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1. Bevezetés 

 

Jelen értekezés Kelet-Közép-Európa regionális központjainak helyzetével, fejlődésével, az 

ezen folyamatok között meghúzódó általánosítható és specifikus elemekkel foglalkozik. 

Kiindulópontjai között szerepel, hogy a nagyvárosok fejlődését alakító belső tényezők olyan 

egyedi mintázatokká, készletekké állnak össze, amelyek specifikussá, eltérővé teszik minden 

egyes régióközpont fejlődését. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt a 

keretrendszert sem, amelyet a külső tényezők, meghatározottságok építenek fel. Ez a 

keretrendszer bizonyos mértékben egységesnek tekinthető a vizsgált régió egészére 

vonatkozóan, de egy szinttel lejjebb lépve ide sorolhatjuk a nemzeti sajátosságokat is, vagy 

akár a Kelet-Közép-Európa „többlépcsős” fejlődéséből adódó eltéréseket is. A dolgozatban e 

két tényezőcsoport együttes hatásait, azok összekapcsolódásait kívánom vizsgálni.    

A kelet-közép-európai regionális központok fejlődésének, annak eltérő irányainak, illetve a 

régió térszerkezetében betöltött pozícióiknak vizsgálata sok tekintetben időszerű, illetve 

hordozhat magában újdonságokat. Egyrészt elmondható az, hogy a térségben lezajlott 

rendszerváltások óta eltelt két és fél évtized elegendő idő ahhoz, hogy a régió nagy központjai 

alkalmazkodjanak és megtalálják a helyüket az új társadalmi-gazdasági környezet szabta 

feltételek között. A rendszerváltást követő, gazdasági válságjelenségekkel terhelt évek, és az 

ebből való kilábalás időszaka után az volt tapasztalható, hogy a városok hierarchikus 

rendeződését, illetve fejlődési potenciáljukat újszerű tényezők határozzák meg. Az elsődleges 

termelési tényezők és kisebb mértékben a földrajzi fekvés háttérbe szorulásával olyan 

faktorok kezdték erősebben meghatározni a városhálózat differenciálódását – és ezzel 

párhuzamosan polarizálódását is – amelyek a termelés, illetve a munkaerő koncentrációja 

helyett inkább az intenzitáson, a tudás és információ koncentrálódásán és a hálózati 

kooperációkon alapulnak.  

Az eltelt két és fél évtized elegendő volt arra is, hogy egy többlépcsős fejlődési folyamat 

alakuljon ki. Az átmenet egyes szakaszait gyorsabban és sikeresebben teljesítő városok, 

várostérségek a kiinduló pozíciójukhoz képest is jelentősebb előnyökre tettek szert a városok 

közötti versenyben, ami a központi tervezési és kiegyenlítési mechanizmusok leépülésével 

elsődleges jelentőségre tett szert. A szerkezetátalakítással hosszú ideig, vagy máig is küzdő 



9 
 

városok esetében nemcsak a versenyképesség alacsony szintje okoz problémákat, hanem a 

részben ennek is köszönhető negatív társadalmi és demográfiai folyamatok, a humán tőke 

„kiürülése” is. Egy nagyon általános képünk van tehát arról, hogy mely régiók és városok az 

átalakulás nyertesei és vesztesei, de fontos megvizsgálnunk azt is, hogy a hálózatban 

tapasztalható divergencia ellenére léteznek-e potenciális felzárkózók, és ha igen, akkor milyen 

erőforrások mozgósítása indítja el őket egy pozitív pályán. 

Választ kereshetünk – és részben kaphatunk is – azokra a kérdésekre, amelyek a nyugat-

európai városfejlődéshez fűződő viszonyt célozzák. Elsőként mindenképpen arra kérdésre, 

ami a rendszerváltást követően a társadalmi-gazdasági viszonyok összességére, és változatos, 

valamint egyedi aspektusaikra vonatkozóan újra és újra felmerült: vajon egy nyugat-európai 

modellt követő fejlődési pályára lépünk, vagy ahogy általában a történelem során 

tapasztalhattuk, az átvett és követett minta „deformálódik” a sajátos kelet-közép-európai 

körülmények között, esetlegesen teljesen más jellegű fejlődési pályák indulnak be? Ezek a 

kérdések fontosak és aktuálisak a városokkal kapcsolatban is. Nemcsak magának a 

fejlődésnek a szempontjából, hanem arra való tekintettel is, hogy az átalakulás képes-e a régió 

megfelelően jelentős központjait sikeresen integrálni az európai hálózatba. Ugyancsak ide 

kapcsolódó kérdés, hogy beszélhetünk-e egyáltalán nyugati-európai, vagy valamifajta 

általános városfejlődési modellről.   

És természetesen, ha bekapcsolódásról és a pozíciók kereséséről beszélünk, egy 

kontinentálisnál alacsonyabb szintre is figyelemmel kell lennünk. Ez pedig a hazai 

régióközpontok viszonyrendszere és pozíciója a kelet-közép-európai térben. Milyen szerepet 

töltenek be regionális központjaink, kik a versenytársak, hol találkozhatunk hasonló 

helyzetben lévő városokkal, ezek fejlődését milyen tényezők biztosítják? Az integráció ezen 

típusával kapcsolatban is számos kérdés merülhet fel tehát. 

Jelen értekezés nem tűzhet ki olyan nagy célokat maga elé, hogy mindezen kérdésekre 

megpróbáljon választ találni, inkább csak arra vállalkozik, hogy bemutassa azokat a 

keretfeltételeket, amelyek mentén a régió városfejlődése a múltban zajlott, illetve feltárja a 

regionális központok jelenlegi hierarchiájának és funkcionális differenciálódásának 

körvonalait, alaptényezőit. 

Ahhoz az indíttatáshoz, hogy a régió egészének városhálózatát, ezen belül kiemelten a 

regionális központokat vizsgáljam, azok a korábbi kutatások adták a kiindulópontot, melyek 

során kollégáimmal megkíséreltük feltárni a hazai városhálózatban az elmúlt évtizedben 
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lejátszódó átalakulási folyamatokat, különös tekintettel az abban rejlő megújító képességre, 

innovációs potenciálra. Az eredmények rávilágítottak a városhálózaton belül mutatkozó 

polarizáció előrehaladott folyamataira, mind a különböző funkciók, mind pedig a gazdasági 

erőforrások koncentrációja tekintetében. Kimutatható volt a városok szűk csoportjának a 

„maradéktól” való elszakadása, a főváros és agglomerációja súlyának további növekedése 

mellett regionális központok kiemelkedése, de oly módon, hogy ennek hátterében a 

különböző városok esetében más-más tényezők játszották a főszerepet. Fontosnak éreztem 

megvizsgálni azt, hogy miként szerepelnek ezek a városok „nagypályán”, milyen súlyt 

képviselnek, milyen szinten lépnek be a régió városhierarchiájába, illetve azt, hogy a belső 

összehasonlításban mutatkozó karakterisztikus eltérések nagyrégiós viszonylatban is 

fennmaradnak-e vagy pedig feloldódnak azok között a differenciáló tényezők között, amelyek 

egy tagoltabb, többszintű hálózatban formálják a viszonyrendszereket.  

Az egyes országok városhálózatával, városfejlődésével kapcsolatban viszonylag széles a 

hozzáférhető irodalom, és az is, hogy eltérő folyamatok és problémarendszerek kapnak 

hangsúlyt. Míg például Lengyelországban az urban shrinkage (városi zsugorodás), vagy a 

metropolizáció kérdéseivel kapcsolatos vizsgálatok állnak a középpontban, addig Romániában 

a város-vidék vándorlás változó és ambivalens trendjei kapnak főszerepet. Ez természetesen 

érthető, mivel a településhálózatra aktuálisan legnagyobb hatást gyakorló folyamatokról van 

szó. És ugyancsak érthető némileg, hogy a régió városhálózatának összehasonlító vizsgálatát 

célzó munkák kisebb számban állnak rendelkezésre. Mind technikai, mind pedig konceptuális 

tekintetben nehéz feladatról van ugyanis szó. Problémát okoz egyrészt az adatok 

hozzáférhetősége, minősége és összehasonlíthatósága, másrészt a vizsgálati terület és 

vizsgálati kör lehatárolása. A dolgozat elkészítésével kapcsolatban az első elképzelésem az 

volt, hogy a 2014-ben a hazai városhálózat vizsgálatához használt kereteket adaptálom, de 

erről viszonylag gyorsan le kellett tennem, mivel hasonló tartalommal és minőségben az ott 

felhasznált indikátorok Magyarországon kívül két, esetleg három országra lettek volna 

előállíthatóak. Ebből következően az empirikus vizsgálat az akkorinál szerényebb célokat tud 

csak kitűzni maga elé, inkább egyfajta kísérletként fogható fel a régió nagyvárosainak 

tipizálására. A statisztikai elemzések keresztmetszeti jellegűek, az időbeli összehasonlítás 

lehetősége csak bizonyos tényezők és a hozzájuk tartozó adatkörök esetében lehetséges. 
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1.1. Kutatási kérdések és hipotézisek 

 

A dolgozatban az alábbi kérdéseket kívánom részletesebben körbejárni: 

1. Milyen tényezők határozták meg a múltban a kelet-közép-európai városhálózat 

fejlődését? Melyek azok a belső differenciák, amelyek hatásukat hosszan, akár máig 

tartóan is érzékeltetik? 

2. A nyugat-európai fejlődési útról való letérésnek tekinthető-e a szocialista 

városfejlődés, vagy esetleg a hatalmi és gazdasági berendezkedés sajátosságaitól 

függetlenül, azoknak csak jellegbeli módosító hatásával egy általános urbanizációs 

ciklusnak tekinthető? 

3. Hogyan változott meg a rendszerváltást követően a városhálózat fejlődését 

meghatározó tényezők köre, azok arányai? Melyek azok az újszerű folyamatok, mik 

azok az új típusú erőforrások, amelyeknek birtoklása a sikerhez, a pozíció 

erősítéséhez, hiánya pedig a kiszoruláshoz, az alkalmazkodás sikertelenségéhez vezet? 

4. Hogyan értelmezhetőek a demográfiai folyamatok és a gazdasági fejlettség közötti 

kétirányú kölcsönhatások a régió városi folyamatainak tekintetében?  

5. Milyen szerepe van a népességkoncentrációnak a városhálózati hierarchiában elfoglalt 

pozíció erősítésében a jelenlegi viszonyok között? 

6. Milyen eltérések mutatkoznak a régió országai között a regionális központok 

tagozódásában, léteznek-e hierarchikus szintek a nagyvárosok körében, miben térnék 

el az ezt befolyásoló tényezők? 

7. Milyen súlyt és pozíciót képviselnek a hazai regionális központok a régió 

városhálózatában? 

A megfogalmazott kutatási kérdésekre és a vizsgálat jellegére alapozva az alábbi 

hipotéziseket állítottam fel: 

1. A régió városhálózatának funkcionális és hierarchikus tagozódásában a fekvés, a 

földrajzi pozíció szerepe a jelenben is meghatározó tényezőnek tekinthető, a nyugat-

kelet fejlettségi lejtő megléte jól érzékelhető. 

2. A hazai regionális központok között mutatkozó fejlettségbeli egyenlőtlenségek és 

eltérő funkcionális hangsúlyok háttérbe szorulnak, amennyiben egy szélesebb 

városkör kontextusában vizsgáljuk őket. Nagyvárosaink a régió városhálózatában 

hasonló fejlettségi szintet képviselnek. 
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3. A volt nehézipari körzetek központjai esetében a strukturális válság hosszú távon 

érezteti hatásait, amelyek a fejlődés társadalmi erőforrásait is szűkítik. 

4. A városok fejlődését a jövőben leginkább meghatározó posztmodern erőforrások és 

tevékenységek – tudástőke, információs tőke, fejlett szolgáltatások – városhálózaton 

belüli koncentrációja jóval nagyobb mértékű, mint a hagyományos gazdasági 

erőforrásoké.       

 

1.2. A dolgozat felépítése 

 

Az értékezés három nagy egységre, egy fogalmi-elméleti, egy leíró-történeti és egy empirikus 

részre tagolódik. 

Az első részben elsőként Kelet-Közép-Európa értelmezési kereteit és kísérleteit tekintem át, 

különös tekintettel azokra a komplex elméleti megközelítésekre és lehatárolási kísérletekre, 

amelyek a régióra alapvetően mint történeti-kulturális egységre tekintenek. Vizsgálom a 

különböző földrajzi fogalmak és átmeneti területek problémáját, valamint a régió külső 

lehatárolásán túl szemügyre veszem a belső törésvonalakat is. 

Ezt követően a város fogalmi meghatározásainak aspektusait vizsgálom röviden, a leginkább 

megfogható fizikai megközelítéstől az absztrakt társadalmi konstrukciókig. A 

városdefiníciókat tartalmazó fejezetben teszek kísérletet a regionális központ fogalmának 

meghatározására is. A következő fejezet arra keres választ, hogy miként közelíthetőek meg és 

miként értelmezhetőek a nyugat-európai és kelet-közép-európai városfejlődés alapvető 

tényezői, milyen jellegbeli különbségeket azonosíthatunk e tekintetben. 

A második nagyobb szakaszt a kelet-közép-európai városhálózat történeti fejlődésének 

áttekintése képezi. Az egyes időszakok bemutatása során törekedtem egyrészt arra, hogy a 

lehetőségek szerint általánosítsam a városfejlődésre ható feltételeket, emellett viszont az 

egyes országok esetében tapasztalható specifikus folyamatokra és jellemzőkre is kitekintek, 

amennyiben az indokolt. A rendszerváltást követő időszak városfejlődési folyamatait mint a 

vizsgálat tárgyához közvetlen előzményül szolgáló alapokat részletesebben feltárom, külön 

kitérve a vizsgált országokban tapasztalható alapvető tendenciákra és a regionális központok 

helyzetének alakulására. 
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A harmadik részt az empirikus vizsgálat alkotja, melynek keretében 82 kelet-közép-európai 

nagyváros fejlettségi és funkcionális elemzését végzem el, komplex módon tipizálva a 

regionális központokat. Az elemzés statisztikai adatok másodelemzésére épül. Az elemzés 

alapegységei a régió azon városai, amelyek népessége 2011-ben meghaladta a 100 000 főt; 

kivételt képeznek a fővárosok, amelyek nem szerepelnek a vizsgálati egységek között. A 

népességszám a városok közigazgatási területére vonatkozik az agglomerációk, metropolitán 

zónák népességét nem tartalmazza.    
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2. Kelet-Közép-Európa definíciói és fejlődési sajátosságai 

 

Jelen fejezet arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként tudjuk meghatározni az általunk 

vizsgált térség sajátosságait, azokat a földrajzi, történeti, politikai és kulturális kereteket, 

amelyek a városfejlődésnek is sajátos utat biztosítottak a régióban. Fontos a lehetőségek 

szerint tisztázni, hogy miként tudjuk lehatárolni a vizsgált régiót, illetve azt, hogy milyen 

belső törésvonalakkal találkozhatunk; ezek miként változnak az időben és mutatnak-e térbeli 

elmozdulásokat. 

Nehéz feladattal állunk szemben, amikor definíciókat és lehatárolásokat szeretnénk kialakítani 

a régióval kapcsolatban, mind a nagy, befoglaló keretek – Közép-Európa, Kelet-Európa – 

mind pedig a „részegységek” – Kelet-Közép-Európa, Délkelet-Európa, Balkán stb. – 

esetében. Nehézségeket okoz egyrészt az, hogy eltérőek a vonatkoztatási, viszonyítási 

pontjaink; a régió mibenléte, lehatárolása teljesen eltérő képet fog adni akkor, ha egy külső, 

Európa centrumtérségein alapuló látószöget használunk, illetve akkor, ha belülről, a saját 

pozícióinkból kíséreljük megragadni a régió alapvető jellegzetességeit. Ugyancsak 

ellentmondásokba ütközhetünk, ha az egyik oldalról földrajzilag, a másik oldalról pedig 

politikai-kulturális értelemben próbáljuk lehatárolni a régiót, illetve kísérletet teszünk e két 

szemléletmód ötvözésére. Mindezeken túl számolnunk kell a térség dinamikájával; azzal, 

hogy a történeti folyamatok mentén nemcsak a régió alapvető sajátosságainak, relatív 

fejlettségi és geopolitikai pozícióinak folyamatos átstrukturálódásáról beszélhetünk, hanem 

arról is, hogy a térség külső és belső határai – akár politikai, akár szimbolikus értelemben – 

folyamatos mozgásban voltak, ezzel párhuzamosan a régió kohéziója, a társadalmi-gazdasági 

folyamatokban tapasztalható heterogenitás mértéke is változó tényezőként fogható fel. A 

továbbiakban ezeket a dilemmákat szem előtt tartva teszek kísérletet arra, hogy áttekintsem a 

régióval kapcsolatos definíciós kísérleteket, a dinamikus változásokat, illetve a belső 

tagozódást.
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2.1. Kelet-Közép-Európa, mint földrajzi tér 

 

A régió földrajzi jellegű lehatárolása esetében az első fontos kérdés Kelet- és Közép-Európa 

meghatározása, ezen térségek átfedő jellegének figyelembevétele. 

Kelet-Európa földrajzi jellegű lehatárolásával kapcsolatban elsőként Európa keleti határának 

kérdése merül fel. A modern geográfia korai elképzelései ezt a határt az Ural-hegység 

vonulatánál – illetve folytatólagosan a Kaszpi-tengernél és a Kaukázusnál – húzták meg, ezt a 

18. századi orosz koncepciót erősíti meg a német földrajztudós Wilhelm Friedrich Volger is 

klasszikus munkájában (Volger 1830). Azok az ugyancsak orosz elképzelések, amelyek az 

úgynevezett eurázsiai gondolatot alapozták meg és lényegük az volt, hogy Oroszország nem 

integráns része Európának, hanem szubkontinensként kezelendő (Romsics 1997), bizonyos 

mértékben már túlmutatnak a földrajzi lehatárolásokon. Hasonló elképzelések mentén húzza 

meg a határokat a szlavofil irányzat is (Probáld – Szabó 2005). Előbbi esetben Európa keleti 

határa a Nyemen, Nyugati-Bug és San folyók, valamint a Duna-delta vonalában helyezhető el 

(Kolontári 2012), a szlavofilek pedig a későbbiekben bemutatásra kerülő vallási 

választóvonalat tették meg a germán-latin és a szláv-görög kultúra és ezáltal Európa határává 

(Hardi 2015; Kristof 2015). 

Természetesen Kelet-Európa tekintetében fontos kérdés az is, hogy nyugati irányban meddig 

terjed. A német geográfiai – illetve politikai – gondolkodásban a háromosztatú Európa 

elképzelése hangsúlyosan csak a korai Mitteleuropa koncepciókkal együtt jelenik meg, ezt 

megelőzően Közép-Európán elsősorban a német birodalmi területeket értették (Farkas – 

Szabó 2014), ami azt is jelenti, hogy az ezektől keletre fekvő térségek Kelet-Európa részei. A 

Mitteleuropa gondolat első megfogalmazása Friedrich List nevéhez köthető, legrészletesebb 

és legnagyobb hatású változatát pedig Friedrich Naumann dolgozza ki, amelyet 1915 ben 

megjelent Mitteleuropa című munkájában publikál. List és Naumann elképzelése 

ugyanazokon az alapokon nyugszik; elsődleges célja Németország – elsősorban gazdasági, de 

részben politikai jellegű – kontinentális hatalmi pozícióinak biztosítása egy közép-európai 

érdekszféra megerősítésén keresztül, de fontos szerepet játszik a német nemzetépítésben és 

identitáskonstrukcióban is (Strath 2008). Mindenesetre ezekhez az elképzelésekhez 
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kapcsolódóan történtek kísérletek Közép- és Kelet-Európa határának leírására (Partsch, 

Heiderich, Hassinger, Kirchhoff), amelyek esetében keleti irányban a különböző elképzelések 

viszonylag egységesek, a balkáni területek hovatartozásában viszont jobban eltérnek a 

vélemények (Sinnhuber 1954). 

Európa ily módon való hármas felosztásának elképzelése a két világháború között általánossá 

vált a nyugat-európai gondolkodásban és természetesen „helyben” a mi régiónkban is 

kitüntetett kérdéssé vált Közép-Európa mibenlétének meghatározása. Térségünk szovjet 

érdekszférába kerülése és a kétpólusú világrendszer kialakulása azonban olyan egyértelmű és 

átjárhatatlan kelet-nyugati választóvonalat hozott létre Európán belül, amely háttérbe 

szorította, lényegében okafogyottá tette a kontinens hármas felosztásának kérdését, ezáltal 

Közép-Európának valamiféle önálló entitásként való kezelését. Mindezek a kérdések azonban 

már erősebben kötődnek a történelmi, kulturális és politikai választóvonalak, valamint 

diffúziók kérdéséhez, ezért részletesebben a következő alfejezetben tárgyalom őket. 

 

2.2. Kelet-Közép-Európa, mint kulturális és politikai tér 

 

Amennyiben Közép-Európa pozícióját és jelentéstartalmait mélyebben szeretnénk jellemezni, 

és megérteni, túl kell lépnünk a pusztán földrajzi jellegű megközelítéseken. Ahogy Mező 

Ferenc fogalmaz; „Közép-Európa mint kifejezés az érzelmek és az identitás területén létezik, 

nem az értelem talaján, ennek megfelelően tele van a fogalom többszintű kettősséggel, 

többrétegűséggel.” (Mező 2001:81). Sok más szerzőhöz hasonlóan azt is megállapítja, hogy 

ennek a többrétegűségnek a pontos jellemzéséhez, feltérképezéséhez a földrajzin kívül számos 

egyéb dimenziót kell segítségül hívni, azokat szintetizálni. Ahogy már a fentiekben is 

láthattuk, a régióról szóló elképzeléseket jelentősen befolyásolja nemcsak az, hogy „részt 

vevő” avagy külső nézőpontból tekintünk rá, hanem ugyanilyen fontos szerepet játszanak az 

eltérő időszakok geopolitikai viszonyai, a hatalmi érdekek és konfliktusok, a gazdasági 

érdekek, illetve a társadalomszerkezeti sajátosságok. 
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2.2.1. Külső és belső törésvonalak 

 

Mielőtt rátérnék azokra a komplex elképzelésekre, amelyek alapvetően Európa 

háromosztatúságát hangsúlyozzák, egyfajta köztes, átmeneti teret kijelölve Nyugat és Kelet 

között, fontos szemügyre venni azokat a törésvonalakat, amelyek a keleti és a nyugati jellegek 

meghatározó tényezőiként szolgálnak. 

A leginkább hagyományosnak tekinthető, a politikai-társadalmi-gazdasági berendezkedést és 

folyamatokat alapvetően meghatározó kulturális jellegű választóvonal kialakulása és 

megszilárdulása a kora középkorra tehető. A keleti és nyugati kereszténységet szétválasztó 

egyházszakadás 1054-ben történt ugyan, de azok az előzmények, amelyek az eltérő jellegű 

fejlődési pályákat kialakítják és meghatározzák, évszázadokkal korábbról; a Római 

Birodalom kettéosztásától – sőt, tulajdonképpen Nagy Konstantin uralkodásától és a 

birodalom fővárosának általa való Bizáncba áthelyezésétől – datálódnak. Nemcsak egy új 

európai hatalmi centrum létrejöttéről beszélhetünk ebben az esetben, hanem azt is láthatjuk, 

hogy a birodalom két részének sorsa gyökeresen eltérően alakul az elkövetkező 

évszázadokban. A Nyugatrómai Birodalom 476-ban történő bukását követően Európa ezen 

régiójában az állami keretek lebomlása, majd pedig új alapokon történő rekonstukciója 

történik meg, amely egy hosszú gazdasági és politikai stabilizációs folyamat 

eredményeképpen a rendi állam és a feudalizmus megszületéséhez vezet. Ezzel szemben a 

Bizáncból irányított birodalomrész még egy évezredig – az oszmán hódításig – fennmarad, és 

erősen centralizált államként működik tovább. A bizánci hatalmi struktúra esetében domináns 

az állam és az egyház összefonódása, és ez így marad abban a korban is, amikor Nyugat-

Európa esetében már sokkal inkább párhuzamos egyházi és világi hatalmi 

intézményrendszerről beszélhetünk. Azok a társadalmi-gazdasági meghatározottságok, 

amelyek ennek a berendezkedésnek a jellegéből következnek, a későbbi évszázadokban az 

ortodox egyházszervezetet egyfajta közvetítő közegként használva beágyazódnak Kelet-

Európának a birodalomhoz nem tartozó területein is. Ebben a tekintetben elsődlegesen 

Oroszországot – mint az általunk vizsgált régióra folyamatosan hatást gyakorló entitást – kell 

megemlíteni, melynek esetében Bizánc nemcsak a vallási és kulturális identitás középkori 

kialakulásának elsődleges vonatkoztatási pontját jelentette (Toynbee 1948; Korenevskiy 

2016), hanem az államszervezet kiépülésében, a hatalom és társadalom viszonyának 

formálódásában is döntő szerepet játszott (Delanty 2013).  
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Némileg eltérő, és talán kevésbé egyértelműen meghatározó jellegű a régió etnikai struktúrája. 

A régió etnikai pluralitása egyrészt önálló karakterként, másrészt viszont olyan törésvonalak 

rendszereként fogható fel, amelyek sok esetben konfliktusokat eredményeztek. Az etnikai 

kérdések bizonyos esetekben a régió relatív elmaradottságának mértékére is kedvezőtlen 

hatást gyakoroltak (Bibó 1986a; Hamberger 2010). Az etnikai törésvonalak további 

problémája, hogy a térben viszonylag nehezen definiálhatóak, egybemosottak és 

mozaikszerűek, valamint a vallási határok tovább szabdalják őket, még inkább 

identitászavaros állapotokat kialakítva a történelem folyamán. Ezt a bonyolult struktúrát 

Hanák Péter többdimenziós pluralitásnak nevezi, amelynek vannak ugyan pozitív kulturális 

szinergikus hatásai, de sokkal erősebben magában hordozza a konfliktusok forrásait (Hanák 

1993). Az etnikai térmozaik, a különböző népcsoportok területi elhelyezkedése esetében nem 

is elsősorban egy kelet-nyugat megosztottságról, hanem inkább specifikus belső 

törésvonalakról beszélhetünk. Ebben a tekintetben elsődlegesen a germán és szláv népek 

illetve a közéjük ékelődött egyéb népcsoportok – magyarok, románok, balti népek – 

településterületeinek határvonalait, átmeneti zónáit vizsgálhatjuk. Az etnikai határvonalak 

szerepe elsősorban a régióba megkésve érkező modernizációs folyamatokkal párhuzamosan 

válik igazán hangsúlyossá; a nemzeti mozgalmak és nemzetállami törekvések a térség 

soknemzetiségű birodalmainak – Habsburg Birodalom majd Osztrák-Magyar Monarchia, 

Törökország és részben Oroszország – destabilizációját és dezintegrációját mozdítják elő. 

Beszélhetünk továbbá olyan etnikai színezetű mozgalmakról is, amelyek alapvetően a régión 

kívülről kapnak lendületet és támogatást, ilyenek például a pánszláv mozgalmak, illetve a 

kelet-közép-európai német diaszpóra „mozgósítása” elsősorban a Harmadik Birodalom 

időszakában. 

Harmadikként nem hagyhatjuk figyelmen kívül a politikai határok kérdését sem. A régió 

államhatárainak időbeli stabilitása változó képet mutat, de alapvetően az mondható el, hogy 

Nyugat-Európához képest jelentősebb instabilitást tapasztalhatunk e tekintetben. Ennek 

következtében nehéz feladat úgy azonosítani akár a kelet és nyugat közötti határvonalat, akár 

pedig Közép-Európát, mint évszázadokon keresztül fennálló kompakt államterületek 

összességét, illetve annak határait. Ez a viszonylagos instabilitás nemcsak a lehatárolásokban 

okoz nehézséget, hanem, hanem természetesen hatást gyakorolt az érintett területek 

társadalmi-gazdasági folyamataira, ezen keresztül a városfejlődésre is. Amennyiben például a 

mai Románia vagy Lengyelország városhálózatát vesszük szemügyre, máig is vannak 

érzékelhető jegyei annak, hogy a modernizáció és a polgári társadalomfejlődés 19. század 
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végi, a városfejlődés szempontjából kritikus jelentőségű folyamatai féloldalasak, eltérő 

mértékűek voltak. Románia esetében a regáti területeken, míg a felosztott Lengyelország 

orosz fennhatóság alá tartozó területein a modernizációs folyamatok gyengébben, illetve még 

jelentősebb késéssel éreztették hatásukat. Politikai határok – és ennek megfelelően 

államhatárok – rendszereként értelmezhető továbbá az a választóvonal is, amely a 

hidegháborús időszakban kettéválasztja Európát, lényegében évtizedekre megkérdőjelezve a 

Közép-Európa koncepciók létjogosultságát. 

A felvázolt törésvonalak és határok jellege is mutatja, hogy Közép-Európa definíciós 

kísérletei túl kell, hogy mutassanak a pusztán földrajzi megalapozottságon, magukon 

hordozva olyan történeti, kulturális és társadalmi jegyeket, amelyek elsősorban a nyugati és 

keleti modellekhez viszonyított átmeneti, köztes elemeket tartalmazzák. 

 

2.2.2. Elképzelések a háromosztatú Európáról 

  

A fentiekben már röviden vázolt Mitteleuropa-koncepciók mellett egy másik, ugyancsak a 

német gondolatkörből származó fogalmat kell kiemelnünk. Köztes-Európa (Zwischeneuropa) 

fogalmát Albrecht Penck alkotja meg 1915-ben, az ő elgondolása egy olyan háromosztatú 

Európát vázol fel, amelynek kiterjedése a Rajnától és az Alpoktól az orosz területek határáig – 

beleértve a kongresszusi Lengyelországot és a Baltikumot is – terjed, illetve magába foglalja 

északon Finnországot és Svédországot, valamint délen az Appennini- és Balkán-félszigetet 

(Schultz – Natter 2003; Tóth – Dövényi 2010). Penck Köztes-Európája Elő- és Hátsó-Európa 

között helyezkedik el, és hasonlóan a Mitteleuropa koncepciókhoz, egy olyan térséget jelöl, 

amely Németország érdekszférájaként fogható fel. A fogalom későbbi jelentésváltozásai 

egyrészt szűkítik a területet, másrészt egy új jelleget adnak neki, egy olyan ütközőzónaként 

értelmezve a régiót, amely a német és az orosz/szovjet érdekszférák és birodalmi aspirációk 

metszetében helyezkedik el (1. ábra). Köztes-Európa értelmezésének ezen koncepciója 

megfelel a két világháború közötti nyugat-európai – elsősorban angol és francia – 

elképzeléseknek is, gondolva itt elsősorban Emmanuel de Martonne Közép-Európáról szóló 

munkájára (Freeman 2007; Palsky 2002) de akár a „cordon sanitaire” fogalmára is (Bennett 

1995). 
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A régiót külső nézőpontból szemlélő koncepcióktól általában eltérő jelleget mutatnak a 

„belső” leírások, meghatározási kísérletek. Ahogy Dingsdale rámutat; a Mitteleuropa és 

Zwischeneuropa fogalmak alapvetően geopolitikai indíttatásúak, míg a cseh, lengyel, francia, 

magyar – és bizonyos esetekben osztrák – elképzelések mögött sokkal dominánsabb a 

kulturális háttér, az inkább gazdasági térként vagy egyszerűen csak expanziós irányként 

felfogott Mitteleuropával szemben a Zentraleuropa fogalom sokkal erősebben koncentrál a 

térség történeti és társadalmi jegyeire, az átmenetiséget hordozó tényezőkre (Dingsdale 2001). 

1. ábra. Köztes-Európa mint ütközőzóna elhelyezkedése 

 

Forrás: Pándi (1997) 29. o. 
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Ez utóbbi nézőpont tekintetében Oskar Halecki munkásságát tekinthetjük a legjelentősebbnek 

a térséget a két világháború között kutatók közül. Halecki Európa kétosztatúságának 

túlságosan leegyszerűsítő voltából indul ki, ezáltal kritikát fogalmazva meg a szlavofil 

gondolattal szemben is, hangsúlyozva, hogy míg Oroszország sajátos történeti fejlődésének 

következtében nem tekinthető Európa részének, addig a történelme folyamán mindig nyugati 

orientációt követő Lengyelország igen (Romsics 1997). Első megközelítésben – egy 1923-ban 

tartott brüsszeli előadásában – tehát Halecki az Oroszországon kívüli szláv területeket 

azonosítja egyfajta átmeneti régióként, és ezt a térséget Kelet-Európának nevezi (Kloczowski 

1995). Későbbi munkáiban a szerző viszont már változtat az elnevezésen és a Kelet-Közép-

Európa (East Central Europe) terminust használja, abból kiindulva, hogy amennyiben Kelet- 

és Nyugat-Európa egyértelműen definiálható, a kontinens „maradék” területei, amelyek 

egészében egyikbe sem illeszkednek, egy jól érzékelhető belső dualitást mutatnak, ezek 

tekinthetők Közép-Európának (Halecki 1950; Arnason 2010). A térség nyugati részét az 

etnikailag és kulturálisan viszonylag homogén német területek alkotják (Nyugat-Közép-

Európa), ettől keletre helyezkedik el Kelet-Közép-Európa, amelyet Halecki egy olyan 

térségként jellemez, amely a nyugat-európai és az amerikai történettudomány számára 

egyfajta terra incognita, soha nem állt igazán az érdeklődés középpontjában (Halecki 1952). 

Alapvetően itt már tehát egy négyosztatú Európáról beszélhetünk. Kelet-Közép-Európa 

esetében vitatott kérdés lehet a Balkán, illetve a balti térség régióhoz való tartozása. Ez a két 

térség a történelem folyamán a régión kívüli hatalmak és birodalmak terjeszkedési 

kísérleteinek volt kitéve; a Balkán esetében az ottomán expanzió tartósnak bizonyult, több 

évszázadon keresztül tolva északra és nyugatra a régió határait, míg a Baltikumban inkább 

egy dinamikusan változó folyamatról volt szó, mely során bizonyos időszakokat a skandináv 

hódítások és a német államszervezési kísérletek jellemeztek. Halecki úgy jellemzi Kelet-

Közép-Európa egészét, hogy az fizikai, földrajzi határokkal nem írható le. Határai kelet-

nyugati irányban sem tekinthetők stabilnak, Halecki szerint a mozgások elsősorban abból 

adódtak, hogy amikor a régióra keleti, vagy nyugati irányból nyomás nehezedett, akkor az 

mindig az ellenkező irányba próbált „mozogni” (Halecki 1952). A belső heterogenitást 

tekintve három övezetre osztja fel a régiót, az északi – Európai Alföldnek nevezett – rész a 

Lengyel-síkságot, a balti területeket és a Kelet-Európai-síkságnak a korábban a lengyel-litván 

konföderációhoz tartozó területeit öleli fel; középen található a Duna-medence, amely 

Csehországot is magában tartalmazza, délen pedig a Balkán. Az utóbbi két alrégió között a 

határok meghúzása nehéz feladat, vannak olyan térségek, amelyek történelmük során eltérő 

időszakokban máshova tartoztak, vagy akár olyan jellegzetességeket hordoznak, amelyek 
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alapján egyszerre részei mindkettőnek. Ez is bizonyítja, hogy a pusztán földrajzi határok 

azonosítása mind a régió kiterjedésének meghatározásában, mind pedig annak felosztásában 

félrevezető és egyben nem elégséges. A régió hasonló módon való felosztásával a 

későbbiekben is talákozhatunk, Paul Robert Magocsi hasonló határokat húz meg, északi, alpi-

kárpáti és balkáni területekre felosztva Kelet-Közép-Európát (Magocsi 2002). 

A Halecki által elsősorban történeti-kulturális alapokon megfogalmazott Kelet-Európa, majd 

Kelet-Közép-Európa gondolat egyrészt jelentős tudományos vitákat generált a két világháború 

között, másrészt pedig egyik kiindulópontja lett azoknak a Közép-Európáról szóló 

diskurzusoknak, amelyek az 1980-as években, a térség feletti szovjet uralom 

destabilizálódásának idejében élénkültek meg. 

A kortársak közül Halecki legjelentősebb kritikusa a cseh Jaroslav Bidlo volt, aki azzal, hogy 

a kelet-nyugat megosztottság középpontjába a keleti és nyugati kereszténység közötti vallási 

törésvonalat helyezte, szembehelyezkedve a szlavofil és pánszláv álláspontokkal, két 

csoportra osztva a szláv népeket. Ez az elképzelés alapvetően visszanyúl egy leegyszerűsítő 

kelet-nyugat felosztáshoz a kontinens tekintetében (Hardi 2015; Kloczowski 1995; Proebst 

2010). 

A Közép-Európáról, vagy Kelet-Közép-Európáról, mint önálló entitásról folytatott diskurzus a 

második világháborút követően háttérbe szorul. A vasfüggöny leereszkedése és a két 

világrendszer európai választóvonalának egyértelművé, fizikai akadállyá válása leegyszerűsíti 

a képletet, minden egyéb distinkció fölé emelve a kontinens kettéosztottságát. A Közép-

Európára vonatkozó német elképzelések ettől az időszaktól már csak a német nyelvterületet 

foglalják magukba, és geopolitikai jelentőségüket elvesztve pusztán kulturális koncepcióként 

maradnak fenn (Mező 2001). A szocialista blokk országaiban az 1980-as éveket megelőzően 

Kelet-Közép-Európa – bizonyos esetekben a Közép-Kelet-Európa – fogalma inkább csak 

egyfajta technikai, lehatárolási definícióként jelenik meg földrajzi és gazdaságtörténeti 

munkákban, vagy egyfajta összevont Kelet- és Közép-Európát, vagy pedig a Szovjetunión 

kívüli szocialista országokat értve ezen térség alatt. A hazai szakirodalomban Berend T. Iván 

és Ránki György, valamint Enyedi György munkásságában találkozhatunk ezekkel a 

megnevezésekkel már az 1970-es években (Berend – Ránki 1976; Enyedi 1978), de e 

tekintetben megemlíthető a lengyel Marian Malowist és Witold Kula neve is. A régió eltérő 

belső felosztását, ezáltal Kelet-Közép-Európa másfajta lehatárolását tárja elénk ebben az 

időszakban Lackó Miklós, aki az osztrák és cseh területeket Közép-Európához; 
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Lengyelországot, Magyarországot és Romániát Kelet-Közép-Európához; Bulgáriát, 

Jugoszláviát és Görögországot pedig Délkelet-Európához sorolja (Lackó 1975). 

