleginél haté-
konyabb, segítı-támogató-tanácsadó háttérrel. 
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A pályázati rendszer egyszerősítése, áttekinthetıbbé tétele, a pályázatok GDP-növelı 
hatásának preferálása, illetve a kifizetések felgyorsítása szintén sokat segíthetne. Nem ke-
vésbé fontos a kapcsolódó területek infrastruktúra-fejlesztés, közlekedés, rendészet, oktatás 
hatékonyabb összehangolása, új piaci lehetıségek feltárása az egészségügy fejlesztése 
révén, a már jól mőködı, wellness-turizmusra épülı, hatékony egészség turizmus kialakí-
tása. Eredményesebben mőködı érdekvédelem és jobban hasznosítható képzések (pénzügy 
– számvitel- kontrolling, pályázatírás, informatika, idegen nyelv) tovább erısíthetnék e 
vállalkozások és rajtuk keresztül az egész gazdaság versenyképességét.  

Mindezeket a szempontokat figyelembe véve, egy hatékonyan mőködtetett turisztikai 
iparág, jelentıs mértékben járulhat/járulhatna hozzá a mai magyar gazdaság problémáinak 
megoldásához. Trendszerő fejlıdése a GDP növelését, mikro-, kis- és közép vállalkozásai-
nak munkaerıigénye a foglalkoztatottsági mutatók javítását, devizabevételei az államadós-
ság forintkímélı törlesztését, beruházás, fejlesztés szükséglete, multiplikátor hatása pedig a 
gazdaság átfogó élénkítését segítheti elı. Fejlesztése, ha valamikor, akkor manapság iga-
zán az fontos lenne.  
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A TURIZMUS SZEREPE MÓRAHALOM FEJLİDÉSÉBEN 
 

TOURISM AND LOCAL DEVELOPMENT – THE CASE OF MÓRAHALOM 

ABSTRACT 

Nowadays tourism can be a key element of urban and regional competitiveness. It could boost 
the development of cities and regions through enhancing incomes and employment. Furthermore, 
tourism also helps to raise the quality of life. 

Our aim is to present that with adequate planning and developments a less-known town can be-
come a tourist attraction, too. Of course, the planning and development processes must take into 
consideration the local characteristics. The paper presents the case of Mórahalom, which is a small 
town in Southern Hungary. Mórahalom one of the most dynamic towns in its region: once a farm 
center became a tourist attraction with rapidly growing number of visitors. Few decades ago agricul-
ture was the main economic sector in the area but after massive investments into Spa industry. 
These investments accelerated the development of Mórahalom and quickly restructured its local 
economy and society, too. First, local people have started to offer lodgments for tourist then a 
guesthouse and a four star hotel have opened in the town. Our paper is based on the content analysis 
of local media and development documents, survey and statistical analysis of the database of the 
guesthouse. According to our results the visitors are pleased with the Spa and the services offered in 
Mórahalom. Most of them plan to return in the future. 

1. Bevezetés 

A turizmus a modern társadalmak életében egyre meghatározóbb szerepet tölt be, hi-
szen ez a szabadidı eltöltésének elsıdleges formája. Éppen ezért fontos hazánkban is épí-
teni erre a folyamatosan erısödı szektorra, hiszen a turizmus pozitív hatásai számos terüle-
ten érvényesülnek, nemcsak nemzeti vagy regionális, hanem települési szinten is.  

Magyarországon is egyre többen szorgalmazzák a turizmus elınyeinek kihasználását. 
Mórahalom, mely hagyományos mezıgazdasági kisváros volt, felismerte, hogy szükség 
van a korábbitól eltérı ágazatok fejlıdésére is ahhoz, hogy egy sikeres település alakuljon 
ki. A termálvízadottságot kihasználva, fürdıfejlesztésbe kezdtek, majd egészségközpontot 
létesítettek, melyeknek köszönhetıen fellendült az egészségturizmus a településen. Az 
utóbbi évtized fejlesztéseinek köszönhetıen a Dél-alföldi régió egyik legdinamikusabban 
fejlıdı kisvárosa, de országos szinten is példaértékő, aminek elismerésére 2004-ben el-
nyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János díját. 

Célunk Mórahalom példáján keresztül bemutatni, hogy tudatos tervezéssel és az adott-
ságok kihasználásával egy rövid múltra visszatekintı településen is jelentıs turisztikai 
forgalmat lehet kialakítani. Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mik 
a turizmus alapú területfejlesztés lehetıségei, melyek más települések számára is haszno-
sak lehetnek és vannak-e esetleg korlátai? Mórahalom jó példa arra, hogy a folyamatos 
fejlesztéssel mennyire felvirágozhat akár egy kis város turizmusa is. 

                                                 
** PhD-hallgató, SZTE Földtudományok Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. 
** Egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. 
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2. Alkalmazott módszerek 

Kutatásunkban az általános folyamatok, a turizmus pozitív gazdasági hatásainak bemu-
tatása érdekében, feldolgoztuk és elemeztük a hazai szakirodalmat. Mórahalom fejlıdésé-
nek bemutatása során a KSH adatait és az Önkormányzattól kapott statisztikai adatokat 
elemeztük, valamint a helyi média anyagait használtuk fel tartalomelemzés céljára. A város 
turizmus alapú fejlıdésének részletesebb elemzéséhez empirikus kutatásunkban Móraha-
lom két fı turisztikai színterét, a gyógyfürdıt, valamint a Thermál Panziót vizsgáltuk meg. 
2010. július 15–19. között kérdıíves felmérést végeztünk az Erzsébet Mórahalmi Gyógy-
fürdıben, ahol elsısorban arra voltunk kíváncsiak, az ide látogatók hogyan ítélik meg a 
mórahalmi fürdıt, miért épp ebben a kisvárosi fürdıben töltik szabadidejüket. Naponta 50 
ember megkérdezése volt a cél, a kor és a nem kiválasztása véletlenszerően történt, a vá-
laszadás pedig természetesen önkéntes volt. Így az 5 nap alatt 255 értékelhetı kérdıívvel 
sikerült elkészülni. Az elkészült kérdıívek elemzése során összehasonlításként felhasznál-
tuk a fürdı 2008-as kérdıíves felmérését is. A Thermál Panzió esetében feldolgoztuk a 
látogatói statisztikákat, és azok alapján következtetéseket vontunk le a város turisztikai 
vonzáskörzetére vonatkozóan.  

3. A turizmus szerepe a területfejlesztésben 

3.1. A turizmus fıbb folyamatai 

KA turizmus a világgazdaság egyik legdinamikusabban fejlıdı ágazata. A WTO adatai 
alapján 1950-ben a nemzetközi turistaérkezések száma 25,3 millió fı volt, míg 2008-ban 
már elérte a 904 milliót,1 a nemzetközi turizmus bevételei pedig a 642 milliárd eurót.  
Európa szerepe hagyományosan jelentıs a világ turizmusában, hiszen a globális bevételek 
több mint felét adja: 322 milliárd eurót.2 A turizmus motivációi az évek során természete-
sen sokat változtak, de napjainkban is az üdülés, pihenés, rekreáció állnak az elsı helyen, 
kb. 50%-os részesedéssel. Ez kedvezıen hat Magyarország turisztikai helyzetére és lehetı-
ségeire, hiszen fıként ezen a téren tudunk vonzó lehetıségeket kínálni az ideérkezı látoga-
tók számára.3 

A globális keresleti trendek fontos eleme, hogy az idısek részvétele a turizmusban ro-
hamosan nı. Ehhez kapcsolódóan nı a kényelem és biztonság iránti igény, valamint a ké-
nyelmes közlekedési formák iránti kereslet. De erısebb az igény a nyugodtabb kikapcsoló-
dásra, nı a személyre szabott, egyedi termékek iránti kereslet is. Mivel az idısek inkább 
fıszezonon kívül utaznak, mert nem szeretik a tömeget, valamint szabadidı bármikor a 
rendelkezésükre áll, ezért az idısek növekvı részvételének a turizmusban szezonalitást 
csökkentı hatása is van.4 Az egészségtudatosság, mint nemzetközi trend, hazánkban is 
egyre több embernél tapasztalható. Bár csökkent az emberek szabadideje, a vásárlóerejük 
nıtt az elmúlt évtizedekben, így hajlandóak (és képesek) nagyobb összegeket is költeni 
arra, hogy javítsanak egészségi állapotukon.5 

A kínálati trendeknél elmondható, hogy a hagyományok felkarolása jelentıs turisztikai 
vonzerıt jelenthet a látogatók számára, ugyanakkor a helyi lakosok jólétét is emeli, a kö-
zösséget szorosabbá főzi.6 A fogyasztók hatalmának növekedése rákényszeríti a vállalko-
zásokat, hogy fogyasztóorientálttá váljanak, mely a turisztikai kínálat minıségének javulá-
sát és sokszínőségét eredményezi.7 



A turizmus szerepe Mórahalom fejlıdésében  ~  147

 

3.2. A turizmus gazdasági hatásai 

A turizmus gazdasági hatásai elsısorban a turisták által elköltött pénzen keresztül vizs-
gálhatóak. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 1998-ban hazánkban az ágazatból szár-
mazó devizabevétel 2,5 milliárd USD volt,8 2001-ben pedig már 4,4 milliárd USD. A sta-
tisztikák alapján az egy fıre jutó költés a tartózkodási idıvel, az igénybe vehetı szolgálta-
tások minıségével és mennyiségével arányosan növekszik. A tudatos tervezéssel végzett 
turizmusnak éppen ezért több pozitív hatása is megfigyelhetı egy adott településen. Ilyen a 
turizmus multiplikátor hatása, amely azt jelenti, hogy a turisták kiadásai jövedelmet nyúj-
tanak a szolgáltatóknak és ez a hatás a gazdaságban továbbgyőrőzve egyre nı. Szintén 
pozitív hatás a magasabb árszínvonal: a turistaszezonban emelkednek az árak, hogy a szol-
gáltatók megtermeljék éves jövedelmüket. Minél szélesebb a turistaszezon, annál kevésbé 
kell megemelni az árakat, ami pedig a látogatók számára kedvezı. Ezért érdemes szezona-
litást csökkentı télen-nyáron igénybe vehetı szolgáltatásokat kialakítani. A következı 
pozitív hatás a foglalkoztatásban mutatkozik meg: a turizmus munkahelyteremtı szektor. 
A turizmus jótékony hatással lehet a gazdasági szerkezetre, mert további fejlıdéseket in-
dukál és a helyi lakosság jólétéhez is hozzájárul.9 A hazai gazdaságfejlesztés éppen ezért 
potenciális sikerágazatnak tekinti a turizmust, hiszen egyszerre több cél elérését is szolgálja: 
munkahelyteremtés, fizetési mérleg javítása és területfejlesztés.10 

A megfelelı turisztikai fejlesztések gyökeres fordulatot hozhatnak egy-egy település 
életében. Jó példa erre Mórahalom, hiszen húsz évvel ezelıtt még senki nem tekintett rá, 
mint turisztikai célpontra, 2009-ben pedig már kb. 35 ezer vendégéjszakát tudhatott a ma-
gáénak, mellyel Csongrád megye 2. legnépszerőbb desztinációja.11 De természetesen fejlı-
dési útja nem egyedülálló az országban, hasonló példát jelent a Szatmár-Beregi síkságon 
elhelyezkedı Vásárosnamény, amely hosszú idın át mezıgazdasági terület volt, mára 
azonban számottevı sikereket ér el a turizmus területén, miközben a hagyományos mezı-
gazdaság visszaszorult.12 A másik jó példa Kehidakustány, mely az 1990-es évek közepén 
a csıd szélére sodródott, ám a fürdıfejlesztésnek köszönhetıen sikerült megfordítania a 
kedvezıtlen folyamatokat.13  

3.3. A turizmus kapcsolata a területfejlesztéssel 

A területfejlesztés és a turizmus kapcsolatáról (annak irányairól, jellegérıl, jelentıségé-
rıl) a felfogásbeli különbségek miatt megoszlanak a szakmai vélemények. Aubert A.14 
szerint a szolgáltatásokra koncentráló gazdaságokban a területfejlesztés és a turisztikai 
fejlesztés erısen összekapcsolódik. Az integrált fejlesztés szükségességét alátámasztja a 
már említett multiplikátor hatás, hiszen a turizmus kihat az egész társadalmi-gazdasági 
rendszerre. Péteri L.15 véleménye, hogy a turizmus „tipikus ágazatközi-, tárcaközi- és nem-
zetközi tevékenység”, amely szoros kapcsolatban van a területfejlesztéssel, területrende-
zéssel. Michalkó G.16 is az interszektorális jelleget emeli ki, amibıl fakadóan a turizmus 
nem csak eszköze a területfejlesztésnek, hanem profitál is belıle. Hanusz Á.–Pristyák E.17 
szatmár-beregi térségben végzett kutatásai is azt a következtetést vonták le, hogy a turiz-
musnak jelentıs területfejlesztı hatása van, mely széles körben megfigyelhetı. Csordás 
L.18 Alföldön végzett kutatásai is azt bizonyítják, hogy a turizmus az egyik eszköze lehet a 
terület- és településfejlesztés, valamint a vidéki térségek megújításának. Álláspontunk 
szerint a turizmusnak nem csak következménye lehet a területfejlesztés, hanem oka is, 
ugyanis az attrakció megléte nem elegendı a turizmushoz. Azaz egy szoros kölcsönhatás 
van a két terület között, és nem lehetséges prioritási sorrendet megállapítani. A település-
fejlesztés az idegenforgalom szükséges feltétele, hiszen csak akkor alakul ki a motiváció 
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egy terület iránt, ha ott fejlett infra- és szuprastruktúra van, megfelelı a közbiztonság, a 
higiéniai körülmények és az intézményrendszer. Éppen ezért a településfejlesztési progra-
mokban a turizmust gyakran a területfejlesztés szempontjából legfontosabb prioritások 
közé sorolják. 

4. Mórahalom fejlıdésének történeti háttere 

Mórahalom Csongrád megye déli részén, Szegedtıl 20 km-re az 55-ös fıút mentén he-
lyezkedik el. A város sokáig nem élvezte a turizmus fentebb bemutatott pozitív hatásait, 
hiszen az ágazat kialakulása a településen hosszú, és sajátos fejlıdési út eredménye. Fejlı-
dési útja figyelemre méltó, hiszen 120 éve még nem is létezett, mint önálló település, ma 
pedig már saját vonzáskörzettel rendelkezı kistérségi központ, Csongrád megye egyik 
legvonzóbb turisztikai célterülete. 

Az 1960. évi népszámlálás adatai szerint Mórahalom lakossága 6142 fı volt, ebbıl a 
belterület lakossága 1799 fı.19 A lakosságszám jelentısen nem változott innentıl kezdve, 
azonban a megoszlás a fordítottja lett. 2008-ban az 5948 fıbıl 4417 a belterületi és csak 
1531 fı a külterületi lakos. A legfrissebb adatok szerint (2011. 01. 01) jelenlegi lakosainak 
száma 6090 fı.20 

A hatvanas évekbeli erısen mezıgazdasági jellegét mutatja, hogy az akkori 6142 fıbıl 
4895 földmővesként dolgozott. Ma már jóval differenciáltabb a foglalkoztatási összetétel, 
hiszen a turizmusnak jelentıs munkahelyteremtı és gazdaságszerkezet-átalakító hatása 
volt. A település mezıgazdaság-orientáltságról turizmusorientáltságra való átállását jól 
tükrözi például, hogy a szakiskola mezıgazdasági segédmunka képzésrıl átállt a turisztikai 
szektor szolgálatába (falusi vendéglátók képzése – falusi turizmus; masszırképzés – 
gyógyturizmus). A fejlıdés közigazgatási változásokkal is összekapcsolódott: Mórahalmot 
1970-ben nagyközséggé, 1984-ben városi jogú nagyközséggé, majd 1989. március elsején 
várossá nyilvánították.21 

5. Mórahalom turizmusa és fejlesztései 

5.1. Intézményi háttér 

Ahhoz, hogy tervszerő és szervezett turizmusfejlesztés kezdıdhessen egy településen, 
szükség van megfelelı intézményi háttér kialakítására.22 Ennek érdekében 1996-ban meg-
alakult a Turisztikai Egyesület, melynek célja volt, hogy Mórahalmot is bekapcsolja a tu-
rizmus piacába, mint turisztikai célterületet. A következı évben – Csongrád megyében 
harmadikként – Tourinform Irodát alakítottak ki. A város 1999 óta képviselteti magát az 
utazás-kiállításon is, hogy a potenciális látogatókat tájékoztassák az itt igénybe vehetı 
szolgáltatásokról. Néhány év alatt tehát létrejöttek azok az intézmények, amelyek az ide-
genforgalom szervezésében, a vonzerık bemutatásában kulcsfontosságúak. 

5.2. Mórahalom természeti vonzerıi 

Természetesen Mórahalom legnagyobb turisztikai vonzerejét a városközpontban lévı 
gyógyfürdı jelenti, de nem ez az egyetlen érdemleges látnivaló. A környék természeti ér-
tékei is vonzóak, mely fontos szerepet játszhat abban, hogy komplex turisztikai terméket 
kínáljon Mórahalom a város iránt érdeklıdı turistáknak. A külterület növényvilága rendkí-
vül gazdag, a semlyékek országos növényritkaságokkal van teli, hogy csak az orchideákat, 
az egyhajú virágot, a kardvirágot, vagy a kornics tárnicsot említsük. Mórahalom környéke 
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Csongrád megye botanikai szempontból legjobban kutatott területe.23 Ökoturisztikai szem-
pontból a legértékesebb területek a védett Csipaki semlyék, Tanaszi rét, Madarász-tó, 
Nagyszéksós-tó és a Csodarét. Mórahalmon és környékén hét féle túraútvonalat alakítottak 
ki és 3 kiépített tanösvényt létesítettek. Külön kiemelendı az ún. Bölömbika-tanösvény, 
mely a madármegfigyelésen kívül a Mórahalmon lévı egyedülálló bivalyrezervátum láto-
gatását is tartalmazza. A bivalyrezervátum 2008 nyarán létesült azzal a céllal, hogy a biva-
lyok természetes úton rendbe hozzák a kiszáradt nagyszéksósi-tavat, ugyanis ezek az álla-
tok lerágják a nádat, ezzel hozzájárulnak a terület rekultivációjához. A látványosságként is 
szolgáló rezervátum 47,5 millió Ft-os támogatásból és 2,5 millió Ft önerıvel valósult meg. 

5.3. A gyógyfürdı fejlıdési útja 

Az elsı termálkutat – mely jelenleg is üzemel – 1960-ban fúrták a településen. Erre ala-
pozva 1964. szeptember 5-én megnyílt az állandó (téli-nyári üzemő) fürdı. A fürdı bıvíté-
sét 1986-ban Kószó Dezsı 2 millió Ft-os adománya indította el, ennek köszönhetıen meg-
épült a 33,3 x 21 m-es 2 méter mély úszómedence.24  

A tervszerő és nagyobb léptékő fejlesztések azonban csak 1999-tıl indultak meg. Ez év 
októberében a régi épülethez egy fedett szárnyat építettek, melyben kialakítottak egy tan-
medencét és egy gyógymedencét. A 2001-ben elnyert pályázati összegek további fejleszté-
seket tettek lehetıvé (1. táblázat). 

 
1. táblázat. 2001-ben a mórahalmi fürdıfejlesztésre elnyert pályázatok 

Table 1. Financial aids for spa development at Mórahalom in 2001 

A pályázat neve Elnyert összeg Önerı 

Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési alprogram      82,5 millió Ft 80 millió Ft 

PHARE 150 millió Ft 50 millió Ft 

Forrás: www.morahalom.hu 
 
E támogatásoknak köszönhetıen 2002-ben elkészült a kültéri úszómedence új csempe-

burkolata és modern vízforgató-rendszere. Ugyanebben az évben a létesítmény – országo-
san 41.-ként – megkapta a gyógyfürdı minısítést. Egy új, 3 szintes épület is elkészült 2003 
ıszén, ekkor ismételten nıtt a medencék száma, valamint az igénybe vehetı szolgáltatások 
mennyisége és minısége. A fejlesztések ezután sem torpantak meg, sıt: 2004 májusában 
az eddigi legnagyobb medencebıvítés következett be: átadták a családi csúszdás medencét, 
a csúszdás gyermek- és bébipancsolót, valamint az élmény- és tanmedencét.  

Az arculatváltás következtében 2004. július 2-án a komplexum új nevet kapott, innentıl 
nevezik Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdınek. 2005-ben átadták a rendezvénymedencét, 
melyre a DARFT határozata alapján Mórahalom 37 millió Ft vissza nem térítendı támoga-
tást nyert. A fejlesztéseknek köszönhetıen a fürdı összes vízfelülete elérte a 2200 m2-t, 
befogadó kapacitása pedig a 4700 fıt. A Magyar Fürdıszövetség Minısítı Rendszere alap-
ján gyógyfürdı kategóriában 2006-ban a legmagasabb, 4*-os minısítést érdemelte ki. 

A kisebb volumenő fejlesztések 2007-tıl sem maradtak el. A földszinti finn szauna 
mellé új csobbanó medencét és pihenıt építettek, majd egy új összekötı épület került ki-
alakításra. Az összekötı épület külsı oldalán egy wellness medence is létesült, mely egész 
évben várja a vendégeket. 2007 szeptemberében átadták az Egészségházat, amely szintén 
nagyrészt pályázati támogatásból létesült. Ugyanezen évben, a 2004-ben fúrt új termálkút 
vizét is gyógyvízzé minısítik, a 67,5 °C-os víz a teljes komplexum főtése mellett Móraha-
lom középületeinek főtését is ellátja.25 

2008-ban újabb nagy léptékő, 880 milliós fürdıfejlesztésbe kezdett a város, melyhez az 
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Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatí
nyújtott. A térségben egyedülálló fedett baba-mama barát fürdıszárny 
tóberében került sor, melynek köszönhetıen a fürdı vízfelülete újabb 400 m
pedig 3000 m2-rel bıvült. A többszintes kalandmeden
fedett csúszda, a termál ülımedence, a jacuzzi, a kneipp
navilág nem csak a forgalmat növeli, hanem a szezonalitást is csökkenti a településen. A 
fejlesztéssel párhuzamosan egy háromszintes kistérségi járóbeteg
alakítására is sor került.  

A fejlesztések hatására jelentısen nıtt a fürdı vendégforgalma
rében 2004 és 2005 között figyelhetı meg ugrásszerő létszámnövekedés, 
2004-es medencebıvítések, az épületben megnyíló számos masszázs
vételének lehetısége és a Panzió megnyitása, mellyel a gyógyulni vágyó vendégeknek 
lehetısége van hosszabb ideig is a fürdı közvetlen közelében megszállni.
még csak kb. 121 ezer látogatója volt a fürdınek, addig 2009
ezer fıt, vagyis 5 év alatt közel háromszorosára nıtt a vendégforgalom

 
1. ábra. A mórahalmi fürdı vendégforgalmának alakulása 2004 és 2009 között

Figure 1. Changes of arrivals at the Spa (2004

Forrás: Mórahalom Város Önkormányzatának adatai alapján saját szerk.
 
Mindez 2004-ben több mint 64 millió 400 ezer Ft bevételt jelentett, míg 5 

már a 308 millió 300 ezer Ft-ot is meghaladta a fürdı bevétele. Ez azt jelenti, hogy a bev
telek az 5 év alatt nemhogy háromszorosára, hanem közel 5

Az évek során a fejlesztésekkel párhuzamosan
mentek keresztül. A felnıtt jegy 1999-ben 180 Ft, a diák/nyugdíjas 150 Ft, a családi jegy
2 felnıtt és 1 gyermek – pedig 540 Ft volt. 2009
nyugdíjas jegy 1100 Ft, a családi jegy pedig 3700 Ft. 
az árak, de a hatalmas szolgáltatásbıvüléshez képest ez nem jelentıs. 
hozzájárul természetesen a 10 év alatt bekövetkezett infláció is, de fı oka a jelentıs szo
gáltatás-bıvülés. 

Alföldi Operatív Programja 50%-os támogatást 
mama barát fürdıszárny átadására 2010 ok-

tóberében került sor, melynek köszönhetıen a fürdı vízfelülete újabb 400 m2-el, területe 
bıvült. A többszintes kalandmedence, a gyermek- és bébipancsoló, a két 

fedett csúszda, a termál ülımedence, a jacuzzi, a kneipp-medence, a jégkása kút és a szau-
világ nem csak a forgalmat növeli, hanem a szezonalitást is csökkenti a településen. A 

intes kistérségi járóbeteg-szakellátó központ ki-

fejlesztések hatására jelentısen nıtt a fürdı vendégforgalma. A gyógyvendégek kö-
rében 2004 és 2005 között figyelhetı meg ugrásszerő létszámnövekedés, ennek okai a 

bıvítések, az épületben megnyíló számos masszázs-szolgáltatás igénybe-
vételének lehetısége és a Panzió megnyitása, mellyel a gyógyulni vágyó vendégeknek 
lehetısége van hosszabb ideig is a fürdı közvetlen közelében megszállni. Míg 2004-ben 

zer látogatója volt a fürdınek, addig 2009-re ez már meghaladta a 312 
ezer fıt, vagyis 5 év alatt közel háromszorosára nıtt a vendégforgalom (1. ábra). 

fürdı vendégforgalmának alakulása 2004 és 2009 között 

Changes of arrivals at the Spa (2004–2009) 

 
Mórahalom Város Önkormányzatának adatai alapján saját szerk. 

ben több mint 64 millió 400 ezer Ft bevételt jelentett, míg 5 évvel késıbb 
ot is meghaladta a fürdı bevétele. Ez azt jelenti, hogy a bevé-

telek az 5 év alatt nemhogy háromszorosára, hanem közel 5-szörösére nıttek (2. ábra).  
a fejlesztésekkel párhuzamosan a belépıjegy árak is jelentıs változáson 

ben 180 Ft, a diák/nyugdíjas 150 Ft, a családi jegy – 
2009-ben a felnıtt jegy már 1500 Ft, a diák/ 

díjas jegy 1100 Ft, a családi jegy pedig 3700 Ft. 2011-ben is emelkedtek valamelyest 
az árak, de a hatalmas szolgáltatásbıvüléshez képest ez nem jelentıs. Az emelésekhez 
hozzájárul természetesen a 10 év alatt bekövetkezett infláció is, de fı oka a jelentıs szol-
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Az áremelkedések ellenére országos viszonylatban Mórahalom még mindig az olcsó 
fürdık közé tartozik, különösen, ha figyelembe vesszük az egyes versenytársaknál elérhetı 
szolgáltatásokat is. A vetélytársak összehasonlítása természetesen nehéz, hiszen minden 
fürdı más-más szolgáltatásokat kínál, de az Erzsébet Gyógyfürdı például a
a dávodi strandnál is több szolgáltatást nyújt, jegyár tekintetében mégis olcsóbb náluk.
szegedi Napfényfürdı ugyan egy jóval magasabb szintet képvisel, azonban a Mórahalomra 
érkezık szempontjából fontos motiváció lehet, hogy itt bár kevesebb szolgáltatást kapnak, 
mindenképp megfizethetıbb az itteni fürdı.  

 
2. ábra. A fürdı bruttó bevételének alakulása 2004

Figure 2. Gross revenues of the Spa (2004

Forrás: Mórahalom Város Önkormányzatának adatai alapján saját szerk.
 
A fellendült turizmus elengedhetetlen feltétele az elsıdleges szuprastruktúra jelenléte, 

ez foglalja magában a szálláshelyeket és a vendéglátóhelyeket. Mórahalmon igen szeg
nyes volt a szálláskínálat, mára azonban ez is jelentısen megváltozott. 2000
3 család foglalkozott magán-szállásadással, míg 2009
száma 2001 és 2009 között több mint tízszeresére, a férıhelyeké 38
lentıs férıhely-bıvülésre úgy tőnik szükség is van, ugyanis 2008
töltöttek el a városban, amivel Mórahalomé a megyei rangsorban a második hely.
szakák után befolyó idegenforgalmi adó nagysága is jelentısen nıtt 

 
2. táblázat. A város idegenforgalmi adóbevételének alakulása 2001

Table 2. Tourist tax revenues in Mórahalom (2001

Évek IFA bevétel (Ft/év)

2001 
2002 
2003 
2004 1 515 100
2005 3 657 300
2006 5 137 500
2007 6 344 800
2008 8 
2009 8 660 000

Forrás: Mórahalom Város Önkormányzatának adatai alapján saját szerk.
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zonylatban Mórahalom még mindig az olcsó 
fürdık közé tartozik, különösen, ha figyelembe vesszük az egyes versenytársaknál elérhetı 

társak összehasonlítása természetesen nehéz, hiszen minden 
az Erzsébet Gyógyfürdı például a cserkeszılıi és 

a dávodi strandnál is több szolgáltatást nyújt, jegyár tekintetében mégis olcsóbb náluk. A 
szegedi Napfényfürdı ugyan egy jóval magasabb szintet képvisel, azonban a Mórahalomra 

os motiváció lehet, hogy itt bár kevesebb szolgáltatást kapnak, 

A fürdı bruttó bevételének alakulása 2004–2009 között 

Gross revenues of the Spa (2004–2009) 

 
Mórahalom Város Önkormányzatának adatai alapján saját szerk. 

A fellendült turizmus elengedhetetlen feltétele az elsıdleges szuprastruktúra jelenléte, 
ez foglalja magában a szálláshelyeket és a vendéglátóhelyeket. Mórahalmon igen szegé-

ínálat, mára azonban ez is jelentısen megváltozott. 2000-ben még csak 
szállásadással, míg 2009-ben már közel 80.26 A szálláshelyek 

száma 2001 és 2009 között több mint tízszeresére, a férıhelyeké 38-ról 682-re nıtt. A je-
ik szükség is van, ugyanis 2008-ban 35 734 vendégéjszakát 

Mórahalomé a megyei rangsorban a második hely. A vendégéj-
befolyó idegenforgalmi adó nagysága is jelentısen nıtt (2. táblázat). 

A város idegenforgalmi adóbevételének alakulása 2001–2009  
Tourist tax revenues in Mórahalom (2001–2009) 

IFA bevétel (Ft/év) 

1700 
17 800 

612 500 
1 515 100 
3 657 300 
5 137 500 
6 344 800 
 724 800 

8 660 000 

Mórahalom Város Önkormányzatának adatai alapján saját szerk. 
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Figyelemre méltó, hogy 2001 és 2008 között több mint 5000-szeresére emelkedtek az 
idegenforgalmi adóbevételek! A 2009-es év ugyanakkor kisebb csökkenést mutat, mely a 
gazdasági világválság negatív hatásainak és a sokszor csapadékos idıjárásnak tudható be. 
A 2003-as évtıl a bevételekben megfigyelhetı ugrásszerő fejlıdéshez hozzájárult a Ther-
mál Panzió megnyitása, mely jelentıs idegenforgalmi adóbevételt jelent a városnak.  