Az 1980-as években Közép-Európa kérdése újra a viták kereszttüzébe kerül, elsősorban cseh, 

lengyel és magyar kutatóknak köszönhetően, illetve fontos szerepet játszik ebben a nyugati 

emigráció is. Ez utóbbi esetben jól érzékelhető, hogy a keleti blokk belső felosztása politikai, 

szovjetellenes tartalmat hordoz. A legnagyobb hatást nemzetközileg Milan Kundera 1984-ben 

megjelent Tragedy of Central Europe című írása gyakorolja, ami a régió azonosításánál 

tulajdonképpen visszanyúl a Köztes-Európa koncepciók azon változatához, amelyek szerint 

egy olyan kisállami régióról beszélhetünk, amely történelmileg az orosz és német 

érdekszférák ütközőzónájában helyezkedik el. Kundera ezen országok kapcsán egyrészt 

kiemeli a folyamatos nyugati orientációt, valamint azt, hogy a térség egyrészt sajátos 

kulturális karakterrel rendelkezik, másrészt pedig történelme során megtermékenyítő hatást 

gyakorolt az egyetemes európai kultúrára. Hangsúlyozza továbbá, hogy a régióban létező kis 

nemzetek Európára soha nem földrajzi, hanem sokkal inkább egyfajta szellemi fogalomként 

tekintettek, és azt a Nyugattal azonosították. Az orientációt egyértelműen alátámasztja a 

vallási választóvonaltól nyugatra való elhelyezkedés. A régió tragédiáját Kundera abban látja, 

hogy a kontinens kelet-nyugati törésvonala 1945 után áthelyeződik, és a Közép-Európát 

alkotó államok – Ausztria kivételével – hirtelen Keleten „találják magukat” (Kundera 1984). 

Nagyobb lélegzetű, és a történeti jellegeket alaposabban vázoló munka Szűcs Jenő először 

1981-ben megjelent írása, amelynek kiindulópontjául Bibó István Magyarország, valamint az 

általa Kelet-Európának nevezett régió sajátos történelmi pályáit bemutató írásai szolgálnak 

(Bibó 1986a, 1986b). Bibó Magyarország és a régió azonos időben kialakuló államai – 

Csehország, Lengyelország – esetében egy olyan történelmi pályát ír le, amelynek első 

időszakát a Nyugattal való „együtt haladás” jellemezte, ami a nyugatihoz hasonló, bár 

fáziskésésben lévő, és annál „egyszerűbb” társadalomszerkezetet eredményezett. Ezt a 

fejlődési vonulatot különböző történelmi katasztrófák – Magyarország esetében főként a török 

hódoltság időszaka – szakították meg, egy társadalmi mozdulatlansággal jellemezhető, keleti 

pályára irányítva ezeket az államokat. amelyek a 19. század végére zsákutcába kerültek, hogy 

aztán 1945 nyissa meg számukra a nyugati reintegráció útját. 

Szűcs Jenő revízió alá veszi és sok tekintetben korrigálni próbálja Bibó gondolatait, 

elsősorban a nyugati fejlődési modell elemeinek és történetiségének részletes leírásán 

keresztül, illetve azt feltárva, hogy ezek a nyugatias elemek miként deformálódtak az 
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átmeneti, közép-európai térben. A lehatárolás tekintetében láthatjuk, hogy Szűcs egy 

viszonylag szűk térséget sorol Közép-Európához, a fent említett három államot tekinti a 

részének. 

Szűcs szerint Európa belső határvonalai közül időben az első Nyugat-Európát választotta le és 

definiálta, amely az Elba és Lajta folyók, valamint Pannónia nyugati peremén haladva 

tulajdonképpen a Karoling Birodalom határaival esik egybe. Ettől a vonaltól nyugatra alakul 

ki a középkorban a nyugati modell tiszta formája, amely a későbbi köztes – Szűcs által 

Közép-Kelet-Európának nevezett térség – számára elsődleges orientációs irány lesz a 

középkorban. A második, a köztes régiót keletről lehatároló vonal az egyházszakadással 

párhuzamosan alakul ki, az Al-Duna és a Keleti-Kárpátok vonalában haladva, majd észak felé 

a lengyel és orosz területeket elválasztva egymástól, a Baltikum keleti peremén húzódva ér 

véget. A második határvonal kialakulása tulajdonképpen fenntartja a kétosztatúságot, 

kezdetben az átmeneti övezetet egyértelműen Nyugat-Európa részeként tartják számon, de ez 

a késő középkorra megkérdőjeleződik és 1500 táján már egyértelműen azonosítható a 

háromosztatúság; Közép-Kelet-Európa létezése (Szűcs 1981). Az átmeneti övezet 

kialakulásának egyik oka végighúzódik a nyugati típusú fejlődés teljes időszakán; a közép-

európai térségben a nyugati jellemzők elterjedése egyszerűbb, Szűcs szóhasználatával élve 

„ritkásabb” struktúrát mutat. Ezeket a ritkásabb alakzatokat a szerző olyan, a térben kevésbé 

egyértelműen reprezentálható strukturális jegyekre vonatkoztatja, mint például a kulturális 

vagy vallási mintázatok (gótika, reneszánsz, reformáció), de ide sorolja az autonóm várost és 

a korporatív szabadságjogokat is, amelyek értekezésünk szempontjából kiemelt jelentőségűe. 

A másik, a megosztottságot véglegesítő tényező pedig az a „visszahajlás”, ami a második 

jobbágyság kialakulásával egy erős, keleties jellegű fordulatot hoz a régió számára. 

A fentiek alapján a Szűcs Jenő által vizsgált Közép-Kelet-Európa elsődleges megkülönböztető 

jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. A nyugati területekhez képest eleve fejletlenebb infrastruktúra és periferikus jegyeket 

hordozó gazdasági szerkezet. Ezt jól illusztrálják a középkori városfejlődés 

folyamatai. Látható egyrészt a különbség az urbanizáció volumenében, másrészt pedig 

abban, hogy régiónkban a középkori központok hálózatában inkább valamiféle 

keleties képződmények dominálnak, amelyek az építészeti jegyeken túl 

társadalomszerkezeti szempontból is távol állnak a nyugati városfogalomtól (Beluszky 

2003). 
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2. A kontinentális munkamegosztásban elfoglalt pozíció a XVI. századra stabilizálódik. 

A nyugati gazdasági expanzióval párhuzamosan megnövekszik az agrárkereslet, amely 

a közép-európai térségben megerősíti az árutermelő nagybirtokok pozícióját, lökést 

adva ezzel a második jobbágyság kialakulásának és konzerválódásának. Ezeket a 

folyamatokat a témával foglalkozó szerzők többsége a félperiférikus pozíció 

megszilárdulásának első számú tényezőjeként tartja számon (pl. Baranyi 2004; Miller 

2008; Okey 1986; Niederhauser 2003). 

Az utóbbi tényezőből szervesen következnek a társadalmi szerkezetben és a hatalmi 

struktúrákban megmutatkozó alábbi sajátosságok: 

- A nyugat-európai társadalmakhoz képest Közép-Kelet-Európában a nemesség 

„túlburjánzása” jellemző, ami nemcsak a népességen belüli arányuk tekintetében 

mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a politikai nemzet kizárólagos alkotóelemeivé 

váltak – akár Magyarországon is, de ez még inkább látványos a lengyel rzeczpospolita 

esetében. Ez jelentős akadályt képez a polgárság és így az autonóm városok 

megerősödésével szemben. 

- Az újkort meghatározó abszolutista állami forgatókönyvek is eltérnek a nyugat-

európaitól. Míg nyugaton az abszolutista berendezkedések és a párhuzamosan zajló 

felvilágosodás folyamatai mögött a társadalom aktív, előremozdító szerepet játszik, és 

az állam sokkal inkább partnerként kezeli, addig régiónkban – és főként a Habsburg 

Birodalom esetében – ezek a modernizációs kísérletek centralizáltak, és szinte 

kizárólagosan az állam által irányítottak. Amennyiben ehhez társítjuk a XIX. századra 

kialakuló nemzeti mozgalmakat, világosan megmutatkozik ennek a fejlődésnek a 

zsákutcás jellege. Ezzel kapcsolatban említhetjük Bibó peuple – Volk dichotómiáját, 

miszerint a nép nyugat-európai értelemben a társadalmi felemelkedés zálogaként 

értelmezhető, viszont keleten – és a közép-európai régióban is – sokkal inkább egy 

olyan fogalom, ami megkülönböztető nemzeti sajátosságokon alapul (Huszár 1986). 

Ezek, a régió történelmében gyökerező sajátosságok hosszú távon formálják a régió arculatát, 

és kihatással vannak a megkésett modernizáció folyamataira is. Amikor a kelet-közép-európai 

városfejlődés sajátos jegyeit elemezzük, akkor sok esetben vissza fognak köszönni ezek a 

meghatározottságok. 

A kelet-közép-európai rendszerváltások, a demokratikus fordulat és a piaci átmenet időszaka 

új értelmezéseket és új pozíciókat hoztak a régió számára. Az 1990-es évek elejétől 
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kezdődően újra intenzívebbé válnak azok a regionális együttműködések, amelyek a közép-

európai térség nyugati és keleti területeinek közeledését, kooperációját tűzik ki célul. A 

rendszerváltásokat követően a térség országai esetében az átalakulás és az európai integráció 

folyamata eltérő sebességgel bontakozik ki, újra előtérbe helyezve valamiféle belső 

megosztottságot, az elsődleges törésvonalat a régió nyugati határáról keletre, a Balkántól és 

Kelet-Európától elválasztó vonalra helyezve. 

A régió különféle lehatárolási kísérleteinek korántsem teljes bemutatása, földrajzi, kulturális, 

politikai és térszerkezeti jellegzetességeinek felvázolását követően definiálnunk kell azt a 

területet, amely értekezésem számára elemzési keretül szolgál. 

2.3. A vizsgált térség lehatárolása 

 

Az általam vizsgált térség megnevezésére egységesen a Kelet-Közép-Európa kifejezést 

használom. Elsősorban abból az okból tartom ezt megfelelőnek, mivel alapvetően azokkal a 

megközelítésekkel értek egyet, amelyek a régiót egy olyan entitásként fogják fel, amely 

esetében a kulturális tekintetben alapvetőnek és állandónak tekinthető nyugati orientációt csak 

időszakosan írták felül olyan, elsősorban hatalmi-politikai tényezők, amelyek a keleti 

jellegeket erősítették. Ez alapján nem választhatók le a szélesebb értelemben tekintett közép-

európai térről, amely magában foglalja a német nyelvterületet is. A „közép” tehát adott, a 

„kelet” pedig az ebben a nagyobb térben elfoglalt pozícióra reflektál. 

A második, és talán fontosabb kérdés az, hogy pontosan mely területeket értem Kelet-Közép-

Európa alatt jelen vizsgálatom szempontjából. Amennyiben valamiféle történeti egységre 

alapoznék, az empirikus vizsgálat elemzési területe egyrészt bővebb kellene, hogy legyen – 

érinthetné például Kárpátalját, Kelet-Galíciát, vagy Kelet-Poroszország északi részét is – 

másrészt pedig kizárhatna bizonyos térségeket – például Moldva és Havasalföld. Az elemzés 

jellege viszont azt teszi szükségessé, hogy a vizsgált régiót a jelenlegi országhatárok 

figyelembe vételével definiáljam. 

A leginkább egyértelmű a visegrádi országok – Csehország, Lengyelország, Magyarország, 

Szlovákia – bevonása, mint a kelet-közép-európai térség magterületének államai. A régió 

történeti és kulturális jellegének megformálásában döntő szerepet játszó Habsburg Birodalom, 

majd Osztrák-Magyar Monarchia többi alkotóelemének bevonását is természetesnek tartom, 
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így kerül be Horvátország, Szlovénia1, valamint – egyetlenként, amely nem tartozott részben 

sem a szocialista országok közé – Ausztria. Jelenlegi pozíciója alapján Románia is 

egyértelműen a térség részének tekinthető. A leginkább talán Bulgária vizsgálatba való 

bevonása tekinthető megkérdőjelezhetőnek. Az ország legtöbb tekintetben inkább Délkelet-

Európához sorolható, mind földrajzi elhelyezkedése, mind történeti múltja tekintetében kissé 

eltérőek az orientációk, illetve a fejlődést befolyásoló irányok, de a 20. század folyamatait, és 

főként a rendszerváltást követő időszakot, majd az Európai Unióhoz való csatlakozást 

tekintve elmondhatjuk, hogy Bulgária a kelet-közép-európai régióhoz való integráció útján 

halad. 

                                                 
1 Bár Szlovénia hipotetikusan a vizsgált térség része, effektíve viszont nem szerepel az elemzésben, mivel 
területén nem található olyan város, amely megfelel a vizsgálati kritériumoknak, a Ljubljana utáni második 
legnagyobb város, Maribor népessége kevéssel 100 000 alatt marad. 
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3. A várossal kapcsolatos definíciós keretek 

 

A kelet-közép-európai térség definiálásához, lehatárolásához, értelmezéséhez hasonlóan 

komplex feladat előtt állunk, amikor vizsgálatunk elsődleges tárgyát, a város, illetve a 

regionális központ fogalmát kívánjuk oly módon körüljárni és konceptualizálni, hogy 

elemzésünk céljaihoz „közelítsük”. 

Attól függően, hogy milyen nézőpontból, illetve milyen tudományterület irányából 

közelítünk, más és más fogalmi kereteket alkalmazunk, eltérő aspektusokat emelünk ki és 

állítunk középpontba. Amíg például egy történész számára a városok különböző állami 

struktúrákban betöltött szerepe, ezáltal a jogi státusz és a városi autonómia jellege képezheti a 

vizsgálat alapját, addig a szociológus a különböző csoportok városi térben és társadalmi 

hierarchiában megvalósuló mozgására, vagy a közösségi szerveződés hajtóerőire koncentrál, a 

helyi gazdaság adottságait kutató közgazdász olyan tényezőkre fókuszál, amelyek a termelő 

és szolgáltató tevékenységek megtelepedését és bővülését szolgálhatják, és a sor még hosszan 

folytatható lenne. Bármely irányból is közelítünk azonban, egyetérthetünk abban, hogy a 

fogalom nem szűkíthető le, nem tehető egydimenzióssá, a várost valamiféle komplex 

organizmusként kell megközelítenünk. Ahogy Constantinos Doxiades fogalmaz, ugyanúgy, 

ahogy az ember, mint élő organizmus sem írható le úgy, hogy szétválasztjuk egymástól a 

testet, a szellemet és az érzékeket, a városi élet sokféle aspektusa közül valamelyiknek a 

kiragadásával önmagában nem jellemezhető a város sem (Doxiades 1970).  

A város fogalmával kapcsolatos megközelítésmódok nemcsak tudományterületenként 

eltérőek, hanem különbségeket és változásokat mutatnak mind történeti, mind pedig földrajzi 

vetületben. A városfogalom időbeli változásai szoros kapcsolatban állnak a társadalmi-

gazdasági szerveződés alapvető formáinak átalakulásával. A hosszabb időtávban értelmezhető 

változások elsősorban a városok jogi státuszát érintik, de tetten érhetők a városmorfológiában, 

a fizikai jellegekben is. Az időbeli eltérések rövidebb, néhány évtizedes távlatokban is 

jelentkezhetnek, ez jól nyomon követhető például a várossá nyilvánítás hazai gyakorlatának 

megváltozásán az 1980-as években (Jeney 2013). 

A városfogalom földrajzi eltéréseinek elsődleges alapját elsősorban a térbeli munkamegosztás 

és a gazdasági szerkezet adja. Ennek lényege az, hogy a duális gazdasági szerkezettel 
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rendelkező térségek, régiók esetében a városi és vidéki terek elsődleges megkülönböztető 

jegye az agrárium gazdasági súlya, míg azokban a régiókban, ahol a tevékenységszerkezet és 

a foglalkoztatás ágazati struktúrája települési vetületben már kisebb eltéréseket mutat, a városi 

terek a jelentősebb népességkoncentráció alapján határozhatók meg (Jeney 2013).   

Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy a város fogalmának különböző irányú 

megközelítésein keresztül ragadjam meg ezt a komplexitást. A megközelítésmódok 

tárgyalásánál az egyértelműbb, egyszerűbb kategóriáktól haladok az absztraktabbak irányába. 

 

3.1. A város mint fizikai entitás 

 

Amennyiben fizikai entitásként kívánjuk meghatározni a várost, nagyon egyszerűen úgy 

írhatjuk le, mint egy meghatározott területre korlátozódó épített környezetet (Pacione 2002). 

Ez természetesen még semmiféle megkülönböztetést nem mutat másfajta, ember által alkotott 

környezetektől, így bővítenünk kell néhány dologgal. Ezek közé tartoznak a morfológiai 

sajátosságok, amelyek akár a beépítés jellegzetességeiben, akár magában a településképben 

megmutatkozhatnak. Ezek a jegyek a történelem folyamán más-más hangsúllyal jelentkeztek 

és határozták meg egy település jellegét. Elég például csak a középkori Európában elterjedt 

városfogalomra utalnunk, amely a fallal körülvett településeket tekintette városnak, de ez a 

definíció a modernizációval párhuzamosan elveszítette alkalmazhatóságát (Maunier 1910).  

Részben a fizikai karakterekhez tartozónak tekinthető a sűrűsödés, koncentráció kérdése is, 

amely kitüntetett szerepet biztosít a városoknak a településhálózatban. Ez a koncentráció 

vonatkozhat a népességre – ebben az esetben kapcsolódik leginkább a fizikai jelleghez – de 

ezen túlmenően a társadalmi és gazdasági interakciókra, illetve a funkciókra is, de ezek a 

tényezők már a város fogalmának egyéb jellegű meghatározásaihoz vezetnek. 

A fizikai jellemzőkön alapuló megközelítés a város határait azonosnak tekinti a városi szövet 

kiterjedésével, tehát nem – vagy csak esetlegesen – hordoz magában közigazgatási 

tartalmakat. Ezek vizsgálatához a város jogi értelemben való megközelítéseit kell szemügyre 

vennünk. 
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3.2. A város mint jogi entitás 

 

A város jogi, illetve igazgatási definíciói három alapvető kérdéskört fednek le: 

1. A városi jogállás kérdése, azaz, hogy jogi-igazgatási szempontból mely településeket 

tekinthetünk városnak. 

2. A városhierarchia jogi aspektusa, azaz, hogy létezik-e valamilyen megkülönböztetés 

egy adott állam városi jogállású települései között, és ha igen, akkor milyen alapokon 

és milyen jelleggel működik. 

3. A város mint közigazgatási egység területének kérdése, azaz hogy miként húzzuk meg 

a városok határait. 

Az alábbiakban ezt a három aspektust kívánom részletesebben bemutatni. 

Annak tekintetében, hogy jogi értelemben mely települések minősülnek városnak, mind a 

különböző történelmi időszakok, mind pedig a modern kor eltérő állami gyakorlatai között 

számos eltérés mutatkozik.  

A középkori Európa városait alapesetben olyan képződményként jellemezhetjük, amelyek 

részben, vagy egészben kívül álltak a feudális földbirtoklási struktúrán, valamint az ehhez 

kapcsolódó hatalmi kontrollon (Pounds 2005). Ez a kívülállás nemcsak azt hordozza 

magában, hogy a városi polgárság aktív közreműködése szükségeltetett az autonómia 

valamely szintjének eléréséhez és fenntartásához, hanem azt is, hogy ezt a státuszt valamely 

feudális autoritásnak garantálnia kellett. A legtöbb esetben a városi jogállás az uralkodótól 

kapott kiváltságokon alapult, de nem volt ritka a világi vagy egyházi földesurakkal kötött 

szerződés sem. Ritkább esetekben a városok nem tagozódtak be sem területi, sem jogi 

értelemben a feudális állam joghatósága alá, hanem városállamként működtek.  

A középkori város jogi definíciója nemcsak azt a kérdést vetette fel, hogy mely település 

rendelkezik városi kiváltságokkal, hanem ezen kiváltságrendszerek tartalma is fontos. 

Egyrészt – bár a városi autonómia modelljei esetében jelentős a nyugat-keleti irányú 

„közvetítés” szerepe – a kiváltságrendszerek tartalma és a városi intézmények léte, működése 

régiónként és országonként is eltéréseket mutat, másrészt egy adott ország városaira 

vonatkozóan is különbözhet. Az is elmondható – és a középkori magyar városok esetében is 

általánosan megfigyelhető – hogy egy adott város kiváltságrendszere nem stabil, hanem 

dinamikus változásokon megy keresztül, a város fejlődésével párhuzamosan új 
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kedvezményekben részesülhet, vagy akár ennek ellenkezője is történhet (Fügedi 1961). A 

középkori városok privilégiumainak „standard” készletét három nagy csoportba sorolhatjuk: 

1. Gazdasági kiváltságok. Mivel a középkori városok talán elsődleges funkciója az 

árucsere lebonyolításában rejlik, ezért a vásár, a piac intézménye központi jelentőségű. 

A vásártartás joga, és az abban mutatkozó differenciák – rendszeresség, területi 

hatókör – jelentős mértékben befolyásolta egy város gazdasági fejlődésének, 

terjeszkedésének lehetőségeit. Ugyancsak fontos kérdés a vásár feletti joghatóság 

szabályozása, amely abban az esetben, ha a város kezébe kerül, akkor az innen 

származó vámok a város kincstárát gyarapíthatják. Ide tartozik még az egyéb jellegű 

vámmentesség is, amely a városi polgárokra vonatkozik. Ugyancsak az árucseréhez 

kapcsolódó privilégium az árumegállító vagy lerakati jog, amely az átutazó – 

elsősorban külföldi – kereskedőket kötelezte árucikkeik bizonyos időn keresztül az 

adott városban való értékesítésére, a vásár időpontjától függetlenül (Weisz 2012). A 

gazdasági privilégiumok másik csoportjába az úrbéri szolgáltatások alól való 

mentesség, illetve azok kiváltása tartozik, amelynek a legalapvetőbb formája a 

pénzben – és a város által egy összegben – fizetett adó. Általánosnak tekinthető ezen 

túl még a királyi – esetlegesen földesúri – tulajdonjog bizonyos mértékben a városra 

való átruházása, amely egyrészt lehetőséget biztosított a szabad ingatlanforgalomra, 

másrészt pedig alapját képezte a városhatárok meghúzásának. 

2. Jogi kiváltságok. Ezen privilégiumok rendszere alapvetően a városi autonómia, illetve 

az azt működtető intézményrendszer kereteit formálta meg. Ezek közé tartozik 

elsősorban a városi elöljáróság valamilyen formájának megléte, amely mind a 

közigazgatás, mind pedig az igazságszolgáltatás tekintetében a szuverenitás 

letéteményese volt. Az elöljárókat és városi tisztségviselőket a polgárság választotta, 

bár általános európai gyakorlat volt, hogy a királyi hatalom bizonyos kontrollt 

gyakorolt ebben a tekintetben. A jogi privilégiumok tekintetében koronként és 

régiónként a legnagyobb eltéréseket a városi testületek hatáskörének, illetékességének 

szabályozása mutatta. Ugyancsak általános érvényűnek tekinthető az európai városi 

gyakorlatban az, hogy a városi intézményeknek – például a bíráskodás esetében – 

nemcsak területi, hanem személyi autoritásuk is volt, tehát a városi polgárok ügyeiben 

csak saját városuk hatóságai járhattak el, ami talán a polgári szabadság legmarkánsabb 

eleme volt. A jogi kiváltságok esetében mutatkozik meg a legtisztábban bizonyos 

városi jogrendszerek más városokra való komplett átültetése, ami nemcsak egy adott 
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országon belül valósulhatott meg, hanem külföldről való „importtal” is. A kelet-

közép-európai régióban számos példát találhatunk erre, elég csak bizonyos felső-

magyarországi bányavárosokra gondolnunk, Selmecbánya a morvaországi Iglau (ma 

Jihlava), míg Körmöcbánya a csehországi Kuttenberg (ma Kutna Hora) jogrendszerét 

veszi át (Weisz 2008); vagy éppen a középkori lengyelországi városok jelentős részére, 

amelyek kiváltságrendszere a magdeburgi jogra épült (Gönczi 2015; Kulesza 2009). 

3. Egyházi kiváltságok: Az egyházi jellegű privilégiumok készlete viszonylag szűk és 

egyértelmű a középkori európai városok tekintetében, a szabad plébánosválasztás és a 

kegyúri jog gyakorlásának kérdésén túl az egyház felé teljesítendő szolgáltatások – 

elsősorban a tized – megváltásának kérdését tartalmazza. 

Látható tehát, hogy a középkori város léte, a városi autonómia alapja a feudális joghatósággal 

való szerződéses viszonyban, az abban foglalt garanciákban gyökerezik. A modern államok 

megszületésével viszont ezek a kiváltságrendszerek meghaladottá válnak. Az abszolutizmus 

korával, majd a polgári átalakulással párhuzamosan szükségessé vált a közjogi rendszereknek 

az újszerű társadalmi-gazdasági struktúrákkal való harmonizációja, ami a települési jogállások 

és a helyi autonómia állapotát is érintette. Általános európai gyakorlat a városi jogok nagy 

részének államjogba való beépülése és ezáltal egységesítése (Kajtár 2002). Európa-szerte 

lezajlik a 19. században a városi jogállások újrarendezése, és a területi közigazgatás reformja. 

Magyarországon a kiegyezés után, az 1870-es években gyorsulnak fel ezek a folyamatok, a 

törvényhatóságokat rendező törvény 1870-ben születik meg2, a községek jogállását 1871-ben 

szabályozzák3, majd 1876-ra véglegesednek a városok jogi státuszának keretei4 (Hajdú 2005). 

Ezek a folyamatok egyértelműsítik a városok státuszát, a korábbi mezővárosok jelentős részét 

községi státuszba sorolják, és egy új típusú belső jogi hierarchiát teremtenek a városhálózaton 

belül (Beluszky 2003; Horeczki 2016). Hasonló folyamatok játszódnak le a régió többi 

országában is. Ausztria esetében az 1862. évi birodalmi községi törvény alapozza meg a 

modern önkormányzati rendszert, amelyet az 1920-as alkotmány is átvesz és fenntart (Stelzer 

2011). A felosztott Lengyelország esetében a Poroszországhoz tartozó területeken 1891-ben 

véglegesítik a modern községi rendtartást, míg az orosz fennhatóság alatt álló térség 

városainak jogi státuszát 1870-ben rendezik (Kajtár 2002).  

                                                 
2 1870. évi XLII. tc. a köztörvényhatóságok rendezéséről 
3 1871. évi XIII. tc. a községek rendezéséről 
4 1876. évi XX. tc. némely városi törvényhatóságok megszüntetéséről 
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A 20. századra tehát elmondható, hogy régiónkban is meggyökerezik a város közjogi-

közigazgatási státuszainak modern formája. A legegyszerűbben annyiban foglalható össze a 

középkori és a modern városi jogállás közötti eltérés, hogy míg a középkorban alapvetően 

városi rangról, tehát a városi léthez kapcsolódó gazdasági vagy jogi előnyökről beszélhettünk, 

addig modern értelemben inkább városi címről beszélhetünk, ami már nélkülözi ezeket a 

kiváltságokat, és elvben egyenjogúként tagozódik be a településhálózatba (Kocsis 2008).  

A városi jogállás modern formájának megjelenése közvetlenül levezethető a régió 19. századi 

társadalmi-gazdasági átalakulásainak elsődleges tendenciáiból. Az egyik fontos faktor a 

modern nemzetállamok kialakulása, amelyek a korai modern korszakot követően arra 

törekedtek, hogy az addig jelentősebb gazdasági önállósággal rendelkező városokat minél 

inkább integrálják a nemzetgazdaságok rendszerébe (Braudel 1984; Brenner 1999). A másik 

tényező a régió gyors iparosodása a 19. század második felében.      

Annak a kérdésnek a tekintetében, hogy mely településeket tekintünk városnak, még azokat 

az eltérő gyakorlatokat kell szemügyre vennünk, amelyek a várossá nyilvánításhoz 

kapcsolódnak Európában, és különösen az általam vizsgált régióban.  

A várossá nyilvánítás tekintetében alapvetően két gyakorlatot különböztethetünk meg 

egymástól. Az egyik a városi jogállás „automatikus” adományozása, mely esetben egyszerűen 

egy népességi limithez kötik a jogállást. Ez a gyakorlat számos európai és Európán kívüli 

országban működik, viszont jelentős eltérések mutatkoznak a küszöbértékekben. Míg például 

Dániában a 200 lakos feletti települések automatikusan városnak számítanak, Svájcban ez a 

határ 10 000 fő (Kovács 2002). A másik gyakorlat bizonyos egyéb feltételekhez köti a városi 

cím adományozását, ilyen lehet különböző intézmények megléte, vagy a település képessége 

arra, hogy vonzáskörzetében központi funkciókat lásson el. Az ilyen típusú 

kritériumrendszerek bizonyos országok esetében pontosan meghatározottak, de sok helyen – 

ide tartozik Magyarország is – nem körvonalazhatók egyértelműen (Pirisi – Trócsányi 2009; 

Tóth 2008). Megtalálható a két rendszer szintézise is bizonyos országok esetében, ahol 

egyszerre kell teljesülniük a funkcionális és népességi kritériumoknak. Egyes országok 

esetében pedig nem egységes a várossá nyilvánítás gyakorlata, például Ausztriában a 

tartományi egységek hatáskörében van az ezzel kapcsolatos szabályok meghozatala és 

alkalmazása, Norvégiában pedig maguk a községek is végrehajthatják az 5000 lakosnál 

népesebb egységeik várossá nyilvánítását. Az általam vizsgált régióban elsősorban a 
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funkcionális kritériumok alkalmazása vagy a kevert gyakorlat érvényesül a városi cím 

adományozásánál. 

A jogi definíciók második aspektusa; a hierarchikus tagozódás annyiban lehet érdekes 

vizsgálatunk szempontjából, hogy a régió alapvetően elaprózott városhálózatában bizonyos 

mértékben orientációs pontként szolgálhat a valódi központok kijelölésében. 

A városhálózat jogi értelemben vett többszintűsége ugyancsak hosszú történelmi múltat 

mondhat magáénak. A klasszikus civitas-oppidum felosztás, a szabad királyi városok és a 

mezővárosok megkülönböztetése különösen fontos a kelet-közép-európai városfejlődési 

folyamatok elemzésénél. Kelet-Közép-Európa ritkásabb középkori városhálózatát és a 

funkcionális munkamegosztás alacsonyabb szintjét tekintve elmondható, hogy egy kettős 

törésvonal húzódik a két kategória között. Egyrészt a civitas lesz a valódi városi központok 

megtestesítője és annak a polgári rétegnek a hordozója, amely kisebb súlyának köszönhetően 

a nyugatihoz képest marginális szerepet játszik a társadalmi átalakulás folyamataiban egészen 

a megkésett modernizáció időszakáig, másrészt pedig a civitas és az oppidum között húzódik 

az a határ is, amely a városfejlődés nyugatias és keleties jegyeit – illetve a későbbiekben egy 

sajátos átmeneti utat – választja el egymástól.  

A város jogi állapotának modernizációja során is fennmarad a többszintű struktúra Európában 

és régiónkban is. A 19. század végi rendezés Magyarországon – a fővárost leszámítva – két 

kategóriát – a törvényhatósági jogú és a rendezett tanácsú várost – hoz létre. Hasonló rendszer 

alakul ki ebben az időben a Monarchia többi részén így Ausztriában és Csehországban is, 

ahogy az első világháborút követően Lengyelországban és Romániában. A vizsgált 

országokról jelenleg is elmondható, hogy többszintű városi struktúrával rendelkeznek. 

A harmadik jogi aspektus, a városok közigazgatási határainak kijelölése annyiban hordoz 

jelentőséget elemzésem szempontjából, hogy egyes országok gyakorlatában ez is hordozhat 

többszintűséget abban a tekintetben, hogy a „klasszikus” településhatárokon túl léteznek 

olyan városi térségek, amelyek bizonyos igazgatási funkciókat hordoznak magukban, valós 

közigazgatási egységnek tekinthetők. Ez a gyakorlat általános a nyugat-európai országokban, 

de térségünkben is találkozhatunk ilyen szisztémákkal. 
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3.3. A város mint funkcionális egység 

 

A város funkcionális egységként való meghatározása sokrétű lehet abban a tekintetben, hogy 

milyen jellegű funkciókat veszünk alapul, ezen túlmenően pedig miként azonosítjuk ezeket a 

központi jellegekkel. A funkcionális városfogalmak mögött alapvetően két koncepció húzódik 

meg, az egyik a sűrűsödés vagy koncentráció, a másik pedig a vonzás. 

Azon túl, hogy a várost egyfajta népességtömörülésként fogjuk fel, és mérete alapján 

különböztetjük meg a falvaktól, fontos szemügyre vennünk és definiálnunk a sűrűsödés és 

koncentráció egyéb aspektusait is. Ezek közül elsősorban a gazdasági tevékenységek, a 

társadalmi és gazdasági interakciók, illetve az intézmények sűrűsödése emelhető ki. Az ilyen 

jellegeket hordozó koncentráció a térszerkezet kitüntetett elemeivé, központokká teszi a 

városokat. 

Amennyiben ez a központi jelleg érvényesül, elmondható, hogy a város egyrészt hatást 

gyakorol környezetére, másrészt pedig olyan igényeket elégít ki, amelyek túlmutatnak saját 

lakosságának keretein, ezáltal a központi jelleg térszervező erőként is érvényesül (Friedmann 

1973). Ez adja a második aspektus, a vonzás lényegét. Alapvetően funkcionális definícióként 

fogható tehát fel az a meghatározás, hogy a város olyan település, amelynek szerepkörei 

túlterjednek saját határain, ezáltal központi funkciókat lát el. A központi funkciókkal 

kapcsolatosan felmerül a specializáció kérdése is, hiszen a várost olyan központként is 

értelmezhetjük, amely speciális, a lakosság nem mindennapi igényeit kielégítő tevékenységek 

színtere (Beluszky – Győri 2004; Mendöl 1963; Pirisi 2009) 

A koncentráción és a vonzáson túl ugyancsak funkcionális kategóriaként értelmezhető a 

városok bekapcsolódása a területi munkamegosztásba, amely nemcsak a 

tevékenységszerkezetet, hanem ezen keresztül részben a városi társadalmi struktúra 

sajátosságait is meghatározza. 

Nagyon egyszerűen tehát úgy írhatjuk le a funkcionális definíciót, hogy a város egy olyan 

település, amely a területi munkamegosztásban központi funkciókkal rendelkezik, és a saját 

lakosságán túl a vonzáskörzetében élők ellátására is képes. Ahhoz, hogy ezeket a tartalmakat 

jobban meg tudjuk világítani, érdemes részletesen is szemügyre vennünk a különböző jellegű 

funkciókat az alapján, hogy miként konstruálják meg a város központi jellegeit. 
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Amennyiben a területi munkamegosztásban elfoglalt pozíció hagyományos értelmezését 

tekintjük, a várost olyan települési egységként írhatjuk le, amely a nem mezőgazdasági 

tevékenységek elsődleges színtere, magában hordozva az ipart, illetve a kereskedelmi és 

szolgáltató tevékenységeket. Ennek megfelelően természetesen a városi népesség 

tevékenységszerkezete is eltér a falvakban élőkétől. Az ilyen jellegű funkcionális 

meghatározás azonban nem teljesen egyértelmű, és nem általánosítható. Amennyiben például 

a korábbiakban már érintett „valódi” városok és mezővárosok közötti eltérést vesszük alapul, 

láthatjuk, hogy az utóbbi kategória esetében csak részben érvényesíthető ez a meghatározás. 

És bár elmondható, hogy az iparosodás és a polgári átalakulás egyértelműbbé teszi a 

helyzetet, élesebb határt húzva gazdasági és tevékenységszerkezeti tekintetben város és falu 

közé, de éppen a kelet-közép-európai régióban találkozhatunk olyan speciális városfejlődési 

utakkal, amelyek bizonyos mértékben konzerválják a középkori sajátosságokat a dominánsan 

agrártermelésre berendezkedett térségek központjai esetében. 

A városok funkcionális sajátosságainak vizsgálata alapvetően kétfajta csoportosításra ad 

lehetőséget. Meghatározhatjuk általa egyrészt magának a városnak a jellegét, azt, hogy 

melyek azok a funkciók, amelyek kiemelik a környezetéből, illetve mennyire vannak 

egyensúlyban az általuk megkonstruált vonzásközponti szerepeik. Ugyancsak lehetőség nyílik 

arra, hogy a funkciókészlet segítségével térképezzük fel a városhálózat hierarchikus 

rendeződését. A különböző funkcióknak a hierarchia kialakításában játszott szerepe 

természetesen nem stabil és állandó, mind időben, mind pedig regionálisan eltéréseket 

mutathat. Ugyanígy elmondható az is, hogy nem egységes és törvényszerű a 

városhierarchiában betöltött pozíciónak a vonzáskörzet nagyságával való kapcsolata. Például 

olyan speciális településhálózattal rendelkező térségekben, ahol alacsony településsűrűségről 

és a városok dominanciájáról beszélhetünk, nem szükségszerűen alakulnak ki hagyományos 

értelemben vett vonzáskörzetek. ilyennek tekinthető például Magyarország esetében az Alföld 

jelentős része (Beluszky – Győri 2004). 

 

3.4. A város mint társadalmi intézmény 

 

Fizikai karakterein és funkcionális jellemzőin túl a várost a társadalmi folyamatok és 

interakciók speciális színtereként is megközelíthetjük. Lewis Mumford meghatározása szerint 

a városi lét a társadalmi munkamegosztás olyan formája, amely nemcsak a gazdasági életet, 
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hanem a kulturális miliőt is szolgálja. Ennek megfelelően a város a társadalmi cselekvés 

színtere és a kollektív egység szimbóluma (Mumford 1937). 

A város ilyen természetű meghatározásának gyökerei a klasszikus városszociológia 

kialakulásához nyúlnak vissza. A következő fejezetben részletesebben tárgyalt chicagói iskola 

egyik alapító teoretikusa Robert Ezra Park olyan rendszerként írja le a várost, amelyben a 

szervezett cselekvést szokásrendszerek szabályozzák, és hagyományok közvetítik; fizikai és 

mesterséges tulajdonságain túl tehát egyfajta lelkiállapotnak tekinti a város létét. Így a várost 

a természet, azon belül is elsősorban az emberi természet termékének tekinti (Park 1915). 

Nem mondható el azonban az, hogy a társadalmi munkamegosztás, illetve a társadalmi 

cselekvés városokra jellemző, azokat megkülönböztető struktúrái és formái állandóak és 

hasonlóak. Amennyiben abból indulunk ki, hogy a városi társadalmak sajátosságait a 

tevékenységszerkezet és az együttélés körülményeinek specifikus formái adják, az 

urbanizáció kezdeti szakaszát tekintve viszonylag egyértelműen meghatározhatjuk ezeket a 

karaktereket. A modern város kialakulása és működése ugyanis összekapcsolódik az ipari 

társadalom fejlődésével, az arra jellemző társadalmi rétegek kiszélesedésével, és városi térben 

való koncentrációjával. Ennek a folyamatnak azonban vannak olyan termékei, amelyek a 

társadalmi intézmények tekintetében átmeneti jellegeket mutatnak. Egyrészt, főként a kevésbé 

fejlett térségek esetében a városokba költöző népesség esetében dominánsak maradhatnak a 

vidékies társadalomszerkezet elemei. A másik oldalon – elsősorban a fejlettebb régiókban – a 

vidéki térségekben halad előre a városi struktúrák terjedése. Ennek megfelelően a város és 

vidék, mint társadalmi miliő elkülönítése kevésbé lehet egyértelmű. 

 

3.5.  A regionális központok 

 

A regionális központ fogalmának meghatározása a városdefiníciókhoz hasonlatosan összetett, 

többféle megközelítésmód alkalmazható. Ebben az esetben alapvetően két fő irányt 

jelölhetünk ki, amelyek bizonyos tekintetben átfedésben vannak egymással. 

Az első az adminisztratív-igazgatási aspektus, melynek lényege az, hogy a regionális centrum 

egy adott szubnacionális területi egység igazgatási központja. Ez valós tartalommal 

elsősorban akkor bír, ha regionális szinten decentralizált intézményrendszerről, regionális 

önkormányzatiságról beszélhetünk. Ellenkező esetben – például Magyarországon – ezeknek a 
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központoknak az elsődleges regionális igazgatási funkcióját a dekoncentrált államigazgatási 

szervezetek jelenléte adja. 

Árnyaltabban és sokoldalúbban közelíthető meg a regionális központok komplex szerepkör 

alapján való meghatározása. Horváth Gyula definíciója szerint regionális központnak azok a 

nagyvárosok tekinthetők, amelyek méretüknek és földrajzi elhelyezkedésüknek köszönhetően 

egy olyan nagytérség adminisztratív, gazdasági és közlekedési központjai, amely népessége 1-

3 millió fő között helyezkedik el (Horváth 2007). A regionális központok kiemelkednek 

környezetükből, ebben a tekintetben azt a két aspektust - vonzás és koncentráció – érdemes 

elsősorban kiemelni, amelyek már a 3.3 alfejezetben, az általánosabb városdefinícióknál is 

említésre kerültek. 

A vonzás tekintetében kiemelendő, hogy a regionális központok szerepköre nagytérségi 

szinten értelmezhető. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a regionális központok olyan 

intézményekkel rendelkeznek, illetve olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek saját 

lakosságuknál lényegesen nagyobb számú népességet szolgálnak ki. Gazdasági potenciáljuk 

tekintetében elmondható, hogy országos, vagy akár nemzetközi szinten is számottevőnek 

tekinthető. 

A regionális központok kelet-közép-európai hálózatának különféle megközelítéseit 

részletesebben az 5.2.1 fejezet tárgyalja. 
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4. A kelet-közép-európai városhálózat történeti fejlődése 

4.1. Középkori előzmények 

 

Kelet-Közép-Európa középkori városfejlődését jelentős mértékben meghatározza a régió 

átmeneti helyzete, illetve térség kontinentális munkamegosztásban elfoglalt szerepe. Addig, 

amíg Nyugat-Európában – részben a mezőgazdaság technológiai fejlődésének, és ezzel 

párhuzamosan az árucsere növekvő volumenének köszönhetően – a 10-13. század 

időszakában egy nagyon gyors városfejlődési hullám zajlott le, régiónkban ez a folyamat 

nagyon korlátozott volt. A Kárpát-medence városhálózatának túlnyomó többségét olyan 

„központi helyek” alkották, amelyek a világi vagy az egyházi adminisztráció területi 

központjai voltak. Mint ilyen kitüntetett helyek, általában kereskedelmi központként is 

funkcionáltak, viszont csak megnevezésükben voltak városok, a szó nyugat-európai 

értelmében nem. Hiányzott belőlük a valódi polgárság számottevő jelenléte, valamint csak 

egy nagyon szűk városkörre korlátozódtak a territoriális autonómia elemei, így aztán 

többségükben sokkal inkább valamiféle keleties képződményekről beszélhetünk (Beluszky 

1996). A mai Lengyelország területén kevésbé homogén képlettel találkozhatunk, ugyanis 

Sziléziában és a Német Lovagrend által alapított porosz államban korán megjelentek a 

nyugati típusú városépítészet modelljei és Szilézia városai a tevékenység- és 

társadalomszerkezet terén is közel álltak a nyugati mintához (Czaja 2015). Néhány központ 

szervesen be tudott kapcsolódni a nemzetközi kereskedelembe, ezek közé tartozott Gdansk, 

Krakkó, Wroclaw, Poznan, majd a 14. századtól Lemberg is. Ez annak volt köszönhető, hogy 

a keleti terjeszkedéssel, majd a lengyel-litván perszonálunió kialakulásával a Fekete- és a 

Balti-tenger térségei közötti szárazföldi kereskedelem túlnyomórészt lengyel területeken 

bonyolódott (Janeczek 2001). A többi országrészben a városfejlődés jelentős lemaradásban 

volt, a magyarországi helyzethez hasonlóan (Knoll 1987). Románia Erdélyen kívüli területein 

még ritkásabb és esetlegesebb volt a középkori városhálózat, mind Moldva, mind pedig 

Havasalföld esetében elsősorban a távolsági kereskedelem fő útvonalai – a Krím és 

Konstantinápoly felől nyugatra tartó utak mentén kialakult kereskedelmi telepek képezték az 

alapot a későbbi urbanizációhoz (Radvan 2010). Bulgária területén a városfejlődésben is 

érvényesült a közvetlen bizánci hatás, a városok elsősorban adminisztratív és vallási-kulturális 

központok voltak, további fejlődésük az ottomán hódítás következtében megtorpant (Tasev 
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1964). Nagyobb gazdasági jelentőségre csak az itáliai kereskedőállamok – Velence, Genova – 

befolyása alatt álló fekete-tengeri kikötővárosok tettek szert (Panova 1999). 

A régió késő középkori városfejlődése bizonyos felzárkózást mutat Nyugat-Európához, az 

árutermelés volumenének bővülése, a városi jogállások stabilizációja, illetve a nemzetközi 

kereskedelem intenzívebbé válása biztosította ehhez a bázist. Ez a felzárkózás és a nyugati 

társadalmi-gazdasági strukturális elemek túlsúlya a régió államaiban még nem jelentette azt, 

hogy a városállomány a nyugat-európaihoz hasonlatossá kezdett válni. Ahogy 

általánosságban, úgy a városfejlődésben is kialakul egy sajátos közép-európai modell, 

amelyben egyrészt torzultak a nyugatias struktúrák, másrészt pedig megjelenésük, 

elterjedésük is ritkásabb volt. Ez nemcsak abban mutatkozik meg, hogy a valódi városok 

száma kisebb, a hálózat ritkább, hanem a kelet-közép-európai városok mérete és laksűrűsége 

tekintetében is. Utóbbi a Nyugat-Európában általános 150-300 fő/hektáros értékhez képest 

jóval alacsonyabb, 25-80 hektár/fő volt (Beluszky 1996). Míg 1500 környékén Párizs 

népessége meghaladta a 200 000 lakost, Itáliában több, 100 000 fő feletti népességű várossal 

találkozhattunk, addig a kelet-közép-európai régióban mindössze Prágában élt több, mint 

50 000 lakos, ezen kívül alig néhány olyan várossal találkozhatunk, melyek népessége 

meghaladja a 15 000 főt (Bécs, Buda, Gdansk, Krakkó, Poznan, Wroclaw) (Bairoch 1988; 

Chandler 1987; De Long – Shleifer 1993). A városok nagy részének népessége alacsony volt, 

kevés kivételtől eltekintve 5 000 fő alatti (Beluszky 2003; Carter 1994; Radvan 2010), ahogy 

a központ által ellátott lakosság száma is; egy 16. századi magyarországi város vonzáskörzete 

átlagosan 20 000 főre terjedt ki (Kubinyi 2004). Ebben az időszakban a városi népesség 

aránya Magyarországon mintegy 8-10%-ra – a szabad királyi városok népessége mindössze a 

lakosság 4%-át teszi ki (Kubinyi 2004) – Lengyelországban 10-15%-ra (Kalinowski 1966), 

Cseh- és Morvaországban pedig valamivel 20% főlé tehető (Klapste 2012). Míg a 10 000 

lakosnál nagyobb városokban élők aránya régiónkban a teljes népesség alig 3%-át teszi ki 

1500-ban, addig ez az arány Nyugat-Európában 6, Dél-Európában pedig 13% (Malanima 

2007). 

A régió középkori városfejlődését vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényezőt 

sem, hogy mind a nyugati városépítészeti minták alkalmazása, mind pedig a korai polgárság 

kialakulása szempontjából kulcsszerepet játszott a nyugati irányból betelepülő népesség. Első 

helyen említhetők itt a németek, akik nemcsak a középkori Magyarország – főként a dél-

erdélyi szász területek és a Szepesség – és Lengyelország – főként Szilézia és Kelet-

Poroszország – városfejlődésében játszottak fontos szerepet, de ugyanúgy megtalálhatók a 
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csehországi bányavárosok, vagy akár Moldva első kereskedelmi központjainak megalapítói 

között. Ugyancsak fontos a korai időszakban a térségben latinusnak nevezett vallon, francia,  

vagy olasz polgárság jelenléte, akik elsősorban az állami adminisztráció központjaiban, a 

királyi és hercegi udvarok székhelyein telepedtek le. A középkori városi népesség másik 

jelentős bázisát képezte az elsősorban kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó zsidóság, 

amelynek jelenléte ebben az időszakban elsősorban Lengyelországban volt jelentős, ahol a 

zsidó kereskedők védelmet és kiváltságokat élveztek, és a nyugat-európai antiszemitizmus 14. 

századi megerősödése, és a zsidókkal kapcsolatos korlátozások bevezetése következtében 

nagy számban vándoroltak az országba (Hundert 1987; Johnson – Koyama 2016). Kisebb, de 

ugyancsak érzékelhető szerepet játszottak a zsidó – kisebb részben örmény és arab – 

kereskedők a régió más területeinek városi életében is. 

4.1.1. A városfejlődés megtorpanása, a keleti fordulat 

 

A térség Szűcs Jenő által is leírt kelet felé történő „visszahajlása” a 16. századtól a 

városfejlődésre is negatív hatást gyakorolt. A fordulat a térségben nagyjából egy időben, de 

különböző hatásoknak köszönhetően játszódott le. 

Általánosnak, és az egész régióra vonatkozónak tekinthető azonban az európai gazdaság 

regionális súlypontjainak áthelyeződése. Európa gazdasági centruma a 15. századtól 

„távolodik” a kelet-közép-európai régiótól, és a Mediterráneumból az atlanti partvidékre 

helyeződik át. Ez a vidék lesz a korai kapitalizmus kibontakozásának elsődleges színtere, ami 

idővel az ipari termelés újszerű struktúráit is magával hozza. A nemzetközi kereskedelem 

egyre inkább a tömegáruk cseréjévé válik, amit a gyarmatosítás tovább erősít. Az ipari 

termelékenység, valamint a nyugat-európai városok nem mezőgazdasággal foglalkozó 

népességének növekedése az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett, amely Közép-Európa 

számára a piacbővüléssel párhuzamosan egy új agrárkonjunktúrát jelentett. Ezek a folyamatok 

megteremtették és megszilárdították a régió szerepét a kontinentális munkamegosztásban, a 

centrumtérségek élelmiszer-ellátójává, ezáltal periferikus helyzetűvé téve Kelet-Közép-

Európát (Beluszky 2003). Ezek a folyamatok vezetnek a régióban a második jobbágyság 

intézményének megszilárdulásához, a Nyugat-Európát követő fejlődési útról való letéréshez. 

Természetes, hogy mindez gátló tényezőt jelentett a városfejlődés szempontjából. Jól 

illusztrálja ezt a régió városainak nyugat-európaihoz képest lassabb növekedési dinamikája is 

(2. táblázat). Míg a legnagyobb nyugat-európai központok népességnövekedése általában 
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meghaladja a 200%-ot a vizsgált háromszáz éves periódusban5, addig ez Kelet-Közép-

Európában mindössze Bécsről mondható el. 

1. táblázat. Nyugat és Kelet-Európa legnagyobb városai, ezer lakos, 1500-1800 

1500 1600 

Nyugat Kelet Nyugat Kelet 

Párizs 225 Prága 70 Nápoly 275 Prága 100 

Nápoly 125 Bécs 45 Párizs 250 Gdansk 49 

Velence 115 Targoviste 40 London 187 Varsó 35 

Milánó 104 Suceava 33 Velence 151 Wroclaw 33 

Bruges 90 Poznan 32 Sevilla 144 Bécs 30 

Lyon 80 Gdansk 30 Milánó 119 Poznan 30 

Gent 80 Krakkó 22 Lisszabon 110 Szófia 30 

Lisszabon 70 Szófia 22 Granada 110 Plovdiv 28 

Firenze 70 Wroclaw 21 Róma 109 Krakkó 26 

Granada 70 Buda 20 Palermo 105 Buda 25 

        

1700 1800 

Nyugat Kelet Nyugat Kelet 

London 550 Bécs 105 London 861 Bécs 231 

Párizs 530 Gdansk 50 Párizs 547 Prága 77 

Nápoly 207 Bukarest 50 Nápoly 430 Varsó 75 

Lisszabon 188 Prága 48 Lisszabon 247 Wroclaw 64 

Amszterdam 172 Wroclaw 40 Amszterdam 201 Pest-Buda 54 

Róma 149 Szófia 40 Berlin 172 Szófia 46 

Velence 144 Krakkó 30 Dublin 165 Lemberg 42 

Milánó 124 Plovdiv 25 Róma 153 Gdansk 41 

Palermo 115   Velence 146 Bukarest 34 

Madrid 110   Palermo 146 Poznan 32 

 

Forrás: Chandler – Fox (1974) alapján saját szerkesztés 

                                                 
5 A táblázat kiinduló oszlopában nem szereplő London népessége a becslések alapján 50 000 – 80 000 közé 
tehető 1500-ban (Goldstone 1991; De Vries 2006), Amszterdamé mintegy 30 000-re a 16. század közepén 
(Siebelhoff 1993). 
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Magyarország esetében a városfejlődés megtorpanását leginkább egyértelműen előidéző hatás 

az ottomán expanzió. Az Alföld területe, Dunántúl és Horvátország jelentős része tartósan 

hódoltsági területté válik, ami ezekben a térségekben – különösen az Alföld déli területein – a 

településállomány jelentős mértékű pusztulásához vezet. A feudalizmus kifejlett formáival 

nem jellemezhető, már korábban egy sajátos mezővárosi fejlődés útjára lépő Alföld a török 

hódoltság idejétől még inkább specifikus településhálózattal jellemezhető. A falvak 

pusztulásával párhuzamosan a népesség egy része a mezővárosokban talál menedéket, így 

jelentős népességet tömörítő, rendkívül nagy határú települések jönnek létre. Például 

Debrecen, amelynek kora középkori határa mintegy 3 000 holdat tesz ki, a 17. század végére 

már 180 000 holdat birtokol (Orosz 2015), vagy éppen Kecskemét, amelynek legtávolabbi 

határrészei több mint 80 kilométerre fekszenek a várostól (Beluszky 2003). Attól függetlenül, 

hogy a terület az Oszmán Birodalom részévé válik, mégis inkább egyfajta hatalmi vákuumról 

beszélhetünk. Az ütközőzóna-jellegnek köszönhetően az Alföldön nem épül ki teljes 

mértékben a török államszervezet, illetve a földtulajdon-rendszernek a birodalom 

törzsterületeire jellemző struktúrája, és ez bizonyos előnyökkel jár a mezővárosok számára. A 

királyi és földesúri hatalom névlegesen fennmarad, de közvetlenül nincs jelen, a nagyobb 

mezővárosok szultáni fennhatóság alá kerülése (khász birtokok) pedig védelmet biztosít 

számukra (Csatári 2000; Frisnyák 1996). A nagy településhatárok hasznosítása az 

állattenyésztés által válik lehetségessé, ezáltal az Alföld a 16. században Európa elsőszámú 

szarvasmarha-exportőr térségévé válik (Bellon 1996; Beluszky 2001). A török hódoltság 

időszakát követően fennmarad a mezővárosok dominanciája, amelyhez a népességnövekedés 

és a növénytermesztés újbóli térnyerésének következtében csatlakozik a speciális alföldi 

szórványtelepülés-hálózat – a tanyarendszer – kialakulása. A mezővárosok esetében a 18-19. 

század legfontosabb kérdése jogállásuk rendezése, a földesúri terhek alól való felszabadulás 

volt. Ez a folyamat differenciálja a mezővárosok állományát, azokat, amelyeknek sikerül 

elérni a szabad királyi város státuszát, elindítja a regionális központtá válás útján. 

A Kárpát-medence török hódoltság alá nem eső területein a perifériává válás tényezői 

érvényesülnek, amelyek megakasztják a városfejlődést. Ez több tényező együttes hatásának 

köszönhető: 

1. A királyi Magyarország területének jelentős része időszakosan háborús övezetté válik, 

mind a török támadások, mind pedig a 17. század Bécs ellen irányuló felkelései által.  
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2. A városi kézműipar termelékenysége alacsony, és elsősorban a helyi igények 

kielégítésére specializálódik, a városok nem tudnak számottevően bekapcsolódni a 

távolsági kereskedelembe (Kubinyi 2001). 

3. A hódoltsági területek nemességének jelentős része a királyi Magyarország városaiba 

menekül, és a polgárság feletti dominanciára tesz szert (H. Németh 2005). 

Mindez azt eredményezi, hogy a városokban konzerválódnak a feudális állapotok. Stagnál, sőt 

néhány kivételtől eltekintve még csökken is a városok lélekszáma, a városi népesség aránya 

még a mezővárosokkal együtt is 10% alatt marad két évszázadon keresztül. A városi 

polgárságnak korlátozottak a lehetőségei a vagyongyarapításra, alárendelt helyzetben vannak 

a nemzetközi kereskedelem szempontjából. Ily módon a királyi Magyarország 

városhálózatának túlnyomó többségét helyi piacközpontok teszik ki a 16-17. században. A 17. 

század elejétől az erdélyi városfejlődésre is hasonló tendenciák jellemzőek. 

A török hódoltságot követő időszakban Magyarország városhálózata egyrészt jelentős területi 

egyensúlytalanságokkal – a különböző országrészek városhálózatának eltérő sűrűségével – 

jellemezhető, másrészt a Nyugat-Európával szemben mutatkozó lemaradás egyre 

karakterisztikusabb. Az első nyugat-európai városrobbanással – amely már egy polgárosult, 

fejlettnek tekinthető városhálózat keretei között következett be (Enyedi 2011) – 

párhuzamosan Magyarországon kisméretű, funkcióikban gyenge, feudális 

társadalomszerkezettel jellemezhető központokat találhatunk. A legnagyobb népességgel 

rendelkező városok a 18. század Magyarországán a dominánsan agrárjellegű, a modern 

polgári városfejlődés erőforrásaival nem rendelkező mezővárosok. Elmondható, hogy a 19. 

század közepéig a magyar városok bizonyos részének korlátozott mértékű nyugatias jellegű 

fejlődésének alapját nem az iparosodás, hanem elsősorban a kereskedelem volumenének – 

főként az agrárkonjunktúrának köszonhető – bővülése biztosította. Ilyenek a nyugati 

határszélen az ausztriai felvevőpiacokhoz közel fekvő városok, vagy azok a Duna menti 

települések, amelyek a 19. század gabonakonjunktúrájával párhuzamosan válnak a 

kereskedelem központjaivá (Komárom, Győr, Pest) (Sikos – Tiner 2007; Rechnitzer 2016a). 

A Habsburg Birodalom osztrák és cseh területein ezek a kedvezőtlen tényezők nem, vagy 

csak kevésbé érvényesültek, és bár az itt található városok nem kapcsolódtak be a nyugat-

európai fejlődés élvonalába, de jelentős részben előre tudtak lépni és meghaladni a középkori 

állapotokat. Mind az osztrák, mind pedig a cseh területekre viszonylag magas várossűrűség 

jellemző, de túlnyomó többségben kisvárosokkal találkozhatunk, és ez a struktúra csak kis 
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mértékben változik a 19. századig (German – Knittler 2001). Hasonló a helyzet az 1526-tól a 

birodalomhoz tartozó Sziléziában is, ahol Wroclawot leszámítva a városok népessége nem éri 

el a 10 000 főt. Bár Csehország esetében is érvényesül a késői feudális nyomás a 16. század 

elejére, de a kereskedelem által revitalizált, illetve a feldolgozóipar bázisán létrejövő új 

városok dinamikus fejlődést mutatnak. Mind Ausztria, mind Csehország esetében jelentős 

szerepet játszik a városfejlődés késő középkori időszakában a bányászat és a fémfeldolgozás. 

A 17. század visszaesést hoz, de a városfejlődés új lendületet kap a 18. század közepére. A 

birodalmi főváros, Bécs ebben az időszakban csatlakozott Európa vezető városaihoz, Prága 

középkori szerepéhez mérten stagnált ugyan, de jelentőségét nem vesztette el. Ez az időszak 

hozza magával bizonyos korai ipari központok – elsősorban a textiliparra épülő Brno vagy 

Linz – gyors fejlődését, növekedését.  

Lengyelország esetében a városfejlődés megtorpanásának első időszakához nem kötődnek 

olyan jellegű történelmi tragédiák, mint amilyenekkel Magyarország esetében 

találkozhattunk. A keleties fordulat első lépései a nemesség megerősödéséhez, a nemesi 

köztársaság kialakulásához köthetők. A nemesség gazdasági és hatalmi érdekei 

érvényesítésében akadályt látott a városban és a polgárságban, ennek következtében a 16. 

század elejétől igyekezett nyomást gyakorolni az uralkodóra a városi autonómia korlátozása 

érdekében (Topolski 1982). Ennek következtében a városok képviselői nem vehettek részt a 

szejm munkájában, majd több rendelkezés született a városi tanácsok jogainak korlátozásáról, 

illetve azok királyi felügyelet alá helyezéséről. Még inkább visszavetették a városfejlődést a 

gazdasági jellegű korlátozó intézkedések, amelyek részben kizárták a városi polgárságot a 

gabonakereskedelemből. Elmondható, hogy a lengyelországi városi polgárság és a nemesség 

16. századi harcából utóbbiak kerültek ki győztesen, és ennek hatása a következő 

évszázadokra is erősen rányomta a bélyegét (Bogucka 1982). A 16. század második felétől 

általánossá vált városi jellegű települések alapítása nemesi birtokokon, elsősorban az ország 

keleti részében. Ezek a városok semmiféle királyi joghatósággal, illetve autonómiával nem 

rendelkeztek. 

Lengyelország városhálózatában további visszaesést és pusztulást hozott a 17. század közepén 

beköszöntő háborús konfliktusokkal terhelt időszak. A Hmelnyickij-felkelés, majd a svéd és 

orosz háborúk időszaka alatt a városok mintegy harmada elpusztult, de a megmaradt 

központok gazdasági fejlődése is megtorpant (Davies 2005). Összegezve elmondható, hogy a 

nemesség erős hatalmi befolyása és a háborús időszakok hatására a lengyel városfejlődés 
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megtorpant, mindössze néhány olyan várossal találkozhatunk, amely meg tudta tartani, vagy 

némileg erősítette is a szerepét (Bogucka 1996). Ez utóbbiak közé tartozik Gdansk, amely a 

17. század elejére Európa egyik legjelentősebb kereskedelmi központjává vált, lakosságának 

száma 1650-re elérte a 70 000 főt (Stone 2001). 

A 18. század közepétől új lendületet kapó lengyelországi városfejlődés egyrészt korlátozott, 

másrészt pedig nincs időbeli kifutása, mivel a folyamatokat megszakítja Lengyelország 

többszöri felosztása, amely eltérő utakra tereli a különböző birodalmakhoz csatolt lengyel 

területek fejlődését, és ez a megosztottság végighúzódik a kelet-közép-európai modernizáció 

és polgári fejlődés legintenzívebb időszakán is.  

 

4.2. A modern városfejlődés kezdetei Kelet-Közép-Európában 

 

4.2.1. A modernizáció feltételei 

 

A kelet-közép-európai régióra jellemző megkésettség a modernizáció, illetve a polgári 

átalakulás tekintetében is éreztette hatását, és ez tetten érhető a városfejlődésben is. A 

régióban lezajló modernizációs folyamatokat két okból sem tekinthetjük homogénnek: 

1. Az időtényező. A megkésettség általános, de eltérő mértékű Kelet-Közép-Európa 

különböző térségeiben. Alapvetően azt tapasztalhatjuk, hogy az indusztrializáció, és az 

azzal párhuzamos társadalmi átalakulás egy nyugat-keleti terjedési folyamatot mutat, 

időbeli eltérésekkel. Az osztrák és cseh területeken – valamint a 18. század közepén 

porosz fennhatóság alá kerülő Sziléziában – az ipari forradalom csupán néhány 

évtizedes eltéréssel követi Nyugat-Európát. A 18. század utolsó évtizedeire 

megteremtődnek a modern nagyipar feltételei, elterjedtté válik a modern technológia 

alkalmazása. Elsősorban a textilipar fejlődésének köszönhetően jelentős a foglalkozási 

átrétegződés, 1790-ben Ausztriában és Csehországban a foglalkoztatottaknak már csak 

75%-a dolgozik a mezőgazdaságban, míg a birodalom többi területén ez az arány 90% 

(Berend 2003). Magyarország és Lengyelországnak a Monarchiához tartozó területei 

esetében az indusztrializáció felfutó szakasza a 19. század közepétől számítható, míg 

Románia és Bulgária esetében a század végére, illetve a századforduló körüli 

időszakra tehető. 
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2. A modernizáció jellege és mértéke. Nem egységes a térség abban a tekintetben sem, 

hogy a modernizáció folyamatai miként strukturálják át a gazdasági és társadalmi 

berendezkedést. Amíg az ipari fejlődésbe legkorábban bekapcsolódó térségek esetében 

elmondható, hogy a társadalom polgári átalakulása csaknem maradéktalanul lezajlik, 

addig Magyarországon és Lengyelországban ennek a folyamatnak nem lesz teljes a 

kifutása, az első világháború megakasztja, a következő két évtized, pedig 

mozdulatlanságra kényszeríti. Ezt, az átmenetiségében megragadt formát nevezi Erdei 

Ferenc kettős társadalomnak, amelyet így jellemez: „A háború végén már két 

Magyarország állt egymással szemben. Az egyik oldalon a történelmi örökségét védő 

nemesi, nemzeti rendszer, amely a monarchia fenntartásához is végsőkig ragaszkodott, 

a másik oldalon pedig egy új képződmény: a polgári társadalom, amely a modern 

demokratikus Magyarország megteremtéséért küzdött” (Erdei 1987:23). Még inkább 

befejezetlen, sőt csak csíráiban indul meg ez a polgári átalakulás a délkelet-európai 

országokban, így az általunk vizsgált Romániában és Bulgáriában is. Ezeket a 

társadalmakat Berend T. Iván „befejezetlen társadalomnak” nevezi, melynek lényege 

az, hogy az ottomán fennhatóság azt eredményezte ezen államok számára, hogy nem 

alakult ki egy „hazai” feudális hierarchia és az ehhez tartozó elit, és gyakorlatilag 

középrétegek sem léteznek. Ezeknek a társadalmaknak az új elitje így az állami 

bürokráciából termelődik ki (Berend 1998). 

A kelet-közép-európai városfejlődés modern szakasza tehát szorosan összekapcsolódik az 

ipari fejlődéssel és az ezt kísérő társadalmi átalakulással. Ahhoz, hogy ezek a folyamatok 

végbemenjenek néhány alapvető feltételnek teljesülnie kellett. Ezek közül a legfontosabbak: 

1. A feudális jogállások megszűnése: bár a második jobbágyság intézményének 

lebomlása egy hosszabb folyamat és a régió bizonyos térségeiben már a 18. századtól 

elindul, az úrbéri terhek teljes eltörlését csak a 19 század hozza meg a térség államai 

számára. Ausztriában, Csehországban és Magyarországon 1848-ban, 

Lengyelországban 1807-ben (Poroszországhoz csatolt részek), 1848-ban (Ausztriához 

csatolt részek) és 1864-ben (Oroszországhoz csatolt részek), Romániában 1864-ben, 

Bulgáriában pedig 1878-ban történik meg a jobbágyfelszabadítás. Ez nemcsak a 

személyi szabadság elnyerésével jár, hanem a települési jogállások feudális 

kötöttségek alól való kikerülésével, tehát a települési autonómia elvi lehetőségével is. 

2. A szabad verseny érvényesülése a gazdaságban. Ez a folyamat egyrészt kapcsolódik 

az előző tényezőhöz, másrészt pedig további tartalmakat is hordoz. Ezek közül 
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legfontosabb talán az iparfejlődést gátoló középkori eredetű intézmények, elsősorban a 

céhek felszámolása, amely lehetőséget adott a nagyipari termelés fejlődésére. A céhek 

felszámolása Ausztriában 1859-ben, Magyarországon pedig 1872-ben történik meg 

(Epstein 1988; Honvári 1996).  

3. Új agrárkonjunktúra. A korábban már említett folyamatok, amelyek a kapitalista 

átalakulás nyugat-európai kezdeteinek idejében a megnövekedett agrárkereslettel 

párhuzamosan elősegítik a második jobbágyság megszilárdulását, illetve kijelölik 

régiónk helyét a kontinentális munkamegosztásban, a 19. századra új értelmet 

nyernek. Az ipari forradalomhoz kapcsolódó gyors nyugat-európai népességnövekedés 

újabb lendületet ad a kelet-közép-európai mezőgazdaságnak a piacok további 

bővülésével. Viszont a 19. század második felének agrártermelése és –exportja már új 

tulajdonviszonyok és feltételek között zajlott, amelyek mind a technológia, mind a 

termelékenység tekintetében előrelépést hoztak, elősegítve ezzel a belső 

tőkeképződést. 

4. Az állami gazdaságpolitika szerepe: A kelet-közép-európai modernizáció 

folyamatában az állam szerepe a nyugat-európainál jóval hangsúlyosabban 

jelentkezett. Alexander Gerschenkron megfogalmazása szerint az európai gazdasági 

modernizáció három fázisban zajlott le, erős területi meghatározottsággal. Az első 

típust Anglia képviselte, amely a belső tőkefelhalmozáson, illetve a gyarmatbirodalom 

erőforrásain alapult, és tulajdonképpen külső intervenció nélkül ment végbe. A 

második, nyugat- és közép-európai modell az iparfejlesztésben a bankrendszer 

finanszírozására támaszkodik elsősorban. Térségünkben ez az út volt jellemző a korán 

iparosodó osztrák és cseh területekre. A harmadik, kelet- és délkelet-európai típus – 

amelyet a szerző orosz típusú iparosításnak is nevez – a jelentős mértékű 

elmaradottság körülményei között kell, hogy megvalósuljon, ahol a pusztán gazdasági 

eszközök és erőforrások nem elégségesek, így az állami beavatkozás meghatározó 

szerepet játszik (Gerschenkron 1962). Ez utóbbi típusba tartozik az általunk vizsgált 

terület jelentős része, így Magyarország, a későbbi Lengyelország, Románia és 

Bulgária is. Jól illusztrálják ezt a belső megosztottságot azok a vizsgálatok, amelyek a 

térség nemzeti jövedelmének mértékét és 19. századi dinamikáját tárják fel (Good 

1994; Pammer 1997). Jól illusztrálja az állami beavatkozás gyakorlatát az Osztrák-

Magyar Monarchia esetében a vámpolitika, a kiegyezés után a magyar állam 

infrastrukturális fejlesztéseket szolgáló intézkedései, illetve az ipartámogató politika 

(Beluszky 2003; Paulinyi 2002). Hasonló a helyzet Lengyelország esetében, ahol az 
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ipar – ezen belül főként a textilipar korai fejlődésében jelentős szerepet játszott az 

állam, különféle kedvezmények érvényesítésével és tőkebefektetésekkel is (Jedlicki 

1999; Kochanowicz 2006). 

5. A külföldi tőkebefektetések szerepe. A belső tőkefelhalmozás alacsony mértékének 

köszönhetően főként a nagyberuházások esetében volt kiemelten fontos a külföldi tőke 

szerepe. Kiemelten igaz ez a vasútépítésekre, amelyeket jelentős részben külső 

forrásokból finanszíroztak. A külső forrásból érkező tőke – Magyarország és a 

délkelet-európai országok esetében ilyennek számítanak az osztrák befektetések is – 

túlnyomó részben a vasútépítéshez kapcsolódik (Berend 2003). Jelentős a külföldi 

tőke érdekeltsége a régió modern bankrendszerének kialakításában is. 

 

4.2.2. Városfejlődés Kelet-Közép-Európában a 19. század második felében 

 

Hogy alakul és milyen sajátosságokat, belső eltéréseket hordoz ezen tényezők következtében 

Kelet-Közép-Európa városfejlődése a 19. században? Általánosságban elmondható, hogy a 

városhálózat átalakulását két fő tényező határozza meg, ugyanis a fentiekben már taglalt 

gazdasági modernizáció mellett szerepet játszik a polgári közigazgatás és az ehhez 

kapcsolódó intézményrendszer kiépülése is, amelynek szüksége van központokra.  

A nyugat-európai modern városfejlődéstől leginkább eltérést mutató tényező az, hogy a 

régióban ez a folyamat döntően olyan térségekben kellett, hogy lejátszódjon, ahol az 

agrártermelés dominált a gazdaságszerkezetben. Így egyrészt jelentős kontraszt mutatkozott a 

polgárosodó városok és vonzáskörzeteik között, vagy bizonyos esetekben hiányos 

funkciókkal rendelkező, az iparosodás fősodrából kimaradó, viszont jelentős népességet 

tömörítő mezővárosok váltak régióközpontokká. Ez utóbbiak sorában nemcsak a magyar 

Alföld városai említhetők meg, hasonló fejlődési utakkal találkozhatunk Lengyelország keleti 

területein (például Bialystok vagy Rzeszów), de ilyennek tekinthető a román fejedelemségek 

modernizálódó központjainak egy része is (például Botosani vagy Pitesti).  

Ugyancsak fontos megemlíteni a modern városfejlődés régiónkra jellemző 

egyensúlytalanságait is. Ez leginkább abban mutatkozik meg, hogy a fővárosok gyors 

növekedését csak jelentős lemaradásokkal követte a régióközpontok fejlődése. A 19-20. 

század fordulójára a térség fővárosai népességszámunk tekintetében felzárkóztak a nyugat-
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európai nagyvárosokhoz. Budapest 1850 és 1910 között 150 000-ről 880 000 főre növeli 

lakosai számát – sőt, amennyiben a mai városhatárokat tekintjük, 1 100 000 lakossal kell 

számolnunk – Varsó növekedése még jelentősebb ütemű, ugyanebben az időszakban 100 000-

ről 860 000-re nő a népesség. Bécs már a 19. század elején Európa legnagyobb városai közé 

tartozik, 1910-re népessége eléri a 2 000 000 főt. A fővárosok azonban nemcsak méreteik 

tekintetében emelkednek ki a környezetükből, hanem a gazdasági erőforrások koncentrációja 

alapján is; a jelenlegi helyzethez hasonlóan erről az időszakról is elmondható, hogy a 

fejlődést, innovációt biztosító tényezők sűrűsödése tekintetében kiemelt helyzetben vannak, 

még inkább erősítve a városhálózatokon belüli egyensúlytalanságokat. 

Az iparosodás városfejlesztő hatása jelentősnek és egyértelműnek tekinthető ebben a 

korszakban, de ebben a tekintetben is találhatunk jelentős eltéréseket Nyugat-Európához 

viszonyítva. A leginkább szembetűnő különbség az, hogy viszonylag kevés nagy méretű 

iparváros alakult ki ebben az időszakban. Néhány kivételtől eltekintve – Brno, Lódz, Ostrava, 

Plzen – a nagyobb központok esetében az ipari munkáslétszám relatíve alacsony még a 20. 

század első évtizedében is. Ez egyrészt azt mutatja, hogy a nyersanyaglelőhelyek közelébe 

települő nehézipar kisebb központokra támaszkodik – akár Észak-Magyarország, akár 

Szilézia esetében – másrészt pedig azt, hogy az ipari fejlődés a foglalkoztatás ágazati 

szerkezetének átalakulását tekintve is a fővárosokban gyorsabb ütemű. Míg például 1910-ben 

Magyarországon az iparban foglalkoztatottak aránya 17%, addig Budapesten ez az arány 

44%; a főváros az ipari alkalmazottak 16%-át tömöríti, miközben népessége csak az ország 

kevesebb, mint 5%-át teszi ki (Enyedi 1992), amennyiben Budapest jelenlegi területét vesszük 

alapul, 1910-re vonatkozóan ez a koncentráció 20% feletti (KSH 1913). Lengyelországban a 

századfordulón az ipari foglalkoztatás ugyancsak koncentrált jellegű, míg a piotrkówi – ide 

tartozik Lódz – kormányzóságban az ipari foglalkoztatottak aránya 1897-ben eléri a 40, a 

varsóiban és a gdanski régióban a 20-25%-ot6, addig máshol jóval alacsonyabbak; Galíciában 

és a keleti területeken a 10%-ot sem érik el (Korys – Tyminski 2015). 