5.4. Mórahalom turisztikai vonzáskörzete a Thermál Panzió adatai alapján  

A 2011-ben nyílt Colosseum Hotel megnyitása elıtt Mórahalom egyetlen kereskedelmi 
szálláshellyel rendelkezett: ez a 3*-os Thermál Panzió, melyet 2002 októberében adtak át. A 
helyi turizmus dinamikus fejlıdését mutatja, hogy míg 2003-ban még csak 580 ezer Ft ide-
genforgalmi-adóbevételt hozott a városnak, 2008-ban már több mint 4 millió 700 ezer forin-
tot. A panzió adatbázisát felhasználva az volt a célunk, hogy felmérjük, honnan keresik fel a 
leginkább a várost, illetve a gyógyfürdıt. Az adatok 2008 év végiek, de fontos megjegyezni, 
hogy a Panzió csak 2007. május óta rendelkezik ezzel az adatbázissal. 2008 év végi adatok 
alapján 603 különbözı településrıl összesen 6744 új vendéget regisztráltak (a visszatérı 
vendég nem szerepel az adatbázisban), ebbıl Budapest 1263 új vendéget adott. 

Budapest után a legtöbben Szegedrıl (220) érkeztek a Panzióba, viszont Csongrád me-
gye a megyei listán csak ötödik. Ennek oka egyrészt az, hogy kevés település van a me-
gyében, kevés a nagy küldı központ. Másrészt pedig jól kiépített a közlekedés Szeged és 
Mórahalom között, így a sőrő buszjáratokkal fél óra alatt elérhetı a város, viszont Csong-
rád megye messzebbi településeirıl már nem biztos, hogy megéri Mórahalomra utazni, 
hisz sok környezı (és jobban elérhetı) település rendelkezik saját fürdıvel (Makó, Hód-
mezıvásárhely, Szentes). A másik két legtöbb új vendéget küldı település Baranya me-
gyében található: Pécs (214) és Mohács (210), míg Baranya megye a harmadik a küldı 
megyék listájában. A megyei listát vezetı Bács-Kiskun megyébıl az elsı település csak az 
5. helyen áll: ez Baja (196) (3. táblázat). 

 
3. táblázat. A panzió küldı településeinek top20-as listája Budapest kivételével 

Table 3. The 20 most important tourist sending places according to the guesthouse’s 
database (without Budapest) 

Település Megye Fı Település Megye Fı 

  1. Szeged Csongrád 220 11. Százhalombatta Pest 73 

  2. Pécs Baranya 214 12. Bóly Baranya 70 

  3. Mohács Baranya 210 13. Paks Tolna 70 

  4. Szekszárd Tolna 207 14. Harta Bács-Kiskun 58 

  5. Baja Bács-Kiskun 196 15. Debrecen Hajdú-Bihar 52 

  6. Kecskemét Bács-Kiskun 193 16. Vecsés Pest 48 

  7. Székesfehérvár Fejér 122 17. Dunakeszi Pest 46 

  8. Dunaújváros Fejér 101 18. Jánoshalma Bács-Kiskun 44 

  9. Kalocsa Bács-Kiskun   79 19. Sükösd Bács-Kiskun 44 

10. Érd Pest   78 20. Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun 42 

Forrás: Thermál Panzió adatbázisa alapján saját szerkesztés 

 
A 2008. dec. 31-ig a panzióba érkezett új vendégek számát megyénk szerint vizsgálva 

megállapítható, hogy a három „dobogós” Bács-Kiskun, Pest megye és Baranya megye (3. 
ábra). Pest megye Budapest kivételével tartalmazza az adatokat, ugyanis a fıváros nagy-
mértékben torzította volna a megyei rangsort. Bács-Kiskun megyébıl 1203 új fı érkezett a 
panzióba, ezzel magasan megelızve a második Pest megyét. Jelentıs küldı területnek 
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mondható még Tolna megye 520 új vendéggel. Szembetőnı, hogy a keleti szomszédos 
megyékbıl, valamint Csongrád megyébıl kevesen jönnek. Ez persze annak is betudható, 
hogy aki közel lakik, az csak egy napra látogat el a fürdıbe, és nem tölt el vendégéjszakát 
a panzióban. A keleti megyék anyagi helyzete is kevésbé kedvezı, valamint az ott élık 
saját megyéjükben is találhatnak jól elérhetı és megfizethetı árú gyógyfürdıt. A legkev
sebben Vas, Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala megyébıl jöttek.

 
3. ábra. A panzióba érkezett vendégek megyénkénti megoszlása

Figure 3. Guests of the guesthouse by the county of origin

Forrás: Thermál Panzió adatbázisa alapján saját szerkesztés

5.5. Turizmushoz kapcsolódó egyéb fejlesztések

Ahhoz, hogy ez a város vonzó legyen, nemcsak a fürdı és a szálláshelyek szorulnak f
lyamatos fejlesztésre, hanem gyakorlatilag a város 
géhez ma már egyre nagyobb hangsúllyal járulnak hozzá az épített elemek is,
ezek fejlesztése, hogy az ideérkezı turista pozitív benyomást szerezzen és komfortosan 
érezze magát. Az integrált turizmusfejlesztés részeként 
ják el, ezt az alábbi példák is jól illusztrálják. 

Az általános iskola fejlesztése, bıvítése, új tantermek átadása, arculatváltása 2000
történt. Középiskolai résszel is bıvítették 2005-
a tanulók a városban és a tanulható szakmák is a város turizmusát szolgálják: gyógy
masszır, fizikoterápia, falusi vendéglátás. 

Az Aranyszöm Rendezvényházat 2003 szeptemberében adták át, ezzel egy profi
reltségő, 300 fıs színháztermet alakítottak ki a város központjában. A színházi elıadásokon, 
gálákon, koncerteken kívül konferenciáknak is helyet ad. 2011
ték meg a ház udvarában a Homokháti Sokadalmat, mely majdnem két
koncertekkel várja az érdeklıdıket. Egyre nagyobb számban vonz turistákat a környezı tel
pülésekrıl, sokan szándékosan ezt az idıszakot választják nyaralási idejüknek.

Mindezek mellett a városban folyamatos a virágültetés, parkszépítés. 
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mondható még Tolna megye 520 új vendéggel. Szembetőnı, hogy a keleti szomszédos 
bıl, valamint Csongrád megyébıl kevesen jönnek. Ez persze annak is betudható, 

hogy aki közel lakik, az csak egy napra látogat el a fürdıbe, és nem tölt el vendégéjszakát 
a panzióban. A keleti megyék anyagi helyzete is kevésbé kedvezı, valamint az ott élık 
saját megyéjükben is találhatnak jól elérhetı és megfizethetı árú gyógyfürdıt. A legkeve-

Zemplén és Zala megyébıl jöttek. 

A panzióba érkezett vendégek megyénkénti megoszlása 

Guests of the guesthouse by the county of origin 

 
Thermál Panzió adatbázisa alapján saját szerkesztés 

. Turizmushoz kapcsolódó egyéb fejlesztések 

Ahhoz, hogy ez a város vonzó legyen, nemcsak a fürdı és a szálláshelyek szorulnak fo-
gyakorlatilag a város minden létesítménye. A tájkép szépsé-

géhez ma már egyre nagyobb hangsúllyal járulnak hozzá az épített elemek is,27 így fontos 
rista pozitív benyomást szerezzen és komfortosan 

Az integrált turizmusfejlesztés részeként Mórahalmon ezeket sem hanyagol-

Az általános iskola fejlesztése, bıvítése, új tantermek átadása, arculatváltása 2000-ben 
-ben, hogy minél több ideig maradhassanak 

a tanulók a városban és a tanulható szakmák is a város turizmusát szolgálják: gyógy-

Az Aranyszöm Rendezvényházat 2003 szeptemberében adták át, ezzel egy profi felsze-
gő, 300 fıs színháztermet alakítottak ki a város központjában. A színházi elıadásokon, 

gálákon, koncerteken kívül konferenciáknak is helyet ad. 2011-ben már nyolcadjára rendez-
ték meg a ház udvarában a Homokháti Sokadalmat, mely majdnem kétheti programmal, 
koncertekkel várja az érdeklıdıket. Egyre nagyobb számban vonz turistákat a környezı tele-
pülésekrıl, sokan szándékosan ezt az idıszakot választják nyaralási idejüknek.28 

Mindezek mellett a városban folyamatos a virágültetés, parkszépítés. 2004-ben és 2007-
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ben a „Virágos Magyarországért” program különdíjazottja lett.
ırzése érdekében 2000 óta szelektív hulladékgyőjtés mőködik a városban, 2009 óta pedig 
tilos közterületen dohányozni és alkoholt fogyasztani. 

Az egészségturizmushoz kapcsolódóan Szent Margit Egészségházat alakítottak ki, sz
mos szakrendelıvel, így a városlakóknak, valamint az ideérkezı vendégeknek nem kell 
ezen szolgáltatásokért sem Szegedre vagy más nagyvárosokba utazniuk. 

6. A mórahalmi fürdı a vélemény

Kérdıíves felmérésünkben elsısorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan vélekednek a 
gyógyfürdı látogatói a szolgáltatásokról, az ár-
mórahalmi fürdırıl. 

A felmérésbıl úgy tőnik, az emberek kifejezetten jó
kérdezetteknek több mint 63%-a teljes mértékben jól érezte magát, 35% inkább jól és 
mindössze 4 ember válaszolta azt, hogy inkább nem érzi jól magát. Olyan ember nem volt 
a megkérdezettek között, aki egyáltalán nem érezte v
voltak elégedettek, azok közül ketten az építkezésre panaszkodtak (a zaj zavarta ıket a 
nyugodt kikapcsolódásban), egy vendég a hosszú reggeli sorban állás miatt volt elégede
len, a negyedik válaszadó pedig azért, mert nem kapott beutalót a gyógyvízre, pedig emiatt 
utazott ide. Kíváncsiak voltunk arra is, a vendégek honnan értesülnek leginkább a fürdırıl, 
melyik reklámforma gyızi meg az embereket a legjobban 

 
4. ábra. A megkérdezettek honnan értesültek a fürdır

Figure 4. How the visitors heard about the Spa

Forrás: a kérdıíves felmérés alapján saját szerk.
 
Az eredmény nem meglepı – számos kutatás jutott ugyanerre a következtetésre 

a leghatékonyabb marketingeszköz, amikor az ember saját ismerıseitıl
ajánlást. Ez 53%-ban befolyásolta az ideérkezık döntését. 2 ember kivételével minden 
megkérdezett ajánlja a fürdıt barátainak, ismerıseinek. Sokan jelöltették be az egyéb kat
góriát, amelyen belül elsısorban azt a választ kaptuk, hogy már 

ben a „Virágos Magyarországért” program különdíjazottja lett.29 A vonzó környezet meg-
ırzése érdekében 2000 óta szelektív hulladékgyőjtés mőködik a városban, 2009 óta pedig 
tilos közterületen dohányozni és alkoholt fogyasztani.  

turizmushoz kapcsolódóan Szent Margit Egészségházat alakítottak ki, szá-
mos szakrendelıvel, így a városlakóknak, valamint az ideérkezı vendégeknek nem kell 
ezen szolgáltatásokért sem Szegedre vagy más nagyvárosokba utazniuk.  

a vélemények tükrében 

Kérdıíves felmérésünkben elsısorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan vélekednek a 
-érték arányról, illetve honnan értesültek a 

A felmérésbıl úgy tőnik, az emberek kifejezetten jól érzik magukat a fürdıben. A meg-
a teljes mértékben jól érezte magát, 35% inkább jól és 

mindössze 4 ember válaszolta azt, hogy inkább nem érzi jól magát. Olyan ember nem volt 
a megkérdezettek között, aki egyáltalán nem érezte volna jól magát a fürdıben. Akik nem 
voltak elégedettek, azok közül ketten az építkezésre panaszkodtak (a zaj zavarta ıket a 
nyugodt kikapcsolódásban), egy vendég a hosszú reggeli sorban állás miatt volt elégedet-

em kapott beutalót a gyógyvízre, pedig emiatt 
utazott ide. Kíváncsiak voltunk arra is, a vendégek honnan értesülnek leginkább a fürdırıl, 
melyik reklámforma gyızi meg az embereket a legjobban (4. ábra). 

A megkérdezettek honnan értesültek a fürdırıl  

How the visitors heard about the Spa 

 
a kérdıíves felmérés alapján saját szerk. 

számos kutatás jutott ugyanerre a következtetésre –, hogy 
a leghatékonyabb marketingeszköz, amikor az ember saját ismerıseitıl, barátaitól kap 

ban befolyásolta az ideérkezık döntését. 2 ember kivételével minden 
megkérdezett ajánlja a fürdıt barátainak, ismerıseinek. Sokan jelöltették be az egyéb kate-
góriát, amelyen belül elsısorban azt a választ kaptuk, hogy már emlékezete óta ismeri a 
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fürdıt, helyi vagy környékbeli lakos. Illetve sokan említették a buszokon elhelyezett re
lámokat és a különbözı szórólapokat is. A megkérdezettek 10%
fürdırıl, újságból 6% tudta meg, rádióból pedig mindöss
formálódtak (34-en). Az eredmény hasonló a 2008
szintén az ismerısök révén informálódtak a legtöbben, illetve magas volt az egyéb kateg
riába tartozók száma (néhány tipikus válasz ebbıl a
orvosi beutalót kapott, Nyugdíjas Klubbal jött, stb.).

Hogy miért épp a mórahalmi fürdıre esett a választásuk (5
fı) azt válaszolták, hogy a közelség játszotta a legnagyobb szerepet döntésü
megfelelıen a megkérdezett vendégek közül a legtöbben Szegedrıl (82
ról, Szabadkáról, Domaszékrıl, Bajáról, Röszkérıl, Ásotthalomról jöttek. Az elsı 10 küldı 
településben csak Budapest nincs a közelben. 

 
5. ábra. A legnépszerőbb okok, amiért a mórahalmi fürdıt választották 2010

Figure 5. The most important reasons choosing the Spa at Mórahalom

Forrás: a kérdıíves felmérés alapján saját szerk.
 
Sokan korábbi, személyes tapasztalat miatt választották

(18%) – ez a motiváció jelentıs volt a 2008-ban válaszadók között is (16%).
Többen kíváncsiságból, reklám alapján, illetve a kedvezı ár és az ehhez képest magas 

színvonal miatt jöttek ide. 2008-ban a legtöbben az új medencék miatt jöttek a 
ok a 2010-es kérdıívben nyáron még nem jelentkezhetett, hisz az új fürdıszárny csak okt
berben került átadásra (míg a korábbi fejlesztéseket már megszokták a vendégek, így azok 
nem számítottak újnak). Nem elhanyagolható azok száma sem, akikn
hogy jöjjön el: 2008-ban 20%, 2010-ben 5%. Sokan voltak, akik azt szeretik, hogy családias 
a fürdı, hogy szép a környezet. Többen az önkéntes véradás során kapott ingyen jegy miatt 
jöttek és természetesen voltak olyanok is, akiket a 

Nem véletlen, hogy a korábbi személyes tapasztalat ilyen sok vendéget vonzott vissza újra, 
hiszen a megkérdezetteknek majdnem fele (119 fı) már 10
ben. Mindössze 46-an voltak, akik most elıször jártak itt és azok közül is 43
máskor is ellátogatnak ide. Azt, hogy a fürdı jó benyomást kelt az ideérkezı vendégekben az is 
alátámasztja, hogy a 255 megkérdezettbıl szinte mindenki tervezi, hogy máskor is ellátogat 
ide. A visszatérı vendégek közül a legtöbben a környéken laknak, de sokaknak a távolság sem 
jelent akadályt az újbóli visszatérésre. Akik nem tervezik, hogy még egyszer idejönnek, azok a 
túlzsúfoltságra, a kevés árnyékra hivatkoztak. Az elégedett vendégek 1/5
leségét emelte ki, hogy változatosak és minden korosztály igényeit kielégítik. 39 válaszadó 
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fürdıt, helyi vagy környékbeli lakos. Illetve sokan említették a buszokon elhelyezett rek-
lámokat és a különbözı szórólapokat is. A megkérdezettek 10%-a az interneten értesült a 
fürdırıl, újságból 6% tudta meg, rádióból pedig mindössze 5%. Sokan több helyrıl is in-

en). Az eredmény hasonló a 2008-ban végzett felméréshez, mely szerint 
szintén az ismerısök révén informálódtak a legtöbben, illetve magas volt az egyéb kategó-
riába tartozók száma (néhány tipikus válasz ebbıl a kategóriából: emlékezete óta ismeri, 
orvosi beutalót kapott, Nyugdíjas Klubbal jött, stb.). 

Hogy miért épp a mórahalmi fürdıre esett a választásuk (5. ábra), arra a legtöbben (79 
fı) azt válaszolták, hogy a közelség játszotta a legnagyobb szerepet döntésükben. Ennek 
megfelelıen a megkérdezett vendégek közül a legtöbben Szegedrıl (82-en), Mórahalom-
ról, Szabadkáról, Domaszékrıl, Bajáról, Röszkérıl, Ásotthalomról jöttek. Az elsı 10 küldı 

A legnépszerőbb okok, amiért a mórahalmi fürdıt választották 2010-ben 

The most important reasons choosing the Spa at Mórahalom 

 
a kérdıíves felmérés alapján saját szerk. 

Sokan korábbi, személyes tapasztalat miatt választották ismét a mórahalmi fürdıt 
ban válaszadók között is (16%). 

Többen kíváncsiságból, reklám alapján, illetve a kedvezı ár és az ehhez képest magas 
ban a legtöbben az új medencék miatt jöttek a fürdıbe, ez az 

es kérdıívben nyáron még nem jelentkezhetett, hisz az új fürdıszárny csak októ-
berben került átadásra (míg a korábbi fejlesztéseket már megszokták a vendégek, így azok 
nem számítottak újnak). Nem elhanyagolható azok száma sem, akiknek ismerıse ajánlotta, 

ben 5%. Sokan voltak, akik azt szeretik, hogy családias 
a fürdı, hogy szép a környezet. Többen az önkéntes véradás során kapott ingyen jegy miatt 
jöttek és természetesen voltak olyanok is, akiket a gyógyszolgáltatások vonzottak ide.  

Nem véletlen, hogy a korábbi személyes tapasztalat ilyen sok vendéget vonzott vissza újra, 
hiszen a megkérdezetteknek majdnem fele (119 fı) már 10-nél is több alkalommal járt a fürdı-

elıször jártak itt és azok közül is 43-an tervezik, hogy 
máskor is ellátogatnak ide. Azt, hogy a fürdı jó benyomást kelt az ideérkezı vendégekben az is 
alátámasztja, hogy a 255 megkérdezettbıl szinte mindenki tervezi, hogy máskor is ellátogat 

atérı vendégek közül a legtöbben a környéken laknak, de sokaknak a távolság sem 
jelent akadályt az újbóli visszatérésre. Akik nem tervezik, hogy még egyszer idejönnek, azok a 
túlzsúfoltságra, a kevés árnyékra hivatkoztak. Az elégedett vendégek 1/5-e a medencék sokfé-
leségét emelte ki, hogy változatosak és minden korosztály igényeit kielégítik. 39 válaszadó 
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mindennel meg volt elégedve, konkrét dolgot nem tudott kiemelni. 33-an emelték ki a tisztasá-
got, 28-an pedig a vízminıséget. A válaszadók 10%-a volt elégedett a szép környezettel (az 
építkezés ellenére is). Többen említették pozitívumként a fürdı sokszínőségét és a kiszolgálást. 
A medencék közül a legnagyobb elégedettséget a rendezvénymedence érte el, majd a csúszdás 
medencét, a szolgáltatások minıségét, a gyógyvizet, az udvarias személyzetet és a kedvezı 
árakat emelték még ki sokan (10 vagy annál több válaszadó). Az elégedettséget mutatja az is, 
hogy a megkérdezettek közül 82-en semmit nem tartanak rossznak vagy javítandónak a fürdı-
ben. 39-en a túlzsúfoltságra panaszkodtak, 36-an a kevés árnyékra. Sok panasz érkezett még a 
kevés zöldterületre és arra, hogy meleg a vizek hıfoka.  

A válaszadók közül 49-en nem jártak más fürdıben az elmúlt 3 évben. A többiek között 
a legtöbben Szegeden, Kiskunmajsán, Gyopárosfürdın és Gyulán fordultak meg az utóbbi 
években. Szeged kiemelkedı népszerősége nem is meglepı, hiszen mint már említettem, a 
megkérdezettek közül Szegedrıl érkeztek a legtöbben ráadásul Szeged könnyen megköze-
líthetı, ismert turistaközpont. Az itt említett fürdık legtöbbjét már ár szempontjából is 
összehasonlítottuk a mórahalmival, de kíváncsiak voltunk, ár-érték alapján milyennek tart-
ják az emberek a mórahalmi fürdıt. Az eredmények alapján a válaszadók reálisnak tartják 
az árat, hiszen a többség (84%) pont jónak tartotta azt a nyújtott szolgáltatásokhoz képest. 
A megkérdezettek 12%-a mondta azt, hogy olcsó és csupán 4% tartotta drágának. Egyetlen 
válaszadó mondta azt, hogy kifejezetten drága. 

A megkérdezettek közül mindössze 25-en vettek igénybe szállást, ebbıl 23-an Móra-
halmon, ketten pedig Szegeden. A legjellemzıbb 2–5 eltöltött éjszaka volt (13-an), 4-en 
töltöttek 10 éjszakánál többet. Mórahalmon 14-en magánszálláson pihentek, 9-en pedig a 
Panzióban. 68%-uk csinál egyéb programot is a környéken, fıként Szegedre és Ópuszta-
szerre látogatnak el. Ez az arány lehetıséget teremthet arra, hogy Mórahalom különbözı 
turisztikai csomagokat nyújtson, amelyek a városon és fürdın kívül a környékben lévı 
lehetıségeket is felölelhetnék. 

Figyelemre méltó, hogy a megkérdezettek közül 180-an nem tudtak semmi mást a für-
dızésen kívül, amit Mórahalmon lehetne csinálni. Ezért érdemes lenne hangsúlyozni a 
város más vonzerıit is, a természetjárást és a szabadidıs tevékenységeket (kerékpározás, 
lovaglás, agroturizmus). Akik tudtak említeni más lehetıségeket, azok fıként a lovaglást, a 
bivalyokat, a Homokháti Sokadalmat és a kirakodó vásárt emelték ki.  

Összességében elmondható, hogy a turisták elégedettek voltak a kínált szolgáltatások 
színvonalával, megfelelınek tartották az ár-érték arányt és többségük elégedett, visszatérı 
vendég, melyek mind hozzájárulnak a helyi lakosok életminıségének javulásához. 

7. Összegzés 

Ezen fejlıdési út áttekintése után arra a következtetésre juthatunk, hogy Mórahalom jól 
példázza a turizmus alapú területfejlesztést, amelynek során a fejlesztések integráltan való-
sultak meg, és egymás hatásait erısítik. A statisztikai adatok (pl. adóbevételek alakulása) 
alátámasztják, hogy a turizmus hozzájárult a város gazdasági fellendüléséhez. A bevétele-
ket nem csak a fürdı folyamatos fejlesztésére fordították, hanem az egész város szépítése, 
korszerősítése, vonzóbbá tétele valamint a kapcsolódó szolgáltatások bıvítése, színvonaluk 
emelése ment végbe – azaz a turizmus fejlesztését integrálták a városfejlesztés egészébe. 
Mórahalom a meglévı adottságok és a turisztikai tendenciák figyelembevételével kihasz-
nálta lehetıségeit és az egyre nagyobb igényt tartó egészségturizmusra fektette a hangsúlyt. 
Ez példaértékő lehet a hasonló adottsággal rendelkezı települések számára is, hiszen ki-
kapcsolódni, gyógyulni vágyó emberek mindig lesznek, a turizmus ezen ágazatára a jövı-
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ben is lesz igény. A települések számára tanulságos lehet belátni azt, hogy bizonyos célok 
elérése után sem szabad egy adott szinten megrekedni. Nem elég a turizmusba bekapcso-
lódni egy településnek, miután ezt megtette, folyamatosan fejlesztenie, újítania és szélesí-
tenie kell kínálatát, hogy a turizmus piacán tartósan helyt álljon.  

A fentebb bemutatott fejlesztések esélyt adnak arra, hogy a gazdasági válságot túlélve 
még versenyképesebb legyen Mórahalom, hiszen fejlıdése nem spontán folyamat, hanem 
tudatos tervezés eredménye.  

A fürdıben végzett kérdıívezés alapján elmondható, hogy az emberek szívesen látogat-
ják ezt a kisvárost, elégedettek a szolgáltatások színvonalával, a medencék sokszínőségével 
és a környezet rendezettségével, szépségével illetve az ár-érték aránnyal. Nem véletlen, 
hogy a legtöbb megkérdezett vendég már több mint 10 alkalommal járt a fürdıben. Ugyan-
akkor az egészségturizmus mellett érdemes lenne a természeti adottságokat jobban kihasz-
nálni, hiszen így komplex turisztikai terméket kínálhatna a város az ideérkezıknek, széle-
sebb programlehetıséget nyújthatna fıként a családosok és a fiatal korosztályok számára, 
és tovább növelné a vonzerejét, versenyképességét. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the experiences of the implementation of LEADER approach from the per-
spective of effectiveness, efficiency and sustainability. In the late 1980s, the EU’s rural develop-
ment policy shifted towards endogenous development, as introduced into the practice of rural de-
velopment in the framework of the LEADER programme. The LEADER as the new model of rural 
development policy, the new paradigm of development focuses on participation, cooperation and 
utilization of the local resources. The basic institutions of implementation of the LEADER pro-
gramme are the LAGs (Local Action Groups as local partnerships), which have a great role in the 
local development with their proactive operation. The impact assessment of the implementation of 
the LEADER approach showed that in spite of several positive examples, there are many factors 
which hinder the wide adoption of the features of the programme into practice, thus realization of 
results and impacts expected from it in the process of local development. Therefore, it is absolutely 
necessary to maintain and strengthen the factors of success and to avoid factors which weaken or 
hinder the effective adaptation of the method. Thereby it can be hoped that the possibilites provided 
by the LEADER approach can be utilized in the local rural development.  

1. Bevezetés 

Az 1980-as években Nyugat-Európa vidéki térségeiben zajló jelentıs társadalmi és 
gazdasági változások eredményeként egyre nıtt az igény a vidékfejlesztés új megközelítése 
iránt.1 Ezzel párhuzamosan az Európai Unióban politikai párbeszéd indult arra vonatkozó-
an, hogy a támogatáspolitika a szektorális megközelítésrıl mindinkább a területi megköze-
lítés felé irányuljon. Ennek eredményeként a hangsúly egyre inkább az endogénfejlesztés 
alkalmazásának irányába tolódott, amely azt hangsúlyozza, hogy a vidéki térségek kapaci-
tásépítés, partnerség építés és közösségi kezdeményezések révén képesek önmaguk meg-
segítésére.2 Ray szerint ezzel együtt egyre elfogadottabbá vált, hogy a vidékfejlesztés terü-
leti, endogén modellje hatékonyabban képes a fejlıdés elımozdítására, mint annak ágazati, 
exogén megfelelıje.3 Az endogén vagy belsı meghatározottságú fejlesztés azon az alapfel-
tevésen alapul, hogy az egyes vidéki térségek sajátos erıforrásai, illetve azok mobilizálása 
és hasznosítása jelentik a kulcsot azok fenntartható fejlıdéséhez.4 Másként megfogalmazva 
a vidéki térségek fejlıdése úgy élénkíthetı leginkább, ha a fejlesztési beavatkozások a 
helyi erıforrásokon alapulnak.5  
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A fentiek egyenes következményeként az EU vidékkel kapcsolatos fejlesztéspolitikájá-
ban a hangsúly az endogénfejlesztés alkalmazásának irányába tolódott el, amely a 
LEADER6-program keretében került bevezetésre a vidékfejlesztés gyakorlatába. A fordulat 
1988-ban következett be, amikor az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta jelentését a 
vidéki társadalom jövıjérıl,7 amely lefektette az új fejlesztéspolitikai közelítésmóddal 
kapcsolatos alapelveket, és amellyel a Bizottság elkötelezte magát az endogén, belsı erık-
re alapozott vidékfejlesztés mellett. Ezt követıen az Európai Unió 1991-ben útjára indította 
a LEADER8 Közösségi Kezdeményezést, melynek legfıbb jellemvonása a belsı erıforrá-
sokra és a helyi közösségekre építı, részvételen alapuló, alulról szervezıdı endogénfej-
lesztési megközelítés. Kovách9 a LEADER-megközelítést a vidékfejlesztési politika olyan 
új, fejlett modelljeként értékeli, amely kísérletet tesz arra, hogy a hierarchikus beavatkozá-
sokat a helyi fejlesztések olyan rendszere váltsa fel, melynek fı jellemzıje a helyi részvétel 
és partnerség.  

A téma idıszerőségét és fontosságát támasztja alá, hogy az unióban egyre növekszik a 
LEADER-módszer alkalmazásának jelentısége a vidékfejlesztésen belül. Dacian Cioloş, 
az EU mezıgazdasági és vidékfejlesztési biztosa, 2010. november 18-án, az Európai Bi-
zottság által készített, a Közös Agrárpolitika 2013 utáni idıszakára szóló programtervének 
ismertetésekor kiemelte, hogy „az új KAP-ba még jobban beépül majd a LEADER-megkö-
zelítés”.10 

2. Helyi fejlesztés és a helyi partnerségek 

Az Európai Unió LEADER programja, mint endogén fejlesztési megközelítés egy kez-
deményezés a vidékfejlesztés helyi szinten történı elımozdítására. Az EU deklarált célja a 
programmal az volt, hogy elısegítse a vidéki térségek sajátos problémáinak leginkább 
megfelelı innovatív megoldások megtalálását és a helyi vidékfejlesztés modelljeként szol-
gáljon.11 A vidéki térségek erıs differenciáltsága szerepet játszott abban, hogy a kilencve-
nes években a vidék fejlesztésének a fent említett jellegzetes európai modellje alakuljon ki, 
ami a helyi fejlesztést helyezi elıtérbe a bottom-up politika alkalmazásával.12  

Adódik a kérdés, hogy vajon miért szükséges a vidékfejlesztés helyi szinten történı meg-
valósítása. Moseley13 könyvében öt fı érvet hoz fel a helyi fejlesztés mellett: (a) a vidéki 
térségek, lokalitások sokszínősége, (b) a problémák helyi meghatározottsága, (c) a helyi erı-
források azonosításának és mobilizálásának szükségessége, (d) a helyi erıforrásokra alapo-
zott fejlesztés stabilabb és fenntartható fejlıdést eredményez, (e) a globalizáció káros hatása-
ival szembeni védekezés. Walsh14 szerint „a helyi fejlesztés több mint a központi döntésho-
zatali szervek felülrıl irányított beavatkozásainak kicsiben történı leutánzása… egy radikális 
válasz, amely új célokat kíván elérni a fejlesztési folyamat során olyan alapelvekre összpon-
tosítva, mint a többszektorúság, integráció, koordináció, szubszidiaritás és a fenntartható-
ság”. Más szavakkal a helyi fejlesztés nemcsak a beavatkozások szintjének megváltoztatását, 
hanem a tágabb értelemben vett fejlıdés elımozdításának újabb megközelítéseinek alkalma-
zását jelenti. A Walsh három egymással összefüggı sajátos feladatot azonosít a helyi fejlesz-
tésben, amelyek annak alapjául is szolgálnak: (a) a piaci kudarcok leküzdése (társadalmilag 
hasznos dolgok megvalósítása, melyeket a piac kevésbé értékel), (b) a helyi kapacitások 
javítása (emberek és szervezetek képessé tevése a fejlesztés folyamatában való aktív részvé-
telre), (c) a helyi szereplık hatni tudásának elımozdítása (a helyi szereplık hatalommal, 
befolyással való felruházása a helyi ügyekbe való beleszólásuk növelése érdekében).  