Az ipari fejlődéshez szorosan köthető és nem elhanyagolható tényező a régió 

városhálózatának fejlődésében a vasúthálózat kiépülése. A kedvező forgalmi helyzetű városok 

gyors fejlődése tapasztalható, és bár a vasúti csomópont jelenléte önmagában még nem emel 

városokat a regionális központok sorába, de az megfigyelhető, hogy hasonló szerepkörű 

                                                 
6 Gdansk esetében az adat az 1895-ös német, a kongresszusi Lengyelország esetében az 1897-es orosz, míg 
Galícia esetében az 1900-as osztrák népszámlálás adataiból származik. 
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települések esetében olyan előnyöket képes biztosítani, amelyek a városok közötti versenyben 

tartós pozíciójavulást eredményeznek.  

A 19. század közigazgatási reformjai ugyancsak formálták a központok hálózatát, az 

adminisztratív-igazgatási funkciókkal való megerősítés több város központi jellegét erősítette. 

Az újonnan felemelkedő megyei vagy tartományi székhelyek szerepe főként a korábban 

városhiányos vidékeken látványos. Több esetben tapasztalható, hogy korábban lokális 

piacközpontokként funkcionáló városok közigazgatási státuszuk megerősödésével teszik a 

legnagyobb lépést vonzáskörzetük kiterjesztése, majd a felgyorsuló városnövekedés 

irányában. 

A térség 19. századi modernizációjának városfejlődésre gyakorolt hatásáról összefoglalóan 

elmondható, hogy a struktúra és a hierarchia elsősorban a regionális központok szintjén 

stabilizálódott, egy olyan hálózat alakult ki, amelynek meghatározó elemei jelentős mértékben 

máig sem változtak. 

 

4.2.3. A két világháború közötti időszak 

 

Az első világháború és az azt követő időszak jelentős mértékben megváltoztatta, és még 

inkább heterogénné tette a régióban a városhálózat fejlődésére ható tényezők körét. Az 

Osztrák-Magyar Monarchia szétesése területileg és politikai értelemben is új állami 

struktúrákat hozott létre, illetve újra függetlenné vált a nagyhatalmak között felosztott 

Lengyelország. Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország és Románia esetében elmondható, 

hogy olyan területek válnak egy állam részeivé, amelyekre a megelőző évszázadokban a 

városfejlődés eltérő útjai voltak jellemzőek. Ezzel szemben Ausztria és főként Magyarország 

azzal szembesült, hogy a polgári átalakulás hajtóerejének számító ipari fejlődéshez szükséges 

erőforrásaik jelentős részét elvesztették, ami Magyarország esetében egyrészt az első 

világháborút megelőző fejlődési pálya megtöréséhez, másrészt pedig a kettős 

társadalomszerkezet stabilizálódásához vezetett.  

Magyarország a trianoni békeszerződést követően nehéz helyzetbe kerül az iparosodás 

tekintetében. Egyrészt elveszíti a nehézipar működéséhez és fejlődéséhez elengedhetetlen 

nyersanyagbázisok jelentős részét, másrészt pedig a közlekedési és szállítási hálózat 

transzverzális vonalait. A határmegvonások városhálózatra gyakorolt közvetlen hatásai is 



52 
 

jelentősek. Azok a kialakulóban lévő régióközpontok, amelyek a polgári korszak 

városhierarchiájának második szintjét jelentették, és a dualizmus korában gyors fejlődéssel 

voltak jellemezhetők, túlnyomó részt a határokon kívülre kerültek. Elmondható, hogy a 

trianoni országterület másodlagos központjai „gyengébbek” voltak határon túli „párjuknál”; 

ez egyértelműen érzékelhető Debrecen-Nagyvárad, Miskolc-Kassa és Szeged-Temesvár 

összevetésben. További problémát okozott, hogy a határok ezeknek a régióközpontoknak a 

természetes vonzáskörzetét is részben elvágták (Kovács 1990).  

A két világháború közötti időszak feltételei nem kedveznek a városfejlődésnek, és bár 

növekszik az ipari foglalkoztatottak száma, de ez a többlet egyrészt Budapestre és 

agglomerációjára, valamint az 1930-as évek közepétől körvonalazódó új iparvidékekre 

korlátozódik elsősorban. Az új határok között a főváros túlsúlya, és az ebből adódó 

településhálózati egyensúlytalanság még erősebben tetten érhető, és a két világháború közötti 

időszak népesedési folyamatai ezt még inkább felerősítik. Elmondható ugyanis, hogy a mai 

határok között értelmezett Budapestet leszámítva 1920 és 1941 között nem növekszik a városi 

népesség aránya, az abszolút növekedés mindössze a természetes szaporodási trendeket 

követi, sőt a városi jogállású települések mintegy kétharmadának stagnál vagy csökken a 

népessége ebben az időszakban (Beluszky 2003). Ezzel szemben Budapest népessége mintegy 

200 000, agglomerációjával együtt 500 000 fővel nő, Nagy-Budapest népessége 1941-re eléri 

az 1 700 000 főt, nem sokkal marad tehát el a jelenlegi lélekszámtól.  

A városhálózat második szintjét elfoglaló hiányos szerepkörű és elégtelen méretű 

régióközpontok esetében nem beszélhetünk számottevő fejlődésről ebben az időszakban. 

népességüket tekintve Szeged és Győr az országos mérték alatti, Debrecen pedig ahhoz 

hasonló szinten növekszik, csak Pécs és Miskolc népességgyarapodása tekinthető 

látványosnak. A központok regionális szerepkörei inkább adminisztratív intézkedéseknek és 

intézménytelepítéseknek köszönhetőek (Beluszky 2007). 

Ausztria esetében ugyancsak a városnövekedés különböző korlátozó feltételeiről 

beszélhetünk. Addig, amíg Budapest népessége és gazdasági súlya az első világháborút 

követően is növekvő tendenciákat mutatott, Bécs minden tekintetben hanyatló pályára került. 

A birodalmi főváros státuszának elvesztése jelentős mértékű elvándorlást indított meg, ami a 

termékenységi mutatók kedvezőtlenebbé válásával párhuzamosan jelentős 

népességcsökkenéshez vezetett a főváros esetében. A vidéki központok növekedése is 

lelassult, elsősorban a foglalkozási átrétegződés lelassulásának köszönhetően. Emögött két fő 
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tényező áll, az egyik a már Magyarország esetében is említett ipari erőforrás-bázisok 

szűkülése, amit természetesen még súlyosbít a Monarchia mint belső piac elvesztése. A másik 

fő tényező ugyancsak a Habsburg Birodalom belső területi munkamegosztási sémájának 

felbomlásához köthető; a mezőgazdasági termékek importkényszere a hazai agrártermelés 

bővítésének igényét hozta magával. E két tényező hatására a mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak arányának csökkenése jelentősen lelassult a két világháború között, ami 

természetesen a vidékről a városi központokba irányuló migrációra is hatást gyakorolt (Gehler 

– Kaiser 2002). 

Az újonnan megalakuló Csehszlovákia olyan területeket egyesít magában, amelyek az ipari 

fejlődés és az urbanizáció tekintetében jelentősen eltérő szintet képviselnek. Az erős városi 

központokkal és az európai centrumtérségekhez közelebb álló foglalkozási szerkezettel – 

1920-ban mindössze 32% a mezőgazdaságból élők aránya – rendelkező Cseh- és 

Morvaországhoz az iparfejlődésben és a polgári társadalmi átalakulásban megkésett Szlovákia 

és Kárpátalja csatlakozik. A két világháború közötti időszakban csak korlátozottan mutatkozik 

meg a konvergencia ebben a tekintetben a cseh és szlovák területek között, sőt az ipari 

termelésben és a foglalkozási átrétegződésben mutatkozó különbségek az 1920-as években 

még inkább mélyülnek. Ebből következően a csehországi központok népességének stabil 

növekedését a szlovákiai városok csak lassabb ütemben követik, az egyetlen kivétel Pozsony, 

amelynek vándorlási egyenlege folyamatos pozitívumot mutat az időszakban, magával vonva 

a város etnikai struktúrájának átalakulását is.  

Prága népességének növekedése az 1920-as években nagyon gyors ütemű, majd a következő 

évtizedben elsősorban a gazdasági válság hatására lelassul, de folyamatos marad. Fontos 

megjegyezni, hogy a szuburbanizáció folyamatai nemcsak a főváros, hanem a nagyobb vidéki 

központok – Brno, Plzen – körzetében is érzetetik hatásukat már ebben az időszakban (Sykora 

– Ourednicek 2007). 

Az 1918-ban újraegyesülő Lengyelország heterogén városhálózatot örököl. A modernizációs 

folyamatok időben, illetve tartalmukban is eltérően mennek végbe a porosz, orosz és osztrák 

fennhatóság alatt álló területeken, ami mind a városok fejlettségén, mind pedig szerepkörükön 

és gazdasági szerkezetükön nyomot hagyott. Gazdasági tekintetben a dezintegráció és az 

integráció folyamata párhuzamos volt, hiszen az egységes gazdasági tér kialakulása mellett a 

lengyel területek kapcsolódása a korábban fennhatóságot gyakorló birodalmak belső 

piacaihoz megszűnt (Wolf 2005). A városi népesség arányának növekedése mérsékelt ütemű 
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volt – 1921 (24,6%) és 1939 (28,4%) között a 4%-ot sem érte el – melynek elsődleges forrását 

a mezőgazdasági területek túlnépesedése adta (Weclawowicz 2016). A városodottság 

mértékében mutatkozó jelentős regionális különbségek a két világháború közötti időszakban 

nem csökkentek számottevően. 

Az 1 200 000 lakossal rendelkező Varsó mellett már ebben az időszakban hangsúlyos a 

regionális központok jelenléte. A fővárost leszámítva 1931-ben 9 olyan város található az 

ország területén, amelyek népessége meghaladja a 100 000 főt. Közülük is kiemelkedik a 

600 000 lakosú Lódz. A két világháború között Németországhoz tartozó területek elsődleges 

központjai (Szczecin, Wroclaw) dinamikusan növelik népességük számát, ahogy a szabad 

város státuszú Gdansk is, amely a második világháború előestéjén közel 400 000 lakossal 

rendelkezik. Felső-Szilézia sajátos helyzetben van a két világháború között, az 1921-ben 

megtartott népszavazás a terület mintegy harmadát Lengyelországnak juttatja; a nagyobb 

városok közül Katowice és Chorzów kerül lengyel területre.  

A két világháború közötti időszak lengyelországi területi politikájának a városhálózatot érintő 

elemei között fontos megemlíteni egyrészt az úgynevezett központi ipari körzet (Centralny 

Okreg Przemyslowy) létrehozását és fejlesztését az 1930-as években. Amellett, hogy a 

beruházások területi allokációjának hátterében egyértelműen katonai-védelmi megfontolások 

is álltak – az ország hadiipari potenciáljának kiépítése megfelelő távolságra mind a német, 

mind pedig a szovjet határtól – fontos szerepet játszott a területi különbségek mérséklésében 

is (Okraska 2005). Az ipari nagyberuházások célpontja az ország sűrűn lakott, ámde ritka 

városhálózattal rendelkező, elsősorban mezőgazdasági termelést folytató délkeleti területe 

volt. Amellett, hogy új iparvárosok – Debica, Mielec, Stalowa Wola – jöttek létre, az 

iparosítás pozitív hatást gyakorolt a térség nagyobb, tradicionálisabb központjaira – Kielce, 

Lublin, Radom, Rzeszów – is (Marciniak 2016). A másik jelentős, városfejlesztő hatással járó 

beruházás a gdyniai kikötő létrehozása volt. Gdansk különleges státuszából adódóan 

Lengyelország nem rendelkezett jelentős tengeri kikötővel, ez indokolta elsősorban a 

fejlesztést, amely az 1920-as években kezdődött meg, és a következő évtized végére a Balti-

tenger legnagyobb – Európa tizedik legnagyobb – forgalmú kikötője épült ki. A 

kikötőfejlesztéssel párhuzamosan felépült Gdynia városa is, amelynek népessége 1939-re 

meghaladta a 120 000 főt. 

Románia első világháborút követő területi változásai a lengyelországihoz hasonló helyzetet 

teremtettek. A Kárpátokon kívüli területek városfejlődése lemaradásban volt a régió többi 
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részéhez képest; a modernizációs folyamatok városnövekedésre gyakorolt hatása inkább csak 

a századfordulót követően volt érzékelhető. Ennek következtében a moldvai és havasalföldi 

városok többsége megmaradt az alulurbanizált piacközpont státuszában. Ez alól csak a 

fővárosként gyorsan fejlődő Bukarest; a korai ipari központok és kikötővárosok – Constanta, 

Craiova, Galati – valamint Moldva tradicionális központjai – Iasi, Botosani – képeztek 

kivételt (Ronnas 1984). Erdély és a Bánát területén a dualista időszak modernizációja erősebb 

hatást gyakorolt; a térség regionális központjai – Brassó, Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár – 

látványos fejlődésen mentek keresztül. A két világháború közötti időszakban is eltérő 

városfejlődési tendenciák zajlottak a különböző régiókban. A havasalföldi területek 

városhálózatának differenciálódásában jelentős szerepet játszott a kőolaj-kitermelés bővülése, 

Ploiesti népessége például csak a bevándorlásnak köszönhetően 22 000 fővel nőtt 1930 és 

1941 között (Horatiu 2014). Még gyorsabb ütemű növekedés mutatkozik az ország 

legjelentősebb kikötőjévé váló Constanta esetében, amely a két világháború között közel 

megháromszorozza lélekszámát. A moldvai területek városnövekedése jóval lassabb ebben az 

időszakban, ami egyrészt a rossz forgalmi helyzetnek – a térségben nagyon ritka vasúthálózat 

épül ki – másrészt pedig az iparfejlesztési politika centralizáltságának köszönhető (Stefan 

2016). A térség városai kevés kivétellel nem lépnek túl mezővárosi jellegükön, többségükben 

a mezőgazdasági foglalkoztatás dominál. A korábban Magyarországhoz tartozó területek 

esetében a legjelentősebb változás a nagyobb városok etnikai szerkezetében mutatkozik. A 

népességnövekedés elsődleges és szinte kizárólagos forrása Erdélyben a román nemzetiségű 

vidéki lakosság városokba áramlásában keresendő. A kisebb, és kedvezőtlenebb gazdasági 

potenciállal rendelkező, többségében magyarok lakta városok közül soknak csökken a 

népessége (Ronnas 1984). Bár egyes régióközpontok esetében – akárcsak Magyarországon – 

a határok meghúzása a természetes vonzáskörzetek egy részének elvágásával jár, ez nem 

akasztja meg a fejlődésüket. A Partium és Bánát négy nagyvárosa – Arad, Nagyvárad, 

Szatmárnémeti, Temesvár – 40%-ot megközelítő, vagy azt meghaladó mértékben növeli 

népességét 1920 és 1941 között, ami jelentősen meghaladja a magyarországi 

régióközpontokra jellemző ütemet. 

Bukarest századforduló környékén megindult gyors fejlődése folytatódott a két világháború 

közötti időszakban is. A régió fővárosaira – Budapest, Prága, Varsó – a 19. század második 

felében jellemző dinamikus népességnövekedés Bukarest esetében a két világháború közötti 

időszakban játszódott le, az 1918-ban 380 000 lakosú város népessége 1941-re elérte az 
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egymilliót. A főváros ipari-gazdasági koncentrációjának mértéke az 1930-as évek végére a 

magyarországihoz hasonló képet mutatott.  

Bulgária esetében a két világháború közötti időszakban a városfejlődést több tényező is 

akadályozza. Ezek közül a legfontosabb az ipari fejlődés lassú üteme. Sem a 

foglalkoztatásban, sem pedig a nemzeti jövedelem termelésének ágazati megoszlásában nem 

mutatkozik jelentős változás ebben az időszakban; a népesség túlnyomó többsége az 1930-as 

évek végén is mezőgazdaságból él (Rangelova 2000). Az elmaradt modernizáció és a 

városfejlődés történelmi akadályai azt eredményezik, hogy a fővároson kívül jelentős városi 

központ nem található a két világháború közötti Bulgáriában. Bár néhány város – Burgasz, 

Plovdiv, Várna – esetében jelentős népességnövekedés mutatkozik ebben az időszakban, de ez 

nem jelenti azt, hogy valódi központtá tudnak válni, egyik város népessége sem éri el a 

100 000 főt. Bulgáriában is jelentős tehát a főváros-vidék kontraszt, a relatíve gyorsan fejlődő 

Szófia a két világháború közötti időszakban tovább növeli súlyát és jelentőségét a bolgár 

településhálózatban (Conley – Makas 2010). 

 

4.3. A szocializmus időszakának urbanizációs tendenciái  

 

A második világháborút követően a térség országai – Ausztriát leszámítva – a Szovjetunió 

érdekszférájába kerültek, és általában egy néhány éves átmeneti időszakot követően lezajlott 

az a társadalmi-gazdasági-politikai átmenet, amely az államszocialista rendszerek 

kialakulásához vezetett. Ez új feltételeket és környezetet teremtett a térség urbanizációs 

folyamatainak tekintetében. A szocialista urbanizációt meghatározó tényezők az alábbiakban 

összegezhetők röviden: 

1. A tulajdonviszonyok átalakulása. A kommunista hatalomátvétel folyamatában – 

országonként eltérő módon és mértékben bár, de általánosíthatóan – lezajlik a piaci 

folyamatok leépítése és a magántulajdon államosítása. Az átalakulás nyomot hagy a 

társadalomszerkezeten, a városfejlődés hajtóerőinek számító tulajdonosi rétegek – a 

modern értelemben vett polgárság – elveszíti egzisztenciális bázisát, feloldódik az új 

társadalmi struktúrában. 

2. A központi gazdaságirányítás totális jellege. A tervutasításos gazdaság körülményei 

között a termelési és beruházási döntések nem, vagy csak részben követik a racionális 
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gazdasági elveket. Ennek fontos következményei közé tartozik, hogy a tervezés 

nagyrészt figyelmen kívül hagyja a területi adottságokat, sajátosságokat és igényeket. 

3. A területi politika kiszolgáló jellege. Az államszocialista modellben a területi tervezés 

csak kismértékben töltheti be eredeti funkcióját, mivel egyértelműen a 

gazdaságpolitikának alárendelten működik.  

4. Extenzív és erőltetett iparfejlesztés. Az eredendően az agrártermelés dominanciájával 

jellemezhető országok gazdaságának ipari jellegű, állami nagyvállalati struktúrán 

alapuló átalakítása jelentős hatást gyakorolt a térszerkezetre. A népesség foglalkozási 

átrétegződése a települési viszonyokat is megváltoztatta; a mezőgazdaságból az iparba 

való áramlás jelentős, a városok irányába mutató migrációt generált. E helyütt fontos 

megemlíteni a beruházások allokációját, amit egyrészt a jelentős mértékű 

visszaforgatási ráta jellemez, illetve annak az elvnek az érvényesítése, hogy a 

beruházások döntő többsége a termelésre, vagy az azt közvetlenül kiszolgáló 

tevékenységekre kell, hogy irányuljon. 

5. A helyi autonómia hiánya. Ahogy a társadalmi önszerveződés egyéb területein, így a 

települési irányításban is érvényesül a totális állami kontroll. A szocialista 

országokban bevezetett tanácsrendszerekben hiányoztak az önkormányzatiság elvei és 

eszközei, a tanácsok tulajdonképpen az államhatalom helyi szerveiként működtek, így 

tevékenységük tulajdonképpen kimerült a központi utasítások végrehajtásában. 

Az, hogy ezek a tényezők miként, és milyen súllyal érvényesültek és hatottak az 

urbanizációra, mind időben, mind pedig az egyes országok szintjén mutat bizonyos 

eltéréseket. A főként az 1960-as évek második felétől datálható különböző reformkísérletek – 

az iparfejlesztés ágazati és területi diverzifikációja, a második gazdaság korlátozott 

térnyerése, a helyi sajátosságok erősebb érvényesítése a területi tervezésben – egyes országok 

esetében tudtak olyan térszerkezeti változásokat gyakorolni, amelyek a városhálózat 

formálódásán is nyomot hagytak.
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4.3.1. A kelet-közép-európai városhálózat átalakulása az államszocializmus 

időszakában 

 

A kelet-közép-európai városhálózat átalakulása hasonló minták mentén megy végbe a 

szocializmus időszakában, de ahogy azt a korábbiakban is láthattuk, a bázisok országonként 

eltérőek, a modernizációs folyamat időbeli eltolódásokkal és intenzitásbeli eltérésekkel ment 

végbe a második világháborút megelőzően. Ennek következtében a városiasodás mértékében 

is érvényesül egyfajta nyugat-kelet irányú eltolódás. Addig, amíg az 1950-es évek iparosítási 

folyamatai bizonyos térségekben – Csehország, Szilézia – stabil és meglévő struktúrákra 

támaszkodnak, addig Románia és Bulgária esetében az alapokról kell építkezni. Hasonló 

eltérések mutatkoznak a városhálózat átalakulásának tekintetében is.  

A legkisebb mértékű átalakulás Csehszlovákia városhálózatában figyelhető meg. Ez egyrészt 

köszönhető annak, hogy a városi népesség aránya a térségben kiemelkedőnek tekinthető a 

szocializmus korai időszakában, másrészt pedig annak, hogy főként a cseh területeken egy 

olyan életképes kis- és középvárosi hálózat létezett, amely lehetővé tette a viszonylag 

kiegyensúlyozott fejlesztést, a nagyvárosi koncentráció kisebb mértékével (Kansky 1976). 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk a német nemzetiségű népesség második 

világháborút közvetlenül követő kitelepítését, amely jelentős mértékben érintette a 

nagyvárosokat, a regionális központok közül Brno és Plzen esetében 20 000 környékére 

tehető a kitelepítettek száma (Eberhardt 2015). A szlovák területeken jelentősebb változások 

tapasztalhatók; egyrészt jelentősen megerősödik a középvárosi szint, másrészt pedig 

folytatódik Pozsony gyors növekedése; a város népessége 1950 és 1990 között közel két és 

félszeresére növekszik. Kassa népességnövekedése még gyorsabb, ugyanebben az időszakban 

csaknem négyszeres. A szocialista iparfejlesztési politika elsődleges célját az ipar területi 

átcsoportosítása, a szlovákiai ipari központok fejlesztése volt. Látható tehát, hogy Szlovákia 

elsődleges központjai felzárkózó tendenciát mutatnak a csehországi regionális centrumokhoz 

képest, melyek esetében a népesség növekedése szerényebb mértékűnek tekinthető (Brno 

25%, Plzen 35%, mindössze a nehézipari központ Ostrava mutat az országos átlagot 

jelentősen meghaladó növekedést). Ezeknek a folyamatoknak köszönhetően a két világháború 

között jelentős különbség a cseh és szlovák területek városodottságában nagy mértékben 
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csökken, amennyiben a városokban élő népesség arányát tekintjük. Hasonló felzárkózás 

mutatkozik az iparosodottság tekintetében is; Szlovákia esetében az ipari termelés egy főre 

jutó értéke 1960-ban még 11%-os lemaradásban volt, 1976-ra viszont minimálisra, 4% alá 

csökkent ez a különbség (Gulyás 2005). 

Lengyelország a második világháborút követően újabb jelentős határváltozásokon esik 

keresztül. A keleti területekkel együtt néhány regionális központ (Lemberg, Tarnopol, 

Vilnius) is a Szovjetunióhoz kerül, viszont a nyugati határ Odera-Neisse vonalra való 

áthelyezésével két jelentős központ – Szczecin és Wroclaw – valamint Felső-Szilézia 

korábban Németországhoz tartozó ipari központjai Lengyelország részeivé válnak, ahogy a 

két világháború között nemzetközi státuszú Gdansk is. A területi változások városhálózati 

mérlegének másik sajátossága, hogy míg az elcsatolt keleti régiókban a mezővárosok 

domináltak, addig az „új” területek városai mind infrastrukturális, mind funkcionális 

tekintetben fejlettebbek voltak. Ezt jelentős mértékben ellensúlyozta viszont a háborús 

pusztítások mértéke, amely a főváros esetében volt a legjelentősebb; Varsó teljes újjáépítésére 

volt szükség. A háborús károk helyreállításával párhuzamosan zajlott a nyugati területek 

népességcseréje; az addig zömében németek által lakott nagyvárosokba és ipari központokba 

nagyrészt az elvesztett keleti területekről származó lengyel lakosság települt be. 

A beruházások termelő tevékenységre – elsősorban az iparfejlesztésre – irányuló erőteljes 

koncentrációja maradéktalanul érvényesült Lengyelországban az 1950-es években; a 

városfejődés kizárólagos forrása az ipartelepítés és –fejlesztés volt. Az ipartelepítés területi 

allokációja szem előtt tartotta a területi kiegyenlítés elvét, ennek hatására új ipari központok 

jöttek létre a ritkább városhálózattal rendelkező térségekben, de ez nem csökkentette 

számottevően az egyenlőtlenségeket. Az 1960-as években tovább erősödött az 

alulurbanizáltság karaktere, a vidékről városokba irányuló migráció egyre inkább a 

nagyvárosokra és a felső-sziléziai iparvidékre kezdett koncentrálódni. A következő 

évtizedben újabb lendületet kapott az ipartelepítés és ezzel párhuzamosan az urbanizáció a 

városhiányos régiókban, ami az ország keleti területein az 1980-as évekig fenntartotta a 

városnövekedés stabil folyamatát, miközben ebben az időben a nyugat-lengyelországi városok 

népessége már stagnált, vagy csökkenésnek indult. 

A viszonylagosan kiegyensúlyozottnak tekinthető lengyel városhálózat súlypontjai csak kis 

mértékben változtak a szocializmus évtizedei alatt; a főváros utáni második szintet képező 

regionális központok megtartották, sőt némiképp erősítették is szerepüket. 
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A magyarországi városhálózat alakulását a szocializmus első évtizedében az extenzív 

iparosítás határozza meg. Az 1950-es években az ipartelepítés koncentrációs szakaszáról 

beszélhetünk (Kiss 2002), amelynek területi hangsúlyai a középhegységek vonalában húzódó 

ipari-energetikai tengelyre esnek. Ez nem jelent nagyobb mértékű területi átrendeződést a 

második világháborút megelőző időszakhoz képest, tulajdonképpen az ipar „örökölt” 

térszerkezetéről beszélhetünk (Barta 2002). Bár az első ötéves tervben megfogalmazzák a 

területi különbségek ipari beruházásokon keresztül történő mérséklésének célját, a 

gyakorlatban ez nem valósul meg. A legfontosabb prioritások közé az acélgyártás, a 

szénbányászat, a hadiipar és a gépgyártás fejlesztése tartozik, amelynek következtében tovább 

nő az ipar területi koncentrációja. Ennek részét képezi Budapest súlyának további növekedése 

az ipari termelésben és foglalkoztatásban; az első két ötéves terv beruházásainak mintegy 

35%-a esik a fővárosra és Pest megyére; a gyáripar alkalmazottainak 45%-a dolgozik 

Budapesten 1960-ban (Markos 1962). Az új iparvárosok létrehozása is többségében az ipari 

tengely mentén valósul meg. A regionális központok közül Miskolc és Pécs gyors fejlődése 

emelhető ki ebben az időszakban, előbbi 66, utóbbi 41 ezer fővel növeli a népességét 1941 és 

1960 között (Beluszky 2003). 

Az 1956-ot követő időszak gazdaságpolitikai változásaival alapvetően nem szorul háttérbe az 

extenzív iparosítás, viszont mind az ágazati, mind pedig a területi hangsúlyokban 

tapasztalhatók bizonyos átrendeződések. Az iparosítás eszközként kellett, hogy szolgáljon a 

területi különbségek mérséklése és a városfejlesztési célok érdekében. Ez a folyamat az ipar 

dekoncentrációjával, a kevésbé iparosodott területek munkaerő-feleslegének felszívásával, és 

a feldolgozóipar fejlesztésével az agrártérségek városi központjainak relatív megerősödését 

eredményezte. Az ipari foglalkoztatottság növekedésének területi súlypontjai eltolódtak, ami a 

régióközpontok népességváltozásának ütemében is érzékelhető; Debrecen és Szeged 

népességnövekedése felzárkózott Miskolchoz és Pécshez. 

Az 1960-as évek második felének gazdasági reformkísérletei nagyban érintették a területi 

tervezést is, még hangsúlyosabbá vált a törekvés Budapest térszerkezeti súlyának 

mérséklésére és a regionális központok fejlesztésére. Az 1971-es Országos Településhálózat-

fejlesztési Koncepcióban prioritásként szerepelt a központi szerepkörű települések kiemelt 

fejlesztése, és egy differenciált központhálózat kialakítása, amelyben az öt megyei jogú város 

képviselte a főváros mögötti második szintet. Az 1970-es években tovább folytatódott a 

közép- és nagyvárosok dinamikus növekedése, amit elősegített a kommunális beruházások – 

elsősorban az állami lakásépítések – szélsőséges koncentrációja is.  
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Az 1980-as évek recessziója, az állami beruházások visszafogása az urbanizációra is lassító 

hatást gyakorolt, ebben az évtizedben már nem nőtt számottevően a regionális központok 

népessége, sőt bizonyos esetekben – Miskolc, Pécs – az évtized közepétől már 

népességcsökkenés tapasztalható. 

Románia esetében az iparosításra épülő városfejlődés szakaszai hasonlóan alakulnak, mint 

Magyarországon. Az 1950-es évek nagyberuházásai a már meglévő ipari központokban, 

illetve a nagyvárosokban koncentrálódnak. Ezáltal jelentősen felgyorsul a regionális 

központok népességének növekedése, míg 1948-ban még csak három város népessége éri el a 

100 000 főt, addig 1966-ban ez a szám már 13, ekkorra ezekben a városokban él a Bukaresten 

kívüli városi népesség több mint egyharmada. 

A romániai iparfejlesztés 1960-as évek második felében végbemenő változásai a 

magyarországinál kisebb mértékű dekoncentrációt és diverzifikációt hoztak, a nehézipar 

túlsúlya, az új ipari létesítmények túlméretezettsége, illetve az iparvárosok és ipari térségek 

monofunkcionalitása jellemző maradt tulajdonképpen a szocialista időszak végéig. 

A két világháború közötti időszakhoz hasonlóan a szocializmus évtizedeiben is folytatódott az 

erdélyi nagyvárosok esetében az etnikai szerkezet átalakulása, még inkább felgyorsult a 

román nemzetiségű népesség vidéki térségekből történő beáramlása.  

A vizsgált országok közül Bulgária kiinduló pozíciói voltak a legkedvezőtlenebbek az 

urbanizáció tekintetében. 1946-ban a foglalkoztatottak közel 80%-a a mezőgazdaságban 

dolgozott, a városi népesség aránya pedig 25% alatt maradt. A szocialista gazdaságpolitikában 

az első, 1950-es évek közepéig tartó szakaszt kevéssé jellemezte a gyors iparosítás, az 

elsődleges prioritást a mezőgazdaság nagyüzemi átalakítása jelentette, ezáltal a 

városnövekedés üteme lassú volt. A második, 1970-es évek közepéig tartó szakaszra a 

koncentrált iparfejlesztés volt a jellemző, amelynek során az ipari beruházások túlnyomó 

többsége az 1959-ben létrehozott gazdasági körzetek központjaiban realizálódott. Ez jelentős 

mértékű falvakból városokba tartó migrációt indított el, 1956 és 1975 között a városok 

vándorlási nyeresége megközelíti az 1 000 000 főt (Ganev 1988). Az 1975 utáni időszak 

domináns folyamata már nem a rurális térségekből történő bevándorlás, hanem a 

városhálózaton belüli népességkoncentráció növekedése; a migráció fő iránya a kisvárosokból 

a régióközpontok, elsősorban az ország legfontosabb ipari központjának számító Plovdiv, 

valamint a fekete-tengeri kikötők – Burgasz, Várna – felé irányul. 1990-re a városi népesség 

közel 70%-a 50 000 főnél népesebb városokban élt. 



62 
 

Ausztriában az ország megszállási övezetekre való felosztása 1945-1955 között jelentős hatást 

gyakorolt a népesedési viszonyok regionális egyenlőtlenségeire és ezáltal a városnövekedésre 

is. A szovjet és a szövetséges megszállási övezetek között jelentős eltérések mutatkoztak a 

gazdasági folyamatok tekintetében.  A Szovjetunió saját megszállási övezete – Alsó-Ausztria, 

Burgenland és részben Bécs valamint Linz – területén a gazdasági erőforrások saját célra való 

kiaknázására törekedett, amelynek legfontosabb eleme a korábban német tulajdonú vállalatok 

szovjet kézbe kerülése volt (Müller 2005). Ez a 450 vállalat az ország munkaerejének 10%-át 

foglalkoztatta, és stratégiai ágazatokat foglalt magában, például a kőolajkitermelés és -

feldolgozás szinte teljes egészében szovjet irányítás alá került (Beer 2006). A szövetséges 

megszállási zónákban ezzel szemben jelentős befektetések történtek a háborús károk 

helyreállítására, elsősorban az ipar tekintetében (Tweraser 2000). Az UNRRA, majd az ERP 

(Marshall-segély) keretében a megszállás 10 éve alatt mintegy 1,6 milliárd dollárnyi segély 

érkezett az országba, dominánsan a nyugati szövetségesek megszállási zónáiba (Haas 2007). 

A nyugati területek fejlesztése a foglalkoztatási lehetőségek bővülésével is járt, ezáltal 

jelentős mértékű kelet-nyugat irányú népességvándorlás indult el. A vándorlás elsődleges 

célterületei Salzburg, Tirol és Vorarlberg tartományok voltak. 1945 tavasza és nyara között a 

szovjet zónát a teljes népesség 11%-a hagyta el, az elvándorlás a következő évtizedben, az 

utazási korlátozások bevezetésével lassabb üteművé vált, de folyamatos maradt (Eder – Halla 

2016). A gazdasági folyamatok regionális egyenlőtlenségei tartósan nyomot hagytak a 

városfejlődés és városnövekedés folyamatain is. Az 1950-es évek vándorlási folyamatainak 

következtében a korszerkezetben mutatkozó regionális egyenlőtlenségek is markánsabbá 

váltak, hatást gyakorolva a természetes népmozgalom folyamataira. Ez a hatás tartós maradt, 

a népesedési viszonyok keleti és nyugati tartományok közötti egyenlőtlenségei az 1960-as és 

1970-es években is markánsak (HABITAT 1996). Az eltérő tendenciák megfigyelhetők a 

regionális központok népességének 1945 utáni alakulásában is. Salzburg és Innsbruck 

esetében főként az 1961-1971 közötti időszakban mutatkozik jelentős népességnövekedés, 

míg ennek mértéke Graz és Linz esetében szerényebb (2. ábra). Az 1970-es években 

felgyorsuló szuburbanizációs folyamatok hatására a regionális központok népesedési trendjei 

közeledést mutattak egymáshoz (Kakas – Gruber 2015). 
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2. ábra. Ausztria nagyvárosainak népességváltozási trendjei (a népesség számának 

százalékos változása a megelőző népszámláláshoz viszonyítva), 1951-1991 

 

Forrás: Statistik Austria, népszámlálási adatok 

4.4. Kelet-Közép-Európa városhálózata a rendszerváltás után 

 

A kelet-közép-európai városfejlődést meghatározó keretfeltételek a rendszerváltásokat 

követően alapvető változásokon mentek keresztül. Ennek köszönhetően jelentős átalakulás 

mutatkozik a városok, és ezen belül a regionális központok helyzetében, szerepében és 

hierarchiájában. A politikai, gazdasági és társadalmi környezet átalakulásának vannak az 

egész régióra általánosítható elemei, viszont emellett találhatunk jó néhány olyan specifikus 

tényezőt is, amelyek országonként, vagy akár régiónként eltérő mértékben gyakorolnak hatást 

a városhálózat alakulására. Ezek mögött a specifikus tényezők mögött egyrészt olyan öröklött 

okok húzódnak meg, amelyek az egyes országok urbanizációs szintjének különbségeiből, 

vagy éppen a városhálózat egyensúlytalanságainak eltérő mértékéből adódhatnak, másrészt 

szerepet játszanak az európai és globális gazdasági hálózatokba való reintegráció eltérő 

lehetőségei is. A továbbiakban elsőként a általánosítható feltételek összefoglalására teszek 

kísérletet, majd ezt követően a specifikumok bemutatásán keresztül közelítem meg a 

városhálózat átalakulásának eltérő területi mintázatait. 
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4.4.1. A városfejlődésre ható általános tényezők 1990 után 

 

A posztszocialista átalakulás városfejlődésre ható alapvető jellegzetességeivel kapcsolatban 

alkalmazható a hagyományos tipizálás, felbonthatjuk őket politikai, gazdasági, demográfiai és 

társadalmi tényezőkre. Mindenképpen fontos azonban megjegyezni, hogy a tényezők jelentős 

részének besorolása nem egyértelmű; például a foglalkoztatási struktúra átalakulása és a 

munkanélküliség megjelenése ugyanúgy felfogható gazdasági, mint társadalmi jelenségként, 

vagy éppen az önkormányzatiság rendszere, a helyi autonómia és döntéshozatali folyamatok 

ugyanúgy értelmezhetők politikai, mint társadalmi oldalról. Ezen túl természetesen nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül a nagy rendszerek közötti kölcsönhatásokat, a folyamatok 

egymásból következőségét sem. Az alábbiakban összegzett hatásmechanizmusokra tehát 

inkább egy jelentős átfedéseket mutató rendszerként kell tekintenünk. 

Amennyiben a makroszinttől közelítünk a mikroszint felé, a politikai tényezők közül elsőként 

a nemzeti szuverenitás „újjáépülése” említhető meg. A régió országainak szovjet befolyás és 

fennhatóság alól való kikerülése, a politikai és gazdasági integráció szocialista 

intézményeinek, közegeinek – Varsói Szerződés, KGST – lebomlása a településhálózat 

alakításában jelentős szerepet játszó ágazati politikák esetében is nagyobb mozgásteret, illetve 

kisebb mértékű uniformizáltságot biztosít. 

Hasonlóképpen a makrotényezők közé sorolható Európa kelet-nyugati megosztottságának 

politikai értelemben való megszűnése, amely nemcsak a nemzetgazdaságok szintjén vezet az 

elszigeteltség megszűnéséhez, hanem a városokat is egy új versenytérbe helyezi, illetve 

kapcsolatrendszereik sajátosságait is átalakítja. A városok – elsősorban a fővárosok és 

régióközpontok – betagozódása az európai városhálózatba, mind a lehetőségek, mind a 

kihívások tekintetében új helyzetet teremt. 

A rendszerváltást követően Kelet-Közép-Európa államaiban – eltérő mértékkel és jelleggel 

ugyan, de – végbemegy a területi közigazgatás struktúráinak átalakítása, amely bizonyos 

városok esetében egyrészt az adminisztratív-igazgatási funkciók, másrészt pedig a 

városhálózatban elfoglalt pozíciók tekintetében hozhat változásokat. 

A demokratikus politikai átalakulás szerves részét képezi a helyi autonómia visszaállítása, a 

különböző tanácsrendszerekről a valódi önkormányzatiságra való áttérés. Ez egyrészt 
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biztosítja a helyi döntéshozatali kompetenciák érvényesülését, másrészt pedig teret enged a 

helyi társadalom aktív közreműködésének a települési környezet és folyamatok alakításában. 

Az új önkormányzati rendszerek általában a területi és települési rendszer hierarchikus 

struktúráit is feloldják, az alá-fölérendeltség mértéke jelentősen csökken.  

A politikai környezet átalakulásának vizsgálata során természetesen nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a területi politika és a területfejlesztés kérdéskörét sem. Amennyiben 

általánosságban próbáljuk meg értékelni a változást ezen a területen; két fő tényezőt kell 

kiemelnünk. Az első a területi politika és tervezés „önállósodása”, kilépése a 

gazdaságpolitikai céloknak való erős alárendeltség szerepéből. Másodikként pedig a 

centralizáció és a döntési hierarchia átalakulása, a bottom-up modellek, ezáltal a helyi és 

regionális sajátosságokat és igényeket jobban figyelembe vevő tervezési folyamatok 

szerepének erősödése említhető. 

A gazdasági átalakulás legfontosabb jellemzője az állami tulajdonon alapuló tervutasításos 

rendszer lebomlása és a szabad piaci verseny környezetének megteremtése. Ez az átmenet utat 

enged a nemzetközi tőkeáramlásnak, illetve a technológiatranszfernek. A városhálózat 

esetében ez elsősorban azt eredményezi, hogy a központból irányított iparfejlesztés, amely az 

államszocialista berendezkedés idején az urbanizáció domináns hajtóereje volt, átadja a helyét 

a piaci verseny folyamatainak. 

Az ágazati hangsúlyok megváltozása leginkább a tercierizálódás felgyorsuló ütemében érhető 

tetten; míg a szocializmus késői időszakában ez a folyamat inkább szelektív és exkluzív 

jellegű volt, elsősorban a fővárosokat és bizonyos nagyvárosi térségeket érintve erősebben, 

addig a rendszerváltást követően általánossá válik. 

A piaci átmenet kedvezőtlen hatásai között elsőként a munkanélküliség megjelenése – és az 

1990-es évtized első felében tömegesedése – említhető. A foglalkoztatás erős térbeli 

koncentrációja következtében az első időszakban a városok foglalkoztatási potenciálja 

csökken jelentős mértékben. 

Mind az ágazati hangsúlyok eltolódásával, mind pedig a munkanélküliséggel erősen 

összefügg az ipar – főként a hagyományos nehézipar – válsága. Párosulva azzal, hogy a 

szocialista iparfejlődés hatására a régióban sok monofunkcionális ipari központ és térség 

alakul ki, olyan válságövezetek jönnek létre, amelyek esetében a strukturális problémák 
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enyhítésére, feloldására többségében elégtelenek mind a belső, mind pedig a külső 

erőforrások. 

A kelet-közép-európai régiók és városok európai versenytérbe történő kilépése természetesen 

gazdasági oldalról is értelmezhető, ami abban is megmutatkozik, hogy újra felértékelődik a 

földrajzi pozíció szerepe. Ez jelentős mértékben hozzájárul a városhálózat dinamikájában 

mutatkozó belső egyenlőtlenségek növekedéséhez, tipikusan erősítve a nyugat-keleti 

fejlettségi lejtő érzékelhetőségét a régió országain belül. 

A demográfiai keretfeltételek közül a migráció jellegzetességeinek és irányainak 

megváltozása inkább következménynek fogható fel, így a későbbiekben térek ki rá 

részletesen. Nem szabad viszont figyelmen kívül hagynunk a természetes népmozgalom 

sajátosságait. A régió országai a rendszerváltás idejére többé-kevésbe eljutnak a demográfiai 

átmenet azon szakaszába, amelyet a termékenység alacsony szintje jellemez. Ez a nyugat-

európainál kedvezőtlenebb halálozási mutatókkal párosulva a népesség számának stagnálását, 

illetve csökkenését hozza magával. Ezen folyamatok következményei a korszerkezet 

átalakulásában, az elöregedésben is megmutatkoznak, amely kiemelten érinti a városokat, 

ezen belül is a nagyvárosokat. 

A társadalmi változások kifutása a politikai és gazdasági intézményrendszer átalakulásához 

képest természetesen egy hosszabb és árnyaltabb folyamatnak tekinthető. Bizonyos 

strukturális változások azonban gyorsan érzékelhetővé váltak. 

Az állami kiegyenlítő mechanizmusok szerepének csökkenése a jövedelmi és jóléti 

viszonyokra gyors hatást gyakorolt, amely a foglalkoztatás mértékének csökkenésével 

párosulva az egyenlőtlenségek gyors növekedéséhez vezetett. Hamar megmutatkozott, hogy 

azok a rendszerváltással kapcsolatos várakozások, amelyek egy gyors középosztályosodási 

folyamatot vetítettek elő, irreálisak. A társadalmi átalakulás útja nem Nyugat-Európa irányába 

mutatott, hanem egy olyan sajátos modellként volt értelmezhető, amelyben bizonyos, a 

harmadik világra jellemző elemek is megtalálhatók voltak. 

A társadalom szétszakadásával párhuzamosan nemcsak a szegénységben élők aránya, hanem 

a szegénységi kockázatok köre is bővült, és gyors ütemben „termelődött ki”, és vált láthatóvá 

a valódi underclass, az a társadalmi réteg, amely tagjainak a hátrányos helyzetekből önerőből 

való kitörésre minimális esélye volt, és a szegénység, valamint a depriváció generációs 

továbböröklésének bázisát képezte. Ezt a helyzetet súlyosbította az állami ellátórendszerek 
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eszköztelensége, a piaci átmenetből fakadó tartós társadalmi hátrányok enyhítéséhez 

szükséges erőforrások hiánya. Az egyenlőtlenségek elmélyülése és a hátrányos helyzetek 

komplexitása a nagyvárosok társadalmán gyorsan nyomokat hagyott, egyrészt a 

kényszermigráció, másrészt pedig bizonyos nagyvárosi övezetek, lakókörnyezetek társadalmi 

zárvánnyá, szegregátummá válása képében. 

 

4.4.2. A városhálózat átalakulásának elsődleges tendenciái a rendszerváltás után 

 

A rendszerváltást követő időszak egyik legszembetűnőbb tendenciája az, hogy a kelet-közép-

európai országokban megáll a városi népesség számának és arányának növekedése. Az 

urbanizációs folyamatok lelassulása már az 1980-as években tapasztalható volt, de 

általánosságban még a növekedés volt jellemző erre az évtizedre. A városi népesség számának 

1990-es években való kismértékű növekedése Magyarországon elsősorban a várossá 

nyilvánításoknak köszönhető, Románia és Bulgária esetében minimális mértékben növekszik 

ugyan a városokban élők aránya 1990 és 2000 között, de ez javarészt annak köszönhető, hogy 

a városi népesség esetében a fogyás az általánosnál lassabb ütemű, a városlakók abszolút 

száma ebben a két országban is csökken. Amennyiben az 1989-es városállományt vesszük 

alapul; a régió összes országában csökkenés mutatható ki. A 2. táblázat jól mutatja a 

városnövekedési trendek rendszerváltással párhuzamos megfordulását. 
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2. táblázat. A kelet-közép-európai városok relatív népességváltozása, 1980-2005. 

 1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 

 Városok száma 

Relatív növekedés* 131 113 94 62 77 

Relatív csökkenés* 19 37 56 88 73 

 ezrelék 

Éves növekedési ütem – 

városi népesség 

1,80 1,00 0,16 -0,45 -0,39 

Éves növekedési ütem – 

teljes népesség 

0,75 0,40 -0,45 -0,34 -0,28 

* A sorokban azon városok száma látható, amelyek népességváltozási üteme az adott 

időszakra vonatkozóan meghaladta (relatív növekedés), illetve alulmúlta (relatív csökkenés) a 

saját országára vonatkozó népességváltozás ütemét 

Forrás: Mykhnenko – Turok (2007) 

Az urbanizáció lelassulásának okai között szerepelnek a természetes népmozgalomban 

mutatkozó kedvezőtlen tendenciák, de önmagukban ezekkel nem magyarázhatók a 

folyamatok. Jelentősebb tényezőként áll a háttérben a vándorlási folyamatok jellegének és 

irányának megfordulása. A szocializmus időszakára jellemző migrációs trendek a 

rendszerváltást követően megfordulnak; a vándorlás domináns iránya a városokból kifelé 

mutat. Milyen okok állnak ennek hátterében?  

1. Az ipar válsága. A munkahelyek számának visszaesése a legjelentősebb mértékben a 

dominánsan városokba települt ipar esetében mutatkozik meg. Ez főként azoknak a 

városoknak az esetében gyorsítja fel az elvándorlást, amelyek foglalkoztatási 

szerkezete egyoldalú, domináns módon az iparra épül. 

2. A jövedelmi viszonyok romlása. Az ipari foglalkoztatás bázisának szűkülésén túl a 

gazdasági válságtendenciák általánosabb jelentkezése is növeli a városokból való 

elvándorlás mértékét. Az alacsonyabb jövedelmű rétegek esetében a „túlélési 

stratégiák” egyik elemévé válik a városból a vidéki térségekbe való költözés, 

elsősorban a megélhetés alacsonyabb költségei miatt. A vándorlás ilyen jellegű 
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motivációs bázisa a régióban nyugatról keleti irányban haladva egyre 

karakterisztikusabb. 

3. A szuburbanizáció erősödése. Míg az előző két ok esetében elmondható, hogy 

alapvetően kényszermigrációt generálnak, addig azt is tapasztalhatjuk, hogy a „valódi” 

szuburbanizáció, amely modellszerűen a középrétegeket érinti, ugyancsak erőre kap a 

rendszerváltást követően. A nagyvárosi agglomerációk többségének kialakulása a 

szocializmus időszakában atipikusnak tekinthető a nyugat-európaihoz képest, mivel 

növekedésük szinte kizárólagos bázisa az 1980-as évekig a kívülről való beköltözés. 

1989 után ebben a tekintetben is megfordul a trend, az agglomerációk növekedésében 

a nagyvárosból való kiköltözés jóval hangsúlyosabb szerepre tesz szert. 

A migrációs tendenciákkal kapcsolatban megállapítható tehát egyrészt az, hogy a domináns 

vándorlási irány rendszerváltást követő megfordulásában a leginkább jelentős szerepet a 

különféle gazdasági kényszerek, illetve szükségszerűségek által kikényszerített mozgások 

játsszák. Másrészt, leegyszerűsítve úgy is fogalmazhatunk, hogy az 1990-es évekre a az 

urbanizációs ciklusok közül kettő; a szuburbanizáció és a dezurbanizáció egymással 

párhuzamosan zajlik.  

A népesség számának változását tekintve elmondható, hogy a csökkenési folyamatok a 

városhálózaton belül erőteljesebben érintették a nagyvárosokat, régióközpontokat. A vizsgált 

országok majd mindegyikéről elmondható, hogy – ugyan változó mértékben, de – mindenhol 

csökkent a 100 000 fő feletti népességű városok részesedése a teljes városi lakosságon belül, 

ez alól mindössze Bulgária jelent kivételt.  

A demográfiai folyamatok átalakulásán túl jelentős változások mentek végbe a 

városhálózatban a gazdasági struktúra átrendeződésével párhuzamosan. A területi fejlődést és 

egyenlőtlenségeket, így a városhálózat alakulását meghatározó gazdasági tényezők köre 

bővült és átalakult. A legfontosabb hatásmechanizmusokat és következményeiket az 

alábbiakban lehet összefoglalni: 

1. Globalizációs hatás. A térség gazdaságát jelentős mértékben dinamizáló külföldi 

tőkebefektetések területi eloszlása jelentős egyenlőtlenségeket mutat. Ezek az 

eltérések a régió országai között is jól kimutathatóak, de látványos az egyes 

országokon belüli területi koncentráció is. Ezáltal felértékelődik a földrajzi 

elhelyezkedés, illetve a tőkevonzó képesség egyéb tényezőinek szerepe a városok 
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közötti versenyben. a tőkebefektetések területi koncentrációjának következtében a 

regionális központok közül kevés „nyertese” volt ennek a folyamatnak. 

2. Versenyhatás. A piaci átmenettel párhuzamosan a térszerkezet alakításában a központi 

tervezési mechanizmusok szerepe jelentős mértékben csökken. Ez azzal a 

következménnyel jár a városok számára, hogy amíg a rendszerváltás előtt főként a 

hagyományos vonzásközponti szerepek mentén tagozódtak be a városhálózat 

hierarchikus struktúrájába, addig ezek a tényezők az 1990-es években jelentősen 

vesztettek a súlyukból, és helyüket elsősorban a gazdasági teljesítőképesség és az 

innovációs környezet megléte vette át. 

3. Strukturális hatás. A városok fejlődési potenciálját, ezáltal a pozíciójukban mutatkozó 

változásokat jelentős mértékben befolyásolta az „örökölt” gazdasági struktúra. a 

monofunkcionális ipari térségek válságövezetté válása súlyos és tartós negatív 

hatásokat gyakorolt azok központjaira is. Hasonló problémák mutatkoznak azokban a 

térségekben is, ahol a késői szocialista iparosítás alapját a helyi és regionális 

beágyazottság kis mértékével jellemezhető leányvállalati, telephelyi ipar képezte. 

A városhálózatban történő mozgások kulcstényezője tehát a rendszerváltozást követő időszak 

válságtényezőinek kezelésére való képesség, illetve az új környezethez való alkalmazkodás 

sikeressége volt. Általánosságban elmondható, hogy az átalakulás három szakaszra – 

válságból való kilábalás, alkalmazkodás és bekapcsolódás, belső erőforrások mobilizálása – 

bontható. Az, hogy ezeken a szakaszokon milyen időtávban és milyen módon mentek 

keresztül a térség regionális központjai, domináns módon határozza meg pozíciójukat mind a 

régió, mind pedig Európa városhálózatán belül. Az elsődleges szelekciós tényezőnek az egyes 

szakaszokból való továbblépés képessége tekinthető; azok a városok, amelyeknek a 

strukturális válság ciklusából nem, vagy csak későn sikerült kitörniük, tartós versenyhátrányra 

tettek szert. 

A következőkben az átalakulás általános tendenciáin túl a nemzeti sajátosságokat is 

figyelembe véve országonként mutatom be az elmúlt két és fél évtized legjelentősebb 

átalakulási folyamatait, illetve a városhálózat aktuális állapotát, különös tekintettel a 

régióközpontok helyzetére és szerepére. 
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4.5. A posztszocialista átalakulás folyamatai és következményei, a kelet-

kőzép-európai országok városhálózata a jelenben 

 

4.5.1. Bulgária 

 

A régió országai közül a városhálózat rendszerváltást követő átalakulásának tekintetében 

Bulgária futja be az egyik leginkább specifikus pályát. Az országban a rendszerváltást 

követően is növekszik a városi népesség aránya (4. ábra). A rendszerváltást követő években 

az ipari központok ugyan jelentősen veszítenek népességükből, de az évtized közepén ez a 

folyamat lelassul, illetve több esetben megfordul. 

3.  ábra. A városi és falusi népesség arányának változása Bulgáriában, 1946-2011 

 

Forrás: NSI alapján saját szerkesztés 

Bulgária esetében azt tapasztalhatjuk, hogy az 1990-es években a migráció alapvető iránya 

nem fordul meg, a városok továbbra is vonzzák a népességet. Fontos sajátosság azonban, 

hogy ez az urbanizáció jelentős mértékben koncentrált, sokkal inkább kelet-európai, mint 

közép-európai vonásokat mutat (Hardi – Baráth – Csizmadia – Uszkai 2014). Az 1980-as 

évek közepéig ugyanis a falvakból városokba irányuló migráció volt domináns, viszont ezt 

követően ennek helyét átvette a kisvárosokból a nagyobb központok felé mutató vándorlás 

(Mladenov – Ilieva 2012). Ennek következtében elmondható, hogy a vándorlási nyereség 
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bizonyos regionális központok esetében jelentősen kompenzálta a természetes 

népmozgalomból adódó veszteséget, Burgasz, Plovdiv és Várna esetében pedig az 

ezredfordulót követően a népesség számának abszolút növekedéséhez vezetett. Amíg az 

ország népessége 1990 és 2015 között 18%-kal csökkent, addig a 100 000 főnél népesebb 

városok – Szófiát leszámítva – esetében ez a mutató csak 9, a három fent említett regionális 

központot tekintve pedig mindössze 2%. A vidéki térségek gyors ütemű depopulációján túl a 

rendszerváltást követően érezhetővé válik tehát a kisvárosok hanyatlása, amely a területi 

egyenlőtlenségek növekedésén túlmenően jelentős kiterjedésű depressziós térségek 

kialakulásához vezet. 

A rendszerváltást közvetlenül követő néhány év a területi egyenlőtlenségek mérséklődését 

hozta annak következtében, hogy a fejlettebb térségeket jobban érintette az ipar válsága. Ezek 

a folyamatok a főváros mellett a regionális központok egy részét is az átlagos mértéknél 

jelentősebben sújtották, például a legerősebben iparosodott Burgasz esetében az egy főre jutó 

nemzeti jövedelem az országos mutató kétszerese volt 1989-ben, de 1991-re már alig haladta 

meg az átlagot (Minassian – Totev 1996). A munkanélküliség drasztikus növekedése 1993-ra 

a fejletlenebb régiókat is elérte, ezáltal növekvő pályára állítva a területi egyenlőtlenségeket. 

Az 1990-es évek első felének recessziójából való kilábalás szakasza fenntartotta, sőt növelte a 

koncentráció mértékét. A főváros súlya tovább növekedett, a fizikai és humán tőke 

áramlásának elsődleges célpontjaként. Ezt az egyensúlytalanságot jól illusztrálja két adat: az 

ezredfordulón Szófiában és régiójában a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 

kétszeresen haladta meg az országos átlagot, illetve ide érkezett 2004-ig a külföldi 

tőkebefektetések 60%-a (Monastiriotis 2008). Az egyenlőtlenségek struktúrája a nagyvárosok 

és a vidéki térségek polarizációján alapult, és szubregionális jelleget öltött a válságtérségekből 

szigetszerűen kiemelkedő központokkal. 

Az ezredforduló idejére a regionális központok fejlődési pályái stabilizálódni látszottak, 

alapvetően kétfajta irányt véve. A szerkezetváltáson sikeresen áteső és a tőkebefektetéseket 

vonzó fekete-tengeri kikötővárosok – Burgasz és Várna – valamint a 2000 után gyors 

ütemben újraiparosodó Plovdiv kiemelkedett a központok sorából. Népességvonzó 

képességük nemcsak pozitív vándorlási egyenlegükben mutatkozott meg, hanem abban is, 

hogy esetükben megindult az agglomerálódás, illetve a szuburbán zónák kialakulása. A másik 

oldalon állnak azok a regionális központok, amelyek esetében a szigetszerű jelleg fennmaradt, 

foglalkoztatási potenciáljuk bővülési üteme lassú volt, és nem voltak képesek dinamizálni 



73 
 

alapvetően agrártermelésre berendezkedett vonzáskörzetüket. A 100 000 lakosnál népesebb 

városok közül ide tartozik Pleven, Rusze, és részben Sztara Zagora. Ezekre a központokra 

népességfogyás jellemző, és az ezredforduló után már nem csak a kedvezőtlen természetes 

népmozgalmi folyamatoknak köszönhetően, hanem annak is, hogy vándorlási egyenlegük is 

tartósan negatívba fordult. Pleven és Rusze népessége 1990 és 2015 között mintegy 

negyedével csökkent. 

A bolgár területi politika intézményesülése az ezredforduló környékén ment végbe. A 

regionális fejlesztési források területi allokációja az első időszakban ugyancsak a 

nagyvárosoknak kedvezett, a támogatások közel kétharmada a növekedési zónákat célozta, 

amelyek nagyrészt megegyeztek a regionális központokkal és szűkebb térségükkel (Totev 

2004). Ez a tendencia folytatódott az évtized közepétől is; a 2007-2013-as időszakra 

vonatkozó nemzeti fejlesztési terv megerősítette a nagyvárosok mint növekedési pólusok 

fejlesztésének prioritását (Mihailov 2011). 

Bulgária jelenlegi városhálózata erős monocentrikusságot és többszintű egyensúlytalanságot 

mutat. A főváros túlsúlya jelentős, és ennek mértékében nem mutatkozott csökkenés az elmúlt 

két és fél évtizedben, sokkal inkább a polarizációs tendenciák voltak meghatározóak. A 

városhálózat második szintjét alkotó regionális központok fejlődési pályája és hálózatban 

betöltött szerepe is megosztottságot mutat, Várna és Plovdiv mind gazdasági potenciáljuknak, 

mind pedig méretüknek köszönhetően képesek valódi térszervező hatást gyakorolni és 

szélesebb vonzáskörzetet kialakítani. Bár kisebb léptékben, de hasonló karakterrel 

jellemezhető Burgasz is. A régióközpontok másik csoportja esetében mind a területi 

beágyazottság, mind a fejlődési potenciál gyengébb. A nagyvárosok után egy újabb jelentős 

törésvonal húzódik; a középvárosok esetében inkább csak szórványos példákat találhatunk az 

új gazdasági környezethez való sikeres alkalmazkodásra. A kisvárosok – elsősorban a 

leszakadó agrártérségek és határ menti régiók mikrotérségi központjai – válsága tartósnak 

tűnik, túlnyomó többségükre a jelentős mértékű elvándorlás és népességcsökkenés jellemző. 

A településhálózat polarizációjának mérséklődése és a policentrikus városhálózat kialakulása 

jelentős akadályokba ütközik. 

4.5.2. Csehország 

 

Csehország esetében a tradicionálisan kiegyensúlyozottnak tekinthető városhálózat általános 

struktúrájában nem hozott alapvető változást a politikai rendszerváltás és a piaci átmenet, a 
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városhierarchia tekintetében nem történtek jelentős elmozdulások. A gazdasági struktúra 

átalakulása viszont differenciálttá tette a regionális központok funkcionális sajátosságait, 

illetve növekedési potenciálját. 

A piacgazdasági átmenet Csehországban is a területi egyenlőtlenségek növekedésével járt 

együtt. Az egyenlőtlenségek regionális dimenzióját tekintve ez leginkább az ország nyugati és 

keleti térségei közötti különbségek elmélyülésében mutatkozott meg. A transzformációs 

válság két okból érintette jelentősebb mértékben az ország keleti régióit. Egyrészt a területi 

kiegyenlítést szem előtt tartó szocialista fejlesztéspolitika öröksége miatt, amely jelentős 

mértékben a térségbe koncentrálta a hagyományos nehézipar és a hadiipar termelési 

kapacitásait. Másrészt szerepet játszott a kedvezőtlen földrajzi pozíció is; Csehszlovákia 

1993-ban történt felbomlásával a keleti régiók még inkább periferikus helyzetbe kerültek. A 

legsúlyosabb és legtartósabb válságot Ostrava és térsége, az ország legjelentősebb nehézipari 

koncentrációja élte át, ahol a rendszerváltás idején az ipari foglalkoztatottak 85%-a a 

bányászatban és a nehéziparban dolgozott (Lux 2009). 

A német és osztrák határ mentén fekvő térségek ezzel szemben viszont pozitív mérleggel 

jöttek ki a struktúraváltásból. A tradicionálisan a cseh gazdaság súlyponti régióinak számító 

térségek a szocializmus időszakában perifériává váltak és a kiegyenlítési mechanizmusok 

vesztesei voltak. A rendszerváltással viszont földrajzi pozíciójuk felértékelődött, előnyös 

helyzetbe kerültek az európai gazdasági folyamatokba való bekapcsolódás tekintetében.  

A népesedési folyamatok negatív irányú változása Csehországban is éreztette a hatását, a 

természetes népmozgalom negatív fordulata és a termékenységi mutatókban jelentkező 

drasztikus csökkenés a rendszerváltással párhuzamosan jelentkezik. A népmozgalom esetében 

jól szemügyre vehetők a regionális különbségek, a keleti térségek dinamikusabbak és 

fiatalabb korszerkezettel jellemezhetők, a természetes fogyás esetükben néhány év késéssel 

jelentkezik. A népesség vándorlásában mind a regionális, mind pedig a településhálózati 

trendek változást mutatnak az 1990-es években. A rendszerváltást megelőző évtizedekben az 

északi és keleti ipari térségekbe mutató migráció iránya megfordul, a vándorlás elsődleges 

célpontjai a nagyvárosi vonzáskörzetek közepes méretű települései lesznek (Illner – Andrle 

1994). Ugyanebbe az irányba mutat a migráció településkategóriák mentén való 

átrendeződése is, a közép- és nagyvárosok jelentős része népességkibocsátóvá válik, 

hasonlóan a periferikus helyzetű térségek aprófalvaihoz (Novotna – Preis – Kopp – Bartos 

2013). Ezek a folyamatok a szuburbán zónák népességének növekedését hozzák magukkal, 



75 
 

jelentős mértékben duzzasztva elsősorban Prága és Brno agglomerációját. A népesedési 

trendek – a vizsgált országok közül egyedülálló módon – újabb fordulatot hoznak a 2000-es 

évek közepén, 2006 óta Csehországban újra a természetes szaporodás a jellemző, ami a 

pozitív külső vándorlási egyenleggel együtt a népesség számának növekedését eredményezi.   

A cseh városhálózat második szintjét képező regionális központok – Brno, Ostrava, Plzen – 

esetében a rendszerváltást követő évtized demográfiai mérlege nem mutatott jelentős 

eltéréseket, mindhárom város esetében a népesség számának lassú ütemű csökkenéséről 

beszélhetünk. A népességváltozás mögött meghúzódó tényezők azonban eltérőek, míg Brno 

és Plzen esetében a természetes fogyás mellett vándorlási egyensúlyról beszélhetünk, addig 

Ostrava népességcsökkenéséért a jelentős mértékű elvándorlás felelős, a természetes 

népmozgalom mutatói pozitívak. A 2000-es évek közepétől a regionális központok népesedési 

pályája – Bulgáriához hasonlóan – eltérő irányokat mutat. A jelentős gazdasági potenciállal 

rendelkező és a posztindusztriális átmeneten keresztülment központok – Brno, Liberec, Plzen 

– esetében stabil népességnövekedésről és az agglomeráció terjeszkedéséről beszélhetünk, 

míg a hátrányos helyzetű térségek központjaiban – Olomouc, Ostrava – folytatódik a 

népességcsökkenés, az elvándorlás trendje töretlen marad. 

A cseh területi tervezésben kiemelt szerepet kapnak a nagyvárosok. A 2007-2013-as 

időszakra vonatkozó nemzeti regionális fejlesztési stratégia egyrészt 12 növekedési pólust 

jelöl ki, amely magában foglalja a regionális központokat és agglomerációjukat, valamint 11 

fejlődési tengelyt, melyeknek elsődleges csomópontjai Prága és Brno. A fejlődési tengelyek 

elsődleges szerepe a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra biztosítása, valamint a 

nagyvárosi központok fejlesztő hatásainak kiterjesztése (RDS 2006). A 2014-2020-as 

tervezési időszak stratégiai dokumentumai is megerősítik a növekedési pólusok jelentőségét, 

párhuzamosan hangsúlyt helyezve a funkcionális várostérségek integrált fejlesztésére, 

valamint a város-vidék kapcsolatok intenzívebbé tételére (Wokoun 2014).  

Összességében elmondható, hogy Csehország városhálózata a rendszerváltást követően 

megőrizte relatív egyensúlyát. A nyugat-európai országokhoz viszonyítva alacsony mértékű 

nagyvárosi népességkoncentráció nem növekedett számottevően az elmúlt két és fél 

évtizedben, bár a szuburbán zónák sűrűsödése látványosnak tekinthető. A városhálózatból 

népességi és gazdasági súlya alapján is kiemelkedő Prága és agglomerációja a közép-európai 

régió legfejlettebb térségei közé tartozik, az elmúlt években a vásárlóerő-paritáson mért GDP 

egy főre jutó értéke alapján az Európai Unió első tíz régiója között szerepel. A regionális 



76 
 

központok közül némileg kiemelkedik Morvaország központja, Brno, mely közvetlen 

vonzáskörzetével együtt mintegy 550 000 lakossal rendelkezik. A dezindusztrializáció és a 

tercierizálódás folyamatai tekintetében ugyancsak kiemelkedik a régióközpontok közül 

(Sykora 2007). Az 1989-ben a munkavállalók közel felét foglalkoztató ipar részesedése 2010-

re 30% alá csökkent. Az ország harmadik legnagyobb városa, és egyben az észak-

morvaországi hagyományos nehézipari övezet központja, Ostrava továbbra is küzd a 

strukturális válság hosszú távú hatásaival, népességfogyása gyorsuló ütemű. A 

népességfogyás a társadalmi struktúra átalakulásában is érezteti hatását; az elvándorlók között 

felülreprezentáltak a magasabb képzettséggel rendelkező fiatalok (Rumpel – Slack – Tichá – 

Bednar 2010). Ezzel szemben Plzen esetében sikeres átmenetről beszélhetünk, mind a 

központi funkciók diverzifikálódása, mind pedig a külföldi tőkebefektetések gazdaságélénkítő 

hatásai tekintetében. A 100 000 lakosnál nagyobb népességű csehországi városok közül 

elsőként Plzen népessége kezdett újra stabilan növekedni a 2000-es évek közepétől; a 

dezurbanizációs szakaszt egy újabb szuburbanizációs ciklus követi (Klusacek – Martinat – 

Matznetter – Wisbauer 2009). A középvárosok esetében általános trendnek tekinthető a lassú 

népességfogyás. 

 

4.5.3. Horvátország 

 

Horvátország mind térszerkezeti szempontból, mind pedig az átmenet tekintetében sajátos 

helyet foglal el a régió országai között. Az egykori Jugoszlávia részeként függetlenségét 

elhúzódó háború során vívta ki, amely a gazdasági és települési infrastruktúrában is jelentős 

károkat okozott. A térszerkezet különlegességét egyrészt az államterület különleges formája 

biztosítja, de ezen túl elmondható, hogy az ország sok egyéb szempontból is eltérő jellegű 

területeket foglal magába. Ide tartozik többek között a térség társadalmi-kulturális 

szempontból erősen átmeneti jellege – a „hagyományos” Kelet-Közép-Európa, a Balkán és a 

mediterrán területek találkozása – a változatos etnikai struktúra, vagy éppen a térségben 

fennhatóságot gyakorló hatalmak szerepének és területi „illetékességének” változásai a 

történelem folyamán (Rácz 2013). Az ország pannóniai (Szlavónia) és adriai (Dalmácia) 

makrorégiója mind természetföldrajzi, mind pedig történeti-kulturális tekintetben jelentősen 

eltérő sajátosságokat hordoz. 
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A természeti adottságoknak magfelelően az ország népességszerkezete és településhálózata 

jelentős heterogenitást mutat. A népesség koncentrációja három övezetben jelentős, egyrészt 

elsősorban Zágrábban és környékén, másrészt pedig a két tengerparti nagyváros – Rijeka, 

Split – térségében (4. ábra). 

4. ábra. Horvátország megyéinek népsűrűsége, 2011 

 

Forrás: Rácz (2014) 90. o. 

A demográfiai folyamatokat tekintve a háború időszaka jelentős törést hozott, az addig 

állandó ütemben növekvő népesség száma jelentős csökkenésnek indult, nagymértékben az 

elvándorlásnak köszönhetően. A népességcsökkenés az ezredfordulót követően is folytatódott, 

mivel 1998 után a természetes szaporodás fogyásba fordult át. Az 1990 óta eltelt időszakban 

az ország népességének csökkenése megközelítette a 12%-ot. A nagyvárosok esetében 

hasonlóak, vagy még kedvezőtlenebbek voltak a népesedési folyamatok ebben az időszakban. 

Split népességcsökkenése megegyezik az országos mutatókkal, de Eszék (16,8%) és Rijeka 

(17,7%) esetében gyorsabb ütem mutatkozik. A folyamatos és stabil vándorlási többlettel 
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rendelkező Zágráb esetében a népesség száma nem mutat érdemi változást az elmúlt huszonöt 

évben, viszont az agglomeráció települései (Dugo Selo, Samobor, Velika Gorica, Zapresic) 

jelentős népességnövekedést könyvelhettek el. A főváros térsége tekinthető tehát a belső 

migráció elsődleges célpontjának, ezen kívül még bizonyos tengerparti térségek – ezen belül 

is elsősorban Split – jellemezhetők vándorlási pozitívummal. 

Zágráb nemcsak a népesség, hanem a gazdaság koncentrációja tekintetében is kiemelt 

helyzetben van, a fővárosban állítják elő a bruttó nemzeti termék mintegy harmadát (Haase 

2015), ezzel az egy főre jutó GDP értéke a második legkedvezőbb helyzetben lévő megyéét is 

több, mint másfélszeresen meghaladja (Mezei 2010). A tőkebefektetések koncentrációja még 

hangsúlyosabbnak tekinthető, 1992 és 2008 között az összes külföldi működő tőke közel 

80%-a Zágrábba érkezett (Skuflic – Botric 2009). 

A városhálózat második szintjét az ország három tradicionális régióközpontja, Eszék, Rijeka 

és Split alkotja. Fejlődési pályáik bizonyos eltéréseket mutatnak. Split esetében a jelentős 

ipari kapacitások és a turizmus képezi a fejlődés bázisát, míg Rijeka esetében főként a 

kikötőre támaszkodó nemzetközi áruforgalom és kereskedelmi-logisztikai tevékenység 

kiemelt jelentőségű. A két tengerparti nagyváros dinamizmusát mutatják a termelési és 

jövedelemi adatok, melyek az országos átlagnál kedvezőbben alakulnak (Aksentijevic – Jezic 

2011). A Szlavónia gazdasági, kulturális és igazgatási központjaként funkcionáló Eszék 

viszont nem rendelkezik a fejlődés hasonló erőforrásaival. Egyrészt jóval erősebben érintették 

a háború hatásai – Kelet-Szlavóniával együtt csak 1995 novemberében kerül végleg horvát 

fennhatóság alá – másrészt egy tradicionális agrártérség központja. Nem szabad ezen felül azt 

sem figyelmen kívül hagynunk, hogy a város és vonzáskörzetének periferikus jellege még 

inkább felerősödik Jugoszlávia felbomlásával (Faragó – Hajdú – Rácz 2012). 

 

4.5.4. Lengyelország 

 

Ahogy többé-kevésbé a régió többi országában, úgy Lengyelország esetében is elmondható, 

hogy a késői szocializmus válságának városhálózatra gyakorolt hatásai már jóval az átmenetet 

megelőzően érezhetőek voltak, a politikai és gazdasági átalakulás folyamata, a környezeti 

tényezőkben mutatkozó alapvető változások csak felgyorsították a szocialista városi modell 

már korábban meginduló bomlási folyamatait. A gazdasági struktúraváltás egyrészt a 
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foglalkoztatási potenciál szűkülését, másrészt pedig az ágazati szerkezet átalakulását hozta 

magával. A munkanélküliség tömeges megjelenése leginkább a bányászatban és az iparban 

éreztette hatását, a monofunkcionális térségek válsága Lengyelország esetében több 

vetületben is érzékelhető volt.  

Az ilyen típusú, válságtérségeket generáló ágazati krízisek közül elsőként említendő a 

„hagyományos” modell, a bányászati és nehézipari régiók strukturális válsága, amely számos 

térséget és regionális központot érintett az országban. A legnagyobb és legkiterjedtebb ezek 

közül a felső-sziléziai iparvidék volt, amelynek ipari termelésében a szénbányászat és a 

kohászat játszotta a vezető szerepet. A bányászat válságát elsősorban a gazdaságtalan 

kitermelés, a kohászatét pedig a piacképes termékek hiánya jelentette elsősorban (Lux 2009). 

Az 1980-as évek elejének válságjelenségeivel párhuzamosan nem indultak meg jelentős 

szerkezetátalakítási folyamatok, az ágazatok már ebben az időszakban jelentős 

létszámfelesleggel rendelkeztek. A foglalkoztatás tekintetében az 1980-as években két 

alapvető változási folyamat volt tapasztalható, az egyik a két domináns ágazat közötti 

munkaerő-áramlás, amely modellszerűen azt jelentette, hogy a nehéziparban felszabadult 

munkaerő a bányászatba áramlott. Az évtized végére az iparvidék több városában is 

meghaladta a 90%-ot a bányászatban foglalkoztatottak aránya az ipari keresők között (Eckart 

2003). A másik jól megmutatkozó trend a magánszektorban alkalmazottak számának 

növekedése volt az 1980-as évek végére. 