A helyi fejlesztések középpontjában a helyi partnerségek állnak.15 A helyi partnerségek 
olyan formalizált együttmőködések, amelyek jogi megállapodásokon vagy formális vállaláso-
kon alapulnak, jellemzıjük az együttmőködésen alapuló munkakapcsolatok és a kölcsönösen 
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elfogadott elgondolások mentén történı cselekvés.16 Másként megfogalmazva a helyi partner-
ség egy olyan szervezeti berendezkedést foglal magában, amely képes közös célok és közös 
program mentén az érdekek egyesítésére, és amelynek segítségével válasz adható a közös prob-
lémákra és konkrét eredmények valósíthatók meg.17 Hutchinson és Campbell18 szerint kon-
szenzus mutatkozik a helyi partnerségek meghatározó jellemzıi tekintetében. E szerint a helyi 
partnerségek: (a) összehozzák a közösségi érdekeket, (b) rendelkeznek közös célokkal és az 
elérésükhöz szükséges stratégiákkal, (c) megosztják a felelısséget, a kockázatokat, az erıforrá-
sokat és a tudást, (d) mőködésük kölcsönös elınyöket és szinergiát hoz létre.  

Annak érdekében, hogy a helyi partnerségek megvalósíthassák céljaikat, és sikeresen 
ültethessék át a gyakorlatba a helyi fejlesztés modelljét mindenképpen szükséges bizonyos 
alapelvek elfogadása, melyeket három csoportba sorolhatunk:19 (a) a szubszidiaritásnak 
megfelelı partnerségi struktúrák létrehozása (szervezeti modell), (b) statégiai tervezés 
(módszer), valamint (c) közösségi aktivizálás (animáció), folyamatsegítés (facilitáció) és 
kapacitásépítés (a sikeres megvalósítás középpntjában álló folyamatok). Az elıbbiekkel 
összefüggésben az Európai Bizottság a LEADER-megközelítést nem elıre kijelölt és el-
rendelt, technokrata szemlélető, szektorális intézkedésként, hanem bizonyos alapelvek 
győjteményeként határozta meg.20 A LEADER-megközelítés mögött álló legfontosabb 
alapelvek a következık:21 (a) területalapú megközelítés, (b) alaulról építkezı (bottom-up) 
megközelítés, (c) helyi partnerség (helyi akciócsoportok), (d) innováció segítése, (e) integ-
rált, többszektorú megközelítés, (f) hálózatépítés, (g) együttmőködés.  

3. Helyi vidékfejlesztési partnerségek és a LEADER-megközelítés 

Az EU LEADER-programja a korábbiakhoz képes merıben új paradigmát hozott a vi-
dékfejlesztésbe, melynek során a helyi partnerségek komoly szerephez jutottak a vidékfej-
lesztés megvalósításában. Az elıbbiekkel összhangban a program fı célja, hogy a kistérsé-
gek belsı erıforrásaira építve, az ott élıket támogassa térségük hosszabb távú fejlıdési 
lehetıségeinek átgondolásában, és a közösen kidolgozott tervek megvalósításában. A szub-
szidiaritás elvének megfelelıen a fejlesztési program kidolgozói és irányítói a kistérségi 
szinten megalakult fejlesztı csoportok (helyi akciócsoportok a HACS-ok), amelyek a tér-
ség vállalkozóinak, civil szervezeteinek és a közszférának a képviselıit fogják össze az ott 
élık bevonásával. A LEADER tehát szakít a centralizált, központilag irányított, felülrıl 
lefelé (top-down) kialakított támogatási rendszerekkel, amelyek egyik sajátossága, hogy a 
helyi problémák, lehetıségek és megoldások központi szinten nem ismertek, így azok sok 
esetben nem kínálnak reális fejlıdési utat, mivel nem teszik lehetıvé a helyi igényekre 
alapozott fejlesztési programok megvalósítását.  

A HACS-ok feladata a fenntartható fejlıdésre irányuló helyi stratégiák kialakítása és 
végrehajtása. Az elıbbiekbıl adódóan, mőködésükkel a HACS-ok fontos szerepet játsza-
nak a vidékpolitikai célok helyi szintő megvalósításában. Mindent figyelembe véve ko-
moly esély van arra, hogy helyi partnerségek, a HACS-ok sikeresebben tudnak reagálni a 
vidéki térségeket érintı sokrétő és összetett kérdésekre, mint a különbözı fejlesztési szer-
vezetek és az egyéb szereplık külön-külön. Mindezek hátterében az a meggyızıdés áll, 
hogy a helyi partnerségek olyan adottságokkal vannak felruházva, amelyekkel képesek 
többlet vagy hozzáadott érték létrehozására, mivel többek, mint az együttmőködés és a 
koordináció puszta eszközei; valós hatásuk ösztönzi a fejlıdést és ez az amiért érdemes 
azok létrehozása és hasznosítása.22 A helyi vidékfejlesztési partnerségeket értékelı munká-
jában Moseley hat olyan eredményt azonosít, amely szorosan és három olyat, ami kevésbé 
kapcsolódik a helyi partnerségek jellemzıihez (l. 1. táblázat).  
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1. táblázat. Az eredmények kapcsolódása a helyi partnerségekhez 

Table 1. Outcomes related to local partnerships 

Szorosan kapcsolódó eredmények Kevésbé kapcsolódó eredmények 

Eredményesség (a partnerség képessége, hogy 
elérje céljait) 

Legitimáció (a partnerség vagy annak eredményének 
formális vagy informális elfogadása a helyi társa-
dalom részérıl) 

Endogénfejlesztés (belsı erıforrásokra alapozott 
fejlesztés) 

Szervezeti fenntarthatóság (a helyi partnerség ké-
pessége, hogy fenntartsa mőködését és tevé-
kenységét a jövıben) 

Kapacitásépítés (a térségben és a partnerségben 
levık képességeinek javítása) 

Fenntartható fejlıdés megvalósítása 

Integrált fejlesztés (ahol a fejlesztések szinergikusan 
kapcsolódnak egymáshoz) 

 

Innováció (új viselkedésmódok és gyakorlati alkalma-
zások bevezetése) 

 

Közösségi szerepvállalás (ahol a hely közösség 
aktívan részt vesz a partnerség munkájában) 

 

Forrás: Moseley, 2003b 

4. Helyi vidékfejlesztési partnerségek mőködésének tapasztalatai az eredményesség, 
hatékonyság és fenntarthatóság szemszögébıl 

A következıkben a témában megjelent releváns elemzések felhasználásával, az ered-
ményesség, hatékonyság és fenntarthatóság szemszögébıl vizsgáljuk meg a LEADER-
megközelítés gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait. Elıbb azonban szükségesnek látjuk 
néhány fogalom és összefüggés tisztázását.  

Az eredményességet általánosan megfogalmazhatjuk úgy, mint a kitőzött cél elérése. 
Akkor mondjuk, hogy valami eredményes, ha a kitőzött célt, az elérni kívánt eredményt 
megvalósította. Az eredményesség tehát a tervezett eredmény elérésének mértéke, annak 
kifejezése, hogy mennyire sikerül a célkitőzések eredményekké formálása. Az eredmé-
nyesség jelen esetben úgy határozható meg, hogy sikerült-e, és milyen mértékben realizálni 
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában kitőzött célokat. Természetesen az eredményesség a 
LEADER-megközelítés esetében nem választható el a módszer sikeres gyakorlatba ültetése 
során létrejövı hozzáadott értéktıl. A LEADER ugyanis nem egyszerően projektek végre-
hajtására, a célok szimpla megvalósítására, a csak kézzelfogható eredmények elérésére 
törekszik. Ahogy az kiderül az elıbbiekbıl, további cél a LEADER-megközelítés jellem-
zıinek gyakorlatba történı átültetése révén olyan kevésbé vagy nem kézzelfogható ered-
mények, többleteredmény, együttes hatás létrehozása, ami más típusú fejlesztési beavatko-
zásokkal nem lehetséges.  

A hatékonyság mindig valamilyen eredmény kategória és valamilyen ráfordítás ka-
tegória egymáshoz való viszonyát jelenti, ami a terület- és vidékfejlesztési programok 
értékelésekor az output, eredmény és hatásmutatók viszonyítását jelenti a megvalósítás 
során felhasznált forrásokhoz.23 Az elıbbi meghatározások jelennek meg az EU költ-
ségvetési rendeletében is, ami elıírja, hogy az uniós költségvetést a hatékonyság és 
eredményesség elvével összhangban kell felhasználni. A rendelet hatékonyság alatt az 
igénybe vett források és az elért eredmények közötti legkedvezıbb arányt, míg ered-
ményesség alatt a kitőzött célok elérését, illetve a kívánt eredmények megvalósítását 
érti.24 

A fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlıdés koncepciója – mely a gazdasági, a tár-
sadalmi és a környezeti szempontok összehangolását hangsúlyozza – a 21. században min-
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den fejlıdés, illetve fejlesztés, így a vidékfejlesztésé is, elengedhetetlen alapelve. A híressé 
vált Brundtland jelentésben szereplı definíció szerint a fenntartható fejlıdés a fejlıdés 
olyan formája, „…amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit, anélkül, hogy veszélyez-
tetné a jövı generációk esélyét arra, hogy ık is kielégíthessék szükségleteiket”.25 Ha a 
fenntarthatóság a cél, a fenntartható fejlıdés jelenti az ahhoz vezetı utat, amelynek megva-
lósításához a helyi fejlesztés kínálja a legjobb módot.26 

A LEADER-megközelítés alkalmazása mögött álló alapkoncepció, hogy a program 
alapelveinek, jellemzıinek megfelelıen megvalósított helyi stratégiák eredményesebb, 
hatékonyabb fejlesztést tesznek lehetıvé és nagyobb mértékben járulnak a fenntartható 
helyi fejlıdéshez, mint a hagyományos, top-down típusú fejlesztések.27 A program sikeres-
sége tehát azon múlik, hogy az alapelveket és a sajátosságokat hogyan és milyen mérték-
ben ültetik át a gyakorlatba.  

A továbbiakban a legutóbbi két LEADER-program – LEADER II28 és LEADER+29 – 
értékelése alapján az eredményesség, a hatékonyság és a fenntarthatóság szempontjából 
vizsgáljuk a LEADER-módszer alkalmazását a helyi vidékfejlesztésben. A LEADER-meg-
közelítés gyakorlatba való átültetését vizsgáló szakértıi elemzések rámutatnak arra, hogy 
igen sok tényezı befolyásolja a módszer eredményes adaptációját, és hogy nem mindig és 
nem mindenhol sikerül átültetni azt a gyakorlatba. A 2. táblázat a vizsgált szempontoknak 
megfelelıen bemutatja azokat a tényezıket, amelyek segítették, illetve gátolták a 
LEADER-módszer pozitív hatásának érvényesülését a helyi fejlesztésben. A táblázatból 
kiderül, hogy igen nagy különbség van a két szakértıi elemzés megállapításai között, ami 
elgondolkodtató.  
 

2. táblázat. A LEADER-megközelítés megvalósításának hatását befolyásoló tényezık  
értékelése az eredményesség, hatékonyság és fenntarthatóság szemszögébıl  

Table 2. The assessment of factors influence the impact of the implementation of LEADER 
approach from the perspective of effectiveness, efficiency and sustainability 

Sikertényezık Gátló tényezık 

Eredményesség 

*Valamennyi vidéki térségben alkalmazható módszer *Rövid, esetenként túl rövid idı a helyi akciócsopor-
tok létrehozására, illetve a LEADER-
megközelítés gyakorlatba való átültetésére 

*Közelebb hozza egymáshoz a helyi szereplıket, az 
adminisztrációt és a támogatási rendszert 

*A módszer alkalmazását kevésbé elfogadó és befo-
gadó adminisztratív környezet 

*Lehetıvé teszi az elkötelezett helyi szereplık erıfe-
szítéseinek mobilizálását 

*Hiányos tapasztalatok a helyi kezdeményezés terén 

*Kisebb léptékő tevékenységek és fejlesztések meg-
valósíthatósága 

**Rugalmatlan, túlzottan bürokratikus végrehajtás, 
hosszadalmas eljárások, amelyek távol tartják a 
projektgazdák egy részét a programban való 
részvételtıl 

 **Nem mérhetı célkitőzések (inkább szándékok és 
kevésbé mérhetı célok) 

 **A helyi stratégia céljai sokszor nem meghatározó 
tényezıi a projektek kiválasztásának 

 **Elégtelen, nem megfelelı kapacitásépítés, animá-
ció és facilitálás 

 **A helyi stratégiában foglalt célok elérésére való 
alacsony szintő törekvés 

 **Hiányos vagy nem létezı teljesítményértékelés az 
akciócsoportok mőködésére és a stratégiai célok 
teljesülésére vonatkozóan (elért eredmények és 
hozzáadott érték) 

 **Kevés konkrétum, illetve segítség a LEADER-
megközelítés megvalósításának hogyanjáról 
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Sikertényezık Gátló tényezık 

Hatékonyság 

*Helyi adottságokat, igényeket, szükségleteket és 
törekvéseket figyelembe vevı programozás és 
megvalósítás 

*Rövid, esetenként túl rövid idı a helyi akciócsopor-
tok létrehozására, illetve a LEADER-
megközelítés gyakorlatba való átültetésére 

*A mentalitás megváltozása (passzívból aktív hozzá-
állás) 

*A bottom-up megközelítés elismerésének hiánya, 
figyelmen kívül hagyása (A LEADER-re csak úgy 
tekintenek, mint egy támogatási formára nem pe-
dig egy fejlesztési módszerre) 

*A szubszidiaritás elvének megfelelıen a döntés és 
az irányítás decentralizációja (a helyi akciócso-
portok hatáskörrel és illetékességgel való felru-
házása) 

*A legitimáció hiánya, gyenge és nem reprezentatív 
helyi partnerség 

 

*A helyi akciócsoportok közvetlen és közvetett hatá-
sai a stratégiai kérdésekre (pl. a munkahelyte-
remtés, beruházások, diverzifikáció) 

**A támogatási források hatékony felhasználására 
való törekvés hiánya (a cél lehívni és elkölteni a 
lehetı legtöbb támogatást és nem az elérhetı 
eredmények maximalizálása) 

**Tapasztalatok átadása, jó gyakorlatok terjesztése ** Holtteher-hatás (pl. félkész vagy befejezett projek-
tek támogatása) 

 **Egymástól független projektek és a projektgazdák 
szokásos tevékenységeinek támogatása 

 ** Összeférhetetlenség (támogatás az akciócsoportok 
saját tagjainak) 

 **Elégtelen, nem megfelelı kapacitásépítés, animá-
ció és facilitálás 

 **Túlzottan bürokratikus végrehajtás, hosszadalmas 
eljárások (hosszú és részletes pályázati őrlapok 
szükségessége, késleltetett kifizetések) 

Fenntarthatóság 

*Lehetıség a hozzáadott érték és szinergiák létreho-
zására 

*A helyi partnerségek finanszírozási problémái 

*Helyi szinten történı kapacitásépítés (helyi társada-
lom, helyi partnerség) 

*A kulcsszereplık nagyarányú fluktuációja 

*Fokozott háromoldalú együttmőködés a közszféra, 
az üzleti élet és a civil társadalom között 

*Egy-egy szektor vagy a közszféra dominanciája a 
helyi akciócsoportban 

*Társadalmi, gazdasági és környezeti megfontolások 
integrálása a helyi fejlesztésben 

*Más befolyásoló tényezıkhöz képest a beavatkozá-
sok kisebb léptéke és hatása 

*A LEADER-módszer alkalmazása széles körben 
nyújt tapasztalatokat a helyi fejlesztés megvalósí-
tásának módjáról 

**Elégtelen, nem megfelelı kapacitásépítés, animá-
ció és facilitálás 

 **Alacsony színvonalú, gyenge stratégiák elfogadása 
(nem-specifikus célok, homályos beavatkozási 
logika) 

Forrás: *ÖIR (2003) és **ECA (2010) alapján saját szerkesztés 
 
Összegezve elmondható, hogy míg az Österreichisches Institut für Raumplanung30 

elemzése szerint a LEADER-módszer bizonyítottan hozzájárult a helyi vidékfejlesztés 
eredményesebbé, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tételéhez, addig az Európai Számvevı-
szék31 jelentésében azt állapította meg, hogy csak kevés bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy a LEADER eredményesen segítette a vidékfejlesztési célok elérését, 
illetve a LEADER-megközelítés többletértékének létrehozását.  

A LEADER-megközelítés alkalmazásának hatásvizsgálata alapján az ÖIR egy másik 
tanulmányában azt a megállapítást tette, hogy bizonyos térségekben a részvétel, a partner-
ség és az együttmőködés hatására kimutathatóan erısödött a társadalmi tıke, amely jóté-
konyan hatott a fejlesztések hatékonyságára és fenntarthatóságára. Az elemzés során kapott 
eredményeket szemlélteti az 1. ábra, amin látható, hogy kezdetben a klasszikus (exogén, 
top-down) programok jobb költséghatékonysággal valósíthatók meg, de a részvétel, a part-
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nerség, a kapacitásépítés hatására erısödik a társadalmi tıke és hosszabb távon a 
LEADER-program költséghatékonysága felülmúlja a fıáramú programok hasonló mutat
ját.32 

 
1. ábra. Társadalmi tıke és költséghatékonyság a LEADER

Figure 1. Social capital and cost-effectiveness in LEADER

 

Forrás: ÖIR
 
Az ECA jelentése alapján az akciócsoportok 

minden elınyét, és nem tettek önálló erıfeszítéseket a hatékony
dekében. A jelentés rámutat arra, hogy a LEADER
nek tekinteni a többletértéket, illetve a helyi stratégiák megvalósításának 
eredményes voltát. A Számvevıszék véleménye, hogy a LEADER
nek betartása és tiszteletben tartása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a helyi vidékfe
lesztés megvalósítása során realizálhatók legyenek az elvárt eredmények és a többletért
kek. A jelentés összességében kritikus, illetve elmarasztaló, de említést tesz arról, hogy 
vannak példák, ahol jól mőködik a program és beváltotta a hozzá főzött reményeket

Az ÖIR tanulmánya alapján világos, hogy a LEADER
milyen elınyökkel jár a vidéki térségek számára, melynek kulcseleme a társadalmi tıke 
létrehozása és erısítése. Az ECA jelentése ugyanakkor rámutat arra, hogy a megközelíté
tıl elvárt elınyök nem járnak automatikusan együtt annak helyi vidékfejlesztésben való 
alkalmazásával. Mi tehát a teendı, hogyan javítható a LEADER teljesítménye?

A program eredményességének, hatékonyságának és fenntarthatóságra gyakorolt hat
sának fokozása érdekében elıször is szükség van a sikertényezık fenntartására és meger
sítésére, másodszor pedig a módszer sikeres adaptációját gyengítı, illetve gátló tényezık 
kiküszöbölésére, átformálására. Ezzel kapcsolatban a következı összefüggések minde
képpen említést érdemelnek.  

A LEADER-megközelítés sikerének alapja a módszer koncepciójának, gondolatiság
nak megfelelı megvalósítás. Ebben fontos szerepe van a LEADER alapelvei és értékei 
elfogadásának és az azokkal való azonosulásnak. 
vidékfejlesztés, a helyi fejlesztés egy folyamat, melynek eredményeként realizálhatók a 
kitőzött célok. Ennek fontos eleme a kapacitásépítés és a közösségf
gítségével kiépülnek és megerısödnek azok a képességek, amelyek révén
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nerség, a kapacitásépítés hatására erısödik a társadalmi tıke és hosszabb távon a 
öltséghatékonysága felülmúlja a fıáramú programok hasonló mutató-

Társadalmi tıke és költséghatékonyság a LEADER-típusú programokban 

effectiveness in LEADER-type programmes 

 
ÖIR (2004) 

 nem aknázták ki a LEADER-megközelítés 
tettek önálló erıfeszítéseket a hatékonyság és eredményesség ér-

hogy a LEADER esetében nem lehet magától értetıdı-
helyi stratégiák megvalósításának hatékony és 

A Számvevıszék véleménye, hogy a LEADER-megközelítés alapelvei-
nek betartása és tiszteletben tartása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a helyi vidékfej-

megvalósítása során realizálhatók legyenek az elvárt eredmények és a többletérté-
tés összességében kritikus, illetve elmarasztaló, de említést tesz arról, hogy 

vannak példák, ahol jól mőködik a program és beváltotta a hozzá főzött reményeket.33  
Az ÖIR tanulmánya alapján világos, hogy a LEADER-megközelítés sikeres adaptációja 

milyen elınyökkel jár a vidéki térségek számára, melynek kulcseleme a társadalmi tıke 
létrehozása és erısítése. Az ECA jelentése ugyanakkor rámutat arra, hogy a megközelítés-
tıl elvárt elınyök nem járnak automatikusan együtt annak helyi vidékfejlesztésben való 
alkalmazásával. Mi tehát a teendı, hogyan javítható a LEADER teljesítménye? 

eredményességének, hatékonyságának és fenntarthatóságra gyakorolt hatá-
a érdekében elıször is szükség van a sikertényezık fenntartására és megerı-

sítésére, másodszor pedig a módszer sikeres adaptációját gyengítı, illetve gátló tényezık 
kiküszöbölésére, átformálására. Ezzel kapcsolatban a következı összefüggések minden-

megközelítés sikerének alapja a módszer koncepciójának, gondolatiságá-
nak megfelelı megvalósítás. Ebben fontos szerepe van a LEADER alapelvei és értékei 
elfogadásának és az azokkal való azonosulásnak. Fontosnak véljük hangsúlyozni, hogy a 
vidékfejlesztés, a helyi fejlesztés egy folyamat, melynek eredményeként realizálhatók a 
kitőzött célok. Ennek fontos eleme a kapacitásépítés és a közösségfejlesztés, melynek se-

iépülnek és megerısödnek azok a képességek, amelyek révén a közösségek 
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alkalmassá válnak a helyi fejlıdés irányítására, közös céljaik eredményes és fenntartható 
megvalósítására. A LEADER filozófiájának alapeleme a helyi közösségekbe vetett hit, 
hogy azok képesek saját problémáik közösségi megoldására. Ehhez azonban szükség van a 
térség lakosainak és szervezeteinek kapacitásépítésére, melynek révén képessé válnak erre. 
A kapacitásépítés többféle tevékenységet foglalhat magában, így pl.: a résztvevık, érintet-
tek képzését, a közöttük való információáramlás segítését, a kommunikáció javítását, a 
kapcsolatok kialakításának ösztönzését, a másként való gondolkodás segítését, a normák és 
értékek kialakítását, az együttmőködés elınyeinek és lehetıségeinek megismertetését stb. 
A kapacitásépítés eredményeként a helyi közösség aktívabbá válik mind a programozás, a 
stratégiaalkotás, mind a megvalósítás folyamatában. A kapacitásépítés, melynek lényege a 
társadalmi tıke létrehozása és fejlesztése, tehát egy folyamat, mely szükségszerően meg-
elızi, illetve kiegészíti a helyi fejlesztési stratégiák kialakítását és megvalósítását. Segítsé-
gével elérhetı, hogy a társadalmi változások segítsék a stratégiában megfogalmazott célok 
megvalósítását, ami eredményesebb és hatékonyabb fejlesztımunkát tesz lehetıvé, továbbá 
hozzájárul, hogy a helyi vidékfejlesztés fenntarthatóbbá váljon. Fontos kiemelni, hogy a 
helyi társadalom cselekvıképességének javítása a helyi viszonyoknak megfelelıen több 
évet is igényelhet.  

Bár a LEADER-megközelítés gyakorlatba való átültetésének felelısei elsısorban a 
HACS-ok, és ık azok, akiknek a tevékenysége révén létrehozható az elvárt többletérték, 
mégis fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a helyi fejlesztımunka sikerességét nagymér-
tékben befolyásolják az érintett szereplık közötti horizontális és vertikális kapcsolatok. E 
tekintetben kiemelendı a szubszidiaritás elveinek megfelelıen végrehajtott decentralizáció 
az irányítási lánc mentén, a különbözı szereplık közötti együttmőködés és a koordináció. 
A helyi vidékfejlesztési stratégiák kialakítása és hatékony végrehajtása megköveteli, hogy 
a központi hatalom világos alapelvek és értékek mentén, jól definiált, átlátható szabályo-
zást, finanszírozást és intézményi struktúrát alakítson ki. Ennek lényeges részét képezi egy 
olyan monitoring és értékelési rendszer, amely megfelelı iránymutatásul szolgál az akció-
csoportoknak és lehetıvé teszi azok teljesítményének mérését és nyomon követését. Az 
akciócsoportoknak tehát fel kell ismerniük küldetésüket, a finanszírozási és szabályozási 
oldalról pedig lehetıvé kell tenni, hogy a tılük elvárt feladatokat, funkciókat elláthassák. 

5. Összegzés 

Az 1980-as évek végén az EU vidékkel kapcsolatos fejlesztéspolitikájában a hangsúly 
az endogénfejlesztés alkalmazásának irányába tolódott el, amely a LEADER-program ke-
retében került bevezetésre a vidékfejlesztés gyakorlatába. A LEADER mint a vidékfejlesz-
tési politika új modellje, a fejlesztés egy új paradigmája a részvételre, az együttmőködésre, 
valamint a helyi erıforrások hasznosítására helyezi a hangsúlyt. A LEADER-program 
megvalósításának alapintézményei a HACS-ok, amelyek proaktív mőködésükkel fontos 
szerepet játszanak a helyi fejlesztésekben.  

Véleményünk szerint a HACS-ok legfontosabb feladata, az adott térségben hozzáférhe-
tı társadalmi tıke fejlesztése, melynek tényleges erıforrásként való hasznosítása a területi 
szereplık együttmőködésén alapul. Az együttmőködéssel lehetıvé válik a társadalmi tıke, 
mint cselekvést elısegítı erıforrás bevonása a területi folyamatokba, létrehozva ezzel az 
erıforrások egy új kombinációját, ami jelentısen hozzájárulhat a LEADER-program sike-
réhez, illetve a HACS-ok által érintett települések és térségek belsı erıforrásokon alapuló 
fejlıdéséhez.  

A LEADER-megközelítés megvalósításának hatásvizsgálata kimutatta, hogy több pozi-
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tív példa ellenére sok olyan tényezı van, amely hátráltatja a program sajátosságai gyakor-
latba történı átültetésének széleskörő sikeres végrehajtását, ezáltal a tıle várható eredmé-
nyek és hatások realizálását a helyi fejlesztési folyamatban. Ezért mindenképpen szükséges 
a sikertényezık fenntartása és megerısítése, illetve a módszer sikeres adaptációját gyengí-
tı, illetve gátló tényezık kiküszöbölése. E tekintetben a legfontosabb kihívás, hogy a 
HACS-ok felismerjék küldetésüket, a központi kormányzat pedig szabályozási és finanszí-
rozási oldalról segítse, illetve tegye lehetıvé a tılük elvárt feladatok ellátását, ezáltal re-
mélhetı, hogy a helyi vidékfejlesztésben kiaknázhatók a LEADER-megközelítés nyújtotta 
lehetıségek.  
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A JELENKOR A NEMZETI IDENTITÁS ÉS A POLGÁRI ÁTALAKULÁS 
SZOLGÁLATÁBAN AZ 1830-AS ÉVEKBEN 

 
JELENKOR IN THE SERVICE OF NATIONAL IDENTITY AND CIVIC 

TRANSFORMATION IN THE 1830S 

ABSTRACT 

In my presentation, I would like to introduce the investigation of a news-sheet from the Reform 
Era, namely the Jelenkor, from two different viewpoints. First of all, it appears as a medium in the 
enrichment and development of our national language, the Hungarian education, science and 
culture. On the other hand, it was an openly ongoing discussion which had a significant role in the 
foundation of the national identity and the performance of earl István Széchenyi, who established 
and cultivated the Hungarian literacy. 

 
 
Dolgozatomban a Jelenkor címő reformkori hírlap vizsgálatát szeretném bemutatni a 

sajtótörténet új, társadalomtörténeti szempontú, analitikus kutatási irányának megfelelıen, 
amely képessé válhat meghaladni a hagyományos, a tartalmat ismertetı, a kulturális-társa-
dalmi kontextust mellızı sajtótörténeti felfogást. Ez a módszer új szempontok, elemzési 
módok, valamint források kutatásba történı bevonását jelenti. Az új megközelítés egyik 
lehetısége, ahogyan azt Gyáni Gábor egy nemrég megjelent tanulmányában kifejtette, a 
társadalmi kontextus vizsgálata, a sajtótermék elıállításának és készítésének gazdaság- és 
társadalomtörténete, az újságírók társadalomtörténete, valamint a sajtó és a politikai kultú-
ra belsı összefüggésének kutatása.1 

Lipták Dorottya a Magyar Tudományban megjelent tanulmányában az MTA–OSZK 
Res Libraria Hungariae Kutatócsoport alapvetéseként fogalmazta meg, hogy a könyv és a 
sajtó történetét a társadalmi élet minden aspektusát felölelı, legszélesebb értelemben vett 
társadalomtörténet részeként kell felfogni, és globális látásmóddal történı megközelítése 
kívánatos, „hogy a jövıben a társadalmi struktúrák és hálózatok együttese termékeként és 
összetett társadalmi gyakorlat tárgyaként jelenjen meg.”2 Ugyanitt vetette fel annak vizsgá-
lata szükségességét, hogy miként járulnak hozzá a különbözı médiumok a polgári nyilvá-
nosság kifejlıdéséhez, meghaladásához, a média által indukált új kommunikációs viselke-
dési kódok elterjedéséhez.3 

Mindennek jegyében a Jelenkor vizsgálatát két egymással ellentétes, de együttesen ha-
tást kifejtı aspektusból érdemes vizsgálni. Egyrészt: hogy mint médium, mely a legszéle-
sebb köröket vonhatja be a nyilvánosságba, milyen szerepet játszott a nemzeti nyelvünk, 
kultúránk és tudományunk ápolásában és fejlesztésében. Másrészt: ez a nyilvánosság be-
vonásával zajló diskurzus a jelzett témákban milyen szerepet játszhatott az újfajta, nem 
kiváltságokra alapozott közösség, a nemzet, illetve a nemzeti identitás megteremtésében, 
illetve a lap indításában szerepet vállaló, és szellemi hátteret adó Széchenyi István gróf 
civilizátori tevékenységében. 