A strukturális válsággal párhuzamosan rohamosan növekvő munkanélküliség 1994-re éri el az 

első csúcsot, mintegy 12%-os értékkel (Mykhnenko 2011), és bár a gazdasági struktúraváltás 

tekintetében történnek sikeres lépések a térségben, a meghatározó mértékben az elvándorlás 

által generált népességcsökkenés trendjei nem fordulnak meg. A szénbányászat 

szerkezetátalakításának legfontosabb eszköze a gazdaságtalan létesítmények bezárása, illetve 

a kis bányaüzemek összevonása, a vas- és acélipar tekintetében a profiltisztítás, illetve a 

termékek piacképessé tétele volt. Mindezek az átalakítások azonban az 1980-as évekhez jóval 

alacsonyabb munkáslétszám alkalmazását vonják magukkal, és annak ellenére, hogy a tercier 

ágazatokban foglalkoztatottak száma némileg növekszik, széles – főként alacsony 

képzettséggel rendelkező – rétegek számára megoldatlan a foglalkoztatás. Az 1995-ben 

kialakított katowicei speciális gazdasági övezet elsősorban a versenyképesebb, magasabb 

hozzáadott értéket termelő ipari tevékenységek megtelepedését kívánja elősegíteni, főként 

adókedvezményekkel. A kezdeményezés abból a szempontból sikeresnek mondható, hogy 

főként a járműiparban jelentős befektetések érkeznek a térségbe, de az általuk biztosított 
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foglalkoztatási potenciál csak részben elégséges annak a felszabaduló munkaerőnek az 

alkalmazására, amely a bányászat struktúraváltásának következő, az ezredfordulón induló 

szakaszával keletkezik (Sporek 2004). Ennek következtében a 2000-es évek elején a 

munkanélküliségi ráta újabb nagymértékű növekedése tapasztalható, tovább erősítve a régió 

ipari központjainak népességcsökkenési tendenciáit. 

3. táblázat. A felső-sziléziai városok népességváltozása, 1990-2015 

 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-15 teljes 

időszak 

 változás, százalék 

Bielsko-Biala -0,5 -0,8 -1,1 -0,9 -1,6 -4,8 

Bytom -1,3 -13,4 -4,1 -3,6 -6,6 -26,1 

Chorzów -4,1 -5,5 -3,6 -1,9 -2,9 -16,8 

Gliwice 0,0 -3,6 -3,0 -2,1 -6,5 -14,4 

Katowice -3,2 -6,1 -4,0 -3,5 -2,8 -18,2 

Ruda Slaska -2,6 -7,0 -4,8 -2,7 -2,5 -18,2 

Rybnik 0,0 -0,3 -1,3 -0,3 -1,3 -3,0 

Sosnowiec -4,0 -5,3 -3,2 -3,9 -5,4 -20,0 

Tychy -1,4 0,5 -2,8 -1,6 -0,8 -5,9 

Zabrze -1,6 -1,7 -2,9 -2,5 -6,0 -14,0 

Forrás: Glówny Urzad Statisticny – Local Data Bank adatai alapján saját szerkesztés 

Hasonló, a bányászat és a nehézipar visszaesése által generált krízisek az ország más 

területein is tapasztalhatók, például az alsó-sziléziai, Walbrzych környéki, elsősorban 

ugyancsak szénbányászatra épülő régióban, vagy éppen a hajógyártás központjai, Gdansk és 

Gdynia esetében (Wrobel – Frankowski 2016). Lódz esetében nem a nehézipar válsága, 

hanem a textilipar hanyatlása okozza az átmeneti visszaesést, amelynek döntő oka a keleti 

felvevőpiacok bezárulása volt (Gorzelak 1996). A két utóbbi esetben elmondható, hogy bár 

ugyanúgy, mint a felső-sziléziai iparvidék esetében, az újonnan érkező ipari beruházások 

munkaerőigénye nem biztosította jelentős tömegek foglalkoztatását, a struktúraváltás mégis 

sikeresebb és gyorsabb ütemű volt. A tercierizálódás folyamatai kevesebb akadályba ütköztek 

Gdansk, illetve Lódz esetében (Cudny 2012; Masik – Rzyski 2014). 

A monofunkcionális térségek válságának másik iránya az erőteljesen agrárjellegű keleti és 

északkeleti térségekben mutatkozik meg. A rendszerváltást megelőző időszakban ezeknek a 
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jelentősebb népességnövekedéssel jellemezhető térségeknek a munkaerő-feleslegét a térség 

ipari központjai képesek voltak felvenni, ami egyrészt biztosította a belső vándorlás vidékről 

városba tartó stabil irányát, másrészt a városkörnyéki falvak esetében általánossá vált a 

kétlakiság, az iparban dolgozó, de földtulajdonnal is rendelkező munkások (chloporobotnik) 

jelentős arányt képviseltek a népességben. Az átmenetet követően a térség központjai már 

nem voltak képesek megfelelő mértékben biztosítani az ipari foglalkoztatást, így a migrációs 

trendek lelassultak, illetve sok esetben megfordultak, ezekben a vidéki térségekben 

általánossá vált a tartós munkanélküliség. 

A gazdasági átalakulás első időszaka már körvonalazta a területi egyenlőtlenségek új 

struktúráját és ezen belül a régiók és központjaik potenciális fejlődési irányait. Grzegorz 

Gorzelak az 1990-es évek végén alapvetően négy csoportra, vezetőkre, győztesekre, 

vesztesekre és leszakadókra osztotta fel a lengyel régiókat (Gorzelak 1999), de emellett a 

jövőbeli fejlődési potenciál tekintetében még árnyaltabb képet festett, meghatározva a 

régióközpontként funkcionáló nagyvárosok potenciális pályáit is (Gorzelak 1996).  

A vezetők közé azokat a régiókat sorolta, amelyek központjai olyan dinamikus nagyvárosok, 

ahol a rendszerváltás strukturális hatásai nem okoztak jelentős mértékű és tartós válságot. 

Ezek között kap helyet a főváros és vonzáskörzete, illetve a legjelentősebb regionális 

központok, Poznan, Krakkó, Wroclaw, Gdansk, és bizonyos tekintetben Szczecin. Gorzelak 

ezekben a pólusokban látja a lengyel gazdasági átalakulás elsőszámú hajtóerőit. Egyrészt a 

munkaerő képzettsége, másrészt pedig a tudományos és technológiai potenciál koncentrációja 

a legjelentősebb fejlődési tényező. Ennek, illetve a nagyvárosok diverzifikált 

gazdaságszerkezetének köszönhetően a válság kifutása rövid volt az 1990-es évek elején, és 

az említett városok és vonzáskörzeteik esetében fél évtized elteltével már a munkanélküliség 

alacsony mértékéről és előrehaladott tercierizálódásról lehet beszélni. A vezető nagyvárosok 

esetében az 1990-es évek közepén a gazdasági növekedés többszörösen meghaladta az 

országos mutatót, és még látványosabbak a különbségek a szolgáltató szektor, a high-tech 

ágazatok és a specializált ipari tevékenységek tekintetében.  

A győztesek közé elsősorban a nyugati régiók kerültek, amelyek ki tudják használni előnyössé 

váló földrajzi pozícióikat. Az ezekben a régiókban található nagyvárosok egyfajta követő 

pozícióban vannak, az 1990-es évek közepe még az átalakulás időszaka, de az ehhez 

szükséges erőforrások elégségesek, valamint a régiók tőkevonzó képessége is kedvező. A 

nyertes térségek régióközpontjai közé tartozik többek között Bydgoszcz, Torun, Zielona Gora, 
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Gorzów, Opole vagy Elblag, tehát többségben az ország nyugati területeinek regionális 

központjai, amelyek méretük, illetve vonzási potenciáljuk tekintetében is a városhierarchia 

harmadik szintjén helyezkednek el. Ehhez a kategóriához zárkózhatnak fel azok a központok, 

ahol a gazdasági diverzifikáció mértéke alacsonyabb, sok esetben túlélő nagyüzemekre épül 

az ipari termelés, ami egyrészt egy alacsonyabb technológiai és általános fejlettségi szinttel jár 

együtt, másrészt pedig forgalmi és földrajzi helyzetük kedvezőtlenebb, a tőkeáramlás kevésbé 

érinti őket, így innovációs potenciáljuk is gyengébb. Az átalakulási folyamatok hosszabb távú 

sikeressége dönti el, hogy felzárkóznak-e a győztesek közé, vagy lecsúsznak a vesztesek 

kategóriájába. Ezeknek a központoknak egy jelentős része már inkább a középvárosok közé 

tartozik, de néhány regionális központ is található ebben a kategóriában, mint például 

Bialystok, Czestochowa, Kielce, Olsztyn, vagy Rzeszów.     

A vesztesek elsősorban a nehézipari körzetek, amelyek a szocializmus időszakában kiemelt 

pozíciót birtokoltak a fejlesztés tekintetében, de elavult gazdasági struktúrájuk miatt 

elveszítették vezető pozíciójukat, nem képesek betagozódni az új gazdasági környezetbe. 

Monofunkcionális struktúra jellemzi őket, és bár az urbanizáció mértéke és az 

infrastrukturális ellátottságuk kedvezőnek tekinthető, a szerkezetátalakítás olyan mértékét 

követelik meg, amely tartós társadalmi-gazdasági problémákat von maga után. Elsősorban a 

fentiekben már bemutatott hagyományos ipari központok és térségek – Lódz, Walbrzych, 

Felső-Szilézia – tartoznak ide. Lódz esetében a válságból kivezető úthoz szükséges 

erőforrásokat a nagyvárosi lét biztosítja, viszont a struktúraváltást lelassítottaa 

munkanélküliség növekedése, amely az alacsony képzettségű ipari munkaerő tömegeit 

érintette. Felső-Szilézia esetében a szerkezetváltás igénye olyan mértékű, hogy nem oldható 

meg rövid idő alatt és egy lépcsőben, ezért a problémák hosszabb távon fennmaradnak.  

A leszakadók közé tartoznak azok a térségek, amelyek esetében az örökölt hátrányos 

helyzetek kontinuitást mutatnak. Itt egyrészt a periferikus helyzetben lévő, domináns módon 

vidékies keleti régiókról van szó, alacsony technológiai fejlettséggel és innovációs 

készséggel, másrészt pedig a tőkeáramlási folyamatokba való bekapcsolódás nehézségeivel. 

Bizonyos mértékben ugyancsak leszakadónak tekinthetők azok a térségek, amelyek ugyan 

diverzifikált gazdasági szerkezettel jellemezhetők, de „árnyékban” vannak; a fejlettebb nagy 

központok elvonják tőlük az erőforrásokat. Ezek a térségek nagyrészt Közép-

Lengyelországban helyezkednek el, a jelentősebb központok közül ilyen régiókban található 

Radom vagy Wloclawek. 
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A Gorzelak által leírt tagozódást és az ehhez tartozó fejlődési potenciálokat jelentős 

mértékben visszaigazolják a 2000-es évek folyamatai, a lengyel városhálózat funkcionális 

differenciálódása és hierarchikus rendeződése nagyrészt a jelzett irányokban zajlik tovább. A 

dinamikus nagyvárosi központok szerepe tovább erősödik, és bár magukra a központokra még 

kismértékű népességcsökkenés jellemző nagyjából 2010-ig, a szuburbanizációnak és a belső 

migráció fejletlen térségekből fejlettek felé mutató alapvető irányának következteében 

vonzáskörzetük népessége dinamikus növekedésnek indul. Piotr Korcelli úgy értékeli az 

ezredforduló utáni évek településhálózati tendenciáit, hogy egyrészt erősödik a városhálózat 

policentrikus jellege a nagyvárosok súlyának növekedésével, másrészt pedig az alapvető 

térszerkezeti-településhálózati törésvonal áthelyeződik. Ennek megfelelően nem az 

urbanizáció, hanem a metropolizáció válik a településhálózati folyamatok meghatározó 

elemévé; a város-vidék dichotómia szerepét a nagyvárosi és nem nagyvárosi térségek közötti 

törés veszi át (Korcelli 2005).  

Az elmúlt egy évtizedben a városhálózat átalakulása továbbra is a jelzett irányokban haladt. A 

legjelentősebb központok – Gdansk, Krakkó, Poznan, Wroclaw – tovább erősítették 

pozícióikat, sok tekintetben olyan szerepkörökre és jelentőségre téve szert, amely integráns 

módon kapcsolta be őket az európai hálózatba. A 2000-es évek közepétől induló szakaszban 

három olyan újszerű trend emelhető ki, amely a regionális központok hálózatának 

szempontjából fontos. 

1. A főváros és agglomerációjának súlya növekszik. A kelet-közép-európai régió 

országainak többségénél kisebb mértékű főváros-vidék egyensúlytalanság az elmúlt 

évtizedben bizonyos mértékben növekedett. Ez főként a külföldi tőkebefektetések és 

az innovációs tevékenység koncentrációjának növekvő mértékével magyarázható. A 

varsói régió részaránya mind a külföldi tőkebefektetések, mind pedig a kutatás-

fejlesztési kiadások esetében 40% körüli mértékre emelkedett. Növekvő mértékű 

centralizáció mutatkozik a tudásintenzív iparágak, valamint a pénzügyi szolgáltatások 

tekintetében is (Smetkowski 2013). Mindezek és az agglomeráció gyors ütemű 

népességnövekedése erősíti a főváros pozícióját a városhálózaton belül. 

2. A felső-sziléziai régió szerkezetváltása. A rendszerváltást követően összefüggő 

válságrégióként jellemezhető iparvidék szerkezetváltási folyamatainak pozitív 

eredményei egyre inkább megmutatkoznak. Nemcsak a foglalkozási szerkezet 

átalakulásáról beszélhetünk, hanem a régiót meghatározó ipari termelés alágazati 

struktúrájának jelentős változásáról is (Rachwal 2011). Az ipari foglalkoztatottság 
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mértéke az ezredfordulót követően 40%-hoz közeli értéken stabilizálódik, ami az 

országos mutató közel kétszerese, viszont a bányászatban és kohászatban 

foglalkoztatottak részarányának csökkenésével párhuzamosan nő az egyéb iparágak 

szerepe, amelyek közül kiemelkedik a járműipar, melynek foglalkoztatási részaránya 

közel egyharmad az országoson belül (Baranyai – Lux 2014). A konurbáció 

városainak gazdasági szerkezete és funkciói differenciálódást mutatnak, Katowice 

központi szerepe erősödik a régión belül. A kedvezőbbé váló gazdasági folyamatok 

azonban nem tudták lelassítani a térség városainak népességfogyását; a tíz olyan 

100 000 fő feletti népességű lengyel város közül, amelynek népessége legalább 10%-

kal csökkent 1990 és 2015 között, hét itt található. Különösen jelentős a 

népességcsökkenés mértéke Bytom (26%) és Sosnowiec (20%) esetében.  

3. A keleti régióközpontok fejlődése. Az elmúlt évtized egy lassú, de jól érzékelhető 

felzárkózást hoz a keleti régiók központjai tekintetében. A régió természetes 

népmozgalmi és migrációs sajátosságainak következtében dinamikus, növekvő 

népességű nagyvárosai – Bialystok, Rzeszów – illetve legnagyobb központja, Lublin 

esetében pozitív folyamatok tapasztalhatók. A keleti térségek felzárkóztatását a 

lengyel területi politika az európai uniós csatlakozást követően prioritásnak tekintette. 

A kelet-lengyelországi régióközpontok fejlődésének bázisát a felsőoktatásba és 

kutatásba történő jelentős beruházások, valamint a tudásintenzív iparágak megjelenése 

és bővülése képezte (Lublin esetében az infokommunikációs, Rzeszów esetében pedig 

a közlekedési ipar) (Pastuszak – Sagan – Zuk 2015). 

Összességében elmondható, hogy a kelet-közép-európai országok közül Lengyelország 

városhálózata esetében mutatkozik meg leginkább az egyensúlyi helyzet. Köszönhető ez 

egyrészt annak, hogy a főváros relatív súlya kisebb mértékű, illetve a városhálózat második 

vonalát olyan városok alkotják, amelyek teljes értékű regionális központként funkcionálnak, 

másrészt pedig az is elmondható, hogy a központok hálózatának területi elhelyezkedése is 

viszonylag egyenletes, bár kelet-nyugat viszonylatban mutatkoznak eltérések a várossűrűség 

tekintetében. 

A regionális központok hierarchiájában három szint különböztethető meg. Az elsőbe 

tartoznak azok az általában félmilliónál nagyobb népességű városok, amelyek bizonyos 

mértékben ellenpólust képeznek a fővárossal szemben. Lódz, Krakkó, Gdansk, Wroclaw és 

Poznan egyértelműen ebbe a kategóriába sorolható, pozíciója és vonzáskörzetének nagysága 

alapján ennek a kategóriának a határán mozog Szceczin és Bydgoszcz illetve egy ma még 
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alacsonyabb fejlettségi szintet képviselve Kelet-Lengyelország első számú központja, Lublin 

is. 

A következő szinten nagyrészt 200-300 000 fő közötti népességű városok találhatók, amelyek 

vagy nagyobb városok közelében fekvő másodlagos központok – Czestochowa, Torun, 

Gdynia – vagy pedig jelentősebb vonzáskörzettel rendelkező városok periferikusabbnak 

számító környezetben – Bialystok, Kielce, Radom, Rzeszów. A harmadik szintet a változatos 

funkciókkal rendelkező. 100-200 000 lakossal rendelkező városok alkotják. 

Külön kategóriát képez a felső-sziléziai konurbáció központjában Katowicével. A közel 

hárommillió lakost tömörítő városegyüttes a legnagyobbak közé tartozik Európában, tíz olyan 

város tartozik ide, amelyek népessége meghaladja a 100 000 főt. Kisebb léptékben hasonló 

várostömörülést képez a Balti-tenger partján a 750 000 lakossal rendelkező Trójmiasto 

(Gdansk-Gdynia-Sopot). 

 

4.5.5. Magyarország 

 

A hazai városhálózatban a rendszerváltást követő időszak változásaira a régióban általánosnak 

tekinthető tendenciák, a gazdasági struktúra átalakulása, a kedvezőtlen demográfiai 

folyamatok, a térszerkezeti súlypontok áthelyeződése, illetve a fejlődést biztosító tényezők 

hangsúlyainak változása gyakorolta az elsődleges hatásokat.  

A területi egyenlőtlenségeket befolyásoló tényezők rendszere nagymértékben átalakult, a 

gazdasági kapcsolatok irányának megváltozása és a piaci mechanizmusok előtérbe kerülése 

újra felértékelte a földrajzi fekvés szerepét. a nyugat-kelet fejlettségi lejtő egyre markánsabbá 

válása a nagyvárosi fejlődési pályákra is erőteljesen rányomta a bélyegét. 

A rendszerváltással párhuzamosan Magyarországon is megfordul a népesség vándorlásának 

általános trendje, a városok többségére már az 1990-es évek elejétől vándorlási veszteség 

jellemző. Kissé eltérő pályát futnak be azonban a regionális központok, mivel esetükben – 

Miskolcot, amelyre már az 1980-as évek második felében is jellemző az elvándorlás 

leszámítva – ez a fordulat valamivel később, az évtized közepén indul be, sőt Győr – és a 

100 000 főnél népesebb városok közül még Kecskemét – egészen az ezredfordulóig tartja is 

pozitív mérlegét, majd rövid, néhány éves megszakítást követően stabilizálja azt. Az 
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elvándorlás kedvezőtlen természetes népmozgalmi folyamatokkal párosul, amely a városok 

többségének népességcsökkenését hozza magával az 1990-es években.  

A rendszerváltást közvetlenül követő időszak városhálózatban bekövetkezett változásaival 

kapcsolatban elmondható, hogy az átalakulásnak rövid távon kevés nyertese és sok vesztese 

van, emellett az is elmondható, hogy már a megelőző évtized folyamatai is megalapozták 

bizonyos mértékben az 1990-es évek elején lejátszódó mozgásokat. 

Az 1990-es évek közepének városhierarchiáját vizsgálva Beluszky Pál és Győri Róbert a 

győztesek négy kategóriáját különíti el, a rendszerváltást követő időszak változásai mellett 

figyelembe véve a hosszabb távra visszanyúló fejlődés aspektusait is: 

1. A budapesti agglomeráció városai, amelyek sok esetben a hiányos funkciójú kisváros 

vagy városi funkciókkal nem rendelkező település kategóriájából indultak. Szuburbán 

pozícióiknak köszönhetően funkciókészletük féloldalas maradt, de a piaci átmenet 

nyerteseinek tekinthetők, főként a szolgáltatási tevékenység bővülésével. 

2. Azok a kisvárosok, amelyek városi rangjukat elsősorban idegenforgalmi-üdülőhelyi 

funkcióiknak köszönhetően nyerték el. Központi jellegeik és funkcióik sok esetben 

megkérdőjelezhetők, de gazdasági teljesítményük javuló pozíciót biztosít nekik. 

3. Győr és Sopron, amelyek elsősorban földrajzi pozícióiknak köszönhetik 

előrelépésüket, amely saját városkategóriájukon belül érzékelhető, és a magánszféra 

által biztosított funkcióknak köszönhető, és jó példája a felülről irányított és a piaci 

folyamatok által meghatározott városfejlődés egymástól való elválásának. 

4. A szerzők a szocialista iparvárosokat is a győztesek kategóriájába helyezik, 

hangsúlyozva azt, hogy itt a hosszabb távú fejlődést kell figyelembe venni. A 

rendszerváltással felszínre kerülő strukturális problémáik ellenére többségük 

szerepköreit tekintve jól integrálódik a megújuló városhálózatba. 

A pozíciójukból, szerepkörükből veszítő, visszaeső városok körébe sorolták a tradicionális 

középvárosokat, amelyek funkcióikat nem tudták bővíteni, így kisvárosi szintre estek vissza, 

valamint a közigazgatási funkcióik egy részét elveszítő járási központokat (Beluszky – Győri 

1999). 

A városokat érintő válságjelenségek súlyossága, valamint az ezek enyhítéséhez szükséges 

erőforrásokhoz való hozzáférés mértéke az ezredforduló környékére kialakította azokat a 

kiinduló pozíciókat, amelyek a megváltozott környezethez való hosszabb távú alkalmazkodás 
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sikerességét meghatározták. Alapvetően azt lehet elmondani, hogy az ezredforduló 

környékére átalakulnak a városhálózat differenciálódásának alaptényezői, míg az 1990-es 

évek elején ezeket a hagyományos gazdasági és intézményi funkciókban kellett keresni, addig 

egy évtizeddel később a gazdasági és üzleti szolgáltatások megléte és fejlettsége lépett a 

helyükbe (Rechnitzer – Csizmadia – Grosz 2004). 

Ezek a körülmények bizonyos mértékben elhalványítják, de nem tüntetik el a földrajzi fekvés 

szerepét. A fejlődést biztosító tényezők közül kiemelt szerepet játszó külföldi 

tőkebefektetések területi eloszlása például nem változik jelentős mértékben az ezredfordulót 

követően sem; a külföldi tőke által megcélzott területek csak lassan és korlátozottan 

terjeszkednek egyes fejlődési tengelyek mentén. A tőkebefektetések területi koncentrációja 

összességében növekszik, és ezzel párhuzamosan a fejlett, jobb adottságokkal rendelkező 

térségek versenyelőnye is (Antalóczy – Sass 2005). Ezek a folyamatok a városok bizonyos 

csoportjainak további pozíciójavulását hozták magukkal. 

Ezek közé tartoznak az Észak-Dunántúl közép- és nagyvárosai, melyek a tőkebefektetések 

számára elsődleges célpontot nyújtottak. Győr és Székesfehérvár 1990-es évek második 

felében tapasztalható fejlődési folyamataihoz bizonyos késéssel és kisebb léptékben ugyan, de 

csatlakoztak a térség megyeszékhelyei (Szombathely, Tatabánya, Veszprém). Ez a fejlődés 

meghatározó mértékben a gazdasági teljesítményen alapult az utóbbi városok esetében, és 

nem járt a funkciókészlet, vagy a szerepkörök bővülésével. 

A budapesti agglomeráció fejlődési dinamikája az ezredfordulót követően még inkább 

felgyorsult, egyre több település lépett az elsősorban lakófunkciókkal jellemezhető 

„alvóváros” státuszából a komplex gazdasági funkciókkal rendelkező települések közé, a 

szolgáltatási tevékenység bővülését a tudásintenzív ipari ágazatoknak az agglomeráció egyes 

pólusaiban való megtelepedése követte. 

Ugyancsak pozitív fejlődési pályát mutatnak azok a kisebb, elsősorban nyugat-dunántúli 

városok, amelyek a külföldi tőkebefektetések hatására jelentős foglalkoztatási potenciálra 

tettek szert. Ezek az „új iparvárosok” magas foglalkoztatási rátával, illetve az ipari 

foglalkoztatottak kiemelkedő, 50% körüli arányával jellemezhetők. Területi elhelyezkedésük 

tekintetében a 2010-et követő időszak hoz bizonyos változásokat, az ország keleti térségeiben, 

elsősorban a Budapesttől északkeleti irányban húzódó tengely mentén is kialakulnak hasonló 

ipari központok (Berkes – Páthy 2014). 
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A rendszerváltás idején specifikus és viszonylag homogén csoportot képező szocialista 

iparvárosok esetében jelentős differenciálódási folyamatokat érzékelhetünk az ezredfordulót 

követő időszakban. A korábbiakban említett városhálózatba történő integráció sikeressége 

szélsőségeket mutat ennek a városcsoportnak az esetében. Sikeres integrációval és pozícióik 

további javításával jellemezhetők azok a városok, amelyek a késői szocialista időszak 

„termékei”, és fejlesztésük nem a hagyományos ágazatokra – bányászat, vas- és acélipar – 

épült, hanem a vegyiparra és energetikai iparra (Paks, Tiszaújváros, Százhalombatta). Köztes 

pozícióban vannak azok a városok, amelyek esetében vagy a földrajzi pozíció, vagy részben a 

nem gazdasághoz kötődő központi funkciók sikeresen tudtak hozzájárulni a 

szerkezetváltáshoz. Ezek a városok vagy az új iparvárosok kategóriája felé mozdultak el 

gazdaságszerkezetüket tekintve (Oroszlány, Várpalota, Ajka), vagy diverzifikálódó 

gazdaságszerkezettel és jelentős vonzási potenciállal rendelkező központokká váltak 

(Tatabánya). A leszakadók közé azok a városok kerültek, melyek esetében a válságtényezők 

komplex, egymást erősítő hatásai tartósak maradtak (Komló, Ózd). Egyrészt olyan városokról 

volt szó, amelyek gazdasága szinte kizárólagosan a bányászatra és a hozzá kapcsolódó ipari 

tevékenységekre épült, másrészt kedvezőtlen földrajzi helyzetük is akadályozta a 

struktúraváltást (Rechnitzer – Berkes – Páthy 2014). Látható tehát, hogy a rendszerváltást 

megelőzően viszonylag homogén kategóriát képező szocialista iparvárosok az új feltételek 

között elveszítették a közös megkülönböztető karakterüket, és új típusú hatásmechanizmusok 

által, eltérő módon tagozódtak be a városhálózatba (Rechnitzer – Berkes – Páthy 2016). 

A szerkezetátalakítás elhúzódó válságán túl az ezredfordulót követően tovább erősödtek a 

perifériahelyzet negatív hatásai a városhálózatban is. a versenyképesség és a társadalmi 

folyamatok tekintetében jelentős hiányosságokat és kedvezőtlen tendenciákat mutató városok 

köre egyrészt számbeli növekedést mutat, másrészt pedig térbeli expanziójuk is 

megfigyelhető. A hagyományosan komplex válságtényezőkkel és jelentős leszakadással 

jellemezhető északkeleti régió mellett felgyorsultak a kedvezőtlen folyamatok a Dél-Alföldön 

és részben a Dél-Dunántúlon is. A termelési és jövedelmi adatok is a két régió leszakadásának 

gyorsabb ütemét mutatják, 1994 és 2011 között az egy lakosra jutó GDP országos átlaghoz 

viszonyított relatív csökkenése öt megye esetében haladja meg a 20%-ot, ezek közül négy – 

Baranya, Békés, Csongrád, Tolna – a déli régiókban található (Bublik – Nyeste 2014).  

Az új típusú, a hagyományos földrajzi és gazdasági meghatározottságoktól bizonyos 

mértékben elszakadó differenciáló tényezők az ezredforduló után jelentős mértékben 

polarizálják a városhálózatot. Kiemelkednek a megújító képesség és innovációs potenciál 
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szempontjából megfelelő erőforrásokkal rendelkező városok, melyek közé a megyei és 

regionális központokon kívül csak néhány olyan város tartozik, amelyek a főváros 

közelségéből származó előnyeiket tudják kihasználni. Az ezredforduló környékén a hazai 

városhálózat mintegy 8%-a, 23 város tartozott ebbe a körbe (Grosz – Rechnitzer 2005). 

A városhálózat ilyen irányú differenciálódása az ezredfordulót követően tovább folytatódott, a 

2010-es évek elején a városok innovációs potenciált is figyelembe vevő fejlettségi és 

versenyképességi struktúrája az alábbiakban jellemezhető: 

A megújító képesség tekintetében a városhálózat „elitje” és a többi város közötti törésvnal 

fennmarad, sőt további polarizációt mutat. Ez alapján a kiemelt városok száma és köre nem 

változik jelentős mértékben az ezredforduló időszakához képest. A hálózatból kiemelkedő 

városok körében hat csoportot lehet megkülönböztetni (6. ábra). 

1. Komplex szerkezetű regionális központok. Az ebbe a kategóriába tartozó négy város – 

Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged – esetében erős innovációs potenciállal, a humán 

tőke jelentős koncentrációjával találkozhatunk. Foglalkoztatottsági és iskolázottsági 

mutatóik alapján kedvező helyzetben vannak, viszont gazdasági teljesítményük a 

kiemelt városok átlaga alatt marad.  

2. Komplex szerkezetű regionális központok erős gazdasági potenciállal. Az ide tartozó 

városok hagyományos régióközponti funkciói gyengébbnek tekinthetők, a 

régióközpontok első csoportjához képest kisebb humán erőforrás koncentrációval és 

alacsonyabb innovációs potenciállal rendelkeznek, viszont gazdasági tekintetben 

egyértelműen a legkedvezőbb mutatókat produkálják. Ide tartozik az ipari 

szerkezetváltást gyorsan és relatíve kevés problémával teljesítő, az 1990-es évektől a 

tőkebefektetések kiemelt célpontjává váló két észak-dunántúli nagyváros, 

Székesfehérvár és Győr, valamint a kedvezőtlenebb bázisról induló, de az 

ezredfordulót követően jelentős dinamikát felmutató Kecskemét. 

3. Jelentős humán bázissal rendelkező térségi központok. Alapvetően azok a 

megyeszékhelyek, megyei szerepköröket ellátó központok tartoznak ide, amelyek 

megőrizték, vagy némiképpen javították is a rendszerváltás időszakában a 

településhierarchiában betöltött pozíciójukat. A csoport kissé heterogén annak 

tekintetében, hogy mely tényezők játszották a kulcsszerepet a kedvező pozíciók 

elérésében, vagy megtartásában, illetve a változások időbeli dinamikája is különbözik. 

Szombathely és Sopron gazdasági tekintetben a rendszerváltás nyertesének tekinthető, 



90 
 

viszonylag korán stabilizálva pozícióit, míg bizonyos városok esetében a felzárkózás 

később, de nagy lendülettel indult, ilyennek tekinthető például Veszprém vagy Eger. 

4. Térségi központok vegyes orientációval. a különböző fejlettségi és versenyképességi 

dimenziókat összegezve a leginkább kedvezőtlen mutatókat produkálják a kiemelt 

városok közül, viszont funkciókészletük alapvetően kiegyensúlyozottnak tekinthető. 

Ide már alapvetően középvárosok tartoznak, egyrészt a megyeszékhelyek második 

vonalát képviselve, másrészt pedig olyan kisebb központok, melyeket a humán 

erőforrásokban rejlő potenciál – elsősorban a felsőoktatás – emel ebbe a kategóriába. 

5. A budapesti agglomeráció fejlett gazdasági központjai. Kiugró gazdasági mutatóik, 

illetve a társadalmi struktúrában mutatkozó kedvező tendenciák (iskolázottság, 

demográfiai dinamika) helyezi el őket a kiemelt városok sorában, fejlődési 

potenciáljukat elsősorban a főváros közelsége biztosítja. 

6. Kutatás-fejlesztés és felsőoktatási orientációjú települések. Ebbe a speciális csoportba 

két kisebb város tartozik, amelyek a felsőoktatás és kutatásfejlesztés intézményi 

hátterére támaszkodnak, kiugró humán potenciállal rendelkezve. 

5. ábra. A kiemelt városok klasztertagozódása 

 

Forrás: Rechnitzer – Páthy – Berkes (2014) 
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A városhálózat „maradéka” négy csoportra bontható fel: 

1. Átmeneti helyzetű, potenciális központok. A városhálózatnak az a csoportja, mintegy 

40 város tartozik ide, amelyek vagy térségi szerepköreik, vagy pedig speciális 

funkcióik alapján megközelíthetik a kiemelt városokat. Egyrészt ilyennek tekinthetők 

a periferikusabb fekvésű, de hagyományos központi funkciókkal rendelkező megyei 

jogú városok, másrészt olyan középvárosok, amelyek saját megyéjük térszerkezetében 

alternatív központi szerepet látnak el. Ide tartoznak még a sikeres szerkezetváltáson 

átesett iparvárosok, a legjelentősebb idegenforgalmi központok, valamint a budapesti 

agglomeráció dinamikusan fejlődő, de kisebb gazdasági koncentrációval jellemezhető, 

második vonalba sorolható városai. 

2. Átlagos fejlettségű városok alacsony humán bázissal és innovációs potenciállal. Erről, 

a széles kört felölelő városi csoportról összességében az mondható el, hogy esetükben 

már alapvetően inkább csak az mondható el, hogy az átlagosnál némivel jobb 

teljesítményt csak a „hagyományos” mutatók esetében tudnak felmutatni, alacsony 

mértékű, de kimutatható gazdasági koncentráció, viszonylagosan kedvező képzettségi 

szerkezet jellemzi őket, alapvetően a helyi központ szerepkörét töltik be. 

3. Átlag alatti fejlettségű városok. Döntően kisvárosi kategória, a középvárosok közül 

csak a leginkább periferikus helyzetben lévő, vagy súlyos strukturális problémákkal 

küzdő települések kerültek ide. Itt már jól nyomon követhető a területi 

meghatározottság, elsősorban az Alföld középső és déli része, a Dél-Dunántúl, és az 

észak-dunántúli belső perifériaként jellemezhető térségek városai tartoznak ide. 

4. Kimondottan kedvezőtlen adottságú városok. Szinte kizárólag a Dunától keletre 

lehelyezkedő települések tartoznak ide, az északkeleti régió túlsúlyával 

jellemezhetően. alapvetően kisvárosokról van szó komplex társadalmi-gazdasági 

hátrányokkal. Ezeknek a városoknak majdnem fele olyan település, amely 2000 után 

nyerte el városi címét. 
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6. ábra. A nem kiemelt városok klasztertagozódása 

 

Forrás: Rechnitzer – Páthy – Berkes (2014) 

A városhálózaton belüli differenciák alakulásának leginkább szembetűnő tendenciája a 

polarizáción túl a regionális központok funkcionális differenciálódása. Már az ezredfordulót 

követően végzett vizsgálatok is kimutatják azt, ami a 2010-es évekre még inkább látható lesz; 

az innovációs potenciál és a gazdasági fejlettség közötti kapcsolatok nem tekinthetők erősnek, 

megmutatkozik a féloldalasság a régióközpontok fejlődésében (Rechnitzer – Páthy – Berkes 

2014). 

Az új tényezők alapján működő differenciálódás folyamatai megmutatkoznak a demográfiai 

jellemzők tekintetében is. a kétezres évek közepétől a nagyvárosok népességcsökkenése 

lelassul, bizonyos esetekben növekedés tapasztalható. A kedvező gazdasági és foglalkoztatási 

potenciállal rendelkező központok esetében tartóssá válik a vándorlási pozitívum, ami – 

tekintve azt, hogy a belső migrációban legnagyobb mértékben a fiatal aktív korú rétegek 

érintettek – némiképp a korszerkezet átalakulását is magával vonja, dinamizálva ezzel a 

természetes népmozgalom folyamatait. A kedvezőtlen helyzetű régióközpontok esetében 

viszont nem lassulnak a csökkenési tendenciák, itt az elvándorlás hozzájárul az elöregedés 

mértékének gyorsabb növekedéséhez. A regionális központok közül ebben a tekintetben 
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Miskolc és Pécs helyzete a legkedvezőtlenebb, előbbi 21, utóbbi 11%-ot vesztett a 

népességéből 1990 óta. A budapesti agglomeráció növekedése a rendszerváltás óta 

folyamatosan dinamikusnak tekinthető, viszont maga a főváros az 1990-et követő másfél 

évtizedben jelentősen veszített népességéből. Ezek a tendenciák azonban megfordultak, 2008-

tól Budapest lakosságának száma kis mértékben bár, de folyamatosan növekszik. 

A hazai városhálózat rendszerváltás utáni átalakulási folyamataival kapcsolatban alapvetően 

az mondható el, hogy a hálózatban hagyományosan jelen lévő, és a szocialista időszakban 

tovább erősödő egyensúlytalanságok nem oldódnak fel, egyrészt növekszik a polarizáció 

mértéke, másrészt pedig új törésvonalakkal találkozhatunk. Budapest településhálózaton 

belüli túlsúlya tovább növekedett, amit még inkább erősít az agglomeráció fejlődése és a 

fővárossal való szorosabb integrációja. Nem történt érdemi változás abban a tekintetben, hogy 

a regionális központok a valódi ellenpólus szerepe felé mozduljanak el, a második szint 

hálózaton belüli szerepe gyengébbnek mutatkozik a régió legtöbb országában – Ausztria, 

Csehország, Lengyelország, Románia – tapasztalhatónál. 

  

4.5.6. Románia 

 

Romániára a rendszerváltás idején az urbanizációnak a kelet-közép-európai országokhoz 

képest alacsonyabb szintje jellemző, a városi népesség aránya mindössze 54,8% (Kovács 

2009). Az 1990-es évek társadalmi-gazdasági átalakulásai, mind a regionális elhelyezkedés, 

mind pedig a hierarchiában elfoglalt pozíció tekintetében eltérően érintik a romániai 

városokat, de találkozhatunk néhány általánosítható tendenciával. 

Ezek közül a leginkább szembetűnő, és a régió országai közül a legjelentősebb mértékben 

mutatkozik meg a népességvándorlás irányában bekövetkező fordulat. Általános jelenség a 

városokból falvakba történő jelentős volumenű elvándorlás, amely a foglalkozási szerkezeten 

is nyomot hagy, az 1990-es évek első felében növekszik a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

aránya Romániában. 

A belső vándorlás trendjeinek megfordulásán, valamint a kedvezőtlen természetes 

népmozgalom hatásain túl a romániai városok népességcsökkenésében jelentős szerepet 

játszik a külső migráció is, amely az erdélyi területek esetében elsősorban a magyar és német 

nemzetiségű népesség kivándorlásában, míg a Kárpátokon túli területeken az aktív korú 
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férfinépesség jelentős hányadának Nyugat- és Dél-Európa felé mutató munkavállalási célú 

migrációjában jelentkezik.  

Az 1990-es évek városhálózati folyamatait a különböző térségek válságfolyamatokra adott 

reakciói differenciálják. A külföldi működőtőke megjelenése Romániában egyrészt kisebb 

volumenű, mint a régió nyugatabbra fekvő országai esetében, másrészt időbeli késést is mutat 

hozzájuk képest. Azonban a többi országhoz hasonlóan itt is jelentős a tőkebefektetések 

területi koncentrációja. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a befektetések fele 

Bukarestben realizálódott, de a fennmaradó rész területi koncentrációja is nagyon erős, a 

nyugati határ közelében fekvő területeket, a Fekete-tenger partvidékét és Havasalföld északi 

részét célozza (Elekes 2008). Ugyancsak meghatározta a városok fejlődési lehetőségeit az 

öröklött gazdasági struktúra, a bányászatra és nehéziparra alapuló térségek városaiban a 

népességcsökkenés és a munkanélküliség növekedése drasztikus méreteket öltött. előnyösebb 

kiinduló pozíciókat biztosított viszont a nyugat-romániai központok diverzifikáltabb 

gazdasági szerkezete, Bukarest erőforrás-koncentrációja, illetve a „túlélő” ipari nagyüzemek 

megléte. 

Az átmenet szempontjából előnyös és hátrányos helyzetben lévő városok az alábbi 

kategóriákra bonthatók fel. 

Előnyösek: 

1. Tercierizálódó nagyközpontok. A szolgáltatási ágazatok gyors fejlődésével 

jellemezhető nagyvárosok tartoznak ide, amelyek jelentős regionális szerepkörrel 

rendelkeznek. Kolozsvár és Temesvár pozíciója egyértelmű ebben a tekintetben, de 

Ploiesti és részben Bacau is ide tartozik. 

2. A túlélő ipar központjai. Egyes nagyvárosok esetében az innovatívabb, magasabb 

hozzáadott értékkel jellemezhető ipari tevékenységek dominanciája az átmenet 

válságokkal kevésbé terhelt folyamatát hozta magával. Ezek a városok csak kisebb 

mértékben estek keresztül a foglalkozási struktúra átalakulásán. A nagyvárosok közül 

ide tartozik Marosvásárhely, Nagyszeben és Pitesti.  

3. A tengerparti agglomeráció városai. A Constanta központú várostérség földrajzi 

adottságai, és gazdaságszerkezeti sajátosságai következtében fenn tudta tartani 

pozícióit. 
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4. A nyugati határ mentén fekvő nagyvárosok. Ezek a központok – főként Nagyvárad és 

Arad – ki tudták használni a földrajzi fekvésükből adódó előnyöket, illetve növekvő 

mértékben váltak a külföldi tőkebefektetések célpontjaivá. 

Hátrányosak: 

1. Hanyatló ipari térségek központjai. Nagyrészt azok az erdélyi középvárosok tartoznak 

ide, amelyek már a szocialista fejlesztés periódusát megelőzően is erősen nehézipari 

jellegűek voltak. 

2. Bányavidékek központjai. A rendszerváltás után a legjelentősebb strukturális krízissel 

sújtott térségek esetében elhúzódó és komplex válságról beszélhetünk, amely a 

gazdasági és társadalmi jelelgeken túl környezeti szempontból is súlyos károkat 

okozott. 

3. „Mesterséges” megyeközpontok. Ezek a városok a szocializmus időszakában 

adminisztratív központi funkcióik megerősítésének köszönhetően léptek előre a 

városhálózatban, népességnövekedésük is nagyrészt irányított migrációs folyamatokon 

alapult. A piacgazdaság körülményei között pozícióik megőrzéséhez a saját gazdasági 

erőforrások hiányosnak bizonyultak (Benedek 2006). 

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok általánosan érintik a városhálózatot, de egyrészt 

találkozhatunk szórványos kivételekkel, másrészt pedig a városok nagyság szerinti kategóriáit 

tekintve a migrációs tendenciák erősségében mutatkoznak különbségek. Kivételes helyzetben 

vannak, ezáltal stagnáló vagy növekvő népességszámot tudnak felmutatni egyrészt azok a 

városok, amelyek gazdaságát egy, a krízist sikeresen átvészelő nagyüzem határozza meg 

(például Mioveni – Dacia, Navodari – Petromidia), de ezek alapvetően a kisvárosok 

csoportjába tartoznak. Ugyancsak nagyrészt kisméretűek azok a városok, amelyek esetében a 

természetes népmozgalom pozitív folyamatai kitartanak a rendszerváltást követő évtizedben 

is, ezek alapvetően az ország periferikus térségeiben – Moldva északi része, Máramaros – és 

kedvezőbb demográfiai mutatóik nem kapcsolódnak össze a gazdasági fejlődéssel. A növekvő 

városok harmadik csoportját az agglomerációs települések képezik, ezek túlnyomó többsége a 

főváros körül helyezkedik el, a néhány kivételt a constantai településegyüttes városai alkotják. 

A fent említett kategóriákba tartozó kisszámú városon kívül a túlnyomó többség esetében 

népességcsökkenés tapasztalható, amely átlagosan 8%-ot tett ki 1992 és 2002 között. A 

legnagyobb, 200 000 feletti népességű városok esetében ez a csökkenés mérsékeltebb, a 

legjelentősebb népességveszteség a városhálózat harmadik szintjén elhelyezkedő 100-200 000 
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fő közötti népességű városokat érinti, a középvárosok esetében pedig már az 1990-es években 

is jelentősen differenciált a csökkenés üteme. 

Az ezredforduló után a regionális központok tekintetében erősödtek a differenciálódás 

folyamatai. A megelőző évtizedre jellemző, a korábbiakban bemutatott előnyös és hátrányos 

pozíciókat meghatározó folyamatok alapvetően stabilak maradtak, hosszabb távú hatásokat 

kifejtve a nagyvárosokra (Bere – Otoiu – Bucerzan 2014). A kedvező helyzetű 

régióközpontok esetében lelassult, illetve megfordult a népességváltozás üteme, a 2000-es 

évtized közepétől a vándorlási veszteségük is pozitívba fordult. Különösen jól 

megmutatkoznak ezek a folyamatok Kolozsvár, Nagyszeben és Temesvár esetében. A 

szuburbanizáció látványos folyamatai már nemcsak Bukarestre, hanem a nagyobb vidéki 

központokra is jellemzőek. Bizonyos mértékben Romániában is elindul a lengyelországihoz 

hasonló metropolizációs folyamat, amit a területpolitika is támogat a metropolisztérségek 

kialakításán és kiemelt fejlesztésén keresztül (Benedek 2013; Popescu 2008). Az előnyös 

helyzetű térségek népességkoncentráló ereje látható a 7. ábrán. 

7. ábra. A vándorlási különbözet megyénkénti alakulása Romániában, 1990-2014 

 

Forrás: Horváth (2016) 
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Románia városhálózatának hierarchikus tagozódása hasonló képet mutat a lengyelországihoz, 

a regionális központok három szintjét különböztethetjük meg.  

A fővárost követő szinten a jelentős regionális központi szerepkörrel rendelkező központok 

körébe négy város sorolható, melyek népessége meghaladja a 300 000 főt. Kolozsvár az 

erdélyi területek első számú központja, az elmúlt évtizedben jól érzékelhető fejlődési 

tendenciákkal megerősítve pozícióit. A bánáti régió központjaként Temesvár a piaci átmenet 

egyik legnagyobb nyertesének számít, a bukaresti agglomerációt követően a legjelentősebb 

tőkevonzó képességgel, illetve diverzifikált gazdasági szerkezettel. Constanta jelentőségét és 

kedvező pozícióit földrajzi elhelyezkedésének köszönheti, kikötővárosként egyrészt 

közlekedési és logisztikai központ szerepét tölti be, másrészt a turizmus fejlődése is előnyös 

lehetőséget biztosít neki. Az ország második legnagyobb városa Iasi a moldvai térség 

központja, fejlődési potenciálja tekintetében kevésbé támaszkodhat vonzáskörzetére, amely 

mind Románián, mind pedig az Európai Unión belül a leghátrányosabb helyzetben lévő 

térségek közé tartozik. 

A központok hálózatának második szintjén álló városok népessége ugyancsak meghaladja a 

200 000 főt, regionális szerepköreik szélesek. Gazdaságszerkezetük és fejlődési tendenciáik 

alapján heterogén csoportot képeznek, a Kárpátokon túli központok – Bacau, Braila, Galati – 

kedvezőtlenebb helyzetben vannak erdélyi társaiknál. A harmadik szinten azok az általában 

100 000 fő feletti népességű központok állnak, amelyek vonzáskörzete általában egy 

megyének megfelelő területet fed le. A városhálózatban megfigyelhető két nagy törésvonal 

közül az egyik a főváros-vidék egyensúlytalanság alapján konstruálódik, a másik pedig a 

régióközpontok második szintje alatt húzódik. 

 

4.5.7. Szlovákia 

 

Az 1993-ban függetlenné váló Szlovákia városhálózatának átalakulásában a környező 

országokéhoz hasonló trendek azonosíthatóak. Bár a rendszerváltást követő évtizedben 

abszolút mértékben némiképp nőtt a városi népesség száma, ez adminisztratív lépéseknek – 

várossá nyilvánítások, közigazgatási átszervezések – köszönhető. A demográfiai fordulat, 

illetve a vándorlás megváltozó iránya a városok többsége esetében népességcsökkenéssel járt. 

1991 és 2001 között a városok kétharmadának csökkent a népessége, Pozsonyt leszámítva az 
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összes közép- és nagyváros ebbe a kategóriába tartozott. A növekvő városok állományát 

megvizsgálva szembetűnő, hogy többségük kis méretű, 10 000 alatti népességszámmal 

rendelkezik. A városok népességvonzó képességének csökkenésében a gazdasági nehézségek 

és az ipari foglalkoztatási potenciál szűkülése mellett jelentős szerepet játszott az állami 

lakásépítések leállítása (Mezei 2009). A nagyvárosok esetében a középosztályi, illetve a 

kényszerszuburbanizáció folyamatai párhuzamosan megfigyelhetőek voltak egymás mellett.  

Az ezredfordulót követően a városok népesedési trendjei önmagukban nem mutatnak alapvető 

változásokat, viszont a népességcsökkenés hátterében meghúzódó okok két elkülönülő irányt 

vesznek. Egyrészt elmondható, hogy a természetes népmozgalom mutatói nem olyan 

kedvezőtlenek, mint Magyarország vagy Lengyelország esetében; az ezredforduló körüli 

rövid időszakot leszámítva Szlovákiára kis mértékű természetes szaporodás jellemző, ami a 

nagyobb városokra is érvényes, egyedül Pozsony jelentett kivételt 2005 előtt, de azt követően 

a főváros népmozgalmi trendje is megfordult. A városok népességcsökkenéséért tehát 

egészében az elvándorlás felelős, melynek háttértényezői azonban a különböző régiók és az 

eltérő fejlettségű városok esetében különbségeket mutat. A leszakadó régiók központjai 

esetében egyrészt a dezurbanizációs folyamatok, másrészt pedig az ország fejlettebb 

térségeibe irányuló vándorlás jellemző. A fejlettebb közép és nagyvárosok migrációs 

veszteségét viszont túlnyomórészt a szuburbán övezetekbe való költözés teszi ki. Külön 

kategóriát képez Pozsony, melynek agglomerációja már az 1990-es években gyors 

népességnövekedést és térbeli terjeszkedést mutatott. Az elmúlt évtized közepétől viszont 

fordulat következett be, a szuburbanizáció üteme lelassult, ezzel párhuzamosan viszont az 

ország távolabbi részéből a fővárosba költöző lakosság volumenében nem mutatkozott 

jelentősebb változás, így a város népessége újra növekedésnek indult (Bucek – Bleha 2013). 

A szlovákiai városhierarchiában a központok mérete kisebb, mint a többi kelet-közép-európai 

országban. Pozsonyt leszámítva egy olyan várost találhatunk, amelynek népessége 

meghaladja a 100 000 főt. Kassa teljes értékű regionális központként funkcionál, 

vonzásterülete lefedi Kelet-Szlovákia egészét. Az elmúlt évtizedre Kassa esetében pozitív 

gazdasági folyamatok jellemzők, viszont egy leszakadó térség központjaként regionális 

beágyazottsága gyengének tekinthető. 
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4.5.8. Ausztria 

 

Ausztria regionális központjainak 1990 utáni fejlődési pályái kevesebb változást mutatnak 

annál, mint amit a volt szocialista országok esetében tapasztalhatunk. A nagyvárosok 

népességváltozását tekintve elmondható, hogy a szuburbanizációs trendek tovább 

folytatódnak az 1990-es években, viszont az ebből adódó népességcsökkenést a legnagyobb 

központok esetében jelentős mértékben kompenzálja a külföldrő való bevándorlás. Ez a 

tendencia főként az ezredfordulót követően erősödik fel. 2001 és 2011 között Ausztria 

népessége 4,5%-kal növekedett, ezt követően a népességnövekedés üteme tovább gyorsult, 

2011 és 2017 között üjabb 4,5%-os gyarapodás tapasztalható. A vizsgált négy nagyváros 

mindegyikéről elmondható, hogy az ezredfordulót követően a népességnövekedés üteme az 

országos mutatót meghaladta. 
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5. A kelet-közép-európai városhálózat fejlődésének és tagozódásának 

összegezhető elemei 

5.1. A kelet-közép-európai városfejlődés általános modellje 

 

A kelet-közép-európai városhálózat fejlődésének történeti áttekintését követően 

általánosságban összegezhetők a legfontosabb jellemzők, amelyek a régió városfejlődésében 

meghatározó szerepet játszottak. Ezek számbavételével egyrészt felvázolható egy, a régióra 

jellemző általános városfejlődési modell, másrészt pedig lehetőség nyílik a Nyugat-Európával 

való összehasonlításra. Ez utóbbi kiemelten fontos abból a szempontból, hogy a régió 

városfejlődési folyamatainak ismertetéséhez elengedhetetlen a gazdasági folyamatok és a 

munkamegosztás kontinentális struktúrájának ismerete, valamint az európai centrumtérségek 

és a félperifériaként jellemezhető kelet-közép-európai régió közötti változó intenzitású 

gazdasági és társadalmi interakciók vizsgálata. Az összehasonlítás lehetőséget nyújt a 

dolgozat korábbi részeiben már többször is említésre került dilemma – miszerint a régió 

városfejlődése egy sajátos útnak, vagy inkább csak a nyugat-európai urbanizációs folyamatok 

megkésett és megszakításokkal tűzdelt változatának tekinthető – részletesebb körüljárására. 

A fejezetben elsőként azokat az eltéréseket összegzem, amelyek markánsan megmutatkoznak 

Nyugat-Európa és Kelet-Közép-Európa között a kapitalizmushoz és az iparosodáshoz 

kapcsolódó városfejlődési tendenciákban. Ezt követően vizsgálom a szocialista urbanizáció 

jellegzetességeit, illetve azt, hogy ez a folyamat mennyiben tekinthető sajátosnak, illetve 

eltérőnek a globális városfejlődési tendenciákhoz viszonyítva. Mindezen eltéréseket és 

sajátosságokat figyelembe véve az urbanizációs ciklusok térbeli és esetleges jellegbeli 

elkülönülésének vizsgálatán keresztül teszek kísérletet az eltérő városfejlődési pályák 

bemutatására. 

5.1.1. A nyugat-európai és kelet-közép-európai városfejlődés eltérő útjai a korai 

újkorban 

 

Korai újkornak az újkor első szakaszát tekintjük, amely a késő középkor és modern kor 

közötti átmeneti időszakot öleli fel, időben a 16. század elejétől a 19. század elejéig tart. Az 

európai városfejlődés eltérő útjainak tekintetében kulcsfontosságú időszak, mivel egyrészt 
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ekkor teremtődnek meg a modern nyugat-európai urbanizáció alapjai, másrészt pedig ebben 

az időszakban válnak el egymástól markánsan a kontinens nyugati és keleti régióinak 

gazdaság- és társadalomfejlődési irányai.  

A kelet-közép-európai városfejlődés történetéről szóló fejezetben röviden már említésre került 

az kontinentális munkamegosztás megszilárdulásának, illetve a második jobbágyság 

kialakulásának régiónk városfejlődésére gyakorolt hatása. Fontos azonban részletesebben 

megvizsgálni ezeket a folyamatokat az európai centrumtérségekkel való összehasonlításban 

is. 

A nyugat-európai feudalizmus meggyengülése már a 13-14. századtól érzékelhető, amely 

jelentős középkori urbanizációs hullámot indít el Nyugat-Európában (Enyedi 2010; Epstein 

2000). A városiasodás ezen szakasza azonban egyrészt megszakításokkal jellemezhető 

folyamat, melynek elsődleges okai a pestisjárványok, másrészt pedig térben erősen polarizált; 

Flandria és Észak-Itália térsége a városlakók arányának kiemelkedő mutatójával jellemezhető 

(Malanima 2007; Bairoch 1988). Ebben az időszakban a városfejlődés elsődleges hajtóereje 

és a jelentős központok kiemelkedésében szerepet játszó legfontosabb tényező a 

kereskedelem volt. A távolsági kereskedelem elsődleges központjainak fejlődési pályája és 

dinamikája a késő középkorban hasonló jegyeket mutat a kontinens egészét tekintve. A 

nyugat-európaihoz hasonló városfejlődési folyamatok azonban Kelet-Közép-Európa 

városainak csak egy szűk körét érintik, elsősorban a tengeri kereskedelmet bonyolító Hanza-

városokat, melyek közül ebben az időszakban Gdansk tesz szert európai jelentőségre 

(Kennedy – Smith 1989). 

A nyugati és keleti városfejlődési utak látványos különválása a 15-16. század fordulójától 

érzékelhető. Nyugat-Európában a korai kapitalizmus időszakában az állam megerősödése a 

nemesség gazdasági és hatalmi szerepének gyengülését és a feudalista viszonyok további 

erózióját hozza magával. Ezek a folyamatok kedveznek a városoknak autonómiájuk 

megőrzése és gazdasági szerepük erősítése szempontjából. Ezzel szemben a kelet-közép-

európai régióban a feudális viszonyok megszilárdulása, a második jobbágyság kialakulása 

figyelhető meg. Ez az időszak stabilizálta a kontinens megosztottságát, létrehozva egy 

dinamikus nyugati centrumtérséget és egy stagnáló keleti félperifériát (Musil 2005). Ennek 

következtében Kelet-Közép-Európa lényegében kimarad azokból a folyamatokból, amelynek 

során a városnövekedés és városfejlődés elsődleges hajtóerejévé az ipar válik. A régió 

városhálózata nagyrészt „mozdulatlan” marad, egészen a 19. századig megőrzi azt a 
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struktúrát, amiben dominánsan a kis és közepes méretű városok vannak jelen. Néhány nagy 

központ emelkedik csak ki, és indul gyorsabb ütemű növekedésnek a 18. században, de ezek 

nem elsősorban az ipar, vagy a kereskedelem központjaiként, hanem politikai-adminisztratív 

centrumokként jellemezhetők. Bécs, Prága vagy Varsó 18. századi fejlődésének hátterében a 

gazdasági folyamatok nem tekinthetők elsődlegesnek. Elmondható tehát a kelet-közép-

európai régióról, hogy a 19. századig nem tapasztalhatók lényegi változások a középkori 

városhálózathoz képest, míg ugyanebben a periódusban Nyugat-Európában jelentős 

átrendeződés mutatkozik.  

5.1.2. A modernizáció eltérő útjai 

 

Az ipari forradalom hatására meginduló gyors váosnövekedés és városfejlődés Nyugat- és 

Kelet-Közép-Európa között mutatkozó eltérései nemcsak az időbeli különbségben, régiónk 

megkésettségében ragdhatók meg. Bár jelentős differenciaként értelmezhető, hogy a Nyugat-

Európában a 19. század elején felgyorsuló folyamatok csak a század második felében 

„érkeznek meg” Kelet-Közép-Európába, de ezen túl fontos megvizsgálni azt is, hogy a 

városfejlődés hátterében álló tényezők, és az ezek hatására a településhálózatban lezajló 

átalakulások milyen egyéb eltérő jegyeket mutatnak.  

Az első ilyen karakterisztikus eltérés az ipari fejlődés által elsődlegesen érintett települések 

köre. Addig, amíg Nyugat-Európában általánosnak tekinthető a 19. század első felében az új 

iparvárosok kialakulása és gyors növekedése, a kelet-közép-európai régióról elmondható, 

hogy az iparosodás sokkal inkább a meglévő középkori kisvárosi hálózatra támaszkodik. Az 

újonnan kiépülő, és jelentős népességnövekedést mutató iparvárosok inkább kivételként 

jellemezhetők, ilyennek tekinthető pédául a textilipar elsődleges kelet-közép-európai 

központjává fejlődő Lódz. Sokkal inkább általánosnak tekinthető viszont, hogy az új ipari 

üzemek a régi városok periféráira, sőt bizonyos esetekben vidékies térségekbe települnek, 

régiónkban az „ipari falvak” kialakulása is általános tendenciának tekinthető (Musil 2005). 

Ezek a folyamatok, amelyek a régió lekgorábban iparosodó vidékeire – Szászország, Szilézia, 

Észak-Csehország – jellemzőek, nagyrészt hasonlóan zajlanak a következő szakaszban is, 

amikor az ipari fejlődés Kelet-Közép-Európa szélesebb térségeire is kiterjed. 

Elmondható továbbá az is, hogy a régió iparfejlődése általánosságban kisebb voumenű a 

Nyugat-Európában tapsztalhatónál, tehát a megkésettségen túlmenően a foglalkoztatás ágazati 

struktúrájának átrendeződése is kisebb mértékűnek tekinthető, amely magában hordozza azt 
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is, hogy a városi népesség arányának növekedése is kisebb mértékű Kelet-Közép-Európában a 

19. század második felében. Amennyiben ehhez hozzávesszók azt, hogy az iparfejlődés 

hátterében meghúzódó állami szerepek is eltéréseket mutatnak a két nagyrégió esetében, 

részben ennek következményeként is leírható a fővárosok további erősödése és növekedése. 

Ezzel szemben viszont a másodlagos központok visszafogottabb fejlődéséről beszélhetünk 

Kelet-Közép-Európa esetében, a nagyvárosok hálózata tehát sem sűrűnek, sem pedig 

jelentősnek nem tekinthető a 20. század elejére. 

További fontos, és jelentős eltéréseket mutató tényezőként említhetők a város-vidék 

viszonyrendszer jellegzetességei. A kelet-közép-európai modernizáció folyamatai a nyugat-

európai viszonyokhoz képest sokkal jelentősebb mértékben élezik ki a város-vidék 

különbségeket; ezek a hatások a jelenben is érzékelhetők (Jeney 2007). A fejlődési 

sajátosságoknak és a központok ritkásabb hálózatának köszönhetően Kelet-Közép-Európában 

általánosnak tekinthető, hogy a nagyvárosi központokat erősen vidékies térségek veszik körül, 

a központok helyzetében általánosnak tekitnhetők a szigetszerű pozíciók. A 19. század utolsó 

évtizedeiben a népességmozgás vidéki térségekből városokba mutató iránya sem tekinthető 

egyértelműnek, a túlnépesedő agrártérségek népességfeleslegének jelentős része nem az ipari 

térségkbe áramlik, széles tömegek hagyják el a vizsgált térséget, a tengerentúli kivándorlás 

általános tendenciának tekinthető a régióban. 

Ugyancsak jelentős eltérésként értelmezhető a modern városfejlődés, illetve a társadalmi 

modernizáció megszakítottsága Kelet-Közép-Európában. Az első világháború és 

következményei a nyugat-európaitól eltérő hatásokként jelentkeznek a térségben, általánosan 

jellemző az ipari fejlődés, illetve a polgári társadalmi átalakulás lelassulása, amelynek 

következménye a városfejlődés, illetve városnövekedés stagnálása. A második világháborút 

követően a vizsgált térség – Ausztriát leszámítva – a városfejlődés eltérő útjára lép az 

államszocializmus politikai-gazdasági viszonyai között.     

5.1.3. A szocialista urbanizáció egyedisége 

 

A szocialista urbanizáció mibenlétével és jellegzetességeivel kapcsolatos értelmezések 

sokrétűek, és több esetben egymásnak ellentmondóak. A leginkább fontos kérdés talán az, 

hogy egy, a kapitalista modelltől teljesen elkülönülő, speciális folyamatrendszernek, avagy 

egyszerűen csak a 19. századi modernizáció hatására meginduló, majd megszakadó 

urbanizációs folyamat folytatásának tekintjük a szocialista időszak városfejlődését. 
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Az első megközelítéssel, a szocialista urbanizáció sajátos jellegével értenek egyet alapvetően 

a historicista városfejlődési elméletek képviselői, akik szerint a termelési mód, illetve a 

politikai-hatalmi berendezkedés sajátosságai határozzák meg a városfejlődés útjait, eltérő 

modelleket létrehozva. 

Ezt az álláspontot osztja Szelényi Iván is, aki szerint a szocialista urbanizáció 

megkülönböztető sajátosságai három fő tényezőben mutatkoznak meg. Az első az időbeli 

törés, amely mind a városok fizikai jellegében, mind pedig társadalomszerkezetük 

tekintetében jelentős elfordulást mutat a második világháborút megelőző időszaktól. A 

második a politikai-gazdasági rendszer meghatározottságaiban rejlő különbség, amely az 

állami tulajdonon, a lakáspolitikán és a kollektív fogyasztás egyéb módozatain keresztül a 

nyugat-európaitól teljesen eltérő változásokat és fejlődési pályákat indukál. A harmadik pedig 

az uniformizáció, amely abban mutatkozik meg, hogy a kelet-európai régió eltérő történelmi 

hagyományokkal és szerkezeti sajátosságokkal rendelkező városai a szocialista urbanizáció 

folyamatai által hasonlóvá, egységessé válnak. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a 

szocialista városok esetében nem mutatkoznak karakterisztikus egyenlőtlenségek, hanem 

inkább azt, hogy ezek az egyenlőtlenségek a nyugat-európaitól eltérő bázisokon formálódnak, 

nem tekinthetők sem a múlt maradványainak, sem pedig a korlátozottan fennmaradó piaci 

mechanizmusok hatásainak (Szelényi 1983). 

Szelényi szerint Kelet-Európa országai az extenzív szocialista iparosítás hatására 

alulurbanizálttá váltak. Az alulurbanizáltság koncepciója a harmadik világ fejlődésével 

kapcsolatosan megfogalmazott túlurbanizáltság ellentétpárjaként fogható fel (Szelényi 1996). 

Míg utóbbi esetben az a jellemző, hogy a városi népesség növekedése gyorsabb ütemben 

megy végbe, mint a nem mezőgazdasági foglalkoztatás potenciáljának bővülése, a szocialista 

országokban ennek ellenkezője figyelhető meg, a városfejlődés nem követi az iparosodás 

ütemét. Szelényi Konrád Györggyel közösen írt munkájában az alulurbanizációt előidéző 

folyamatrendszert késleltetett városfejlődésnek nevezi. Ennek elsődleges okaként a beruházási 

politikát jelölte meg, amelynek jellemzője, hogy az iparfejlesztés az infrastruktúrafejlesztés 

rovására megy végbe. Ezt jól illusztrálja, hogy az 1960-as években a nyugat-európai országok 

esetében általában a felhalmozások nagyjából felét fordítják lakás- és kommunális 

beruházásokra, addig ez az arány a szocialista országok esetében jellemzően 30% alatt marad. 

Ugyanebben az évtizedben például Magyarországon az ipari foglalkoztatottak létszámának 

34%-os bővülésével párhuzamosan a városi lakásállomány csak 24%-kal növekedett. A 

késleltetett városfejlődés Szelényiék szerint olyan társadalmi következményekhez vezetett, 
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amelyek a területi egyenlőtlenségek további éleződését, kiegyensúlyozatlan területi fejlődést 

vontak maguk után, amely mind a város-vidék viszonylatban, mind pedig a városhálózaton 

belül megfigyelhető (Konrád – Szelényi 1971). 

Az ökológiai városfejlődési modellek képviselői szerint a fejlett világ urbanizációja 

determinisztikus jellegű, a modernizációra és az iparosodásra épül, ennek következtében 

lényegi eltérés nem mutatkozik a nyugat-európai és a szocialista városfejlődésben, hasonlóan 

jellemezhető ciklusokkal írható le mindkettő, a valódi megkülönböztető tényező Kelet-Közép-

Európa esetében a megszakítottság, illetve a megkésettség. 

Ennek a megközelítésmódnak a legnagyobb hatású hazai képviselője Enyedi György, aki 

szerint a közép-európai városfejlődés menetét csak kis részben határozta meg és befolyásolta 

az államszocialista berendezkedés. A megkésettség hosszú történelmi múltra nyúlik vissza, a 

középkori urbanizáció befejezetlenségétől datálódik. Elsődleges következményének 

tekinthető egyrészt a városok területi beágyazottságának alacsonyabb szintje régiónkban, a 

központok fejletlen vidékies térségekből való szigetszerű kiemelkedése sok esetben 

szembetűnő. Ugyancsak a megkésettség számlájára írható a városi középrétegek 

kiformálatlansága, gyengesége, amely sok tekintetben még a 20. században is teret enged a 

feudális maradványok továbbélésének. A megszakítottság elsődleges karaktere a társadalmi 

átalakulás befejezetlenségében keresendő, ami azt eredményezte, hogy az államszocialista 

fordulat idejére még a vidéki népesség túlsúlya jellemző a régió országaiban (Enyedi 1996). 

Enyedi szerint a közép-európai városhálózat a rendszerváltás idejére a legtöbb tekintetben 

közelebb került a nyugat-európaihoz, mint volt a két világháború közötti időszakban, ami a 

leginkább abban mutatkozik meg, hogy mérséklődött a városok „idegen test” jellege az 

alapvetően vidékies településhálózaton belül. A nyugat-európai modellekhez való hasonulás 

legfontosabb tényezőit az alábbiakban látja: 

1. Az iparosítás területi hatásai és következményei minden környezetben hasonlónak 

mutatkoznak. Ez alapján ugyanúgy érvényesül régiónkban is a vidékről városba 

irányuló migráció, a városi népességkoncentráció, a szuburbanizáció és az 

agglomerációk kialakulása. 

2. Az állam által irányított, ideológiai célokkal átszőtt városfejlesztés csak részben volt 

képes befolyásolni és felülírni az urbanizáció spontán folyamatait. Az idő 

előrehaladtával és a gazdasági válságjelenségek felszínre kerülésével ez a kontroll 

bizonyos mértékben oldódott is, teret engedve bizonyos, a nyugat-európai 
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gyakorlathoz hasonló eszközök alkalmazásának a várostervezésben és 

városfejlesztésben. 

3. A társadalom és az egyén szerepe a városfejlődésben a diktatórikus berendezkedések 

esetén sem tűnik el teljesen. Az egyéni és kollektív döntések rendszere, a társadalmi 

státusz tekintetében való előrelépés igénye, és az ehhez kapcsolódó migrációs 

folyamatok a szocialista időszak településhálózatának alakulását is befolyásolják 

(Enyedi 1998). 

Természetesen az államszocialista berendezkedésnek vannak olyan sajátosságai és lenyomatai 

is, amelyek eltérővé teszik a szocialista városokat. Ezek közül Enyedi elsősorban a városi 

társadalmak dezintegrációját és proletarizációját, a városok elsődleges ipari jellegének 

fennmaradását, a fejlődés belső erőforrásainak hiányát, a nemzeti térbe való bezártságot és a 

városi területhasználat sajátosságait említi. Összességében azonban úgy tekint a szocialista 

időszak közép-európai városfejlődésére, hogy a térség 19. század második felében meginduló 

urbanizációs ciklusa az első világháborút követő törés után újraindul és lényegében 

folytatódik. 

5.1.4. A városfejlődési ciklusokban mutatkozó eltérések Nyugat-Európa és Kelet-

Közép-Európa esetében 

 

A nyugat-európai és kelet-közép-európai városfejlődés 20. századi folyamatainak eltérései jól 

nyomon követhetők a ciklusos városfejlődési elmélet által meghatározott szakaszok egymásra 

épülésében és időbeliségében mutatkozó különbségek által. 

Az evolúciós városfejlődési elméletek közül a legnagyobb hatású, elsősorban a gazdasági 

tényezőket alapul vevő modell sokkal inkább városföldrajzi, mint városszociológiai 

meghatározottságú. Az urbanizáció ciklikus modelljének megalkotói a városföldrajz oldaláról 

közelítették meg a városfejlődés folyamatait. Egy, az 1970-es évek közepén Roy Drewett 

vezetésével megalakuló kutatócsoport 14 ország nagyvárosi térségeit vizsgálta összehasonlító 

jelleggel, kísérletet téve a városfejlődési folyamatok általánosítható elemeinek leírására, mind 

a múlt vonatkozásában, mind pedig a jövőre előrevetítve. Kiindulópontként az urbanizációt 

egy olyan komplex fogalomként értelmezték, amely nemcsak a lakosság térbeli 

elhelyezkedését és koncentrációját foglalja magában, hanem a városokban élők 

tevékenységszerkezetének – munka, a szabadidő eltöltésének módjai, kommunikáció, utazás – 

sajátosságait, minőségi tényezőit is. Ezeknek a faktoroknak az együttes következménye az, 
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hogy egy adott időpillanatban milyennek tekinthetjük a települési formát (van den Berg – 

Drewett – Klaasen – Rossi – Vijverberg 1982). 

A ciklusos modell megalkotói a városfejlődést mozgató tényezők hátterében a szereplők 

három csoportját azonosítják, melyeknek döntései, tevékenységei, illetve interakciói jelentős 

mértékben formálják a városi térszerkezetet. 

1. Lakosság, háztartások. A háztartások a települési környezetben bekövetkezett 

változások érintettjei, de egyben első számú alakítói is. Környezethez való 

alkalmazkodásuk, illetve térbeli mozgásuk soktényezős döntési folyamatokon alapul, 

amely magában hordozza a lakóhely és a munkahely megválasztását, figyelembe veszi 

a különböző szolgáltatások elérhetőségét, valamint a lakó- és munkahely közötti 

közlekedés lehetőségeit. Az elsődleges döntésnek a lakóhely megválasztása tekinthető, 

ebből következnek a továbbiak. A lakóhelyválasztási döntést meghatározó tényezők 

kapcsán legfontosabbként a lakó- és munkahelyi funkciók szoros interdependenciája 

említhető. A népesség mozgása azokba a térségekbe a legintenzívebb, amelyek 

képesek biztosítani a foglalkoztatást, a gazdaság pedig megfelelő munkaerő-kínálatra 

kell, hogy támaszkodjon. Ezen túl viszont egyéb faktorok is szerepet játszanak, a 

háztartások jóléte nemcsak a fogyasztási javakhoz való hozzáférhetőségen alapul, 

hanem azon is, hogy a fogyasztás és a szolgáltatások igénybe vétele milyen 

környezetben történik, illetve milyen anyagi és időbeli ráfordításokat igényel. 

Összességében elmondható tehát, hogy a lakóhely megválasztását a különböző jóléti 

faktorok kombinációja befolyásolja, amelyek között a materiálison túl immateriális 

elemek is megtalálhatók. A három legfontosabb komponens a lakóhelyi potenciál, 

amely a lakáskörülményeken túl a környezeti minőséget is magában hordozza; a 

foglalkoztatási potenciál, amely a munkahelyek rendelkezésre állása és az elérhető 

jövedelem mértéke alapján konstruálódik, valamint a szolgáltatási potenciál, a 

különböző jellegű szolgáltatások, illetve rekreációs lehetőségek elérhetőségével.  

2. Gazdaság. A gazdasági szereplők területi elhelyezkedését meghatározó keresleti és 

kínálati tényezők eltérő mértékben teszik attraktívvá a városi környezetet a különböző 

jellegű tevékenységek számára. A városok fejlődésében játszott szerepük nem merül 

ki a munkahelyek biztosításában, hanem emellett termékeik és szolgáltatásaik 

elérhetőségével hozzájárulnak a jólét biztosításához is. A negatív hatások oldalán 

található a környezet állapotának romlása, az infrastrukturális hálózatok túlterhelése, a 

munkaerő-piaci feszültségek kialakulása, illetve a helyi gazdaság 
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versenyegyensúlyának felborulása. A gazdasági szereplők a telephelyi feltételeik 

struktúrája mentén homogén csoportokba sorolhatók, a keresleti és kínálati potenciált 

meghatározó feltételek rendelkezésre állása formálja számukra a környezetet. 