                                                 
* Történész, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar. 
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Kutatásom alapját a hírlapi cikkek tartalmi és statisztikai elemzése adja, amely során a 
megadott témákat összevetem és szélesebb kontextusba emelve elhelyezem a korra már 
kialakult közbeszéd témahálójában, amelynek kialakult értékpreferenciáiban a közös neve-
zınek a kezdetekben a magyar nyelv, kultúra és tudomány ügye mutatkozott. Kutatásaim 
eredményeképpen igyekszem bemutatni, hogyan viszonyul a téma a korabeli közbeszédet 
és közgondolkodást uraló és megosztó politikai témákhoz, és a közbeszédet tematizálni 
igyekvı Széchenyi által sürgetett és elindított folyamatokhoz. 

A reformok hívei már a felvilágosodás korában felismerték, hogy a nemzeti nyelv és 
kultúra nélkül nincsen nemzeti felemelkedés sem. És ebben a folyamatban nem elhanya-
golható szerepet kapott a magyar nyelvő hírlapírás. Az elsı magyar újságírók és szerkesz-
tık mindig hangsúlyozták az anyanyelvő sajtó nagy elınyét: sokkal szélesebb rétegekhez 
jut el, mint a német vagy latin nyelvő hírlapirodalom.4 A reformkorban pedig fontos szere-
pet kapott a nyilvánosság a polgári átalakulásért vívott politikai küzdelmekben, ugyanak-
kor a sajtó szerepvállalása visszahatott annak fejlıdésre is, ahogyan azt Széchenyi Ágnes 
egy tanulmányában megfogalmazta: „Az újságírás ugyanis nálunk, és ebben is eltérünk a 
nyugat-európai fejlıdéstıl, a reformkori küzdelmekbıl és a reformkori irodalomból nıtt ki, 
a gondolatok kimővelésére és (el)terjesztésére irányuló szellemi munka volt, az alkotmá-
nyos küzdelem része.”5 

Magyarországon az 1820-as évek végén Széchenyi István gróf színrelépésével megje-
lent egy új politikai program, ami a rendi sérelmi politika megyei szintő hatósugara helyett 
az országos nyilvánosság segítségével kívánta a haza polgári átalakulását és fejlıdését 
szolgálni.6 Széchenyi fıként angliai útja alkalmával tanulmányozta a politikai klubok és a 
sajtó, tehát a nyilvánosság szerepét a modern politikai vitakultúra kialakulásában, és a 
Nemzeti Kaszinó megalapítása után – a cenzúraviszonyok adta keretek között – modern 
politikai hírlap létrehozása körül bábáskodott. Két éves engedélyeztetési huzavona után 
1832 januárjában megjelent a „Jelenkor. Politikai tekintetben a’ két haza ’s külföld hírle-
veleibıl” Helmeczy Mihály szerkesztésében és melléklapja, a „Társalkodó”, kezdetben 
Bajza József, majd Szenvey József szerkesztésében. Széchenyi bár a lap mögött állt, de 
személyesen nem vett részt a szerkesztésben, és csak a Társalkodóban publikált idınként. 
A Jelenkor tipográfiailag is jelképezi a magyar sajtótörténet új korszakának kezdetét: a 
hagyományos negyedrét formában, kéthasábos szedéssel indult, 1836-tól azonban – Szé-
chenyi által kiprovokálva – áttért a nagy, angol újságformátumra és a háromhasábos sze-
désre. A közönségigény és a politikai hírlap közti újfajta kapcsolatot jelzik mindaddig is-
meretlen nagyságú példányszámai: 1835-ben 3000 fölött, 1837-ben pedig már több mint 
4000-en fizettek rá elı. Mindez annak a fényében jelentıs olvasói bázist, olvasóközönséget 
bizonyít, hogy jól tudjuk, a korban egy lap több olvasó kezébe is került, köszönhetıen az 
olvasótársaságoknak, a kaszinók könyvtárainak, a diáktársaságoknak és a kölcsönkönyvtá-
raknak, így a tényleges olvasótábor akár az elıfizetıi létszám többszöröse is lehet.7 

A siker mögött álló szerkesztı, Helmeczy Mihály személye azonban méltatlanul háttér-
be szorul a sajtótörténeti feldolgozásokban, holott elıéletének, személyiségének és a kora-
beli értelmiségi körökben betöltött státuszának, társadalmi-szakmai szerepének alapos 
ismerete szükséges a lap sikerének vizsgálatában. Mivel e tanulmánynak nem feladata Hel-
meczy életútjának részletes bemutatása, ezért csak a témánk szempontjából jelentıs mo-
mentumok felvillantására vállalkozom ehelyütt. 

Helmeczy Mihály 1788. szeptember 27-én született katolikus német polgárcsalád gyer-
mekeként eredetileg Bierbrauer Mihály néven, melyet késıbb sárospataki gimnáziumi 
tanulmányai idején Serfızıre magyarosít, e néven szerepelt a kecskeméti piarista rendbe 
való belépésekor 1804–1809 között, amikor Tatán, majd Veszprémben tanítóskodott, és e 
néven költözött Pestre és kezdte meg egyetemi tanulmányait, amely végül a bölcsész mel-
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lett a jogi doktorátus megszerzésével végzıdött. Nevét majd 1811-ben Kazinczy Ferenc 
javaslatára, a vele való levélváltás után változtatja Helmeczyre.8 

Kazinczyvel való kapcsolata a névadáson túl alapjaiban változtatja meg életét a feltö-
rekvı költınek, miután kiadja és elküldi neki „Széphalom urához”9 címő versét, aki bár 
bírálja a kiadvány minıségét és az eltúlzott magasztalást,10 de meggyızi Berzsenyit, hogy 
az Helmeczyt bízza meg verseskötetének kiadási munkálataival. Helmeczy alkalmasságát 
bizonyította azzal, hogy a régóta húzódó kiadásra gyorsan elıteremtette a költségeket a 
pesti és székesfehérvári növendékpapok körében győjtött adományokból,11 és Kazinczy 
értékelte és szükségesnek tartotta poétai tehetségét és gondos grammatikus voltát is.12 

Berzsenyi verseinek kiadása után csakhamar a pesti irodalmi körök elismert alakja lett, 
a „széphalmi vezér” barátsága, valamint tettrekészsége, rugalmassága megnyitotta elıtte az 
ajtókat. Ekkor vált azon írók partnerévé, akik Pesten akarták kiadatni mőveiket, és ennek 
révén építette ki kapcsolatait a nyomdászokkal – elsısorban Trattnerrel. Kazinczy, Virág 
Benedek, Kis János köteteinek nyomdai munkálatait irányította, tıle kért iránymutatást 
Döbrentei Gábor is nyomtatási és kiadási kérdésekben, ráadásul ı volt sok kötetnek ügyes 
és megbízható korrektora is. Maga Kazinczy is vele intézte ügyeit az egyre inkább elfoglalt 
Vitkovics helyett, felkérte az általa szerkesztett Báróczy kötet nyomdai ügyeinek intézıjé-
vé, sıt saját munkáinak győjteményes kiadását és fordításait is Helmeczyre bízta. A pesti 
szívességek intézıjeként kapcsolatot épített ki Kölcsey Ferenccel, Szemere Pállal, sıt 
Wesselényi Miklós báróval is. Az 1820-as években pedig Kisfaludy Károly köréhez csat-
lakozott, amelyet többek között Toldy Ferenc, Bajza József és Vörösmarty Mihály neve 
fémjelzett. Ekkoriban vált Széchenyi hívévé, de Kazinczy barátságát mindvégig bírta, ké-
sıbbi munkásságával is a nyelvújítás és a magyar nemzeti nyelv és eszme harcosa ma-
radt.13 

A jó kapcsolatokat teremtı kiadói tevékenység mellett saját maga is költeményeket 
szerzett,14 fordított,15 és saját mőveit is kiadta, amelyekért nyelvújítási kísérleteinek túlzá-
sai miatt sokszor komoly támadások érték, mind a nyelvújítók, mind az ellenzık oldaláról. 
De ıt ez nem ingatta meg a nyelvújítási harcban, Kölcsey szerint „a nem rettegı neologis-
mus pártján” csak négyen voltak: Kazinczy, Szemere, Helmeczy és ı maga.16 A támadá-
sok kereszttőzébe akkor került, amikor Berzsenyi verseinek második kiadásához annak 
tudta nélkül hozzátoldotta saját tanulmányát a nyelvújítási harcról.17  

E mővében számba vette az újítás eredményeit és a külföldi példákat, valamint támadta 
a hazai iskolákat, ahol nyolc évig tanulnak a diákok latinul, közben  a „polgárt és hazafit 
illetı tudományokban csak igen csekély ’s felületes útmutatást nyernek”, pedig „való nem-
zeti érzést ’s hazafiságot csak nemzeti nyelvő nevelés ’s oktatás szülhet.” 

18 Helmeczy e 
tanulmánya a nyelvújítás irodalmában mindkét párt oldalán újra-és újra feltőnt a késıb-
biekben, és az ifjabb nemzedék Toldy Ferenc szerint ebbıl merítette meggyızıdését. E 
tanulmánynak nem tiszte elemezni nyelvújító munkásságát, alkotott maradandó és elavult 
szavakat egyaránt (elem, lény, kényelem, szeszély, ábránd, ünnepélyes, idom, elıd, dü-
höncz, védencz, elméncz, bısz),19 és élénk vitákat folytatott a nyelvtani helyesség és az írói 
mőgond tárgyában is, ami számunkra elsıdleges, hogy nagy kapcsolatrendszere révén tár-
sadalmi úton is hatott. Társasági ember volt; Kulcsárnál és Trattnernél állandó vendég és 
vitapartner, Kisfaludy Károlyt ı irányította Kazinczy felé, Széchenyi is az ı tanácsait kö-
vette és a vele való társalkodásból sokat tanult. Wesselényi pedig így szólt, ha pongyola 
fogalmazást hallott: „Mit szólna ehhez Helmeczy?” 

20 

A Jelenkor és Társalkodó szerkesztıi-kiadói megbízatásának közvetlen elızményének 
tekinthetjük, hogy Helmeczy a Kisfaludy-féle Auróra munkatársa lett, amelyben 1822-tıl 
kezdve újra megjelennek mővei21 és fordításai,22 amelyeket Toldy Ferenc késıbb a nyelv-
újítás terén a legértékesebb munkáinak tartott: „…elsı volt, ki éreztette, mit bírand meg a 
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nyelv az idegen remekek átültetésében…” 
23 Széchenyi István ugyanis már a Hitel 1830. évi 

megjelenése elıtt akciót indított a reformkor új politikai sajtójának megteremtésére, és erre 
a feladatra Kisfaludy Károlyt szemelte ki, akitıl méltán várhatta, hogy az új irodalmi tö-
rekvések és a politikai reformok ügyét egy új lapban egyesítse. A lapindításért már 1829-
ben folyamodó Kisfaludy azonban nem érte meg a lap indulását, súlyos betegségben 1830. 
november 21-én elhunyt, így az engedélyezést új emberrel kellett kezdeni. Széchenyi nem 
habozott sokat, négy nappal Kisfaludy halála után a szintén az Auróra köréhez tartozó Hel-
meczyt javasolta utódnak, és ezt a szándékát keresztül is vitte, holott a kör tagjainak egy 
része inkább Vörösmartyban gondolkodott. Az udvar 1831. március 11-én Helmeczyre 
ruházta át a lapengedélyt, aki 1832. január 4-én jelentette meg az elsı lapszámot, és a lap 
1848-as megszőnéséig szerkesztette a Jelenkort.24    

A lapban már az indulás évében a nemzeti nyelv és kultúra, valamint a magyar tudo-
mány (Magyar Tudós Társaság) került elıtérbe. Az olvasó társaságokról, új kiadványokról, 
a nyelv terjedésérıl, a nemzeti kultúra és tudomány intézményeirıl (pl. magyar nyelvő 
színház, kaszinó) szóló tudósítások ugyanis alkalmasak a kívánt politikai cél, az egymással 
szembenálló politikai táborok egyesítésére. Áttanulmányozva a Jelenkor 1832., 1834. és 
1836. évi évfolyamait azt tapasztaltam, hogy ezen állítások alátámasztására sok írást lel-
tem, tanulmányomban a hely szőke miatt érzékeltetni kívánom ezek mennyiségét és a leg-
kifejezıbbeket idézem. 

Ahogyan Helmeczy az 1832-es induló évfolyam 1. számában írta: „Békeség kívül és be-
lıl, a’ nemzeti erınek minden oldalu, szabad, de józan kifejtése, egyesítése ’s az ezen ala-
podó nemzeti nagyság és hathatás teszi most minden felvilágosultabb igazgatás maximá-
jit”. 

25 „Illy szép idıponthoz olly közel s’ nyelvünk országlása és törvényink ujra születése 
hajnalán, annyi nagy remény elébe menve, mit kivánjunk a’ buzgón szeretett hazának … 
mint hogy e’ bölcs és dicséretes uton … csüggedhetlen hazafisággal, férjfias mérséklettel, 
gondos elırelátással haladjon elı minden tagja, ’s közintézetink virágoztán, müveltségünk 
diszletén a’ sziv, lélek, ész malasztiban ’s minden lehetı beldogság áldásiban részesüljön 
az egész nemzeti test.” 

26 
Sok helyet szentelt a lap a helyi olvasó társaságok megalakulásának illetve mőködésé-

nek bemutatására, példaként említhetjük a Zalaegerszegen 1832-ben létrehozottról szóló 
tudósítást: „Zala néhány lelkes fiainak azon szent czél tünt nagyratermett lelkök elibe, 
hogy … a’ szép tudományok istenasszonyának oltárt emeljenek, ’s ezáltal az emberiségnek 
a’ legszebb erényre, a mivelıdésre t. i. utat nyissanak. … Jeles ajánlások történtek kész-
pénzben … könyvekben: sok nevezetes férjfi a’ czél alapítására egész könyvtárát ide ada-
kozá…” 

27 Hasonlóakról érkezett hír Eperjesrıl és Nagykátáról,28 „Ipoly-Ság”-ról, ahol Fel-
sı-Túr közbirtokos uraságai alapítottak olvasó társaságot,29 Besztercebányáról30 és Szar-
vasról.31 

Helmeczy meg is indokolta miért támogatja az olvasótársaságokat: „A magyar olvasó 
társaságok szaporodása hazánkban (mint a’ millyet T. Gyır vármegyérıl a’ Pozsonyi deák 
újság idei 1sı számában közöl) nagy örömet ’s reményt gerjeszt országszerte minden haza-
fi kebelben, mivel ezeket nem csak müveltség-terjesztésre szolgáló hathatós eszköznek, 
hanem alapos szerkezet mellett jövendıre olly intézetnek is tekinthetni, hol idı jártával 
elıhaladva mindannyi közhasznu nyilvános könyvtár állíttathatik fel, ’s igy magányosakra 
nézve kisded, de egyesülve nagy pénzáldozattal e’ nemben annyi csudát mivelhetünk, a’ 
mennyin most más nyugoti csinos nemzeteknél bámulunk.” 

32 

A Jelenkor teret adott az új irodalmi kiadványoknak, és fıként a magyar nyelv terjedé-
sérıl, a magyarosodásról beszámoló híreknek, például: „A magyar nyelv elımenetére 1805 
óta tett több ízbeli rendelésnek Nógrádban olly sikere lön, hogy az ezelıtt magyarul szinte 
tertózkodva ’s nagyobb részint hibásan beszélett tisztviselık ’s ügyvédek most hivatalos 
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munkálódásik minden ágazatit … csupán magyarul viszik. Az elırendre így elért czél után 
az vala még köz ohajtás, hogy a’ magyar nyelv tudása a’ köznép közt is terjesztessék. ... 
minekutána ez általános helybehagyást nyert: ’Nógrádi Nemzeti Intézet’ név alatt állott fel 
amaz egyesület, mellynek egyes tagjai tíz egymást követı esztendıre 18 ezüst huszast ka-
matként ajánlottak. ...mert azóta e’ szent ügy iránti részvét olly nagy: hogy maholnap Nóg-
rádinak sem fog tartatni ki … a’ magyar nyelv rendszeres divatosítását tettel vagy értékkel 
elımozdítani vonakodnék.” 

33 

Természetesen a lap a cenzúra adta keretek között érdeklıdik a magyar nyelv hivatalos-
sá tételének ügyében munkálkodó országgyőlésrıl is: „Ez utóbbi üzenetben a’ RR a’ fön-
séges Nádornak, a’ törvények magyar nyelven alkotása tárgyában tett szerencsés sikerő 
közbenjártáért, melly tette a’ Haza iránti legcsillogóbb érdemei közt fog örök idıre fényle-
ni a’ nemzet legbuzgóbb háláját fejezik ki.” 

34 

Az idı elırehaladtával, az 1834-es és 1836-os évfolyamban az olvasótársaságok háttér-
be szorultak, és egyre jobban elszaporodtak azok az információk, melyek iskolák alapításá-
ról, támogatásáról szólnak, és céljuk a „magyar szó” használatának elterjesztése volt a 
magyarországi nemzetiségek körében. Ebbe a sorba sorolható a Túróc megyébıl érkezett 
tudósítás, melynek „… szorgalmas lakosi is hazafi lélekkel felfogák már, hogy a’ magyar 
nyelv tudása … honunkban lakó minden polgárnak elmulhatatlanul szükséges… Egy inté-
zet felállításáról gondoskodtak ık, hol az iskolai tanítók a’ magyar nyelvet tanulják.” 

35 Ide 
tartozik z 1836-os évfolyam augusztus 20-ai számában közölt kassai tudósítás, amely sze-
rint König János lelkész saját költségén indított a külvárosban egy iskolát, amelybe azon-
nal 70 fiú és 84 lány felvétetett, fıként tót nemzetiségőek, és a fél év múlva rendezett meg-
hallgatáson „…valóban örvendeztetı vala hallani, melly tisztán s rendesen ejtegették ezen 
kicsinyek a magyar igéket, mellyeket anyjok szájából soha nem hallottak.” 

36 Hasonló hír-
adás érkezett a lıcsei ágostai vallású lánynevelı intézetbıl is, aminek Rudics József arany 
sark. vitéz úr 150 pengıs kötelezvényt adott „…olly rendeléssel, hogy annak kamatja, 
melly két aranyat teszen, évenként azon két növendék leánykának adassék jutalom gyanánt, 
kik azon évben a’ magyar nyelv megtanulásában legtöbb szorgalmat, ’s legnagyobb elı-
menetelt mutattak.” 

37  
És egymást követték a hasonló cikkek Balassagyarmattól38 és Nyíregyházától39 a pesti 

Angolkisasszonyok intézetén át40 a Temes vármegyei Kissodáig, melynek jegyzıjének 
azon kérésérıl számolt be, hogy félig magyarul és félig oláhul írt tankönyveket a megyebe-
li iskoláknak a vármegye ingyen nyomtassa ki.41 Rozsnyóról tudósítva leírta a lap, hogy a 
várostól északra húzódó 9 tót nemzetiségő helyiségben az utóbbi két évben elterjedt a ma-
gyar nyelv, és ezt az iskolák felügyelıjének, a gömöri esperességi biztosnak köszönheti.42  

Amint az általam elvégzett kulcsszóvizsgálat eredményét összegzı grafikon is jól mu-
tatja, az 1832-es induló évfolyamban egybıl a nemzeti nyelv (30 hír) és a tudós társaság 
(28) ügye került egyértelmő túlsúlyba, holott a Jelenkor már 1832-ben is figyelemmel kí-
sérte és próbálta „népszerősíteni” Széchenyi civilizátori programjának, kezdeményezéseit 
– lásd a Pest és Buda közötti állóhíd ügyével kapcsolatba hozható híreket (12), a lóverse-
nyekkel és gızhajózással kapcsolatos tudósításokat (9-9). Míg olyan a korszak politikusait 
foglalkoztató témák, mint a nyilvánosság, a közteherviselés, vagy az újoncmegajánlás stb. 
alig szerepeltek a lapban. 

Az 1834-es évfolyam kulcsszóvizsgálatánál megállapítható, hogy az országgyőlési tu-
dósításokra fókuszált a lap, és ennek köszönhetıen visszaesett a nyelv ügyével, és a Tudós 
társasággal foglalkozó hírek száma, de megırizte helyét a rangsorban, ha hozzáadjuk a 
magyar nyelvő színjátszással, a magyar színházzal foglalkozó cikkek számát (6).43 

Az 1836-os évfolyam kulcsszóvizsgálatának érdekes eredménye a Tudós Társaság hí-
reinek intézményesülése a Jelenkorban, és a gızhajózással, lóversenyekkel és kaszinókkal 
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kapcsolatos híranyag erısödése. A magyar nyelv ügyével, elsısorban az olvasótársaságok-
kal foglalkozó cikkek száma csökkent, de egyre inkább szaporodott a magyar színjátszás-
sal44 és a nemzeti múzeummal foglalkozó híradások száma.45 Valamint új témaként megje-
lent az iskolák és a tanítók képzésének ügye is, mint azt korábban idéztük. 

 

 
 
Érdekesség a konkrét politikai ügyektıl történı egyre erıteljesebb távolmaradás, ami 

Széchenyi ez idı tájt jellemzı szerepvállalásaival is magyarázható. Széchenyi 1834–1836 
között írja jelentıs publikációit a melléklapba, a Társalkodóba a Duna szabályozásának 
kérdésérıl, ezzel magyarázható talán a folyószabályozással kapcsolatos híranyag vissza-
esése a hírlap ezen évfolyamaiban. 

A cenzúrával a lap így is állandó súrlódásban állt. Széchenyi naplójában már 1832. feb-
ruár 22-én olvasható: „Helmetzy bekam ein Lavatorium”; vagyis a szerkesztı figyelmezte-
tést, „fejmosást” kapott a cenzúrától. Február 25-én jegyzi le a következıt: „Komáromi 
streicht den (!) alten Helmetzy eine Menge – und ruft bei jeder liberalen Stelle aus – Adhuc 
principia Comitis Széchenyi”; tehát Komáromi Péter helytartótanácsos cenzori minıségé-
ben a liberális szövegrészek nagy részét kihúzza, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek már 
megint Széchenyi elvei. A magyar rendek fogadtatása is felemás, errıl tanúskodik naplójá-
nak 1832. február 10-i bejegyzése: „O mon Dieu, das auch noch! – C. Z.: Sieben Comitaten 
haben an Palatin geschrieben, ‘es sollte der Jelenkor verboten werden’”, azaz; Ó istenem, 
még ez is! Zichy Károly: Hét vármegye írt a nádornak, „be kellene tiltani a Jelenkort”.46 

A naplóbejegyzések, fıleg a helytartótanácsosról szóló rész alátámasztják azt a megál-
lapítást, hogy valóban Széchenyi elveinek, politikai programjának támogatása lehetett a 
cél, és ezt az ellenfelek is tudták. A magyar nyelv ügye pedig ekkor már azon kevés ügyek 
egyike, amelyet egyrészt a cenzúra „átenged” a nyilvánosság irányába, másrészt amely 
„közös nevezıt” jelenthet az egyre több irányzatra szakadó rendeknek. 

A példaként kiragadott idézetek és a kulcsszóvizsgálatok mentén elindulva számszerően 
is megvizsgálhatjuk, folytatódott, tendenciává vált e a Jelenkor késıbbi évfolyamaiban a 
nemzeti kultúra és a magyar nyelv ügyének szerepeltetése. Megvizsgálva az 1832–1838 
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közötti évfolyamokat, a mellékelt diagramban tüntettem fel a témához kapcsolható publi-
kált cikkek összesített adatait. Ezeket elemezve szembetőnı, hogy bár a „Magyar nyelv 
ügyé”-hez sorolt cikkek száma az 1832-es évfolyam 30-hez képest visszaesett évi 12–15 
írásra, de közben jelentısen emelkedett a Tudós Társasággal (1832-ben 28, 1836-ban 52, 
1837-ben 43 cikk), valamint a magyar színházzal [1832 évi 0 cikk után 1836-ban 14, 1837-
ben 27, 1838-ban 60(!)], azaz a nemzeti kultúra és tudomány intézményeivel kapcsolatos 
tudósítások száma.  

Érdekes ellenpontot jelenthet a késıbbi elemzések számára a Pest és Buda közötti álló-
híd ügyében és a Kaszinóval kapcsolatban született cikkek száma, melyek nem érték el 
egyik évben sem a nemzeti nyelv és kultúra ügyét támogató publikációk számát. Megálla-
píthatjuk tehát, hogy a Jelenkor szerkesztésekor teljesült Széchenyi ideája, miszerint a 
magyar nyelv és kultúra ügye lehet az, amiben haladók és maradiak is egyetértenek. A 
nemzeti identitással felvértezett közvélemény megteremtése pedig az egységes politikai 
tábor megteremtését vonhatja maga után, amely harcba szállhat a magyar nemzet politikai 
jogainak kivívásáért, és a polgári nemzetté válásért. 
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AZ AGRÁRKONJUNKTÚRA HATÁSA A NAGYKANIZSAI URADALOM  
ERDİGAZDÁLKODÁSÁRA (1850–1914) 

 
THE IMPACT OF THE AGRARIAN BOOM ON THE FORESTRY  

OF THE MANOR OF NAGYKANIZSA (1850–1914) 

ABSTRACT 

This study is about the economic modernisation of the Manor of Nagykanizsa (5800 hectare). 
The Manor of Nagykanizsa was the property of the Prince-Batthyány family for more than 200 
years. There was an agricultural boom in 1850-80 in Hungary. During this period the agricultural 
production increased while the grain strengthened its mono cultural position. In these years the 
profit maximisation took a central place in the officers’ thinking. According to this, a size of 1140 
hectare of wood around Nagykanizsa was cut off in 1871–72. The forestry of the manor was con-
trolled by excellent, qualified forest engineers. This released area was used for grain production and 
livestock. The conversion of forestry had several impacts. It modified the lifestyle of the local soci-
ety; meanwhile, at the remaining parts it created a professional, country-famous forestry. It was also 
an important income source of the actual landlord.  

Bevezetés 

Manapság egyre szélesebb társadalmi körben terjed a természeti értékek újragondolása. 
Mindez fıleg akkor fontos, ha a globális veszélyekre gondolunk: az ıserdık kiirtására, az 
átlaghımérséklet emelkedésre, az üvegházhatásra, a levegı romlására. Ezt a helyzetet a 
hedonista ember idézte elı azzal a felelıtlen gazdálkodásával, amelynek motívumai fıleg 
az elmúlt kétszáz év piacgazdálkodási gyakorlatában gyökereznek. Rövid tanulmányunk 
azt mutatja be, hogy az 1870-es években a tıkés gazdasági rendszer létrejötte során mi 
történt a Nagykanizsa város környékén lévı hatalmas erdıségekkel, milyen motivációk 
vezettek a csaknem 2000 holdnyi város környéki erdı kiirtásához.1 

Munkánk apropóját egy érdekes jogeset adja. Kutatásaink során a Magyar Országos 
Levéltárban, illetve a Zala-és a Vas Megyei Levéltár anyagában találtunk olyan forrásokat, 
amelyek szerint 1879-ben egy jogi eljárás indult meg Zala vármegye törvényhatósága elıtt. 
Az eljárás tárgya egy képviselıi panasz volt, miszerint a hercegi „…kanizsai uradalomban 
nagyobb terjedelmő erdıségek kiirtva lettek a megyei hatóság tudta és engedelme nélkül”.2 
A szokásoknak megfelelıen elhúzódó vizsgálat indult különbözı joghatóságok elıtt, az 
ügy több fórumot megjárt, mígnem tisztázódtak az erdıirtás valós részletei.3 Bár az ügy az 
uradalom számára megnyugtatóan zárult, mégis érdemes egy pillantást vetni arra, miért is 
került sor az erdıirtásra. Bemutatásakor nem annyira az ügy jogi fordulataira, hanem az 
erdık változására koncentrálunk. 

                                                 
* A PTE Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, az MTA doktora. 



Az agrárkonjunktúra hatása a nagykanizsai uradalom erdıgazdálkodására…  ~  179

 

Az erdı a hagyományos gazdálkodás rendszerében  

Kanizsa hosszú idın keresztül a Batthyány hercegek hitbizományának mezıvárosa és 
uradalmi központja volt. Jogállása az 1871. évi községi törvényig mezıváros, majd pedig 
rendezett tanácsú város volt. A városlakók az erdıket a 18. század elsı felében még szaba-
don használhatták. Miután azonban 1743 végén gróf Batthyány Lajos megvette a várost és 
az uradalmat, szigorodtak az erdıhasználati feltételek, de a lakosság megélhetéséhez to-
vábbra is szükség volt az erdıkre. 1811-ben a városi polgárság és Batthyány Fülöp herceg 
egy szerzıdéssel szétosztotta a város határában lévı földeket, amely alapján a polgárok a 
földek mintegy 80%-ával rendelkeztek (10 322 hold), míg a földesúrnak mintegy 20%-nyi 
föld maradt (2630 hold). Az erdıket illetıen még erısebb volt a városi dominancia: a vá-
rosnak jutott 5333 hold, míg a földesúrnak mindössze 543 holdnyi erdeje maradt. Az erdı-
kezelést illetıen mindkét félnek figyelemmel kellett lennie a jogszabályokra, különösen a 
Mária Terézia által 1769-ben kibocsátott erdırendtartásra, valamint az 1807. 21. tc-re, 
amely fıleg az alattvalói közösségek esetében tartalmazott szigorú elıírásokat, így például 
azt, hogy az erdıket a közösségnek együtt kell használni. 

Az 1848. évi törvények, valamint az 1853. évi császári pátens után kialakultak a polgári 
tulajdonviszonyok. A város az idık során egyre több földet szerzett meg a földesúrtól, így 
1871-ben, egy Fülöp herceg halála után készült összeírás szerint a 12 900 holdas területnek 
már 85%-a volt a városlakóké, míg a hercegi család földjei már csak 1200 holdat tettek ki.4 
Ez az 1200 hold integráns részét képezte a város körüli uradalmi birtokoknak, amelyek 
Sormás, Szepetnek, Homokkomárom, Obornak, Eszteregnye, Fityeháza és Bajcsa körül 
terültek el, s amely uradalomnak 1871-ben 9891 hold volt a terjedelme. Tegyük hozzá, 
hogy a kanizsai központú nagybirtok egy nagyobb, egységes irányítású, öt uradalomból 
álló, 32 675 holdas hercegi hitbizománynak volt a része.5  

Az erdı a legnagyobb kiterjedéső földbirtoktípus volt Kanizsán. A város körül északi, 
keleti és déli irányban mintegy 5500 holdnyi olyan homokos terület található, ahol erdık 
helyezkedtek el. Ez a terület alapvetıen abban különbözött az ország más homoki területei-
tıl, hogy ezen a tájon jelentıs a csapadékmennyiség, amely lehetıvé tette jó néhány fafajta 
megélhetését.6 Erdı sok helyen volt a város határában, a legnevezetesebb részek az Alsó-
erdı, a Felsıerdı, a Katonatemetés, a Bálikás és a Vajda voltak.7 

Miért volt fontos az erdı a lakosságnak? Az erdı a korabeli népesség számára a megél-
hetés alapvetı feltételeit biztosította. A fa univerzális alapanyag volt, a házépítéstıl annak 
berendezésén keresztül az ipari termelıeszközökig szinte minden fából készült, nem is 
beszélve a tüzelırıl. A faizás sokáig olyan jog volt, amelyet a város a földesurával szem-
ben hosszú távon magának tudott biztosítani: minden marhával rendelkezı városi gazda 
egy szekér tőzifát termelhetett ki és szállíthatott az udvarába, az ellenırzés és elosztás már 
a városi önkormányzat hatásköre volt. A városlakók az 1753. évi úrbéri szerzıdésben is 
fenn tudták tartani régi jogaikat, de kikötötte az uradalom, hogy sövénynek való vesszıt 
csakis a tiszttartó engedélyével lehet vágni.8 Vannak adatok arra, hogy a 18. század vége 
felé már csak a szegényeknek engedélyezték a szabad faizást, a többiek számára a favá-
gást, a fahordást feltételekhez kötötték. Az 1753. évi szerzıdésben a városiak megkapták 
az általuk használt erdıkben a sertésmakkoltatás lehetıségét, a gubacsszedés azonban ti-
lalmazott volt számukra. A méhészkedés a Kanizsa-környéki nagyobb erdıkben elterjedt 
gazdálkodási tevékenység volt, olyannyira, hogy már magának a városnak kellett az erdei 
méhesekrıl intézkednie. A vadászat lehetısége eleinte nem volt fontos a földesúrnak, de a 
késıbbiekben a lakosságnak megtiltották.9 E rövid áttekintésbıl is kitőnhet, hogy a városi 
és a város környéki erdık nagyon fontosak voltak a helyi lakosság megélhetése szempont-
jából.  
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Agrárkonjunktúra és az erdıirtások megindulása 

Az 1850–73 közötti gazdasági konjunktúra nagy hatást gyakorolt a város életére. Egy-
részt a népesség száma gyorsan emelkedett: a század közepi mintegy 10 ezer fıs közösség 
1870-re már 17 ezer fısre növekedett. A lakosság jelentıs része agrártermeléssel is foglal-
kozott, így nagyon fontos volt számukra, hogyan juthatnak újabb és újabb szántóparcellák-
hoz, kertekhez, rétekhez, szılıkhöz. Másrészt az agrárkonjunktúra alatti magas árakat 
igyekezett az uradalom kihasználni, ezért lépéseket tett a hagyományos mővelési szerkezet 
megváltoztatására, aminek többek között a nagy kiterjedéső erdık és legelık látták a kárát. 
Azt sem szabad ugyanakkor elfeledni, hogy az 1850-es években meginduló vasútépítések 
miatt is kritikus helyzetbe kerültek a régi erdıségek: egyrészt az építkezések alapanyagigé-
nye miatt, másrészt a vasútépítés területi szükséglete miatt is csökkent az erdık területe.10 
Nagykanizsán az 1861-ben megnyílt vasúthoz a hercegnek el kellett adnia egy nagyobb 
területet.11 Ismert, hogy jelentıs kanizsai vállalkozások nıttek fel az erdészet alapanya-
gán.12 Ezeket a hatásokat jól mutatja Plosser Ignácz uradalmi erdımérnök jelentése 1858-
ból, amely szerint a kanizsai uradalomban akkor 5556 hold erdı volt, ami annak követ-
kezménye, hogy idıközben 716 hold erdıt már kivágtak. Ennek nagy része Sáncz-pusztán 
történt, ahol mintegy 630 holdat irtottak ki.13 Tegyük hozzá, hogy a kanizsai uradalom 
erdıi meglehetısen egyenetlen színvonalúak voltak, aminek egyik legfontosabb oka, hogy 
az 1860. évi úrbéri rendezésig az erdık egy része (1542 hold) közös használatú föld volt, 
így 4019 hold volt már korábban is tartósan az uradalom kezelésében.14    

A 19. század második felében Magyarországon létrejöttek azok a törvények, amelyek 
már európai szintre emelték az erdıkezelés szabályozását. Az 1879. évi 36. számú erdıtör-
vény szigorú kötöttségeket hozott. Ennek egyik eleme volt a királyi erdıfelügyelıségek, 
illetve az erdıhivatali központok felállítása. A törvény elıírta az erdıtulajdonosoknak, 
hogy öt éven belül üzemtervet kellett készíteni, s azt az erdıhivatallal jóváhagyatni, amely 
intézménynek pedig kötelessége volt az erdıkezelési szabályokat betartatni.15 Az erdıhiva-
tali szervezet az idık során némileg változott.16  

Nagykanizsa város erdıkezelése 

A polgári törvények kialakulása megteremtette a „város legnagyobb kintsét”, vagyis a 
Nagykanizsa tulajdonában lévı városi erdıt. Ez annyit jelentett, hogy a város közössége 
immáron rendelkezett saját erdejével, abban a polgároknak szabad legeltetési joga volt. A 
városi erdı ugyanakkor közbirtokosságban volt, amely fölött a város mindenkori testületei 
egzisztáltak. Az 1879. évi erdıtörvény külön is elıírta, hogy a közbirtokossági földeket 
együtt kell kezelni.17 1871-ben Kis- és Nagykanizsa közös tulajdonában 3843 hold erdı 
volt.18 A jogszabályok szerint a városi erdık gondozására erdımestert kellett fogadni, mi-
vel a lakosság szabadossága miatt az erdık állománya jelentısen leromlott.19 Az erdımes-
ter feladata volt a kanizsai erdıterület felmérése, a vágástervek elkészítése, a vágás biztosí-
tása és ellenırzése.20 Mivel az üzemtervek készítésre a városnak, mint önkormányzati 
szervezetnek nem volt szakmai kapacitása, így annak létrehozására pályázatot kellett kiír-
nia.21 Tegyük hozzá, hogy szakmai vélemények szerint az üzemtervek szerint kezelt erdık 
állapota sokkal jobb volt, mint az üzemterv nélkülieké.22 

A szigorú szabályozás szerint az 1880-as évektıl a városi kézben lévı erdık kivágását 
csak miniszteri engedéllyel lehetett végrehajtani, ám azt is látni kell, hogy a város szinte 
mindig megkapta erre a lehetıséget, amikor az ínségesekre hivatkozott. A nagykanizsai 
belvároshoz legközelebb a szabadhegyi szılı melletti Békástói erdı feküdt, nem véletlen, 
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hogy azt vágták ki elıször.23 Adataink szerint 1871-1910 között a város tulajdonában lévı 
erdık területe 472 holddal csökkent.24 A városhoz tartozó erdıket a tisztviselık vadászat 
céljából szabadon használhatták. De a város nemcsak irtotta az erdıket, hanem telepített is: 
az 1900-as évek elején a futóhomokos gördövényi területekre fekete, erdei banksz- és szur-
kosfenyıt, valamint akácot telepített.25  

A városi erdık Nagykanizsa gazdálkodási rendszerében egyre fontosabbá váltak. Az 
erdei gazdálkodás alapfunkciója maradt a lakosság tüzelıvel való ellátása, ugyanakkor a 
város bevételei között egyre fontosabbá vált az erdei jövedelem. Az 1880-as évek második 
felében az üzemtervi rendszernek megfelelıen évi 2400–2500 m3 fát vágtak ki. Ennek egy 
részét hasáb-és dongafaként értékesítették, másik részét pedig a városi intézmények főtésé-
re és egyéb szükségletekre használták fel. Volt a városnak egy csemetekertje is, 1887-ben 
például 57 hl makkot ültettek el.26 A városnak a századfordulón sikerült hosszú távú bér-
letbe adnia erdıket, ami egyrészt a bevételek stabilitása, másrészt pedig a hozzárendelhetı 
kiadások szempontjából is jól jött.27 A városnak kötelessége volt a vagyonával jól gazdál-
kodni, s minden bevételi forrást megragadni. A favágások alkalmával a terméket a helyszí-
nen árverésen, azonnali készpénzfizetés terhe mellett értékesítették.28 Ugyanígy jártak el a 
gubacsterméssel is.29 Ezek a bevételi források csak pár ezer forintot hoztak, de a városnak 
minden fillérre szüksége volt.  

Az uradalom erdıkezelési gyakorlata  

Batthyány Fülöp herceg 1871. évi halála kétségtelenül fordulópont volt az uradalom 
gazdasági mőködésében. A hitbizomány és a hercegi cím Batthyány Gusztáv kezébe ke-
rült, aki 1838-tól kezdve Angliában élt, s a magyarországi nagybirtokaira igazából azért 
volt szüksége, hogy angliai életét finanszírozni tudja.30 1871-ig a nagykanizsai uradalom-
ban alapvetıen házi kezeléső majorsági termelést folytattak, ami a körmendi jószágkor-
mányzóság és a kanizsai tiszttartó irányításával történt. Az új tulajdonoshoz azonban sok-
kal jobban illett a bérleti gazdaság, ami viszont alapvetı szakítás volt az uradalom korábbi 
gazdálkodási gyakorlatával. 1871 ıszén a hitbizomány uradalmainak mezıgazdasági terü-
leteit négy vállalkozónak (Karczag Béla és István, valamint Nádosy István és Kálmánnak) 
évi 125 000 forintért 25 évre bérbe adták.31 A szerzıdés az egyes uradalmakon belül a 
birtokok szétválasztását is magával hozta: az erdık megmaradtak uradalmi kezelésben, de 
minden egyéb terület a haszonbérlık kezébe került. Az uradalom kezelésének e gyakorlata 
egészen a második világháború végéig megmaradt. Akkoriban a térségben a hosszú távú 
bérletek nem voltak ritkák, így például 1872-ben Festetics György nem messze lévı 
60 ezer holdas birtokát (az erdık nélkül) 25 évre adta bérbe egy pénzügyi intézménynek.32 

Az erdıtörvény értelmében az uradalomnak is létre kellett hoznia a saját erdıhivatalát. 
A kezdeti idıkben még volt helyi irányítója a nagykanizsai erdıgazdaságnak, de 1878–83 
között pár évig a Körmenden mőködı fıerdész látta el az irányítási feladatokat. Ennek 
kapcsán az uradalom bérlıi úgy gondolták, hogy a szerzıdés révén minden földesúri városi 
épület felett rendelkeznek, s ebbıl komoly jogi perpatvar is kialakult, amelynek végén 
aztán az erdıhivatal vezetıje végül is beköltözhetett a Fı úti hercegi épületbe.33 A törvényi 
kötelezettségeknek való megfelelés és a gazdasági racionalitás mindenképpen egy fıállású 
erdımester alkalmazását feltételezte: 1885-tıl Pálfy Alajos erdımester irányította az ura-
dalmat, s így az erdıgazdálkodást is. Pálfy Trencsénbıl származott, az ottani Makón szüle-
tett 1856-ban. Középiskoláit Nyitrán és Budapesten, míg az erdészeti akadémiát Selmec-
bányán végezte el. Erdıgyakornokként a nagyváradi püspökségnél kezdte tevékenységét, 
majd 1885-ben került a nagykanizsai hercegi uradalomba, mint fıerdész és uradalmi keze-
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lı. Tevékenysége túlterjedt az uradalmi funkción: a megyei bizottságnak, nem különben a 
helyi takarékpénztárnak is biztosa volt.34 halála után méltó követıje akadt: 1924 elejétıl 
Barthos Gyula kinevezésével folytatódott a térség minıségi erdıgazdálkodása.35  

1871 után a mindenkori erdıhivatali vezetı gondoskodott az uradalom mőködtetésérıl. 
Az ı feladata volt a bérleti szerzıdések teljesítésének ellenırzése, a vagyonállag megırzé-
sének felügyelete, majd pedig a bérletek lejártával az új haszonbérlıkkel való tárgyalás. 
Állandó kapcsolatban volt a jószágkormányzósággal, avagy a fıtitkárral. A megmaradt 
hercegi földeken való erdészet mőködési rendjét úgy alakították ki, hogy saját állandó 
munkások helyett a környék lakosságának munkaerejét (ıket bérmunkásként alkalmazva 
ıket) vették igénybe. Maga az erdészeti személyzet hét fıbıl állt (erdımester, körvadász, 5 
erdıır). Rajtuk kívül az uradalom alkalmazott még egy irodaszolgát és házmestert, egy 
kocsist, egy orvost és egy ügyvédet.36 Az erdészeti foglalkoztatás egy különleges esete volt 
az elsı világháború, amikor is orosz hadifoglyokkal termeltetették ki a fát.37  

Amikor Batthyány Gusztáv herceg 1871-ben átvette a kanizsai birtokot, az teljesen 
aránytalan mővelési szerkezettel rendelkezett. A terület 56 %-át kitevı erdık az uradalom 
vagyontömegének (mővelhetı föld, erdık, regálejogok, épületek) alig több mint 20%-ot 
jelentettek.38 Ráadásul az erdık jövedelmezısége sem volt magas: 1871-ben az 5550 hold 
erdıbıl az évi jövedelem mindössze 13 901 forint volt, amihez még hozzá kell venni az 
1000 forintnyi gubacs után járó, valamint az 1490 forint legeltetési bevételt, vagyis együt-
tesen 16 372 forintot hozott a kanizsai erdı a mindenkori földesúrnak, ami meglehetısen 
alacsony összeg a szántógazdaság és állattartás bevételeihez képest.39 Ugyanakkor a kor-
szak az agrárkonjunktúra idıszaka volt. Mivel az erdıkbıl származó holdankénti jövede-
lem a szántókénak csak 20–25%-át biztosította, így joggal merült fel a birtokkormányzó-
ság által az erdık csökkentésének, illetve a szántók és rétek növelésének igénye. Csak 
összevetésként: 1895-ben az ország erdısültségének aránya 22%, Zaláé 25% volt,40 vagyis 
a nagykanizsai hitbizományi birtokok esetében az 56%-os arány valóban nagyon magasnak 
mondható. A jószágkormányzóság világosan felismerte, hogy a „hitbizományi uradalmak 
a hiányos gazdászati rendszer folytán keveset jövedelmeznek, és hogy a termelési ágak 
célszerő beosztása által a jövedelmezés nevezetes lendületet nyerne”.41 Mindezt mérlegel-
ve a felsıbb hatóságok beleegyezését elnyerve a hitbizomány négy uradalmában 3000 
holdnyi erdı kivágását rendelték el, amibıl a nagykanizsai uradalom területére 1936 hold 
jutott.42 A határozatot a Hitbizományi Bíróság jóváhagyta. Az 1871. évi bérleti szerzıdés 
világosan tartalmazta a bérlık erdıirtási feladatait. A relatíve magas éves bérleti díjat úgy 
állapították meg, hogy abba a kiirtott területeken folyó mezıgazdasági termelés hozadékát 
is belegondolták.43  

A kivágott fa piaci ára 275 865 forint volt, amely összeget a hitbizomány vagyonálla-
gához csatoltak.44 Mindazonáltal egy évtizeddel késıbbi adatok arra utalnak, hogy az erdı-
irtás során követtek el számos hibát is. Ezek egyike lehetett, hogy sokszor olyan területe-
ken is irtottak, ahol nem kellett volna, s jó minıségő faállományokat is elpusztítottak. A 
másik panasz az volt, hogy a bérlık összejátszottak a volt tisztekkel, s elképzelhetı, hogy 
közösen, kölcsönös haszonnal döntöttek az irtandó területekrıl. Mindez ugyanakkor felté-
telesen értendı, mivel a panaszok az 1884. évi birtokátvételkor keletkeztek, amikor is Bat-
thyány Gusztávtól fiához, Ödönhöz került a hitbizomány. Az átadás-átvétel alkalmával 
felvett jegyzıkönyv szerint az erdészeti károk mintegy 75 000 forintra rúgtak.45 

A hatalmas tarvágások után több nagy kiterjedéső major kialakítására került sor. Ekkor 
hozták létre Nagykanizsa keleti határában a 780 holdas felsı-sánczi szántó- és rétgazdasá-
got, amely minıségi gazdálkodást produkált. De szintén ekkor jött létre Szepetnek határá-
ban a bánfapusztai major, nem is beszélve a Sormástól északra lévı Fülöpmajorról. Nem 
úszta meg az erdıirtást a kiskanizsai határ melletti, de már Homokkomáromhoz tartozó 
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Zsigárd sem. Szerencsére a homokkomáromi kerületnek Obornok falu határában lévı ıs-
bükkös vidékét nem érte károsodás. Az 1870-es évek közepén az új majorokban épületeket 
emeltek, munkaerıt telepítettek, vagyis igen kiterjedt szántóföldi termelés és állattenyész-
tés indult meg. A századfordulón a külterületnek számító majorokban már mintegy 300 fı 
élt, ahol a felnıttek döntı többsége cseléd és béres volt. Levéltári kutatásaink során számos 
olyan mezıgazdasági épület tervrajzát sikerült megtalálnunk (istállók, sertésólak, birkaak-
lok, kukoricás górék, pajták stb.), amelyek mind az 1870-es évek közepén készültek, s a 
kiirtott területeken építették föl ıket.46 Ez érthetı is: az új területeken a bérlık jövedelmet 
akartak elérni. 

Mielıtt bárki esztelen pusztításra gondolna, jelezzük, hogy az erdık irtása a korabeli 
Magyarországon sajátos kortünet volt: 1867–1885 között országos szinten 480 ezer hold-
dal csökkent az erdıállomány területe.47 Galgóczy Károly 1877-ben megjelent mővében – 
érzékelve a hatalmas erdıirtásokat – már úgy vélekedett, hogy a korábbi aszályoknak, az 
éghajlatváltozásnak, s nem utolsósorban egyes térségekben bekövetkezı egészségromlás-
nak az erdık pusztítása az alapvetı oka.48 De világosan lehetett ezt helyben is érzékelni. 
Neusiedler János zalai erdész 1875-ben azt írta, hogy „Ismertem és megnevezhetnék Tolna-, 
Baranya, Zala, kiválólag Somogy és Veszprém megyékbıl több tekintélyes földbirtokost is, 
kik erdıiket irgalom nélkül letaroltatták, és voltak esetek, hol az erdésznek állását kellett 
odahagynia, mert a kezelése alatt álló erdı pusztítását, urának ellenére, akadályozni akar-
ja”.49 Mintegy két évtizeddel késıbb pedig azt állapíthatta meg, hogy „…az erdıkezelés … 
erdészek kezeiben volt, úgy látszik, hogy az erdık még sem szaporodtak, hanem 30–40% 
elpusztult”.50 Ugyanez volt a helyzet a szomszédos Somogyban is, ahol 1870–85 között az 
erdık terjedelme 28%-ról 21%-ra zuhant.51 Nemcsak a világi, hanem az állami és az egy-
házi nagybirtokokon is hatalmas erdıpusztításokat végeztek ebben az idıben.52  

Az uradalom a törvényi elıírásoknak megfelelıen részletes üzemtervet készíttetett, 
amelyben pontosan felmérték az erdık területét, illetve meghatározták az erdık kezelését. 
A terv kidolgozása során a hitbizomány két déli, egymáshoz közel esı uradalmának, a 
kanizsai és a Dráván túli ludbregi uradalom üzemtervét együtt készítették. Az üzemterv 
kidolgozása egy 3700 holdas területen nem volt egyszerő, s ráadásul sokba is került. A 
kanizsai–ludbregi üzemtervet 1872–75 között, vagyis négy év alatt dolgozták ki, összkölt-
sége 9895 forint volt. Viszonylag sok ember kellett hozzá: a tisztek és szakértık mellett 
naponként négy napszámos, utóbbiak évente 97 napon át 70 krajcáros napszámmal dolgoz-
tak.53 A magas költségek miatt kérte is az uradalom, hogy a kiadást a hitbizomány vagyon-
állagának terhére állapítsák meg, ám ezt a kérést a hitbizományi bíróság elutasította, így 
csakis az üzemi bevételekbıl lehetet finanszírozni a költségeket.54  

Az uradalom erdıállománya az 1870-es évek végén 3740 holdat tett ki, amelybıl 60 
éves fordára lett beosztva 3077 hold, 40 éves fordára pedig 663 holdnyi terület. A kanizsai 
erdıket öt üzemosztályba sorolták be.  

 
1. táblázat. A nagykanizsai erdık üzemosztálybeli besorolása (1879)55 

Table 1. Classification of the forests of Nagykanizsa according to operating departments 

Üzemosztály Elhelyezkedése Uralkodó fanem 

1. üzemosztály Zsigárdi erdı tölgy 

2. üzemosztály Nyíres erdı nyír 

3. üzemosztály Obornaki bükk 

4. üzemosztály Gyótai erdı gyertyán 

5. üzemosztály Cerinai erdı tölgy 
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Az uradalom erdıkezelési gyakorlatának része volt a tőzesetek utáni helyreállítás is. A hit-
bizományi kötöttségek miatt a haszonélvezınek kötelessége volt minden egyes vagyontárgyról 
elszámolni a nagybirtokok várományosainak, ami egyben a rekonstrukció végrehajtását is fel-
tételezte. Tőzeset pedig bıven akadt, forrásaink között a szándékos gyújtogatástól a villámcsa-
pásig nagyon sok oka volt a nagyobb erdıtüzeknek. 1885-ben például a Czerinai és a Zsigárdi 
erdıben volt nagy pusztulás: Zsigárdon 3 hold fenyıcsemete, míg Czerinán 8 holdnyi terület 
pusztult el, itt már az értékesebb tölgy és bükk is bıven elıfordult. Az újratelepítés költségeit a 
biztosító fedezte, de a munka végrehajtása az erdıgazdaság feladata volt.56    

Még meg kell jegyeznünk, hogy sok esetben nem csak az azonnali, vagy hosszú távú 
haszon vezette az uradalmat. Sok helyen valóban igen leromlott állapotban voltak az erdık, 
amit célszerő volt kivágni, illetve késıbb újratelepíteni. S nem is értek véget az erdıirtá-
sok. Amikor 1896-ban 20 évre bérbe adták a kanizsai uradalmat Linczer Béla budapesti 
gyárosnak, a bérlı vállalta, hogy a Kanizsától délnyugatra lévı, de már Szepetnek köz-
igazgatási határához tartozó 1186 holdas gyótapusztai erdıs területet kiirtja, s mővelésre 
alkalmassá teszi.57 Helyén az uradalom egy új majort kívánt építeni, 45 000 forintos költ-
séggel. A major tervezését és felépítését Roman Morandini építészeti vállalkozása nyerte 
el.58 A gyótai erdıirtás, a terület megtisztítása és a major felépítése 10 évig tartott. A Gyó-
tapusztán létrehozott major az uradalom egyik legjobban mőködı üzemévé vált a késıb-
biekben. A gyótai erdıirtás után újabb nagy pusztítás már nem történt, így a késıbbiekben 
egészen a második világháború végéig, a herceg Batthyány–Strattmann uradalmi erdészet 
stabilan mintegy 3300 holdon gazdálkodott.59   

Befejezés 

Láthattuk: a magyarországi erdık tulajdon szerinti sokszínősége esetünkben egyáltalán 
nem jelentkezett: a Kanizsa környéki erdık vagy a város, vagy az uradalom kezében vol-
tak.60 De az elmondottakból kitőnik, hogy a makrogazdasági folyamatoknak jelentıs hatása 
volt a helyi gazdálkodásra, aminek eredményeképpen a város körüli területeken az erdık 
állománya rövid idı alatt alaposan lecsökkent. Tanulmányunk elején még azt írhattuk, 
hogy 1811-ben a város határának 45%-át még erdık borították, míg a század vége felé, 
1895-ben már csak 27%-nyi terület minısült erdınek.61 Uradalmi szinten vizsgálva még 
rosszabb a helyzet: 61%-ról 33%-ra csökkent az erdık aránya. Ugyanakkor az is tagadha-
tatlan, ahogy az erdıfelügyelıségek kiépülésével, s nem utolsósorban az uradalom minı-
ségi erdıkezelési gyakorlatával egy új folyamat is elindult: kialakult a modern erdıgazdál-
kodás.  

JEGYZETEK 

  1. A tanulmányban szereplı össze területi mértékegység a korban szokásos kat. holdban történik 
(1 hold = 1600 négyszögöl, vagyis 0,58 hektár). 

  2. Vas Megyei Levéltár. Gróf Batthyány Lajos hitbizomány iratai (a továbbiakban VML. BLHI). 
11. doboz, III. 26/61. (Ezúton mondok köszönetet a szombathelyi levéltár igazgatójának, Tilcsik 
Györgynek, s a levéltár többi dolgozójának a kutatás során nyújtott segítségért.)   

  3. Nem tárgya írásunknak az ügy jogi szemlélető vizsgálata, de az világos, hogy a jogeset kapcsán 
feltárul a korabeli világ számos sajátos, sokszor korrupciós vonása.  
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A HAZAI FELSİOKTATÁSBAN RÉSZT VEVİ HATÁRON TÚLI MAGYAR 
HALLGATÓK MUNKAERİPIACI ELKÉPZELÉSEI 

 
LABOUR MARKET EXPECTATIONS OF HUNGARIAN STUDENTS LIVING 
BEYOND HUNGARY, STUDYING IN HUNGARIAN HIGHER EDUCATION 

ABSTRACT 

The paper discusses the opinion and ideas of minority Hungarian students living beyond the 
borders of Hungary. They form  one of the segments of students studying within Hungarian higher 
education, starting their career in the near future.  

The objective of the questionnaire survey is to explore the intent and thoughts of Hungarian stu-
dents living beyond Hungarian borders  but studying in Hungary: why they study in higher educa-
tion, how they see their labour market positions and job opportunities in the future, whether they see 
the true picture of the Hungarian labour market, what plans they have.  

The research is based on the hypothesis that studying and work represent an outstanding value 
for the students coming from beyond the borders to the mother country, therefore they make a profit 
from it and feel safe in Hungary. Most of them does not use Hungary as only a step towards some 
European Union or other country but they expect their future in Hungary. Another hypothesis is that 
the minority Hungarian students beyond Hungary have relatively true picture and knowledge about 
the possibilities offered by the Hungarian labour market. While the first hypothesis was proved to 
be completely true, the second was confirmed only partly.  

1. Bevezetés 

Egy fejlett tudásalapú társadalom megteremtését, fenntartását és folyamatos fejlıdését 
meghatározza az oktatás, a felsıoktatás minısége. A napjainkban, mondhatni világszerte 
uralkodó gazdasági válság és az ebbıl származó munkaerıpiaci egyensúlyzavarok to-
vábbmélyítették az utóbbi években is megfigyelhetı társadalmi jelenség okozta gondokat, 
azaz a felsıfokú végzettséggel rendelkezı pályakezdık munkavállalási, elhelyezkedési 
nehézségeit. 

Magyarországon e kiélezıdött probléma azért is kap kiemelt figyelmet, mivel a rend-
szerváltás utáni felsıoktatás tömegesedése folyományaképp a hallgatók száma rövid idın 
belül ugrásszerően megnıtt. Ennek a folyamatnak köszönhetıen napjainkban egyre több a 
felsıoktatásban tanuló hallgatók száma, miközben a munkaerıpiac a munkavállalási lehe-
tıségek egyre szőkösebb körét kínálja számukra; a piac telítıdik, a friss diplomás munka-
nélküliség egyre csak nı. Ezért a pályakezdık számára egyre nyilvánvalóbbá kell válnia, 
hogy a diploma nem feltétlenül jelent belépıt a munka világába, ahol sajnos nem egyszerő 
a már több éves tapasztalattal rendelkezı munkavállalók helyzete sem. 

                                                 
* PhD, egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllı, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 
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2. A külhoni magyarok és a Márton Áron Szakkollégium 

Az elmúlt években több folyamat befolyásolta a határon túli magyarok magyarországi 
tanulmányi és nem tanulmányi jellegő migrációját. 

A magyar rendszerváltással kezdıdıen a magyar állam segítséget nyújtott a határon túli 
magyaroknak az anyaországi oktatási intézményekben való továbbtanulásra. 

Az 1990-es évek elején megszilárdult az az elgondolás, miszerint a határon túli magya-
rokat a szülıföldjükön való maradásban és boldogulásban kell segíteni. Ennek megfelelıen 
a folyamatosan változó nemzetpolitika is erre vette az irányt. Az 1990-es évek nemzetpoli-
tikájának központi eleme egy olyan jellegő támogatáspolitika volt, amely a határon túli 
magyarság szülıföldi jólétét és gyarapítását tőzte ki célul. A támogatás számottevı része 
az oktatásban valósult meg. 

Az anyanyelvi intézmény kezdeti háttér hiányának pótlását a külhoni magyar fiatalok 
ösztöndíj-támogatások révén történı Magyarországon való képzések finanszírozásával 
kívánták megvalósítani. E szerint Magyarországon olyan külhoni magyarokat kell képezni, 
akik szülıföldjükre térve meg tudják állni helyüket a munkaerıpiacon, sıt a többségi la-
kossággal szemben elınyt is élveznek. A szülıföldön maradás gondolatkörével főzıdött 
össze a hazatérés támogatása is. Ennek ellenére köztudott, hogy az ösztöndíjasok jelentıs 
része nem tért vissza szülıföldjére. Egyes becslések alapján tudjuk, hogy a Magyarorszá-
gon felsıfokú végzettséget szerzett határon túli magyar fiatalok csaknem 50%-a az anyaor-
szágban maradt a tanulmányok befejezése után. Korábban végzett kutatásokból kiderült, 
hogy a hazatérés nehézségei, az otthoni közeg, a munkahelykeresés akadályai, a Magyaror-
szágon való maradás mellett szóló szakmai, személyes, kapcsolati és egyéb érvek felerısí-
tették az áttelepülési hajlandóságot. Azonban, ami inkább a legvonzóbb célként fogalmaz-
ható meg a külhoni magyarok esetében, az az anyanyelven való tanulás lehetısége. Ezért a 
Magyarországon tanuló külhoni magyarok nagy hányada az anyaországban maradt kama-
toztatni tudását, és nem tért vissza szülıföldjére.  

A magyar felsıoktatásban tanuló külhoni magyarok támogatójaként megfogalmazható 
Márton Áron Szakkollégium a magyar állam 1990 óta alakuló magyarságpolitikájának 
egyik alapintézménye. A Szakkollégiumot 1991-ben alapították azzal a céllal, hogy elhe-
lyezést biztosítson határon túlról érkezı, elsısorban magyar anyanyelvő, magyar szárma-
zású fiatalok számára, azonban azokat a hallgatókat is nyitott ajtó fogadja, akik nem ma-
gyar származásúak, de a magyar nyelvvel, kultúrával szeretnének megismerkedni, vagy a 
magyar felsıoktatásban tanulni. 

Nem egyszerő diákszállásról van szó. Ösztöndíjazással, széleskörő szolgáltatásokkal, kultu-
rális és szórakoztató programokkal várja a hallgatókat. A kollégium 1999-ben szakkollégium-
má alakult, így a hallgatók elszállásolása mellett olyan egyetemet kiegészítı készségek, képes-
ségek képzését vállalta fel, amelyek ma már nélkülözhetetlenek a munkaerıpiacon. 

A kollégium további három nagy vidéki egyetemi centrumban is megalakult. 2001-ben 
adták át a vidéki kollégiumokat. Erre szeptemberben került sor Szegeden, majd októberben 
Pécsen és végül novemberben Debrecenben. Így vált a kollégium országos hálózattá1. 

A Márton Áron Szakkollégiumok legfontosabb célkitőzése elsısorban, hogy a magyar 
felsıoktatásban résztvevı határon túli hallgatók kellemes körülmények között és eredmé-
nyesen végezhessék tanulmányaikat, valamint szakmai szempontból biztosítsák számukra 
termékeny magyarországi tartózkodásukat. Alapvetı cél, hogy a hallgatók tanulmányaik 
alatt se veszítsék el kapcsolatukat a szülıfölddel. A magyar felsıoktatásban, illetve kollé-
giumi képzések során szerzett szaktudással, ismeretekkel minél több hallgatót elısegítse-
nek szülıföldre történı visszatéréséhez. A kollégium ehhez elsısorban szakmai és anyagi 
segítséget biztosít számukra. 
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3. A vizsgálat 

A vizsgálat célja rávilágítani arra, hogy a felsıoktatásban részt vevı hallgatók mit ész-
lelnek a kialakult munkaerıpiaci helyzetbıl. A vizsgálati minta kuriózuma, hogy a Ma-
gyarországon felsıoktatásban résztvevı határon túli magyar hallgatókra terjed ki. A külho-
niság kérdéskörének ritkán vizsgált és elemzett ténye szolgált azzal az ötlettel, hogy a ma-
gyar felsıoktatásban tanuló, a közeljövıben pályakezdıként kilépı hallgatók egy – repre-
zentatívnak nem mondható – szegmensét, tehát az anyaországban tanuló határon túli ma-
gyar hallgatókat fogja át a kutatás.  

A kutatás feltételezése szerint a határon túlról az anyaországba érkezı hallgatók számá-
ra kimagasló értéket képvisel a tanulás és a munka, ennek következtében „megtalálják 
számításaikat”, biztonságban érzik magukat Magyarországon, illetve a nagy részük nem 
kizárólag „ugródeszkának” használja az anyaországot más Európai Uniós vagy azon kívüli 
országba való továbblépéshez, hanem jövıjüket legtöbben Magyarországon képzelik el. 
További feltételezés, hogy a határon túli magyar hallgatók viszonylag reális képpel, isme-
retekkel rendelkeznek a magyar munkaerıpiac által kínált lehetıségekrıl.  

A kutatómunka alapjául önkitöltıs kérdıív szolgált, melyben a tartalmi és formai fel-
építésnek megfelelıen három témakör különíthetı el: a válaszadó személyére vonatkozó 
kérdések, a válaszadó jelenlegi tanulmányaira vonatkozó kérdések, a válaszadó munkaerı-
piaci helyzetével, elhelyezkedési terveivel kapcsolatos kérdések. 

A vizsgálat 2010-ben zajlott a budapesti Márton Áron Szakkollégiumban, amely a ma-
gyarságpolitika egyik alapintézménye és a határon túli magyar hallgatók befogadó helye. 

A minta demográfiai adatait tekintve lényeges, hogy a vizsgálat 114 határon túli, nappa-
li tagozaton tanuló magyar hallgatóra terjed ki, ahol az Ukrajnából érkezık többsége (44%, 
50 fı) jellemzı. Romániából 16% (18 fı), Szerbiából 20% (23 fı), Szlovákiából 19% (22 
fı) érkezett. Az egyéb ország Franciaországot takarja, ahonnan 1 fı, (1%) származik.  

A megkérdezettek között a nı–férfi arány 55–45% (63–51 fı), mint általában a felsıok-
tatásban. Ez alól a Romániából érkezı hallgatók képeznek kivételt, mert köztük több a 
férfi. 

A válaszadók legnagyobb arányát, azaz 45%-át (51 fı) a 21-23 éves korcsoport képvi-
seli. Ezt követi 28%-kal (32 fı) a 18–20 éves korosztályba tartozóké; a válaszadók 20%-a 
(23 fı) a 24–26 év közötti, és a 27–29 éves korcsoportba 7% (8 fı) esik. 

 
1. táblázat. A hallgatók megoszlása nemek és országok szerint (fı és %) 

Table 1. Distribution of students according to genders and countries (head and %) 

 Kitöltık neme (fı) 

Nı Férfi Összesen 

O
rs

zá
g

 

Románia 7 (39%) 11 (61%) 18 (16%) 

Szerbia 14 (61%) 9 (39%) 23 (20%) 

Szlovákia 14 (64%) 8 (36%) 22 (19%) 

Ukrajna 27 (54%) 23 (46%) 50 (44%) 

Franciaország 1 (100%) 0 1 (1%) 

Összesen 63 (55%) 51 (45%) 114 (100%) 

Forrás: Saját kutatás 
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4. A kutatás eredményei  

Iskola típusok alapján legnagyobb arányban állami gimnáziumból érkeztek a hallgatók 
(66%, 75 fı). A válaszadók 20%-a (23 fı) szakközépiskolában végezte tanulmányait, 13%-uk 
(15 fı) egyházi iskolába, 1%-uk (1 fı) pedig alapítványi iskolába járt. Érdekes, hogy a 
Romániából érkezı összes válaszadó hallgató (18 fı) gimnáziumot végzett, és minden 
Szerbiából származó hallgató (23 fı) szakközépiskolában végezte középfokú tanulmányát. 

Összességében a vizsgálati mintában is tetten érhetı az az országos jelenség, hogy az 
anyák iskolai végzettsége valamivel elmarad az apáké mögött. Legnagyobb arányban a 
felsıfokú végzettségő szülık dominálnak a megkérdezettek között. Az anyák esetében 
37%-nak (42 fı) van felsıfokú végzettsége, az apák esetében pedig 39%-uk (44 fı) rendel-
kezik diplomával. Az édesanyák esetében ezt a számot követi a szakközépiskolai végzett-
séggel rendelkezık 32%-kal (37 fı). Az édesapák körében ez másként alakul. A felsıfokú 
végzettséget 25%-kal (28 fı) a szakközépiskolai végzettség követi. A legkisebb arányban a 
8 általános iskolai végzettség jelenik meg, 4%, illetve 5%-nál. 

A hallgatók pontosan felének, azaz 50%-ának (57 fı) község a lakóhelye. 31%-uk (35 
fı) származik kisvárosból, 12%-uk (14 fı) pedig megyeszékhelyrıl. A válaszadók csupán 
7%-a (8 fı) érkezett nagyvárosból, valamint ami nem meglepı adat, senki sem élt a szár-
mazó ország fıvárosában. Érdekes különbségek észlelhetık országonkénti bontásban: Ro-
mániából legnagyobb arányban, 44%-a (8 fı) a megyeszékhelyet jelölték meg a megkérde-
zettek, a Szerbiából érkezı hallgatók többsége 43%-a (10 fı) kisvárosban élt, Szlovákiából 
származó résztvevık 68%-a (15 fı) és az Ukrajnából valók 56%-a (28 fı) községet jelölt 
meg. 

A hallgatók kiemelkedı része a neves hazai felsıoktatási intézményekben tanul. Leg-
nagyobb arányuk, 39%-a (44 fı) az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 19% (22 fı) a 
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 8%-uk (9 fı) a Semmelweis Egyete-
men, 6% (7 fı) a Budapesti Corvinus Egyetem, 5%-uk (6 fı) pedig az Óbudai Egyetem 
hallgatója. 5%-nál kisebb részvételi arány jellemzi a többi – nem nevesített – intézményt. 

A kutatás szempontjából lényeges információ volt, hogy a válaszadók milyen szakon 
(képzési területen) szereznek diplomát, hiszen ez az adat mutathat rá arra, hogy a pályavá-
lasztás elıtt álló fiatalok mennyire veszik figyelembe a munkaerıpiac igényeit: 

• A bölcsésztudományi képzési területhez tartozó szakok közül az anglisztika (6 fı), 
germanisztika (1 fı), finnugor nyelvek (1 fı), japán (1 fı), magyar nyelv (2 fı), nép-
rajz (2 fı), régészet (2 fı), szabad bölcsészet (2 fı) és pszichológia (3 fı) jelent meg. 

• A gazdaságtudományok képzési területbe tartoznak a gazdálkodási és menedzsment 
(4 fı), kereskedelem és marketing (3 fı), nemzetközi gazdálkodás (2 fı), pénzügy és 
számvitel (3 fı), turizmus-vendéglátás (2 fı) szakok. A hallgatók 12,3%-a (14 fı) ta-
nul e képzési területen. 

• Az informatika képzési terület körébe tartozik a gazdaságinformatikus (1 fı), mérnök 
informatikus (9 fı) és a programtervezı informatikus (11 fı) szakok. 

• A jogi és igazgatási képzési területbıl a jogászok (3 fı) kaptak helyet.  
• A mőszaki képzési területhez az építész (2 fı), a gépészmérnök (5 fı), a had- és biz-

tonságtechnika (1 fı), a könnyőipari mérnök (1 fı), a mőszaki menedzser (3 fı), a ve-
gyészmérnök (2 fı) és a villamosmérnök (6 fı) szakok párosulnak. 

• A mővészet képzési területnél a festımővész (1 fı) szak került elı. 
• Az orvos- és egészségtudomány képzési terület az általános orvos (3 fı), a fogorvos 

(2 fı), az egészségügyi szervezés és menedzsment (2 fı) és még a gyógytornász sza-
kokat (4 fı) takarja.  
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• A pedagógusképzés képzési területhez az óvodapedagógia (2 fı), tanító (2 fı), tanár 
(1 fı) szakok jelentek meg a vizsgálat során. 

• A társadalomtudomány képzési területhez a nemzetközi tanulmány (2 fı), politológia 
(3 fı), szociológia (3 fı), kommunikáció és médiatudomány (2 fı, kulturális antropo-
lógia (1 fı) sorolható. 

• A természettudomány képzési terület körébe jelenleg a földrajz (4 fı), matematika (1 
fı), kémia (2 fı) szakok tartoznak. 

 
Összesítve, a vizsgált hallgatók legnagyobb arányban, egyenlı mértékben 18,4%-ban 

(21 fı) a bölcsésztudományi és informatikai képzési területen végzik felsıfokú tanulmá-
nyaikat. Ezt szorosan követi a mőszaki képzésben résztvevı hallgatók tábora 17,6%-kal 
(20 fı). A gazdaságtudományi területen a hallgatók 12,3%-a (14 fı) végzi tanulmányait. 
Az orvos- és egészségtudomány, valamint a társadalomtudomány képzési területen 9,6–
9,6% (11–11 fı) tanul. Ezt követi a természettudományi terület 6,2%-kal (7 fı), majd a 
pedagógusképzésben résztvevık 4,4%-kal (5 fı). Az utolsó két helyen 2,6%-kal (3 fı) a 
jog és igazgatás és 0,9%-kal (1 fı) a mővészet képzési terület foglal helyet. 

 
2. táblázat. A hallgatók megoszlása képzési területek szerint (fı) (%) 

Table 2. Distribution of students according to the area of education (head) (%) 

Képzési területek Gyakoriság (fı) Százalék (%) 

Bölcsésztudomány   21   18,4% 

Gazdaságtudomány   14   12,3% 

Informatika   21   18,4% 

Jog és igazgatás     3     2,6% 

Mőszaki   20   17,6% 

Mővészet     1     0,9% 

Orvos-és egészségtudomány   11     9,6% 

Pedagógusképzés     5     4,4% 

Társadalomtudomány   11     9,6% 

Természettudomány     7     6,2% 

Összesen 114 100,0% 

Forrás: Saját kutatás 

 
A kutatás szempontjából releváns az a kérdés, hogy a vizsgált hallgatók miért döntöttek 

úgy, hogy részt vesznek a felsıoktatásban. A hallgatók válaszai alapján kiderül, hogy a ta-
nulmányok folytatásában a legnagyobb szerepet a diplomával való könnyebb elhelyezkedés 
kapta, amelyet a hallgatók 69%-a (77 fı) jelölt meg. Ezt követi 66%-kal (74 fı) a diplomával 
elérhetı magasabb fizetés, majd a harmadik helyen szerepel a szakma iránti érdeklıdés, ame-
lyet a hallgatók 63%-a (73 fı) jelölt a felsıoktatási továbbtanulás mellett való döntés legna-
gyobb szereplıjeként. A vizsgálati mintában résztvevık értékeit jelzi az, hogy 89%-nál (101 
fı) egyáltalán nem játszott szerepet a felsıoktatásban való részvételnél az a tény, hogy a 
hallgató a középiskolai tanulmányai után nem tudott elhelyezkedni, továbbá az sem, hogy 
azért jelentkezett volna felsıoktatásba, mert nem akart dolgozni (75%, 85 fı). 

A legszembetőnıbb eredmény hogy a hallgatók 76%-ánál (87 fı) a legnagyobb szerepet 
a szakma iránti érdeklıdés kapta a szak kiválasztásakor. Szerencsés módon a hallgatók 
91%-ánál (104 fı) egyáltalán nem játszott szerepet az a tény, hogy csak erre a szakra volt 
esélye, hogy felvegyék. Továbbá a hallgatók 85%-ánál (97 fı) egyáltalán nem kapott sze-
repet a szak véletlenszerő kiválasztása, valamint 79%-uk (90 fı) nem azért döntött jelenle-
gi szakja mellet, mert azt könnyő elvégezni. 



A hazai felsıoktatásban részt vevı határon túli magyar hallgatók munkaerıpiaci…  ~  193

 

A hallgatók 68%-a (78 fı) egyedül döntött a továbbtanulással kapcsolatban, 20%-ban 
(23 fı) a szülıkkel, 7%-a (8 fı) kedvesével, illetve barátjával döntött. Barátok vagy osz-
tálytársak hatására a hallatók csupán 2–2%-a (2-2fı), tanára hatására 1% (1 fı) jutott elha-
tározásra. 

A legtöbb hallgató 29%-ban (70 fı) az internetet és 26%-ban (65 fı) a felvételi tájékozta-
tót használta segítségként a szak kiválasztásához. Ismerısöktıl tájékozódott 16% (40 fı), 
13%-ban az egyetemi tájékoztatási anyagot is felhasználták. Pusztán 12%-uk (29 fı) kapott 
felvilágosítást iskolájától, illetve tanárától, valamint a hallgatók csupán 4%-ban (10 fı) kér-
tek tájékoztatást szüleiktıl. Jellemzı továbbá, hogy a minta 67%-a (76 fı) legalább két in-
formációs forrást is megjelölt, vagyis relatíve tájékozottan döntött továbbtanulását illetıen. 

Fontos volt a kutatás szempontjából, hogy a hallgatók mennyire érzik magukat szakma-
ilag felkészültnek arra, hogy kilépjenek a munkaerıpiacra. A válaszadók 59%-a (67 fı) a 
diploma megszerzése után szeretne elhelyezkedni, de ezzel párhuzamosan továbbtanulni is. 
Ettıl lényegesen kevesebb azon hallgatók aránya, azaz 16% (18 fı), akik csupán dolgozni 
szeretnének. A megkérdezettek 13%-a (15 fı) még nem tudja milyen döntést fog hozni, s 
végül csupán 12%-uk (14 fı) tervezi a továbbtanulást. 

A továbbtanulni szándékozó hallgatók 38%-a (31 fı) tervezi továbbtanulását jelenlegi 
oktatási intézményében és jelenlegi szakán, tehát szakmai ismereteiket szeretnék bıvíteni. 
Meglepı, hogy ezt követi azon hallgatók aránya, akik a továbbtanulásukat külföldön terve-
zik, arányuk 21% (17 fı). A hallgatók egyforma eloszlásban, azaz 16-16%-ban (13–13 fı) 
tervezik továbbtanulásukat jelenlegi intézményükben, azonban más szakon, valamint má-
sik intézményben más szakon. Legkisebb arányban, vagyis a hallgatók 9%-a másik intéz-
ményben, de jelenlegi szakán szeretne továbbtanulni.  

Bár a hallgatók több mint fele (57%, 65 fı) már munkatapasztalattal gazdagodva fog 
tanulmányai befejezése után kilépni a munkaerıpiacra, szakmai érdeklıdésének megfelelı 
munkát csupán 22,8%-k (26 fı) végez. 

A jövıbeli elhelyezkedést illetıen a Romániából és Szlovákiából érkezı hallgatók leg-
nagyobb arányban, azaz 39% és 55%-ban (7, illetve 13 fı) Budapesten szeretnének dol-
gozni. Az Ukrajnából jövı hallgatók esetében nincs akkora differenciálódás, mint az elı-
zıek között, azonban látható, hogy legnagyobb arányban, tehát a hallgatók 30%-a (15 fı) 
szintén Budapesten tervezi az elhelyezkedést. Kiemelkedı adat, hogy a Szerbiából szárma-
zó válaszadók több mint fele, tehát 57%-a (13 fı) külföldön, de nem származási országá-
ban tervezi a jövıbeli munkavállalását. Az egyéb kategóriába csak egy, Franciaországból 
származó hallgató tartozik, ı pedig Magyarországon bárhol szívesen elhelyezkedne. 

 
3. táblázat. A hallgatók megoszlása a tervezett elhelyezkedés szerint (fı) (%) 

Table 3. Distribution of students according to the planned employment (head) (%) 

 
Budapest 

Bárhol Magyar-
országon 

Lakóhely Külföld Összesen 

(fı) (%) (fı) (%) (fı) (%) (fı) (%) (fı) (%) 

Románia   7 39%   4   22%   2 11%   5 28%   18 100% 

Szerbia   5 22%   3   13%   2   9% 13 57%   23 100% 

Szlovákia 12 55%   3   14%   4 18%   3 14%   22 100% 

Ukrajna 15 30%   9   18% 12 24% 14 28%   50 100% 

Egyéb   0   0%   1 100%   0   0%   0   0%     1 100% 

Összesen 39 34% 24   21% 16 14% 35 31% 114 100% 

Forrás: Saját kutatás 
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Magyarország bármely régiójában való elhelyezkedésre a legnagyobb hajlandóságot a 
Romániából származó válaszadók mutatják 22%-kal (4 fı). Lakóhelyükhöz közel, azaz 
származási országában vagy a határ mentén az összes vizsgált hallgatót tekintve az Ukraj-
nából érkezı hallgatók aránya a legmagasabb 24% (12 fı), tehát bennük a legnagyobb a 
hazatérési hajlandóság. 

Az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdések között kiemelkedı szerepet játszott, hogy mi-
lyenek a hallgatók kereseti igényei. Összességében elmondható, hogy a válaszadók nagy 
arányának magas elvárásai vannak a fizetési igénnyel kapcsolatosan. A bölcsészek közül 
legnagyobb arányban, azaz 57%-ban (12 fı), az orvos- és egészségtudomány képzési terüle-
ten résztvevık 55%-ban (6 fı), valamint a mővészeti pályán elhelyezkedni kívánó 100%-ban 
(1 fı) a diplomás minimálbér kétszereséért szeretnének elhelyezkedni. A gazdaságtudományi 
területen tanuló hallgatók azonos eloszlásban 43–43%-ban (6–6 fı) a diplomás minimálbér 
kétszereséért és háromszorosáért vállalnának munkát. Az informatikai képzésben résztvevık 
57%-a (12 fı), a mőszaki végzettségőek 45%-a (9 fı), és a jogi pályán tanuló hallgatók 
100%-ban (3 fı)a diplomás minimálbér háromszorosát szeretnék keresni egy hónapban. 
Meglepı, hogy a pedagógusok több mint a fele, azaz 60%-a (3 fı) a diplomás minimálbér 
háromszorosában bizakodik. A természettudomány képzési területen tanuló hallgatók 57%-a 
(4 fı) szeretné a diplomás minimálbér kétszeresét, valamint a társadalomtudományban tanu-
lók 45%-a (5 fı) a diplomás minimálbér háromszorosát szeretnék megkeresni. 

 
4. táblázat. A hallgatók véleményének megoszlása kereseti igényeikrıl képzési terület szerinti 

felosztásban (fı) (%) 

Table 4. Distribution of opinions of students about their salary requirements according  
to their areas of education (head) (%) 

 
 

Diplomás  
minimálbér 

Diplomás min.bér 
kétszerese 

Diplomás min.bér 
háromszorosa 

Összesen 

(fı) (%) (fı) (%) (fı) (%) (fı) (%) 

Bölcsész   6 29% 12   57%   3   14%   21 100% 

Gazdaság   2 14%   6   43%   6   43%   14 100% 

Informatika   2 10%   7   33% 12   57%   21 100% 

Jog   0   0%   0     0%   3 100%     3 100% 

Mőszaki   3 15%   8   40%   9   45%   20 100% 

Mővészeti   0   0%   1 100%   0     0%     1 100% 

Orvos, egtud.   2 18%   6   55%   3   27%   11 100% 

Pedagógia   0   0%   2   40%   3   60%     5 100% 

Természet   1 14%   4   57%   2   29%     7 100% 

Társadalom   2 18%   4   36%   5   45%   11 100% 

Összesen 18 16% 50   44% 46   40% 114 100% 

Forrás: Saját kutatás 

 
Az elhelyezkedéssel összefüggésben lényeges szempont, hogy a hallgatók véleménye 

szerint a diplomaosztás után mennyi idı múlva fognak tudni elhelyezkedni. A megkérde-
zettek bizakodóak az elhelyezkedési esélyeket illetıen. A hallgatók többsége, azaz 32%-a 
(37 fı) véli úgy, hogy a diploma megszerzése után 1–3 hónappal el fog tudni helyezkedni; 
30%-a (34 fı) nem tudja mennyi lesz ez az idı, 18%-uk (20 fı) nagyon optimistán úgy 
gondolja, hogy a diplomaszerzés után azonnal talál magának munkát. A hallgatók szintén 
18%-a véli úgy, hogy 3-6 hónap (21 fı) szükséges számára a munkahelytaláláshoz, és csu-
pán 2% (2 fı) gondolja, hogy félévnél hosszabb idı után fog tudni elhelyezkedni. 

A hallgatók pontosan tisztában vannak azzal, hogy mennyire keresett választott szakmájuk 
a munkaerıpiacon. A bölcsészek a legnagyobb mértékben, 43%-ban (9 fı) úgy vélekednek, 
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hogy szakmájuk közepesen kelendı a munkaerıpiacon. A gazdasági képzésekben résztvevık 
79%-a (11 fı) szintén úgy gondolja, hogy szakmája közepesen keresett a munkaerıpiacon. E 
szempontból az informatikusoknak van a legnagyobb önbizalmuk, hiszen 62%-uk szerint a 
szakma, amelyet tanul nagyon keresett. A jog és igazgatás képzési területbe tartozó jogászok 
67%-a (2 fı) úgy véli, hogy szakmáját közepesen keresik a munkaerıpiacon. Szintén nagyon 
keresett kategóriába sorolták a mőszaki végzettségő hallgatók saját szakmájuk keresettségét, 
50% (10 fı). A mővészeti képzési területbe ugyan csak 1 fı tartozik, és ı úgy gondolja, hogy 
szakmáját kevésbé keresik. Meglepıen tapasztaltam, hogy az orvos- és egészségtudományi 
képzési területen tanulók 45%-a (5 fı) a közepesen keresettnek véli szakmáját. A pedagógus-
képzési területen tanuló válaszadók legnagyobb arányban, tehát 60%-ban (3 fı) szerint kevésbé 
keresik a szakmájukban tevékenykedı szakembereket. A természettudomány képzésben részt-
vevık 71%-a (5 fı) közepesen keresettnek véli szakmáját. Végül, a társadalomtudomány kép-
zési területen tanulók 55%-a (6 fı) kevésbé keresettnek minısíti végzettségét. 

 
5. táblázat. A hallgatók véleményének megoszlása szakmájuk munkaerıpiaci keresettségérıl 

képzési terület szerinti felosztásban (fı) (%) 

Table 5. Distribution of opinions of students about the labour market positions of their 
profession, according to their areas of education (head) (%) 

 
 

Kevésbé keresett Közepesen keresett Nagyon keresett Összesen 

(fı) (%) (fı) (%) (fı) (%) (fı) (%) 

Bölcsész   8   38%   9 43%   4 19%   21 100% 

Gazdaság   0     0% 11 79%   3 21%   14 100% 

Informatika   0     0%   8 38% 13 62%   21 100% 

Jog   0     0%   2 67%   1 33%     3 100% 

Mőszaki   1     5%   9 45% 10 50%   20 100% 

Mővészeti   1 100%   0   0%   0   0%     1 100% 

Orvos, egtud.   2   18%   5 45%   4 36%   11 100% 

Pedagógia   3   60%   2 40%   0   0%     5 100% 

Természet   1   14%   5 71%   1 14%     7 100% 

Társadalom   6   55%   4 36%   1   9%   11 100% 

Összesen 22   19% 55 49% 37 32% 114 100% 

Forrás: Saját kutatás 

 
A vizsgálat lényeges részét képezte annak feltérképezése, hogy milyen a határon túlról 

érkezı hallgatók közérzete egyes tényezık mentén. Egy 7 fokú skálán kellett megjelölniük 
közérzetüket hét tényezı mentén, ahol 1 volt a legrosszabb, a 7 pedig a legjobb. Arra a 
kérdésre, hogy hogyan érzi magát Magyarországon a hallgatók legnagyobb mértékben, 
vagyis pontosan 37 fı jelölte az 5 fokot a skálán, és 2 fı jelölte az 1-t. Hogyan érzi magát 
az egyetemen, kérdésre a 6. fok emelkedett ki, amelyet 36 hallgató választott, és 1 fı pedig 
egyáltalán nem érzi jól magát az egyetemen. Hogyan érzi magát a kollégiumban, szintén az 
5 fokú skálát jelölték a legtöbben, azaz 31 fı és az 1 skálát pedig 2 fı jelölte. A hallgatók 
közül 35 fı a 6 fokú skálát jelölte arra a kérdésre, hogyan érzi magát a társadalmi életben, 
itt is 2 fı jelölte az 1 skálát. A diákéletben a legtöbb, azaz 32 hallgató a 6 fokú skálát jelöl-
te meg, és szintén 2 hallgató jelölte az 1 fokot. Családi életében 38 fı a 6-os és 37 fı pedig 
a 7-es skálát jelölte, amely azt jelzi, hogy családi életük kielégítı számukra. Arra a kérdés-
re, hogyan érzi magát párkapcsolatában csak 104 fıtıl érkezett válasz, így közülük 44 fı 
érzi úgy, hogy párkapcsolata kielégítı számára, ezért a 7 fokot jelülte a skálán, valamint 12 
fı nem érzi jól magát a kapcsolatban, így az 1 fokot jelölte. A hallgatók összességében 
mind a hét tényezı szempontjából relatíve jól érzik magukat. 
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Végül a megkérdezettek arról nyilatkoztak, hogy „hogy látják magukat 10 év múlva?”. 
Szinte az összes megkérdezett hallgató körében megjelent a szakmájában sikeres karrier, 
elismerés valamint a szakmai fejlıdés (67%). Ezt szorosan követi a boldog család (56%), 
gyerekek (48%) és az anyagi biztonság (47%). Sokuknak nagyon fontos, hogy mindezek 
mellett elég szabadideje is legyen családjára és saját magára. Akadtak olyan válaszadók is, 
akik a továbbképzést, mint a szakmai sikeresség fontos feltételét fogalmazták meg, ám ez a 
válaszadók kis hányadánál (12%) jelent meg.  

5. Következtetések és javaslatok 

A kutatás elsı feltételezése, miszerint a határon túlról az anyaországba érkezı hallgatók 
számára kimagasló értéket képvisel a tanulás és a munka, ennek következtében „megtalál-
ják számításaikat”, biztonságban érzik magukat Magyarországon, beigazolódott. 

Hiszen a legtöbben (66%) gimnáziumi tanulmányok után jelentkeznek felsıoktatásba; 
legnagyobb arányban a felsıfokú végzettségő szülık dominálnak a megkérdezettek között; 
a hallgatók kiemelkedı része a neves hazai felsıoktatási intézményekben tanul. 

A megkérdezett hallgatók 76%-a (87 fı) olyan szakon végzi felsıfokú tanulmányait, 
amelyet érdeklıdése alapján választott ki; nagy arányuk, 68%-a (78 fı) egyedül határozott 
arról, hogy milyen végzettséget szeretne szerezni a felsıfokú tanulmányok elvégzésével;  
legtöbb hallgató az elsı diploma megszerzése után már el szeretne helyezkedni, azonban 
még további felsıfokú tanulmányokat is folytatna. A legtöbb hallgató elégedett jelenlegi 
intézményével és a képzés színvonalával, és továbbtanulását a szakma iránti elkötelezett-
ség motiválja. A vizsgált hallgatók a felsıoktatásban való részvételtıl, a diploma megszer-
zésétıl egyfajta munkaerıpiaci stabilitást, biztonságot várnak. A hallgatók összességében 
jól érzik magukat. 

A második feltételezés, hogy a határon túli magyar hallgatók viszonylag reális képpel, 
ismeretekkel rendelkeznek a magyar munkaerıpiac által kínált lehetıségekrıl csak részben 
nyert bizonyítást. 

Ezt igazolja az a tény, hogy a legnagyobb arányban Budapesten szeretnének elhelyez-
kedni a megkérdezettek, hiszen ott van a legtöbb álláslehetıség; többségük tisztában van 
szakmája munkaerıpiaci helyzetével. A vizsgálati minta esetében is az országos tenden-
ciák érvényesülnek a felsıoktatásban részvevı hallgatók szakmaválasztását illetıen. A 
bölcsész és informatikai szakmák 18,4%-kal (21 fı) vezetik a sort. A bölcsészek eleve 
hátrányos helyzetben vannak a munkaerıpiacon, mivel e foglalkozások a túltelített szak-
mák között foglalnak helyet. Ezzel ellentétben az informatikusok jó eséllyel indulnak a 
diploma megszerzését követıen. Hozzájuk hasonlóan kedvezı helyzetben lehetnek a mun-
kaerıpiacon a mőszaki végzettségőek is, akik aránya e kutatásban 17,6% (20 fı). Jelen 
vizsgálati minta esetében a jog és igazgatással kapcsolatos foglalkozások valamint a mővé-
szeti pályák a legkevésbé népszerőek. 

Ennek ellenére a megkérdezettek túlzottan bizakodóak az elhelyezkedési esélyeket ille-
tıen, mivel legnagyobb arányban úgy vélik, hogy elég számukra 1–3 hónap a munkahely 
megtalálásához. Felmérések és kutatási tapasztalatok alapján a reális munkakeresési idı 3–
6 hónap közé tehetı. 

A legtöbb hallgató, azaz 44%-uk (50 fı) fizetési igénye a diplomás minimálbér kétsze-
rese. Nem sokkal kevesebb azon hallgatók aránya, tehát 40%-a (46 fı), akik a diplomás 
minimálbér háromszorosáért szeretnének dolgozni. A hallgatók csupán 16%-a (18 fı) vál-
lalna munkát diplomás minimálbérért. A válaszadók nagy arányának magas elvárásai van-
nak a fizetési igénnyel kapcsolatosan. Arra lehet következtetni, hogy a válaszadó hallgatók 
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nem eléggé tájékozottak e téren és a bérekkel szembeni elvárásaik irreálisnak mondhatók, 
fıleg egyes képzési területen. 

Örvendetes, hogy a határon túlról az anyaországba érkezı hallgatók jól érzik magukat a 
környezetükben, kiemelkedı részük neves hazai felsıoktatási intézményekben tanul, me-
lyet érdeklıdése alapján, egyedül választott, és a diploma megszerzésétıl egyfajta munka-
erıpiaci stabilitást, biztonságot vár. 

Tény, hogy a hallgatók nem rendelkeznek elegendı és reális információkkal a munka 
világáról, a munkáltatók elvárásairól. Ez egyrészt az oktatási rendszer, másrészt a hallgatók 
saját hibájában keresendı. Megoldás lehetne erre a problémára, ha a felsıoktatási intézmé-
nyek a szakok oktatásához kapcsolódóan minél több szakembert hívnának az intézmény, 
vagy karok rendezvényeire, konferenciáira, esetleg elıadások tartására, hogy a hallgatók 
olyan szakembertıl kapjanak közvetlenül információkat szakmájukról, akik már több éves 
tapasztalatot tudhatnak maguk mögött.  

Nagyon lényeges továbbá, hogy a hallgatók látogassák a karrierirodákat, munkaügyi ki-
rendeltségeket és állásbörzéket, ahol különbözı kiadványokkal, munkaerı-közvetítéssel 
támogatják a pályakezdıket. Lehetıségük van egyéni, illetve csoportos tanácsadást is 
igénybe venni, aminek köszönhetıen megismerkedhetnek az álláskeresés, vagy az állásin-
terjú fogásaival és a munkavállaláshoz szükséges ismeretekkel. Széleskörő szolgáltatást 
nyújtanak a munkaügyi központok mellett mőködı FIT irodák is, amelyet igénybe vehet 
bárki, aki a pályaválasztásához illetve az álláskereséséhez információkat, segítséget szeret-
ne kapni. A munkanélküliség komoly probléma, ami állandó feladatot jelent a társadalom-
nak, szociális és munkaügyi szervezeteknek. 

A határon túli magyar hallgatók számára hatalmas lehetıséget nyújt a Balassi Bálint In-
tézet, amely központi szerepet tölt be a magyar nyelv tanulása, tanítása, a képzés módszer-
tani központjának kialakítása vonatkozásában. Mindezek mellett egy egyéves elıkészítı 
kurzus keretein belül lehetıséget ad azon határon túli hallgatók számára, akik fıiskolai, 
illetve egyetemi tanulmányaikat Magyarországon szeretnék végezni. Így ezen hallgatók 
számos más ismeret mellett képet kaphatnak a magyar munkaerıpiac igényeirıl és elvárá-
sairól is, majd ennek függvényében hozhatják meg pályaválasztási döntésüket. 
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GULYÁS LÁSZLÓ: Beszámoló 
a 

IV. TÖBB NEMZETISÉGŐ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE  
ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN 

tudományos konferenciáról 
 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására (több társrendezıvel közösen) 2012. március 2-án 

rendezte meg ezen konferenciát. A délelıtti plenáris ülésen, melyre a Szegeden, Móra Fe-
renc Múzeumban került sor az alábbi plenáris elıadások hangzottak el: 

• Dr. habil. Marjanucz László: A modern román államiság kezdetei 1812–1861 
• Prof. Dr. Raffay Ernı: Az ideológia szerepe Nagy-Románia létrejöttében 
• Prof. Dr. Majoros István: Franciaország szerepe Nagy-Románia létrejöttében 
• Prof. Dr. habil. Szakály Sándor: A második bécsi döntés és a katonai bevonulás 
• Dr. habil. Gulyás László: A közigazgatási reformok és a kisebbségi kérdés a szocia-

lista Romániában 
• Vincze Gábor: Budapest Románia politikájának két mélypontja (1958, 1988) – és 

ami közte történt. 
 
A ebéddel összekötött jó hangulatú szakember találkozó után a délután folyamán az 

alábbi 4 szekcióban: 
 
1. szekció: A HABSBURG BIRODALOM ÉS UTÓDÁLLAMAINAK TÖRTÉNETE 
 Szekcióelnökök: Dr. Vizi László Tamás PhD és Dr. Kugler József PhD 
 
2. szekció: KÖZÉP-EURÓPA GAZDASÁGTÖRTÉNETE 
 Szekcióelnök: Prof. Dr. Kaposi Zoltán 
 
3. szekció: ROMÁNIA TÖRTÉNETE 
 Szekcióelnök: Dr. habil. Kókai Sándor 
 
4. szekció: REGIONALISTA-GEOGRÁFUS SZEKCIÓ 
 Szekcióelnök: Dr. Csüllög Gábor PhD 
 
Összesen 36 elıadás magas színvonalú elıadás hangzott el. 
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A Dráva-medence kutatása a horvát–magyar határ két oldalán  
IPA finanszírozásban 

2011–2012 során a Somogy megyei Önkormányzat gesztorálásával, öt intézmény part-
nerségében egy energetikai jellegő kutatási projekt kerül megvalósításra. A projekt a geo-
termia 4 szakmai területére koncentrál. 

Geotermális energiaforrásokra vonatkozó kutatás Magyar részrıl az érintett megyék-
ben, azok kisvárosaiban és térségükben található geotermikus potenciál feltérképezése, 
ehhez kapcsolódóan adatbázis készítés, szükséges adatok beszerzése, ennek alapján pedig 
eredmények értékelése történik.  

Jogi szabályozás vizsgálata Az EU-szabályozáshoz kapcsolódóan számos probléma ve-
tıdik fel magyar és horvát részrıl egyaránt, hiszen a jogi környezet megszigorodása alkal-
mazkodásra készteti a szereplıket. Az elmúlt években az EU keleti bıvítése révén is új 
szabályozókkal bıvítették az energiafelhasználásra vonatkozó jogi kereteket. Ez mind az 
újonnan csatlakozott országok, mind a csatlakozás elıtt állók számára nagyobb odafigye-
lést és új szabályozási eszközrendszer és jogi keret megalkotását tette szükségessé. A meg-
újuló energiaforrások elıtérbe kerülése pedig egyfajta evidenciát jelentett a primer és sze-
kunder erıforrások leépítésének szükségessége által. Mind az EU, mind a magyar és a 
horvát partner részérıl meg kell vizsgálni a jogszabály-változási folyamatoknak az elemeit, 
a menetét, a szigorodás feltételrendszerét. 

Gazdaságossági vizsgálatok Fontos a gazdaságossági tényezıket is figyelembe venni, 
így elengedhetetlen pénzügyi feltételezések készítése egyes európai országokkal összeha-
sonlításban. Fontos hangsúlyozni az esetleges innovációs potenciál növekedését, az újítá-
sok költségigényét és azok megtérülésének idıbeli alakulását, hiszen a költséghatékonyság 
elıtérbe helyezésével ezek mind szerepet játszanak a beruházásokban.  

Területfejlesztési vizsgálatok Egy vagy több, a geotermikus energiát sikeresen alkalma-
zó település vizsgálata, elemzése és az energiaforrás hatására végbemenı, bekövetkezı 
hatásokból modellek kidolgozása, települések-térségek tipizálása. 
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Szerk.: MEZEI CECÍLIA és BAKUCZ MÁRTA  
Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlıdés 

Tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára 

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának kiadványa értékes olvas-
mány minden – az agrárgazdaságtan, a környezetgazdálkodás és regionális fejlıdés iránt – 
érdeklıdı számára. A tanulmánykötet meghatározó filozófiai gondolata már a címbıl is 
kitőnik. A kötet bemutatja Buday-Sántha Attila munkássága során érintett témaköröket, 46 
szerzı írása alapján. 

Az ünnepelt agrárgazdaságtan iránti érdeklıdése már pályája elején körvonalazódott. Bu-
day-Sántha Attila 1964-ben a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen végzett, majd agrár-
mérnök tanári és vállalatgazdasági szakmérnök végzettséget is szerzett. 1969-tıl gazdasági 
tanárként dolgozott, 1972-tıl pedig a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Ka-
rának alkalmazásában áll. 1989 óta az Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tan-
szék vezetıje volt. A Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola alapítója és vezetıje 
2011 végéig. Kutatásait öt nagy témakörre lehet osztani: település- és térségfejlıdés, vidék-
politika és vidékfejlesztés, agrárgazdasági folyamatok, környezetvédelem-fenntarthatóság, 
társadalmi-gazdasági kihívások és válságok. A Karon e területekhez kötıdı tárgyakat oktat 
mind alap, mind mesterképzésen, illetve a doktori iskola keretein belül is. 

Recenziónk tárgyául szolgáló kötet bevezetı fejezetében pedig Buday-Sántha Attila 
munkásságáról olvashatunk bıvebben és egy vele készített interjú alapján megismerhetjük 
az elmúlt idıszakban bekövetkezett változásokról alkotott véleményét. Az utána következı 
tanulmányok az említett öt terület alapján lettek csoportosítva, és azok határozzák meg a 
kötet fejezeteit. 

Az elsı részben a település- és térségfejlıdéssel kapcsolatos tanulmányokat olvasha-
tunk. Nyolc tanulmány foglalkozik a falvak városok kapcsolatával magyarországi, illetve 
romániai, kelet-német és európai vonatkozásban. Az elsı dolgozat Enyedi György Falvak 
és városok címő tanulmánya, amely a város és vidéke térkapcsolatok közelmúltbeli válto-
zását mutatja be. A falu-város kapcsolatának elemzésénél a mezıvárosokra helyezte a 
hangsúlyt. A napjainkban kiformálódó nagyvárosi régiók mellett a társadalmi kiegyenlítı-
dés és a kisvárosi funkciók szegényedése központi témája a tanulmánynak. Kiemeljük a 
dolgozat summázatát: „…a falvak és városok funkcionális tartalma, társadalmi szerkezete, 
térkapcsolatainak jellege az ezredfordulón jelentısen megváltozott, ám a településállo-
mány egy részében a falu/város dichotómia továbbra is jellemzı.” (34. o.) Ezt követi Fa-
ragó László tanulmánya a falvak sorsáról, amelyben a szerzı kiemeli, hogy az urbanizáció 
a falvakról is szól. A magyar településállomány szerkezete nem nagyon változott, de társa-
dalmi-gazdasági potenciálja leértékelıdött. A tanulmány a szokásostól eltérı megközelíté-
sét adja a falvak helyzetének. A falvak a jövıben nem a centrum-periféria fogalompárok 
alapján különböznek majd a városoktól, hanem sajátosságaik és funkcióik alapján. Benedek 
József írásából a romániai regionális központok jellegzetességeit ismerheti meg az olvasó. 
Három történelmi idıszakra bontva vizsgálja a szerzı a központokat (1920–1945, 1948–
1989, 1989–). A vizsgálat eredményeként az derül ki, hogy a regionális központokban és a 
fıvárosban a lakosság jelentıs mértékben koncentrálódik és a kisvárosok erısödése várha-
tó. Orosdy Béla írásából a városmarketing és a pécsi turizmus témakörébe nyerhetünk be-
tekintést. A tanulmány a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. – „Pécs város turisztikai és már-
kastratégiája”, vagyis az EKF elemzések, tapasztalatok és workshopok összefoglalója, de 
ezen kívül a városmarketing térhódításait és sajátosságait is megismerhetjük az írásból. 
Bakucz Márta írásában szintén megjelenik a 2010-es EKF projekt, a lakosság elégedettsége 
szempontjából megvilágítva. A felmérést a pécsi lakosú hallgatókkal és a helyi lakossággal 
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készítették. Jól látható az írásból, hogy a Magyar Turizmus Zrt. tevékenysége Pécs nem-
zetközi értékesítéséért korlátozott anyagi és humán erıforrásokkal bír, ezen kívül a prog-
ram hatását is ismerteti a pécsi szállodák mőködésére. Kocziszky György az Észak-
Magyarországi régió felzárkózási kísérleteirıl ír, egészen az 1867-et követı idıszaktól 
kezdve. A fellendülés idıszakát követı lassú fejlıdés mellett az 1984-1989-es idıszakot 
jellemzı hanyatlásra is kitér. Véleménye szerint jelenleg a recesszió és a megoldás keresé-
se a meghatározó. Horváth Gyula a keletnémet regionális fejlıdés természetrajzát ismerte-
ti. A Mezzogiorno térség rövid elemzésével indul a tanulmány, mint egy összehasonlítási 
alap, mert számtalan közös vonás regisztrálható a két térség közt. Majd kitér a német biro-
dalom térszerkezetére, ahol számos egyedi sajátosság is tapasztalható. Az elsı fejezet záró 
tanulmánya Sarudi Csaba A GDP területi különbségei Európában címő írása, amelyben a 
tagállamok és a régiók fejlettségi különbségeire tér ki. Részletesebben a kelet- közép euró-
pai országok közötti különbségekkel foglalkozik, részben az 1990 utáni átalakulások miatt, 
részben pedig a terület homogenitása miatt. 

A második fejezetben szintén nyolc tanulmány szerepel. Ezek a vidékpolitika és vidék-
fejlesztés témakörével foglalkoznak. Az elsı tanulmány Varga Gyula vitaindító könyvbe-
mutatója, Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika – Vidékpolitika címő könyvéhez. Magáról a 
könyvrıl is szó esik a tanulmányban, melyet egyetértı és kritikus hangvételő megjegyzé-
sekkel zár a szerzı. Az írás a MTA Pécsi Területi Bizottságának ülésére készült, melyet a 
könyv és a szerzı tiszteletére szerveztek. A második tanulmány Rechnitzer János gondola-
tait tartalmazza a területi- és vidékpolitikáról. Tanulmányának célja a vidék fogalmának 
újbóli körbejárása, majd a vidékre irányuló fejlesztések rendszerének pontosítása, ezek 
megvalósítását szolgáló beavatkozások jellemzıinek rendszerezése. Nagy Frigyes a föld-
birtok-politika szerepét hangsúlyozza a társadalmi-gazdasági fejlıdésben. Véleménye sze-
rint a liberális földfelfogás és a közgazdasági kategóriákat mellızı, a földet kizárólag a 
nemzet kincsének tekintı felfogás közti középutat kell megtalálni. Szó esik a birtokstruktú-
ra történelmi alakulásáról, a kárpótlás és a privatizáció hatásairól, a magyar sajátosságokról 
és a sürgıs agrárpolitikai tennivalókról is. Ezt követi Szőcs István és Balyi Zsolt birtokpoli-
tikához kapcsolódó tanulmánya, amely a birtokpolitika és a földpiac összefüggéseit tárja 
fel. Véleménye szerint a földpiac állami szabályozásának fı kérdései a birtokpolitika, csa-
ládi gazdaságok és a koncentráció köré csoportosulnak. A szerzık hangsúlyozzák a föld-
bérleti rendszer nélkülözhetetlenségét a birtokpolitikában, és a bérleti díjakra ható ténye-
zıkrıl is szó esik; végezetül a földárak növekedésére ható tényezıkrıl olvashatunk az Eu-
rópai uniós csatlakozás után. Szörényiné Kukorelli Irén a rurális tér sikertényezıirıl szóló 
dolgozatának témája, hogy mi a siker titka? Két fontos kérdést fogalmaz meg a szerzı: „a 
sikeres város ismérvrendszerének elemei átültethetık-e a vidék ismérveiként”; „az elmúlt 
tizenöt év folyamatai, az infokommunikációs (IKT) szektor elterjedése és annak hatása 
mennyiben módosítja az akkor megállapított kritériumokat”? (183. o.) Alapvetıen a sike-
resség három pillérét, és azok összetevıit elemezte. Finta István a közösségi programok 
lehatárolásának problémáit foglalta össze Magyarországra vonatkoztatva. Bemutatja, hogy 
a két nagy közösségi fejlesztéspolitika hogyan kívánta biztosítani a köztük lévı szinergiák 
érvényesülését, és hogy ez milyen következményekkel járt a különbözı térkategóriák, de 
különösen a vidék fejlıdése szempontjából. Ezen belül szó esik az ÚMFT-ÚSZT támoga-
tási gyakorlatáról, és a megoldási lehetıségekrıl is. Romány Pál három szemelvény és egy 
epilógus felvázolásával mutatja be Erdei Ferenc miniszteri tevékenységét. Elsıként 1944. 
évi belügyminisztersége, majd az 1948-as államminisztersége, végül az 1949-es földmőve-
lésügyi miniszterségének idıszakát mutatja be, de a tanítói és agrárpolitikusi pályája kap-
csán is ír Erdeirıl. A fejezet záró tanulmánya Glatz Ferenc írása, mely a vidékpolitika és a 
vidékfejlesztés fogalmáról és intézményeirıl szól. A két fogalom körüljárása után a Ma-
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gyar Nemzeti Vidéki Hálózat kerül szóba, illetve az, hogy mit is várhatunk tıle. Felveti a 
kérdést, hogy a hálózat centralizált vagy decentralizált hálózatként mőködhet-e jobban? 

A tanulmánykötet harmadik részében olyan agrárgazdasági folyamatokról szóló tanul-
mányok kaptak helyet, amelyek a kereskedelemmel, a növénytermesztéssel, az állatte-
nyésztéssel egyaránt foglalkoznak. Elsıként Villányi László tanulmánya a magyar agrárke-
reskedelmi tendenciákat mutatja be az elmúlt 10 évre vonatkozóan. Jelentıs befolyásoló 
tényezıként az Európai Unióval kialakított kapcsolatok és az új tagállamok közötti helyzet 
jelenik meg. Kérdés, hogy a magyar agrárium ebben a rendszerben helyt tud-e állni? A 
szerzı részletesen bemutatja az elmúlt tíz év folyamatait, eredményeit, amelyek alapján 
arra a következtetésre jut, hogy a magyar agrár- és élelmiszeripar nem, vagy csak részlege-
sen tudta eredményesen kihasználni az európai uniós csatlakozás hatásait. Ezt követi Sipos 
Béla – az elızıektıl részben eltérı – módszertani dolgozata, amelynek témája a hosszú 
ciklusok kimutatása a búza- és árpatermés-mennyiségi idısoraiban Magyarországon. 1851 
és 2009 közötti adatok alapján készült az elemzés. Bemutatja a Kondratyev ciklusok alaku-
lását az elmúlt két évszázadban, illetve az empirikus vizsgálatok eredményeit is a búzater-
mésre és az árpatermésre vonatkozóan. Ezt követi Széles Gyula az állattenyésztés feszült-
ségpontjairól készült írása. Felhívja a figyelmet az állatállomány példátlan csökkenésére. 
Célként a mezıgazdasági termelés, elsısorban az állatállomány versenyképességének javí-
tását határozza meg. Szó esik az integrációs kapcsolatokról az állattenyésztésben, és a 
szakágazati sajátosságokról is. Horn Péter írása a vízhasznosítás szemszögébıl a fenntart-
ható állatitermék-elıállítás kérdéseirıl szól. Kísérletet tesz, hogy bemutassa a vízhasznosí-
tás hatékonyságában mutatkozó mélyreható különbségeket egységnyi állati termékre vetít-
ve, a haszonállatok típusától függıen, továbbá érzékeltetni kívánja kiragadott példákon a 
szelekciós elırehaladás hatásait is. Ezután Somogyi Sándor az élelmezési logisztika, az 
integráció és kooperáció néhány elvi kérdésével foglalkozik. Kiemeli, hogy a logisztikai 
lánc mőködésének legtöbb problémája az átfutási idı problémájában jelenik meg. Zárás-
ként javaslatokat tesz, következtetéseket von le a megfelelı mőködésre vonatkozóan. Vinc-
ze Mária a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem professzora, a PTE KTK díszdoktora a ro-
mániai mezıgazdaság regionális eltéréseit elemezte. Kiemeli, hogy több regionális vidék-
fejlesztési tervre lenne szükség, amit alátámaszt a romániai agrárgazdaság és vidék jellem-
zıinek bemutatásával is. Felhívja a figyelmet a kérdés összetett jellegére és további tanul-
mányozásra ösztönöz. A fejezet záró tanulmánya Hajdú Zoltán írása, mely a szovjet szőz-
földprogramról (1953–1964) szól. Bemutatja, hogy mindig is problémát jelentett a mezı-
gazdaság a Szovjetunióban, 1953 után pedig stratégiai döntést kellett hozni a fejlesztésérıl. 
Tanulmánya a területi kiterjedésekrıl s a program folyamatáról is szól. 

A negyedik részben a fenntarthatóság a központi téma. A kilenc tanulmány a környezet-
tel, termıfölddel, éghajlattal foglalkozik elsısorban. Az elsı tanulmányban Lengyel Imre a 
fenntarthatóság és alulról szervezıdı fejlesztési stratégiák témakörét dolgozza fel. Szóba 
kerül a gazdaságfejlesztési stratégiák átalakuló elméleti háttere és az alulról szervezıdı 
regionális politikák. A mő rávilágít arra, hogy „a fenntarthatóság szemlélete elıtérbe ke-
rült mind a közgazdaságtanban és gazdaságpolitikában, mind a regionális tudományban”. 
(332. o.) Ezt követi Németh Tamás értekezése a termıföldrıl, amelyben a szántóföld fo-
lyamatos csökkenésének problémájára hívja fel a figyelmet. A tanulmányban a terület-
használatról, a talajról és a fenntarthatóságról is szó esik a precíziós gazdálkodás mellett. 
Kerekes Sándor a környezetvédelem körülbelül fél évszázados múltra visszatekintı törté-
nelmét foglalja össze. A történelmi áttekintés során Kuznets, Meadows, Porter, Malthus is 
elıkerül. A tanulmány befejezéseként a hazai úttörık munkásságát elemzi. Fodor István a 
környezetvédelem és konfliktusairól szól a területi politikával kapcsolatban. A környezeti 
konfliktusok, katasztrófák mellett az ipari hulladékok, levegıszennyezettség, hulladékgaz-
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dálkodás kerül szóba. Véleménye szerint az egyre súlyosbodó környezeti válság lassításá-
hoz a társadalmi-gazdasági, illetve a természeti-környezeti érdekek regionális harmonizá-
lására az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, mert csak így elızhetjük 
meg az egyre súlyosabb környezeti konfliktusok kialakulását. Erdısi Ferenc a fenntartha-
tóság és klímaváltozás témakörét vizsgálja. A fenntarthatóság történeti áttekintése mellett 
annak jellemzıit járja körül. A klímaváltozás tudatosulása mellett, a klímaváltozást, mint a 
fenntarthatóság modelljének változóját mutatja be, zárásként pedig néhány ajánlott meg-
fontolást tesz. Kapcsolódva az elızı témához, Ligetvári Ferenc az éghajlatváltozás okozta 
terhekrıl és csökkentésükrıl ír. Fontos, hogy „számolnunk kell a demográfiai növekedéssel 
és a fejlettebb technikai kultúrával rendelkezı országoknak erkölcsi kötelessége az elmara-
dott térségek lakóinak fıleg fizikai védelmet, de szellemi megújulást is nyújtani”. (377. o.) 
Szóba kerül a kiútkeresés problematikája és a rendszerelvő modellek és a vízkészletek hasz-
nosítása is. Ezt követi, szintén az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan, Nemes Csaba tanulmá-
nya, mely az éghajlatváltozás kezelésérıl szól. Számba veszi az éghajlatváltozás lehetséges 
okait, az eddigi sikeres fellépéseket ellene, de a megújuló energiaforrások és a takarékosság 
fontossága is helyet kapott a tanulmányban. Foglalkozik a tévedésekkel és a kudarcokkal 
illetve a finanszírozás bizonytalanságával is. Popp József az élelmezés-, energia- és környe-
zetbiztonság közötti növekvı feszültségekrıl szól. Az Európa 2020 stratégiából indul ki 
elemzése. Az élelmezésbiztonság terén a népességnövekedést, környezeti problémákat (víz-
hiány), klímaváltozást említi, az energiabiztonság esetében pedig az olajimport-függıség, a 
biomassza és a fosszilis energia kerül a középpontba. Ezek mellett szóba kerül a környezet-
biztonság és a fenntartható termelés, és a felhasználás is. A fejezet záró tanulmánya Nagy 
Imre írása, mely az urbanizált és védett területek környezeti konfliktusait mutatja be a Vajda-
ságban. A Vajdaságban alacsony az aránya a védett területeknek, amely sok esetben az urba-
nizáció, az agrárgazdálkodás és az infrastruktúra-építés veszélyének van kitéve. A szabályo-
zás pedig késésben van, a veszélyek kiszőrése nehézkes, és eredménytelen. 

A záró fejezetben a társadalmi- gazdasági kihívások és válaszok témakörébe illeszthetı 
nyolc tanulmány szerepel. Olvashatunk a biotechnológiai szektor egyetemi vállalkozóiról, 
az önkormányzatokról, oktatásról és költségvetésrıl is többek között. Nováky Erzsébet: 
Hová-merre tart Magyarország? címő írása a bizonytalan jövıt hangsúlyozza. „Egy aka-
démiai kutatás eredményeit felhasználva mutatja be, hogy a jövıt meghatározó társadalmi 
csoportok gondolkodásában és magatartásában rejlı alternatív lehetıségek eltérı keretfel-
tételeket nyújtanak a pozitív és a negatív töltető szakértıi elırejelzések realizálása számá-
ra”. (424.o.) A 2025-re történı várakozásokat mutatja be a hazai fiatalok szemszögébıl. 
Ezt követi Erdıs Katalin és Varga Attila kutatásának – az egyetemi vállalkozók a magyar-
országi biotechnológiai szektorban – eredményeit összefoglaló írás. Két kérdésre koncent-
ráltak. Elıször „Az USA intézményrendszerétıl jelentısen különbözı magyarországi kör-
nyezetben megjelenik-e az a kutatótípus, akit Etzkowitz jellemez”. (436. o.) Másodszor: 
létezik-e Magyarországon az a kutató, aki a vállalkozás indítását a tudományos karrier 
részeként, azt segítı lépésként tekinti?” (436. o.) Ezen túlmenıen tipizálják az egyetemi 
vállalkozás-alapítókat is. Ezt követi Lehoczky Judit: A pénzügyi válság és az önkormány-
zatok címő tanulmánya, melybıl kiderül, hogy a válság hatása legközvetlenebbül az ön-
kormányzatokat érintette, azonban nehéz meghatározni a valós folyamatokat. Nemes Nagy 
József a területi igazgatás átalakításáról szól. Hangsúlyozza, hogy egy modern állam nem 
mőködhet területi igazgatás nélkül. Ír az igazgatás egységérıl és tagoltságáról, és a szintek 
viszonyról is, a térségi szintek lehatárolásáról. Hangsúlyozza, hogy az igazgatási székhe-
lyek meghatározása is fontos; vagyis hogy hova csatolnak bennünket, és hogy hol legyenek 
a központok. Pálné Kovács Ilona a területi decentralizáció dilemmáiról írt tanulmányt. 
Elıször általánosságban szól a decentralizáció dilemmájáról, majd a magyarországi decent-
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ralizáció kérdése kerül elıtérbe. Az írásból világosan látszik, hogy részben az elaprózott 
helyi önkormányzati szerkezet akadályozta meg, hogy a decentralizáció elınyei érvénye-
sülhessenek. Baranyi Béla és Nagy János a debreceni agrár- és gazdasági felsıoktatást 
mutatja be regionális szerepkörben. Bemutatják az egyetem másfél évszázados múltját, 
majd a jelenleg fennálló új kihívásokat. Az oktatási és kutatási potenciál mellett annak 
makroregionális szerepét is elemzik a szerzık. Novotny Gábor A makroregionális straté-
giák – több mint a területi kohézió gyakorlati modelljei? címő tanulmánya a makroregioná-
lis stratégiákat a lisszaboni szerzıdésben a társadalmi és gazdasági kohézió mellett harma-
dik kohéziós célként megjelenı területi kohézió fényében vizsgálja. A kötetet záró írása 
Hanyecz Lajos Új költségvetési modellek címő tanulmánya. A hatékonyság, eredményes-
ség, a vevıi igények magas szintő kielégítésére való törekvés, az élesedı verseny területén 
megjelenı problémákat tárgyalja. A tervezés és a költségvetés-készítés problémái is meg-
jelennek az írásban, majd a Better Budgeting és a Beyond Budgeting koncepció bemutatá-
sára és összehasonlítására kerül sor. 

Egészében véve a kötet tanulmányai érdekes bepillantást adnak a regionális gazdaság-
tan, az agrárgazdaságtan, a vidékpolitika, a vidékfejlesztés és a fenntarthatóság aktuális 
kérdéseibe. 
 Weber Erika 
 
 

UJVÁRY GÁBOR (szerk.): 
A negyedik nemzedék és ami utána következik.  

Szekfő Gyula és a magyar történetírás a 20. század elsı felében 
Ráció Kiadó. Budapest. 2011. 

 
illetve 

UJVÁRY GÁBOR (szerk.): 
Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus 

Ráció Kiadó. Budapest. 2011. 
 
A Ráció Kiadónál a Kodolányi János Fıiskola Történeti Mőhely sorozatának 2., illetve 

és 3. kiadványa fontos igényt kívánnak kielégíteni. A kötetek szerkesztıje, Ujváry Gábor, 
és a szerzık a két világháború közötti magyar történetírásról igyekeznek újragondolt, pon-
tos és átfogó regiszterő áttekintést nyújtani. Mindkét kötet kurrens tendenciát tükröz, 
ugyanis a kortárs történettudományi recepció mind gyakrabban fordul az olyan, korábban 
ideológiai vagy más okok miatt nem, vagy csak egyoldalúan feldolgozott korszakokhoz, 
mint például a két világháború közötti magyar történetírás és politika. A fentiek ismereté-
ben talán nem meglepı, hogy a két kötet bemutatására egy recenzión belül vállalkozom.  

Fontos kiemelni, hogy két olyan munkát vehet kezébe az olvasó, amelyek nem csupán 
részproblémákat tárgyalnak, hanem a vizsgált korszak, a 20. század elsı felére jellemzı 
magyar történetírás, és ezáltal a szellemi irányzatok átfogó képét is felrajzolják. Bátran 
lapozhatják a köteteket azok is, akiknek csak fragmentált ismereteik vannak a két világhá-
ború közti, a trianoni tragédiával sújtott Magyarország szellemi küzdıtereirıl és társadalmi 
viszonyairól. Olyan vezérfonalat kapnak a kezükbe, mely segítségével a kor talán két leg-
fontosabb történetírója, Szekfő Gyula és Hóman Bálint munkásságát és törekvéseit tágabb 
szellemi kontextusba helyezhetik, ezzel megértve jelentıségüket is. A szerkesztı, Ujváry 
Gábor figyelmes az olvasóval szemben, ügyel arra, hogy a tanulmányok sorrendje a szer-
zık által vizsgált témák széles regisztere mellett is egységes narrációt hozzon létre.  
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A negyedik nemzedék és ami utána következik kötet a szakma által egyik legjelentı-
sebbnek tartott magyar történész, Szekfő Gyula életének, munkásságának és recepciójának 
elbeszélésére vállalkozik. Szekfő Gyulát az 1913-ban megjelent A számőzött Rákóczi, majd 
a több mint négy évtizeddel késıbb írt Forradalom után címő munkájának a romantikus 
nemzeti múlttal való leszámolása, illetve a reformkonzervatívként folytatott tevékenysége 
miatt mind a jobb, mind a baloldali diskurzus kritikával illette. A kötet szerkesztıje, 
Ujváry Gábor a jelenségre reflektálva hangsúlyozza, hogy: „[…] Vérbeli történész volt. 
Egyetlen magyar historikus sincs, akirıl ennyit – és ennyire eltérı véleményeket hangsú-
lyozva – írtak volna. […] Bármint vélekedjenek róla, rendkívüli tudását, forrásismeretét, és 
formaalkotó képesség el kell ismerni. E kötet szerzıinek többsége is hasonló álláspontot 
képvisel.” A kötet tehát konszenzus eredménye, azonban nem hiányzik belıle a vitára való 
készség sem, a mellékelt DVD pedig Hanák Gábor által készített Képek és emlékezések – 
Szekfő Gyuláról tanítványai és pályatársai címő filmösszeállítást tartalmazza. 

A munka hármas tagolású. A nagyjából szimmetrikus terjedelmő blokkok összesen ti-
zenhat tanulmánya Szekfő pályakezdését és a bécsi éveket, történészi munkásságának és az 
azt tápláló szemléletnek, illetve a történész és gondolkodó kapcsolati hálójának bemutatá-
sát határozta el. Az elsı fejezetbıl kirajzolódik a fıszereplı személyes története, benne a 
levéltárosi munkával eltöltött periódussal, illetve az a szellemi környezet, melyben histó-
riagráfussá vált. Szekfő a „boldog békeidıkben” született Székesfehérváron, nagyjából 
akkor, amikor a Nyugat elsı nemzedékének legkiemelkedıbb alakjai is. Kiemelkedıen 
termékeny kora volt ez a magyar történetelemnek. Csurgai Horváth József erre a korszakra 
és Szekfő fehérvári kötıdésére reflektál a levéltári munkára alapozó, Szekfő és Székesfe-
hérvár címő tanulmányában. 1900 és 1904 között Szekfő a budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem hallgatójaként tanúja lehetett Budapest világvárossá válásának, de látta a 
társadalmi elit mőködésének elavult és protekcionista mechanizmusát is, mely az országot 
szinte megbénító elsı világháború és az országcsonkító trianoni békediktátum után csak 
még inkább állandósulni látszott. Szekfő Gyula utólag a „neobarokk” jelzıvel illette a 20. 
század elsı felének magyar társadalmát, ami a tekintélytiszteletet és szolgalelkőséget meg-
követelı, ámde alkalmatlan (ennek ellenére általa bizonyos fokig támogatott) vezetıség 
bírálata is volt egyben. Paksa Rudolf Szekfő Gyula Alma Matere címő tanulmányban iz-
galmas kísérletet tesz a kor despotikus és protekcionista viszonyainak elbeszélésére egy 
Ady Endre által írt, öccse, Ady Lajos tapasztalatára támaszkodó publicisztikán keresztül: 
„Hála a hálát érdemlınek, sikerült nálunk gyökerestül kiirtani a protekcionizmus járványát. 
A mai posta levelet hozott nekünk. A levelet egy fiatalember írta, panaszos és szomorú. Azt 
panaszolja, hogy pályája legelején visszaverték, mert nincsen protekciója. A fiatalember 
szorgalmas és derék. Ambiciózus és jeles diák volt. Most, júniusban tett érettségi vizsgát. 
Legelsı lett és tiszta kitőnı. […] Vérmes reményei nem voltak. Szimplex tanár akart lenni. 
Elég szerény vágy. […] Folyamodott az Eötvös Kollégiumba – jeles érettségi bizonyítvány-
nyal s a tanári kar áradozó ajánló levelével, s várt. […] Biztosra vette, hogy felveszik e sti-
pendiumos helyre. […] Augusztus 25-én, öt nappal az egyetem megnyitása elıtt visszajött a 
kérvényre, hogy fel nem vehetı a kért alapítványi helyre. […] Az Eötvös Kollégium stipen-
diumát protekció nélkül még nem kapta meg érdemes ember, de protekcióval már érdemte-
len is.” Hogy Szekfőnek volt-e protekciója, a szerzı nem árulja el, de annyi biztos, hogy az 
Eötvös Kollégium növendékeként megismerkedett a késıbbi szellemi elit alakjaival, és maga 
is annak tagjává vált. R. Várkonyi Ágnes kitőnı tanulmányában Szekfő pályakezdı éveirıl 
és a Számőzött Rákóczi címő, a kuruc vezér alakját deromantizáló tanulmány negatív recep-
ciójáról ír. Célja Szekfő Gyula és nála korábbi generációhoz tartozó Angyal Dávid levelezé-
sén keresztül annak bemutatása, hogy magát már az alkotói periódusa elején szinte kilátásta-
lan szituációba lavírozó fiatal történész hogyan képes mégis kitörni ebbıl a helyzetbıl.  
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A második fejezet Szekfőt már kiforrott történészként tárgyalja. Erıs Vilmos bevezetı 
tanulmánya Szekfő gyakorlatilag mindvégig változatlan történetírói koncepcióját vázolja, 
miközben vitát nyit annak fı kérdéseirıl. A szerzı megállapítása, hogy Szekfő historiográ-
fiai felfogását el kell különíteni publicisztikai és politikusi munkásságától. Gyurgyák János 
Szekfőt a magyar konzervatív hagyomány kontextusában kívánja elhelyezni, miközben 
azon kérdésekhez szeretne közelebb jutni, hogy milyen módon tett kísérletet a történész a 
konzervatív hagyomány megújítására, milyen maradandó eredményeket ért el, és kimutat-
ható-e kapcsolat az ideológus és a történetíró Szekfő között. Vizi László Tamás a fejezetet 
lezáró kiváló tanulmánya Szekfő széles látókörét illusztrálja, miközben a történész francia 
háborúkat leíró szövegrészeit vizsgálja, melyek a Magyar történetben jelentek meg. 

A harmadik, Kapcsolati háló címő blokk kísérlet annak feltérképezésére, milyen vi-
szony főzte az ıt megelızı, a saját, és azt ıt követı történészi generációkhoz. Újszerő, de 
a kor szellemi kontextusát és a szereplıik szoros összefonódását ismerve nem meglepı az 
ismeretégi rendszer felöl történı megközelítés. Szekfő Hóman Bálinthoz és Angyal Dávid-
hoz főzıdı kapcsolata már feldolgozott, kevésbé ismert epizódok azonban azok, melyek 
Marczali Henrikkel, Szabó Dezsıvel, Házi Jenıvel és Mályus Elemérrel kapcsolatosak. A 
fejezetet és a kötetet Ujváry Gábor Kis magyar história – nagy-magyar történészrıl címő 
értekezése zárja. Ujváry Szekfő és Kosáry Domokos „közöslátó” szemléletét, Gragger 
Róberttel történı levelezését és Hóman Bálinntal való közös munkáját mutatja be, kitekin-
tést adva a kor bel- és külpolitikai eseményeire is. 

A Történeti átértékelés címő kötet Hóman Bálint, a 20. század egyik talán legjelentı-
sebb történetírójának és politikusának pályaképét és szellemiségét tárja az olvasó elé. 
Hóman a magyar középkorral foglalkozó munkái a jelenben is megjelennek reprintként és 
korszerőnek ítélve a történész szakma ma is hivatkozik rájuk, míg politikusi pályafutásá-
nak mindeddig kevesebb és egyoldalú figyelmet szenteltek. Közismert, hogy Hóman Bá-
lint kultuszminiszterként elıdje, Klebelsberg Kunó munkáját folytatta, az iskolarendszer 
megformálása mellett fontos szerepet játszott a magyar kultúra külföldi bázisainak létreho-
zásában is. Miközben történészi megítélése viszonylag homogén, addig politikusi tevé-
kenységének recepciója Szekfő Gyuláéhoz hasonlóan napjainkban is kettıs. Míg az utóbbit 
a magyar történelem egyes alakjait deheroizáló szemlélete, és a második világháború utáni, 
addig Hóman Bálintot a német megszállás alatti sok szempontból vállalhatatlan politizálá-
sa miatt támadják/támadták. A DVD melléklettel érkezı kötet szerzıi Hóman átértékelésé-
re vállalkoznak, és történészi-politikusi képet a tudományszervezı alakjával is kiegészítik.  

A kötetben szereplı húsz tanulmány öt fejezetet alkot. A blokkok sorra veszik Hóman 
történészi, közgyőjteményi szakemberi, illetve politikusi minıségét, ezt követi a Szekfő 
kötetbıl már ismert nagyszerő ötlet, a fıszereplı kapcsolati hálójának bemutatása, a mun-
kát Szekfő székesfehérvári kötıdései zárják. 

Az elsı fejezet Hóman történetírói alakját, illetve munkásságát vázolja. Romsics Ignác be-
vezetı tanulmánya megalapozza a témáról való beszédet, úgy, hogy Hómant a magyar histo-
gráfia kontextusában helyezi, el kiemelkedı helyet követelve számára, miközben leírásaiban a 
kronológiára is koncentrált, és ha szükséges, kiáll a történész mellett, álláspontját konkrét ada-
tokkal támasztva alá. A blokk cikkei, miközben Hóman középkorkutatói érdemeit dicsérik, azt 
vizsgálják, felismerhetı-e átfedés történészi és kultúrpolitikai szemlélete között. Szabados 
György felhívja a figyelmet a tudományos alapoktól elrugaszkodó recepció veszélyére és té-
nyére: „[…] Tudósi következtetéseit befolyásolta-e a magyar politikai élet aktualitása? Kényes 
kérdés, amit akkor nem szerencsés a konzervatív-jobboldali Hómanhoz képest ellentétes beállí-
tottságú kutatónak firtatnia, ha historiográfiai felkészültség híján, sıt indulatoktól vezérelve 
teszi mert így téves eredményre lehet jutni.” Szende László záró értekezése a Magyar történet 
keletkezését és korbeli recepcióját – az elutasítások és támadások okait vizsgálja. 
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A közgyőjteményi szakember figurája kevésbé reprezentált a Hóman Bálintról való be-
szédben, ennek a hiánynak a pótlására vállalkozik Gedai István, Szögi László és Debrecze-
ni-Droppán Béla. A fejezetbıl Hómant az Egyetemi Könyvtár, illetve a Magyar Nemzeti 
Múzeum keretin belül mőködı tehetséges szervezıként, pragmatikus vezetıként ismerjük 
meg, aki az ideálisnak tartott megoldások mellett mindig a realitásokon alapulót is figye-
lembe vette, és sokat tett a kulturális örökség megırzéséért és gyarapításáért. 

Hóman Bálint politikusi pályájának és eszmerendszerének (újra)rajzolására vállalkoz-
nak a harmadik fejezet szerzıi. Szerteágazó kérdésrıl van szó, hiszen Hóman munkássága 
mind a bel-, mind a belpolitikára hatást gyakorolt, miközben igazán maradandót kultuszpo-
litikusként alkotott. Pritz Pál arról értekezik, hogy Hóman interpretációjában a magyar 
külpolitika nyomasztó képet festett. Történészként visszatekint a (gyakran nem létezı) 
diplomáciánk évszázadaira, és megjegyzi, hogy a második világháború elıestéjén is a 
nagyhatalmak által behatárolt szők térben kellett vergıdnünk. Tıkéczki László Hómant 
olyan kultúrpolitikásként mutatja be, aki azért nem kívánt közeledni az angolszász, ezen 
belül is az amerikai szellemi világhoz, mivel idegenkedett az individualista kapitalizmus-
tól. Tıkéczki rögtön hozzáteszi, hogy elitizmusa és katolicizmusa távol tartotta a náci esz-
méktıl is, németbarátságának alapját az értelmiségi-egyetemi, illetve az elsı világháború-
ban tapasztalt bajtársiasság jelentette.  

A Történeti átértékelésben is az olvasó egy precízen megrajzolt kapcsolati hálót kap. 
Ujváry Gábor vaskos értekezésében Hóman és Gerevich Tibor barátságáról beszél. Mind-
ketten „kiváló tudósok, rátermett és vérbeli tudományszervezık”, annak ellenére, hogy az 
elıbbi németbarát, az utóbbi viszont németellenes volt, ami a világháború harmadik évé-
ben már elhidegüléshez vezetett. Dénes Iván Zoltán Hóman Bálint és Szekfő Gyula kapcso-
lata, 1913-1946 izgalmas olvasmány. A két tudós pályája számos ponton találkozik, de el 
is tér. A szerzı felhívja a figyelmet, hogy ez az eltérés különösen az MTA nagyjutalmának 
Szekfő Gyula részére történı odaítélésben, majd a második világháború utáni személyes 
élettörténetekben nyilvánul meg. Míg Hómant bíróság elé állítják, elítélik és bebörtönzik, 
Szekfő egy delikát poszt, a moszkvai nagyköveti pozíció birtokosa lesz. Dénes Iván Zoltán 
arra vállalkozik, hogy tetemes referenciaanyag felvonultatása mellett bemutassa a két tör-
ténetíró egymásról alkotott véleményét, és a köztük lévı kapcsolat (át)alakulását. 

Az utolsó fejezet a fıszereplı fehérvári kötıdéseit emeli ki. Hóman Bálint 1932-tıl há-
rom cikluson át Székesfehérvár parlamenti képviselıje volt, Demeter Zsófia szerint alakja 
összefügg a várost modernizálni vágyó politikuséval, aki az 1938-as Szent István-év szer-
vezésének vezérfigurája is volt. Vizi László Tamás a Biztos befutó címő tanulmányában 
egy konkrét eseményt, az 1939-es választások tükrében vizsgálja Hóman székesfehérvári 
kampányát és ezen belül elhangzott beszédeit.  

A tanulmányok szerzıi nem teszi próbára az olvasók türelmét a szakzsargon öncélú 
mutatványaival, és a kihívást az érvelés meggyızı, történeti adatok és recepció által alátá-
masztott voltában látják. A két kötet több eltérı fókuszpontú tanulmányt közöl, így jogo-
san merülhet fel kérdés, hogy vajon megırzıdik-e ilyen struktúrában a kellı koherencia, 
amely egy ilyen jelentıs tudományos munkával szemben elvárható. Ezt általában az dönti 
el, hogy egyes fejeztek, illetve tanulmányok mennyire párbeszédképesek egymással. A 
szerkesztı, Ujváry Gábor munkáját dicséri, hogy ezen a téren a kötetek összetartozása 
biztosítva van. Nem kétséges számomra, hogy fontos munkák születettek. 
 
 Dr. Szőts Zoltán1 

                                                 
1 Fıiskolai docens, Kodolányi János Fıiskola, Komunikáció- és Médiatudományi Tanszék. 
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M. CSÁSZÁR ZSUZSA  
Kisebbség-oktatás-politika a Balkánon 

 
Kevés olyan régiója van Európának, ahol ennyire sok nemzet és nemzetiség él együtt, 

békességben és feszültségben, mint a Balkán-félsziget által körülhatárolt földrajzi terület. 
A félsziget etnikai összetétele az elmúlt húsz évben jelentısen megváltozott, a régi Jugo-
szlávia romjain megszületı új államokban többséggé váló kisebbségek a vérzivataros idı-
szakot követı törékeny status quo állapotában gyakran nehezen adják meg azokat a kisebb-
ségi jogokat, melyeket nem is olyan régen még ık maguk is követeltek. 

Éppen ezért idıszerő M. Császár Zsuzsának – a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi In-
tézete docensének – könyve, mely a Balkán-félsziget régi és új országainak kisebbségi 
oktatáspolitikáját veszi górcsı alá, rámutatva arra a – nemcsak a régióra érvényes – külö-
nösen fontos igazságra, hogy a „kisebbségi oktatás a kisebbség-védelem alfája és ómegája, 
az identitástudat, az anyanyelv, a nemzetiségi kultúra megırzésének színtere”. 

Minden a régiót kutató szakember számára nyilvánvaló, hogy a térség az elmúlt pár év-
tizedben olyan hatalmas változáson ment keresztül, hogy számos tudományos mő újragon-
dolása feltétlenül szükséges vált, ráadásul – a szeizmológia példájával élve – a mozdulat-
lannak látszó felszín alatt a mélyben olyan hatalmas erık feszülnek össze, melyek elırejel-
zése még a legtapasztaltabb kutatók számára is komoly nehézséget jelent. E sorok írójának 
szerencséje volt találkozni olyan neves, a volt Jugoszlávia kisebbségeit jól ismerı szerb 
professzorral, aki a délszláv háború kezdetén, a horvátországi háború idején hosszú publi-
kációban fejtette ki, óriási szakmai tudására támaszkodva, hogy miért nem fog kiterjedni a 
háború Bosznia irányába, majd nem sokkal késıbb kitört a boszniai háború.... 

A régió kisebbségeit kutató szakemberek jól tudják, hogy milyen nehézségekkel jár a 
megfelelı források fellelése, hiszen a háborút megszenvedı kisebbségek a mai napig nehe-
zen nyílnak meg a kérdezı elıtt, tartva attól, hogy esetleg új hazájukat is elveszíthetik egy 
rosszul kiejtett mondat miatt. A fiatal országok kisebbségekkel foglalkozó állami hivatalai 
szintén óvatosak, hiszen többen a Balkán-félsziget országai közül az Európai Unióba igye-
keznek, így óvakodnak attól, hogy a legkisebb mértékben rossz fényt vessen rájuk bármilyen 
elhibázott mondat, vagy döntés. A szerzı idıt és energiát nem sajnálva próbálta feltárni a 
félsziget országainak – kiemelten a volt-Jugoszláviának – kisebbségi oktatási rendszerét, ott 
ahol ezt ”súlyos történelmi örökség, az etnikai konfliktusok, és a kudarcok politikája terheli”. 

A könyv bevezetıjében megismerkedhetünk a Balkán térbeli lehatárolásának meghatá-
rozásával, majd az etnikai viszonyok, a kisebbségek általános ismertetése, az európai ki-
sebbségvédelmi-, kisebbségi oktatási gyakorlatának összefoglalása és a Balkánon alkalma-
zott kisebbségi oktatási gyakorlat bemutatása teszi érthetıbbé az olvasó számára annak a 
régiónak a megértését, ahol létezik olyan ország – és mindez Európában – ahol jelenleg is 
huszonnégy kisebbséget tartanak nyilván.  

A félsziget kisebbségeit érintı állami oktatáspolitikának vizsgálata nemzetpolitikai 
szempontból is tanulságos lehet szőkebb hazánk kutatói számára, hiszen a Balkán több 
országában – így Horvátországban és fıként Szerbiában – jelentıs számú magyar kisebb-
ség él. Több területen párhuzamok vonhatók a Balkán régió és hazánk kisebbségpolitikája 
között, így Magyarországon és a Balkán országaiban is jelentıs nehézséget okoz a roma 
kisebbséggel szemben kialakítandó helyes kisebbségpolitika, valamint a hazánkkal szom-
szédos, a Balkán-félszigeten elhelyezkedı országok ugyanolyan érzékenyen követik figye-
lemmel a hazánk kisebbségi politikáját, és az ehhez kapcsolódó oktatáspolitikáját, ahogy 
hazánk kutatói és kötetünk szerzıje is kiemelt figyelmet szentel ennek a fontos és kiemelt 
témának az adott országokban.  
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Magyarországtól eltérı a Balkán régió kisebbségei esetében, a vallási kisebbségi okta-
tási gyakorlat: a Balkán-félsziget két nagy világvallás, az iszlám és a kereszténység met-
széspontjába esik. Tény, hogy a Nyugat és a nyugati kereszténység akkor figyelt fel igazán 
a délszláv háború eseményeire és jelentıségére, amikor az iszlám érzékelhetıen erısödni 
kezdett a félszigeten, szélsıségesen fanatikus iszlám harcosok jelentek meg a muzulmán 
bosnyák kisebbség oldalán, és az iszlám nem is titkoltan hídfıállást épített ki magának 
Európa délkeleti sarkában. Mindemellett, ahogy ez a szerb-horvát háború idején jól érzé-
kelhetı volt, a kereszténység két ága, a katolikus és az orthodox is antagonisztikus kapcso-
latban állt és áll egymással. 

Ahogy a szerzı is megjegyzi, napjaink tudósai és politikusai egy olyan eredendıen 
problematikus térségként kezelik a Balkánt, amely veszélyt jelent egész Európa biztonsá-
gára és stabilitására. A Balkánon az államiság és az etnicitás mélyen összekapcsolódik, a 
közelmúltban lezajlott háborúk, konfliktusok, nemzetiségi és vallási ellentétek állandósulá-
sa miatt az etnikai helyzet kiegyensúlyozatlannak, problémákkal terheltnek tőnik. Ebbıl 
fakadóan kitüntetett figyelemmel bír a kisebbségi kérdés.  

A könyvben elıször Horvátországot vizsgálja meg a szerzı, melynek területén a dél-
szláv háború idején háborús cselekmények zajlottak, azt az országot, ahol emiatt a szerbek 
agresszornak számítottak, így hiába maradtak a szerbek még a háború alatti és utáni kiván-
dorlás után is a legnagyobb lélekszámú nemzetiség Horvátországban, az ott maradt szerbe-
ket ez – fıleg a kezdetekben – igen hátrányosan érintette. A szerb kisebbséghez való több-
ségi viszonyulás paradox módon a magyar kisebbségre is jelentıs hatással volt, mivel a 
magyar kisebbség kisebbségi oktatásra vonatkozó igényei esetén a horvát állam figyelembe 
vette a szerb kisebbség majdani reakcióját, hiszen akkor a jóval nagyobb – és kevésbé el-
fogadott – szerbség igényeit is ugyanolyan szinten kellett volna kielégítenie. Pozitív elıre-
lépést az országban élı kisebbségek életében csak Horvátország EU csatlakozási szándéka 
hozta (2002-tıl). 

Bosznia-Hercegovina, mely az etnikai konfliktusok és az embertelenség szimbólumává 
vált, továbbra is kiemelten problémás országnak számít, a felszín alatt ott izzanak azok a 
konfliktusok, amelyeket a nemzetközi rendezés csak befagyasztott, de nem oldott meg. 
Bosznia-Hercegovina lakosságának döntı többségét a muzulmán bosnyák, a katolikus 
horvát és az orthodox szerb lakosság adja. Jelenleg szinte semmiféle kezdeményezés nincs 
arra nézve, hogy a nemzeti kisebbségek gyermekei (17 nemzetiséget tartanak számon az 
országban) iskolákban tanulhassák anyanyelvüket, valamint, hogy a tantervek az ı szük-
ségleteiket is kielégítsék. Az iskolák pedagógiai követelményei a többségi nemzet kultúrá-
jára, történelmére vannak redukálva, ezért – állapítja meg a szerzı – reális veszély a ki-
sebbségi kultúrák és identitás eltőnése Bosznia-Hercegovinában. 

Szerbia a délszláv háborúhoz kapcsolódó nemzetközi embargóval, a NATO bombázás-
sal, a milosevic-i diktatúra nehézségeivel, a környezı országokból érkezı nagyszámú szerb 
menekülttel, Montenegró, majd Koszovó kiválásával és az ehhez kapcsolódó gazdasági, 
politikai és társadalmi problémákkal kellett megküzdjön. Így a kisebbségvédelem hosszú 
ideig háttérbe szorult, csupán 2000 óta léteznek új kisebbségvédelmi jogszabályok, törvé-
nyek, melyek elırelépést jelentenek az elızı évtizedhez képest, azonban a változások nagy 
része megmaradt a jogalkotás szintjén. A magyarok ki- és elvándorlása, a jelentıs szerb 
migráns érkezése (és Vajdaságba történt tudatos betelepítésük) jelentıs változásokat hozott 
az elmúlt húsz évben, mindezt a magyar kisebbség kárára. A Szerbiában élı kisebbségek 
között kevésbé ismertek a vlachok, melyeket már Tito idejében sem ismertek el önálló 
kisebbségként. A rendkívüli nehézségek árán fennmaradt – latin nyelvet beszélı – kisebb-
ség akkor került reflektorfénybe, amikor Románia azzal fenyegette meg Szerbiát, hogy ha 
nem garantálja a vlachok kisebbségi jogait, akkor megvétózhatja Szerbia uniós tagjelölti 
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státuszát. E sorok írójának volt szerencséje Közép-Szerbiában egy vlach nemzetiségi talál-
kozón részt venni 2008-ban, ahol a nemzetiségi vezetık elpanaszolták, hogy Románia se 
anyagilag, se könyvekkel nem támogatta ıket az elmúlt évek során, valamint a román 
nagykövetség egyetlen munkatársa sem jelent meg a vlachok kisebbségi találkozóján, így a 
szerb tagjelölti státusszal kapcsolatos román reakciót vizsgálva a politika kiismerhetetlen 
útvesztıibe jutnánk. 

A szerzı külön foglalkozik az albán kisebbséggel, amely immár államalkotó nemzet 
Albánia mellett Koszovóban, de kisebbségben él Macedóniában, és ami miatt az egész 
ország egy idızített bombához hasonlít, tekintettel az albánok függetlenségi törekvéseire, 
melyben idınként a fegyverek szava volt mérvadó. Macedónia kiemelten odafigyel az 
országban élı kisebbségek oktatására, a tankönyveket a többségi nemzet és a kisebbségek 
nyelvén is kiadják, többek között ezzel is gátat szabva az albán szeparatista törekvéseknek. 
Macedóniában már jelentısebb számú török kisebbség is létezik, melyet a muzulmán albán 
kisebbség erıteljesen próbál asszimilálni. 

Az újonnan született kis államok, Koszovó és Montenegró két eklatáns példája a ki-
sebbségi létbıl többségi államalkotó nemzetté váló olyan etnikumoknak, melyek az állam-
alapítás után nehezen adják meg a kisebbségeknek azokat a jogokat, melyeket annak idején 
teljes joggal megköveteltek. Koszovó kérdése sokrétően összetett, nacionalista ideológiák-
kal átszıtt problematika. Az elızmények ismertek, ennek tükrében az albánok ellenséges 
hozzáállása a kisebbségbe került szerbekkel szemben érthetı, az albánok vonakodnak attól, 
hogy elismerjék a szerb kisebbség jogait, a szerb közösség pedig nem ismeri el a koszovói 
intézmények jogosultságát. A szerzı találóan jegyzi meg, hogy ahhoz, hogy az új állam a 
világpolitikában elnyerje létjogosultságát „az albánságnak meg kell barátkoznia a kisebb-
ségek jelenlétével, és meg kell tanulnia, mit jelent a kisebbségek jogainak biztosítása, illet-
ve mit is jelent többségnek lenni”. Montenegróban az albánok kisebbségben vannak, így az 
ország figyelmet szentel az albán kisebbségi oktatásra, viszont a többi kisebbség, így a 
bosnyák, horvát nyelve megegyezik a többség nyelvével, ezért e kisebbségek anyanyelvi 
oktatása nem kap súlyozott szerepet az országban. 

A szerzı külön figyelmet szentel a muzulmán többségő Albánia kisebbségi oktatáspoliti-
kájára, melyen keresztül ismerteti a Balkán-félsziget muzulmán lakosságának történelmét és 
oktatásukat, és említést tesz arról, hogy muzulmán népesség demográfiai növekedése jóval 
nagyobb a keresztény lakossághoz képest. E tendenciát figyelembe véve megállapítható, 
hogy pl. Macedóniában a XXI/XXII század fordulójára az albánság kerülhet többségbe. 

Végül bemutatja a roma oktatás ügyét néhány dél-kelet-európai ország példáján keresztül. 
A roma népesség közel 70%-a Európa középsı és keleti felén, valamint Dél-Kelet-Euró-
pában él, a Balkán-félszigeten a legjelentısebb számarányt Bulgáriában, Macedóniában és 
Romániában alkotják. A szerzı az országok példáin keresztül kiemeli, hogy a romákat kísérı 
elıítéletek, a negatív diszkrimináció, Európa más országaihoz hasonlóan létezı jelenség, 
sajnálatos módon a roma nyelv és kultúra eltőnıben van, és azok az országok, melyek már 
tagjai az Európai Uniónak, vagy oda igyekeznek, hiába dolgoznak ki deszegregációs és in-
tegrációt elısegítı terveket, ezek legtöbbször megmaradnak a terv szintjén. 

M. Császár Zsuzsa könyvét haszonnal forgathatják mindazok a kutatók, akik a kisebb-
ségek kutatásával, védelmével foglalkoznak, azok az olvasók, akik kicsit jobban szeretné-
nek elmélyülni a Balkán izgalmas és ellentmondásos világába, és mindemellett adalékként 
szolgálhat ez a könyv saját kisebbségeink jobb megértéséhez is. 
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