Alapvetően elmondható, hogy a városok mérete és urbanizációs szintje pozitív 

korrelációt mutat ezeknek a tényezőknek a súlyával és komplexitásával. 

3. Kormányzat. A kormányzat városfejlődésben betöltött szerepe annyiban tér el a 

háztartásokétól és a gazdasági szereplőkétől, hogy az egyéni érdekek helyett a 

közérdeket kell, hogy képviselje. Tevékenységének alapjai viszont annyiban 

hasonlítanak a másik két csoportra, hogy a végső cél ebben az esetben is a jólét 

biztosítása, mértékének növelése. A kormányzat közvetett vagy közvetlen módon 

képes befolyásolni a jóléti komponensek szintjét, ami hatással van egyrészt a lakosság 

jólétére és a gazdaság tevékenységére, másrészt a városi térszerkezetek alakulására. 

A különböző szereplők tevékenységének hatására a városi rendszer olyan komplex és 

dinamikus folyamatok színtere, amelyek nem vezetnek egyensúlyi állapotokhoz, hanem 

állandó változásban vannak. Ezek a mozgások kimutathatóak mind a városhálózat egészében, 

mind pedig egy adott város szerkezetében. A modell olyan, egymást követő szakaszokat 

különít el egymástól, amelyek jól általánosíthatók, a szerzők szerint az eltérő gazdasági 

berendezkedés és területi elhelyezkedés a folyamatok tartalmára csak kis mértékben gyakorol 

hatást, inkább csak azok időbeli bekövetkezését és kifutását módosítja. Az urbanizáció 

ciklusok jelentős mértékben meghatározottak a gazdasági struktúra nagyszerkezeti 

átalakulásai által. Három jelentős változási periódus azonosítható, amelyek a városfejlődési 

ciklusok váltakozásának alapját képezik; az első az indusztrializáció, amely az ipari 

társadalmak kialakulását hozza magával, a második a posztindusztriális átalakulás, ami a 

szolgáltató szektor növekedését hozza, a harmadik pedig egy olyan időszak, melyben 

stabilizálódik a tercier ágazatok dominanciája. Ezekre támaszkodva négy urbanizációs ciklus 

írható le, melyeket a szerzők a funkcionális városrégiókra értelmeznek. Az egyes ciklusokra 

vonatkozó népesedési trendeket illusztrálja a 4. táblázat. 

1. Urbanizáció. Az urbanizáció szakasza az iparosodás folyamatához köthető, 

demográfiai trendjeit a népességnövekedés, és ezáltal a mezőgazdaságban, a vidéki 

térségekben kialakuló jelentős munkaerő-felesleg, és ebből következően a rurális 

térségek jövedelemszintjének csökkenése határozza meg. A nagyvárosi központokban 

az ipari foglalkoztatási potenciál növekvő mértéke jelentős migrációt generált. Mivel a 

közlekedési feltételek és a munkaidő megkövetelték a lakó- és munkahely térbeli 
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közelségét, a népességáramlás domináns módon a várostérségek magterületeire 

irányult, gyors népességnövekedést és koncentrált, nagy népsűrűségű lakóövezetek 

kialakulását hozva magával. Az urbanizációs ciklus során jelentős mértékben nőnek a 

városok és a vidéki térségek közötti egyenlőtlenségek, ami a városról és közvetlen 

környezetéről is elmondható; a koncentrált növekedés következtében a központok egy 

stagnáló környezetből emelkednek ki. Az urbanizációs ciklus kettéosztható egy 

kezdeti és egy kifejlett szakaszra, utóbbi esetében fontos tényező egyrészt a 

tömegközlekedési hálózatok kezdeti kifejlődése, amely meghatározza a város térbeli 

terjeszkedését, másrészt pedig a szolgáltató tevékenységeknek a munkahelyi és 

népességi koncentráció növekedését némi késéssel követő fejlődése. Az urbanizációs 

ciklus beindulása időbeli eltolódásokkal zajlik le Európában, elsőként Angliában az 

ipari forradalommal párhuzamosan, Nyugat-Európa nagy részén a 19. század első 

felétől kezdődően, Kelet-Európában pedig egyrészt jelentős késéssel indul, illetve 

elhúzódik. A kelet-európai térség esetében az urbanizáció kezdeti szakasza mind a 

településhálózat, mind pedig a társadalmi struktúra tekintetében gyengébb hatásokat 

gyakorol, mint Nyugat-Európában. Egyrészt csak nagyon kis mértékű változásokat 

indukál a vidéki térségek gazdasági és társadalmi szerveződésében, másrészt pedig 

nem képes olyan volumenű ipari foglalkoztatás biztosítására, amely kompenzálná az 

agrártérségek túlnépesedését, ami elsődleges oka a régióban a 19. század második 

felétől lejátszódó kivándorlási hullámnak. A kelet-európai urbanizációs ciklus első 

szakasza gyenge és befejezetlen marad, az igazi fordulópontot a második világháborút 

követő időszak fogja jelenteni a térség esetében. 

2. Szuburbanizáció. Az iparosodás ütemének lelassulásával a városok növekedése nem 

áll le, népességvonzó képességük, valamint a várostérségek belső struktúrájának 

átalakulása azonban újszerű tényezőkre támaszkodik. a szuburbanizáció ciklusában 

továbbra is vonzerőt jelent a vidéki térségben élők számára a város, mint jobb 

életkörülményeket és magasabb jövedelemszintet biztosító környezet, de a térbeli 

mozgások domináns elemévé a népesség eloszlásának várostérségen belüli változásai 

válnak. alapvetően azt lehet elmondani, hogy a szuburbanizáció szakaszában a 

mennyiségi növekedésről átkerül a hangsúly a minőségi fejlődésre. A mozgás 

domináns iránya a magterületről a szuburbán zónába irányul, amelynek feltételeit 

elsősorban a közlekedési hálózatok fejlődése és a személygépkocsi elterjedése 

biztosítja. Az új lakóövezetek kialakulásával párhuzamosan a magterület funkcionális 

térszerkezete is átalakul, a tercier foglalkoztatás gyors növekedése az első szakaszban 
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a városközpontokat érinti, az ipari tevékenység súlypontja a külső övezetekre tevődik 

át. A szuburbanizáció folyamatai a társadalmi státuszt tekintve egy felülről lefelé 

terjedő folyamatnak tekinthetőek, első körben a felső középrétegeket érintve, majd 

eljutva az alsó középosztályig. Ezáltal a bázis is növekszik, a magterületekről való 

kiáramlás egyre szélesebb rétegeket érint. A szuburbanizáció ciklusával nyer értelmet 

és válik valódivá a városi térségek fogalma. 

3. Dezurbanizáció és interurbán decentralizáció. A szuburbanizáció és ezzel 

párhuzamosan a nagyvárosi agglomerációk kialakulása egyik oldalról a lakókörnyezet 

minőségi tényezőinek javulását, a kiköltözők számára a lakókörnyezeti státusz 

emelkedését jelenti, de a másik oldalról jelentős problémákat is hordoz magában. Ezek 

közül legfontosabb a közlekedési hálózatok túlterheltsége, illetve azok elégtelensége a 

megnövekedett ingázó forgalom kiszolgálására. A városközpontban elhelyezkedő 

munkahelyek megközelíthetősége romlik, amelyre a várospolitika általában a 

közlekedési infrastruktúra és a tömegközlekedési hálózatok fejlesztésével próbál 

reagálni. Amennyiben ez sikeres, a szuburbanizáció folyamata új lendületet kap, 

újratermelve a korábban meglévő problémákat. Ezek tartós fennmaradása egy idő után 

azt eredményezi, hogy a városközpontban a munkahelyek száma csökkenésnek indul, 

a szolgáltató tevékenység is elkezd a szuburbán zónákba, vagy azokon kívülre 

telepedni. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a magterületek népességének 

csökkenése folytatódik, viszont a szuburbán zóna növekedése is leáll, a 

népességvándorlás elsődleges célpontjaivá olyan agglomeráción kívüli térségek 

válnak, melyek általában a városfejlődés egy korábbi szakaszában vannak. a 

dezurbanizáció szakaszára tehát alapvetően a népesség és a gazdasági tevékenységek 

decentralizációja jellemző. Az interurbán decentralizáció településhálózatra gyakorolt 

hatása annyiban tekinthető fontosnak, hogy csökkenti a nagyvárosi térségek és 

szélesebb környezetük között fennálló egyensúlytalanságokat, a nagyváros relatív 

izolációja feloldódik. 

4. Reurbanizáció. Az eredeti elméletben a negyedik szakasz még nem valós, és 

empirikus eszközökkel kimutatható folyamatrendszerként, hanem egy lehetséges 

jövőalternatívaként szerepelt, aminek az alapja az, hogy a kormányzat helyi és nemzeti 

szintjének beavatkozásai a leértékelődött nagyvárosi övezetek rehabilitációját 

célozzák. A megújító tevékenység elsődleges célja az, hogy a városokból való 

kiköltözés hátterében álló negatív környezeti tényezőket felszámolják, növelve ezzel a 
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népességmegtartó képességet, valamint újra vonzóvá tegyék a magterületeket a 

beköltözők számára. 

4. táblázat. A város övezetei és a teljes várostérség népességváltozása a különböző 

urbanizációs ciklusokban. 

Ciklus Szakasz 
A népességváltozás iránya és üteme 

Magterület Gyűrű FVT 

Urbanizáció 
abszolút ++ - + 

relatív ++ + +++ 

 centralizáció 
   

   

Szuburbanizáció 
relatív + ++ +++ 

abszolút - ++ + 

     

Dezurbanizáció 
abszolút -- + - 

relatív -- - --- 

 decentralizáció 
   

   

Reurbanizáció 
relatív - -- --- 

abszolút + -- - 

Forrás: van den Berg – Drewett – Klaasen – Rossi – Vijverberg (1982) alapján saját 

szerkesztés   

A ciklusos modell megalkotása jelentős hatást gyakorolt a városszerkezeti és városfejlődési 

kutatásokra, változatos revíziókkal, illetve interpretációkkal találkozhatunk az elmélettel 

kapcsolatban, melyek közül az értekezés vizsgálati területe szempontjából számunkra talán 

Enyedi György városfejlődési szakaszokkal kapcsolatos munkássága a legfontosabb, mivel 

magában hordozza a modell kelet-közép-európai viszonyokra vonatkozó adaptációját. 

Akadémiai székfoglalójában Enyedi a három szakaszt városrobbanásnak, relatív 

dekoncentrációnak és dekoncentrációnak nevezi, és ugyancsak megjelöli a lehetséges 

negyedik ciklust. Véleménye szerint Nyugat-Európa már végighaladt a három szakaszon, míg 

a periférikusan fejlett ipari országok – amelyek közé a szocialista országok is tartoznak – az 

1980-as években a relatív dekoncentráció fázisában vannak (Enyedi 1984). 

Enyedi a magyarországi urbanizációs folyamatok történeti vizsgálata alapján arra a 

következtetésre jut, hogy a hazai tendenciák megfeleltethetők a városfejlődési ciklusok 
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általános modelljének, két alapvető jellegbeli eltérést magukban hordozva. Egyrészt az időbeli 

eltolódást; a kelet-közép-európai térségben a városrobbanás kezdete Nyugat-Európához 

képest nagyjából egy évszázados késéssel, a 19-20. század fordulóján indul. A másik eltérés a 

városrobbanás megszakítottsága és két szakaszának jelentős intenzitásbeli eltérése. Az első 

szakasz, amely Magyarország esetében a dualizmus időszakára tehető, térben korlátozott, 

koncentrált jellegű volt. A városrobbanás valódi folyamatai elsősorban Budapestet érintették, 

amelynek a következménye egyrészt a főváros jelentős kiemelkedése és az 

egyensúlytalanságok kialakulása lett, másrészt pedig az, hogy a városhálózat egészét tekintve 

nem játszódott le gyökeres átalakulás. Nem történt meg az ipar egyértelműen városokba 

történő orientációja, elsősorban az ipari fejlődés ágazati sajátosságainak következtében; a 

bányászat és a nehézipar központjai nem váltak teljes funkciókészlettel rendelkező, valós 

központokká. A városrobbanás második, az 1950-es évektől induló szakasza már 

„valódibbnak” tekinthető, egyrészt intenzívebb és nagyobb volumenű volt, másrészt pedig a 

városi népesség növekedése egyenletesebb megoszlást mutatott a településállomány egészét 

tekintve, kialakítva ezáltal a nagy- és középvárosok hálózatát. Az 1970-es évektől számítható 

a relatív dekoncentráció szakasza, amely elsősorban a termelőerők dekoncentrációján alapult. 

Későbbi munkájában Enyedi a városfejlődési szakaszokat összeköti a Kondratyev-

ciklusokkal, arra alapozva, hogy a gazdaságnak a termelőerők bővülésén, összetételén és 

földrajzi elhelyezkedésén alapuló ciklikussága a városfejlesztés szakaszosságában is tetten 

érhető, még ha ezek a folyamatok nem is mutatnak teljes szinkronitást, hanem időbeli 

eltolódások tapasztalhatók bennük (Enyedi 1988). 

Enyedi vitatja az eredeti elméletben megfogalmazott negyedik, reurbanizációs szakasz létét és 

valódiságát; a városközpontok megújulásának folyamatait inkább csak olyan belső 

átrendeződésnek tekintve, ami valójában nem vezet a magterületek népességnövekedéséhez, 

hanem inkább csak lakókörnyezeti státuszuk emelkedéséhez. Ezzel szemben egy eltérő 

alapokon formálódó negyedik, újbóli városnövekedéssel járó szakaszt azonosít, amelyet 

kezdetben Manuel Castells elméletéből kiindulva az informatika urbanizációjának nevez, a 

későbbiekben pedig a globalizáció urbanizációjának. Ennek a ciklusnak a kiindulópontját 

abban látja, hogy a fejlett térségek esetében a városi gazdaságszerkezet alapjává a szellemi 

tevékenység, illetve a tudásintenzív szolgáltatások válnak, míg az ipari termelés a periferikus 

térségekbe települ. Ez egyrészt a városhálózat új típusú differenciálódásához vezet, amelyben 

a hierarchia csúcsán a szolgáltatási és információs hálózatokat koncentráló globális 

nagyvárosi régiók állnak. Másrészt a nemzeti városrendszerek hagyományos rendje 
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megbomlik, a városhálózat bizonyos elemei egy új integrációs közegbe, a globális 

hálózatokba kapcsolódnak be. A városhálózat ilyen irányú átalakulásának vesztesei a 

kisvárosok, mivel az elérhetőségi viszonyok kedvezővé válása és a nagyobb kínálat miatt a 

vidéki térségekben élők nem a természetes mikrotérségi központok, hanem a közép- és 

nagyvárosok szolgáltatásait veszik igénybe (Enyedi 2011). 

A városfejlődés ciklusos modelljét alapul véve több olyan kutatás zajlott az elmúlt 

évtizedekben, amelyek a két, a fejezetben tárgyalt makrorégiót külön-külön vizsgálják a 

városok és a várostérségek népességszámának változása alapján. Ezen eredmények 

összehasonlíthatósága korlátozott ugyan, mivel eltérő időtávokat vesznek figyelembe, viszont 

általánosságban visszaigazolják azokat az eltéréseket, amelyek a fent bemutatott elméleti 

megközelítésekben megmutatkoznak (Hohenberg – Lees 1995; Kunzmann – Wegener 1992; 

Mykhnenko – Turok 2007). 

 

5.2. A régió térszerkezetének és városhálózatának összegezhető 

sajátosságai 

 

A történeti fejlődési pályák felvázolásán, valamint az egyes országok városhálózati 

sajátosságainak bemutatásán túl fontos a megfigyelt struktúrát nagyobb kontextusba helyezni, 

egyrészt azért, hogy láthatóak, érzékelhetőek legyenek a koncentrációk, súlypontok, illetve 

fejlettségi különbségek a makrorégió egészére vonatkozóan, másrészt pedig azért, hogy 

illusztrálhatóak legyenek a településhálózatban megmutatkozó általánosítható 

egyensúlytalanságok. Az első problémakör megvilágításához azokat az elképzeléseket és 

vizsgálatokat kívánom bemutatni, amelyek célja vagy a térség európai térstruktúrában való 

helyének meghatározása, vagy pedig a régión belüli térszerkezeti súlypontok kijelölése. A 

településhálózati egyensúlytalanságok esetén a méret szerinti tagozódásra, valamint a 

fővárosok településhálózatban mutatkozó súlyára koncentrálok. 
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5.2.1. Térszerkezeti sajátosságok 

 

A kelet-közép-európai térség európai térszerkezetbe való bekapcsolódásának, illetve a belső 

struktúrájának vizsgálatát megelőzően fontos kitérni arra, hogy mit értünk térszerkezeten a 

regionális tudományok szemszögéből. Szabó Pál a térszerkezet három alapvető definíciós 

keretrendszerét különbözteti meg. Az első esetben egy olyan komplex megközelítésmódról 

van szó, amely magában hordozza a két fő alkotó tényező; az elemek, és azok térbeli 

elrendeződésének vizsgálatát is. Ez alkalmat ad egyrészt az egyenlőtlenség és a rendezettség 

által leírható rendszer megfigyelésére, valamint azzal, hogy a struktúra mögött meghúzódó, 

azt alakító területi folyamatokat is számba veszi, a térszerkezet dinamikus vizsgálatát is 

lehetővé teszi. A második irány a térszerkezet alkotóelemeit állítja középpontba, elsődleges 

célja lehet a fejlettségi különbségek vizsgálata, illetve a különböző funkciók meglétének, azok 

összekapcsolódásának – mint például a természeti és gazdasági tényezők – feltárása. A 

harmadik típust az elemek egymáshoz való térbeli viszonyulása adja, mely a társadalmi és 

gazdasági erőforrások elrendeződésén, sűrűsödésén alapul (Szabó 2008). Megkülönbözteti 

még a térszerkezet földrajzi, valamint regionális tudományi megközelítésmódjait is, az első 

lényegének a térszerkezeti elemek által formált földrajzi terek leírását, míg a második esetben 

a térszerkezeti egységek különféle jellemzőinek differenciálódását, valamint az azok közötti 

kapcsolatokat. Rechnitzer János értelmezése szerint ez utóbbi megközelítésmód arra ad 

lehetőséget, hogy meghatározhassuk a térbeli fejlődés irányait, amely segítséget nyújthat a 

területpolitikai beavatkozások tervezésében is (Rechnitzer 2013). 
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8. ábra. Az európai térszerkezet modellje az 1990-es évek végén 

 

Jelmagyarázat: 1. Kék banán; 2. A kék banán kiterjedési övezetei; 3. Sunbelt-övezet; 4. High-

tech körgyűrű; 5. Fejletlen régiók körgyűrűje. 

Forrás: Rechnitzer (1998) 67. o. 

Elsőként azt kell megvizsgálnunk, hogy a kelet-közép-európai térség miként kapcsolódik be a 

kontinens térstruktúrájába. Amennyiben azokat a klasszikus térszerkezeti modelleket vesszük 

alapul, amelyek az európai tér fejlődési övezeteit és csomópontjait állítják középpontba, és 

elsősorban a centrum-periféria viszonyrendszeren alapuló megközelítésmódot alkalmazzák 

(például a Kék Banán, vagy a Pentagon modell), azt láthatjuk, hogy az általunk vizsgált régió 

az összefüggőnek tekinthető centrumtérségeken kívül esik. Az 1990-es évek második felétől 

viszont egyre nagyobb súlyt kaptak az európai térszerkezet olyan jellegű modelljei, 

amelyekben helyet kaptak a potenciális fejlődési zónák, azok a térségek, amelyek megfelelő 

erőforrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy felzárkózzanak a centrumtérségekhez. Ezek a 

modellek vagy a klasszikusokhoz hasonlóan összefüggő övezeteket, vagy fejlődési 

tengelyeket határoltak le, amelyek már érintették az általunk vizsgált térséget. Elsősorban a 

centrumtérségek kiterjedési övezeteiről van szó, amelyek régiónk nyugati részét, főként 

Ausztriát és Csehországot érintik (8. ábra), illetve azokat a fejlődési tengelyeket (vörös polip 

modell), amelyek Berlin-Varsó, valamint Bécs-Budapest-Belgrád irányban terjeszkednek 

Kelet-Közép-Európa felé (9. ábra). 
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9. ábra. A Pentagon és a vörös polip modell 

 

Forrás: Kincses – Nagy – Tóth (2013) 149. o., van der Meer (1998) alapján 

Ugyancsak az 1990-es évektől számítható a térszerkezeti modellek azon típusának elterjedése, 

amely némileg túllép a centrum-periféria viszonyok nagy léptékben való érvényesítésénél, és 

a térstruktúra alapvető szervező egységeiként és csomópontjaiként a nagyvárosi térségeket 

állítja középpontba. Ezek a növekedési centrumok egyrészt a kontinentális térségi és városi 

verseny, másrészt pedig a hálózati struktúra és működés alapelemei (Kunzmann – Wegener 

1992). Az ily módon konstruálódó szőlőfürt-modellben jelentős hangsúlyt kap a városok, 

várostérségek fejlődése, valamint a policentrikus hálózat kialakulása.  

Kelet-Közép-Európa térszerkezetének belső sajátosságaival, a régióban kialakuló fejlődési 

zónákkal kapcsolatban meghatározónak számít Grzegorz Gorzelak munkássága, aki abból 

indul ki, hogy azok a térségek, amelyek egyrészt kedvező infrastrukturális ellátottságuk, 

másrészt a gazdasági interakciókat segítő földrajzi fekvésük, harmadrészt pedig a megfelelő 

méretű és szerepkörű központok meglétének köszönhetően sikeresen teljesítették a 

rendszerváltást követő átmenetet, egy dinamikus fejlődési övezetet alkotnak a régióban. Ez a 

kelet-közép-európai bumeráng északon a Balti-tengertől, Gdansk térségéből indul, fontos 
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csomópontjai a nyugat-lengyelországi nagyvárosok, Poznan és Wroclaw, majd Csehországon 

keresztül délkeleti irányba kanyarodva Bécset, Pozsonyt és Budapestet fűzi fel (Gorzelak 

1996). Ez a zóna tekinthető a kék banán kelet-közép-európai megfelelőjének, de a jellegbeli 

eltérések jelentősek, a gazdasági koncentráció mértéke, illetve a központok közötti organikus 

kapcsolatok gyengébbek. Az övezeten kívül eső területeken is találhatók olyan csomópontok, 

amelyek regionális, de akár nemzetközi szinten is potenciális központok lehetnek, ez utóbbira 

jó példa Varsó (10. ábra). 

10. ábra. Kelet-Közép-Európa térszerkezeti modellje az 1990-es években 

 

Forrás: Szabó – Farkas (2014) 74. o.; Rechnitzer – Smahó (2011) alapján 

Hasonló, a régióban elhelyezkedő összefüggő fejlődési zóna azonosítására egyéb kísérletek is 

születtek, ilyen a közép-európai Pentagon, amely a régió fővárosaira támaszkodik, vagy a 
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különböző „ikerbanán”, illetve „második banán” elképzelések, amelyek a régió fejlődési 

zónáját általában Németország irányából kiindulva határozzák meg.  

Az ezredfordulót követő időszak átalakulási tendenciái között a régióban legerősebben a 

koncentráció és a polarizáció folyamatai érzékelhetők. Ezeknek az elsődleges színterei a 

nagyvárosi térségek, amelyek egyre karakteresebb módon emelkednek ki. A koncentráció 

legjelentősebb mértékét mutató erőforrás-készletek éppen azok, amelyek egyre inkább 

domináns tényezőkként merülnek fel a versenyképesség tekintetében. Ezek közé tartozik a 

humán tőke, a kutatás-fejlesztés és az innovációk fogadására való képesség, amely elsősorban 

a fővárosokat helyezi megkülönböztetett pozícióba a régión belül (Rechnitzer 2016b). 

A koncentráció és polarizáció előrehaladott folyamatai, illetve az a tény, hogy a nagyvárosi 

térségek kapcsolatrendszerei kevésbé erősek, mint Nyugat-Európa esetében, abba az irányba 

mutat, hogy az összefüggő fejlettségi övezetek jelenléte kevésbé hangsúlyos a régióban, 

sokkal inkább egyfajta csomóponti jelleg érvényesül, a központok hierarchikus 

rendeződésével és lazább kapcsolódásával. Farkas Máté és Szabó Pál ezeknek a 

csomópontoknak négy szintjét, valamint egy speciális kategóriáját különböztette meg (5. 

táblázat). 

5.  táblázat. A kelet-közép-európai csomópontok hierarchiája 

1. Társadalmi és gazdasági csomópont fővárosi funkcióval, nemzetközi és európai jelentőséggel 

Bécs 

2. Társadalmi és gazdasági csomópont fővárosi funkcióval, európai jelentőséggel 

Budapest, Bukarest, Prága, Varsó 

3. Társadalmi és gazdasági csomópont fővárosi funkcióval 

Ljubljana, Pozsony, Zágráb 

4. Regionális nagyvárosok 

Társadalmi és gazdasági csomópontok Gazdasági csomópontok Társadalmi csomópontok 

Brno, Kassa, Krakkó, Lódz, Ostrava, 

Poznan, Wroclaw 

Graz, Innsbruck, Linz, 

Salzburg 

Bialystok, Brassó, Bydgoszcz, 

Constanta, Craiova, Galati, Iasi, 

Kolozsvár, Lublin, Szczecin, Temesvár 

Kelet-közép-európai megalopoliszok 

Felső-Sziléziai konurbáció, Trójmiasto 

Forrás: Szabó – Farkas (2014) alapján saját szerkesztés 
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A csomópontok közül csak kevés olyat találhatunk – elsősorban a fővárosokat – amelyek 

körül jelentősebb fejlettségi erőtér alakul ki. A térszerkezet hálózati elemeit elsősorban a 

nyugat-kelet irányú tranzitfolyosók képezik, amelyek nem elsősorban a csomópontokat kötik 

össze, hanem az európai centrumtérségek felé mutatnak jelentősebb áramlásokat (12. ábra). 

Fontos elemeit képezik a térszerkezetnek a speciális térségek, melyek közül a hagyományos 

nehézipari körzetek hanyatlásuk következtében kiesnek a meghatározó elemek közül, viszont 

növekszik az idegenforgalmi régiók szerepe (Szabó – Farkas 2014). A periferikus térségek 

nyugat-európaihoz képest sokkal látványosabb „kiürülése”, térszerkezeti integrációjuk 

gyengesége még inkább felerősíti az egyensúlytalanságokat (Rechnitzer 2016b). 

11. ábra. Kelet-Közép-Európa térszerkezete a 2010-es évek elején 

 

Forrás: Szabó – Farkas (2014) 82. o. 

A régió térszerkezetére vonatkozó többdimenziós vizsgálatok részben alátámasztják azokat a 

megállapításokat, amelyeket az általános struktúrával kapcsolatban tehetünk, de a mélyebb 

elemzések árnyaltabb képet adnak, és pontosabban rávilágítanak a régióban mutatkozó 

egyensúlytalanságokra. Egri Zoltán és Tánczos Tamás elemzésében, ami a térszerkezetet 
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formáló tényezők különböző rétegeit különíti el, és a köztük mutatkozó kölcsönhatásokat is 

vizsgálja, a térségek három nagy típusát különbözteti meg: 

1. A fejlődést koncentráló és generáló városi térségek. Ebbe a csoportba tartoznak a 

régió térstruktúráját domináló, a településhierarchia kiemelt kategóriáját képező 

fővárosok, Bécs, Budapest, Prága és Varsó, valamint mögöttük lemaradva a féloldalas 

központként jellemezhető, jelentős gazdasági koncentrációt és dinamikát mutató, de az 

infrastruktúra és az innováció tekintetében gyengén szereplő Bukarest. Hozzájuk 

csatlakozik a lengyel nagyvárosok első vonala, a felső-sziléziai konurbáció és Ausztria 

regionális központjai. 

2. Vonzáskörzeti régiók. alapvetően a nagyvárosi térségek agglomerációi, valamint azok 

a szélesebb térségek tartoznak ide, amelyek földrajzi elhelyezkedése kedvező és a 

fejlett centrumok közelsége meghatározó (Nyugat-Lengyelország, Csehország, 

Szlovénia, Észak-Dunántúl) 

3. Periferikus térségek. A leszakadónak tekinthető régiók egyik csoportja a keleti 

térségekben (Kelet-Lengyelország, Románia, Bulgária) összpontosul, ezen kívül ide 

tartoznak a mezőgazdaság jelentősebb súlyával jellemezhető vidéki térségek, amelyek 

nagyrészt Magyarországon találhatók (Egri – Tánczos 2015). 

Az elemzés a régiók tipizálásán túl rámutat azokra az összefüggésekre is, amelyek a 

térszerkezetet alakító tényezők között fennállnak és az egyensúlytalanságokat jelentős 

mértékben meghatározzák. Ezek közül a leginkább a társadalmi és gazdasági erőforrások 

diszkrepanciája mutatkozik meg, hasonlóképpen, ahogy azt a hazai városhálózatra vonatkozó, 

a korábbiakban bemutatott vizsgálataink is megmutatták. 

Az európai városhálózat hierarchikus struktúrájának és fejlődési irányainak vizsgálatában 

kiemelt szerepet játszik az Európai Területfejlesztési és Kohéziós Megfigyelő Hálózat 

(ESPON), amely többek között a városok térszerkezetben elfoglalt pozícióival, a területi 

fejlődésben játszott kiemelt szerepükkel, illetve a városhálózat policentrikus fejlődésével is 

kiemelten foglalkozik.  

A funkcionális várostérségek térszerkezeti súlyának és fejlettségének besorolására létrehozott 

kategóriarendszer három nagy csportora tagolja a nagyvárosi régiókat, melyek közül az első 

szintet az európai nagyvárosi növekedési térségek (Metropolitan European Growth Area – 

MEGA) alkotják. Az alsóbb szinteken a nemzeti vagy transznacionáls, illetve a regionális 

vagy lokális szerepkört betöltő várostérségek állnak. A rangsorolás és kategóriaképzés 
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kritériumait a népesség és a gazdasági tevékenység koncentrációja, a versenyképesség, az 

elérhetőség és a tudásbázisok, valamint tudásgazdaság jelenléte alkotják. A városhálózat 

elsődleges keretét adó növekedési térségek súlyuk és fejlődésük alapján további öt kategóriára 

bonthatók fel, a globális csomópont szintjén mindössze két város – London és Párizs – 

található. A dolgozatban vizsgált régió egyetlen városa, Bécs tartozik az ez alatt elhelyezkedő, 

Európa motorjainak nevezett második szinthez, a legfejlettebb kelet-közép-európai fővárosok 

– Budapest, Prága, Pozsony, Varsó –  két szinttel lejjebb (potenciális MEGA) helyzkednek el. 

A gyenge növekedési térségek szintjén a többi fővároson kívül olyan nagyvárosok is 

szerepelnek, amelyek jelen vizsgálat részét képezik. Ide tartoznak a félmilliós népességet 

meghaladó lengyelországi nagyvárosok (Krakkó, Lódz, Poznan, Szceczin, Wroclaw), 

valamint a két nagy konurbáció; Felső-Szilézia és a Trójmiasto. Ebbe a kategóriába egyetlen 

Lengyelországon kívüli vidéki nagyvárosi térségként Temesvár esik még bele. A növekedési 

térségek sűrűségének, illetve hierarchiaszintjének tekintetében jól megmutatkozik a kontraszt 

az európai centrumtérségek, illetve a kelet-közép-európai régió között (12. ábra). 
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12. ábra. Az európai funkcionális várostérségek hierarchikus elrendeződése 

 

 

Forrás: ESPON, 2016 

Az ESPON tematikus projektjei között számos olyan található, amely szorosan kapcsolódik 

vizsgálatunk problémaköréhez. Ezek közül három emelhető ki. 

A Second Tier Cities and Territorial Development in Europe (SGPTD) az európai 

városhálózat másoidk szintjének szerepét és potenciális fejlődési lehetőségeit vizsgálja. 

Kiindulópontja az, hogy ez a városkör a kiegyensúlyozott területi fejlődés egyik fő 

letéteményese, illetve a második szint szerepének változására és erősödésére jelentős hatást 

gyakorol a 2008-ban kezdődő válság. A hálózat második szintjét elsősorban a fővárosokkal 

való viszonyrandszer kontextusában lehet értelmezni.  

A fővárosok vitathatatlan agglomerációs előnyökkel rendelkeznek. A nemzeti szintű politikai 

és gazdasági döntéshozatal központjai, és elsődleges adminisztrációs centrumok. A globális 
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hálózatokba való integráltság legmagasabb szintjével és legkedvezőbb potenciáljával 

rendelkeznek. A legfejletteb, és leginkább széleskörű szolgáltatásokat tudják biztosítani mind 

a gazdasági szereplők, mind pedig a lakosság számára, szorosan ide tartozik az is, hogy a 

fővárosok a pénzügyi szolgáltatások első számú központjai. Az oktatás és a kutatás-fejlesztési 

tevékenység tekintetében jelentős koncentrációt mutatnak. Az erőforrások allokációjával 

kapcsolatos poltikai döntések általában preferálják a fővárosokat, ahogy az is elmondható, 

hogy a nemzetet reprezentáló szerepük következtében a presztízsberuházások elsőszámú 

célpontjainak is tekinthetők. Az agglomerációs előnyök a piaci befektetők számára is egy 

biztonságosabb, „kényelmesebb” környezetet biztosítanak. 

Mindezekkel szemben egyrészt olyan negatív externáliák is tetten érhetők, amelyek korlátozó 

hatással vannak a versenyképességre. Ezen túl a második szint városainak is megvan a 

lehetőségük, hogy megfelelő gazdasági koncentráció esetén magas jövedelemtermelési 

potenciált érjenek el, és megfelelő infrastruktúrával párosulva a fővárosokéhoz hasonló 

agglomerációs előnyökre tegyenek szert. Bizonyos tekintetben a szolgáltatások elérhetősége 

is kevesebb akadályba ütközik, mint a fővárosok esetében. Mindezek biztosításával a második 

szint városai képesek arra, hogy tágabb vonzáskörzetükben is fejlesztő hatásokat 

gyakoroljanak, csökkentve ezáltal a területi különbségeket és növelve a területi és társadalmi 

kohéziót. 

A kutatás több olyan területet is érint és megjelöl, amelyben a kelet-közép-európai térség 

regionális központjai lemaradásban vannak a kontinens centrumtérségeihez képest, illetve 

bizonyos folyamatok tovább mélyítik azt a szakadékot, amely a fővárosoktól elválasztja őket. 

A GDP adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a régió országai – Ausztria kivételével 

– abba a csoportba tartoznak, ahol a főváros a második szint összes városát megelőzi az egy 

főre jutó bruttó hazai termék tekintetében, sőt mindössze Lengyelországban kisebb ez az 

előny 30 százaléknál. A dinamikát tekintve ráadásul az tapasztalható, hogy növekednek a 

különbségek; 2000 és 2007 között mindössze Románia és Horvátország esetében volt 

tapasztalható, hogy egy vidéki nagyvárostérség GDP-növekedése meghaladta a fővárosi 

értéket. Portugáliát leszámítva az összes nyugat-európai országban ez utóbbi tendencia 

érvényesült, a polarizáció tekintetében tehát kirajzolódik egy éles kelet-nyugati határvonal.  

A régióban tapasztalható szétszakadás legfontosabb tényezői között említi a vizsgálat az 

innovatív tevékenységek, a versenyképességet elsődlegesen biztosító erőforrások és 

aktivitások túlzott fővárosi koncentrációját. a 6.5.2. fejezetben részletesebben a dolgozat 



124 
 

részletesebben is kitér erre. Hasonló hatásokat hordoznak magukban a foglalkozási 

szerkezetben mutatkozó eltérések is, a legdinamikusabb szolgáltatási ágazatok foglalkoztatási 

részarányának tekintetében a régió fővárosai jelentősen kiemelkednek, egyedül 

Lengyelországban mutatkozik mérsékeltebb eltérés. A városhálózat második szintjének 

fővárosokhoz való közeledésének akadályaként merül fel a kelet-közép-európai régióban a 

városok kihasználatlan munkaerő-potenciálja. 

A Future Orientations for Cities (FOCI) projekt elsődleges célja az volt, hogy átfogó képet 

adjon az európai városfejlődés időszerű, és a jövő szempontjából előrejelezhető folyamatairól. 

A vizsgálat városfejlődésre általánosan vonatkoztatható legfontosabb megállapítása a 

növekedési pályáknak a nemzeti szinttel való nagymértékű összekapcsoltsága volt. 2001 és 

2006 között a GDP-növekedés városok közötti varianciájának több mint 80%-át tette ki az 

országok növekedési üteme közötti eltérés, és hasonló arányok voltak tapasztalhatók az egyéb 

vizsgált társadalmi-gazdasági kulcsindikátorok tekintetében is. A fővárosokban megvalósuló 

koncentráció újabb aspektusát, a transzkontinentális gazdasági kapcsolatokban való részvétel 

mértékének egyenlőtlenségeit nemcsak általánosságban érzékelhetjük, hanem jól 

megmutatkozik az a tendencia is, hogy a kelet-közép-európai fővárosok jelentéktelen szerepet 

játszanak ezen a területen.  

Ugyancsak a vizsgált országokra vonatkozó specifikus tendencia a metroplizáció trendjeinek 

a nyugat-európaitól való eltérése. Az ezredforulót követően a jövedelem és az erőforrások 

nagyvárosi koncentrációjának az 1990-es években az átlagosnál gyorsabb növekedése Nugat-

Európában lelassul, viszont a kelet-közép-európai régióban fennmarad a gyors ütem. Ezzel 

részben összefügg az is, hogy a régió nagyvárosainak a „hátországból” való kiemelkedése, 

ezáltal a területi egyenlőtlenségek ezen vetületének növekedése folyamatos és gyors ütemű. 

A kontinens térszerkezetének jövőbeli alakulásához kapcsolódó forgatókönyveket felvázoló 

Territorial Scenarios and Visions for Europe (ET2050) projekt részeként a kelet-közép-

európai régió gazdasági átstrukturálódásának továbbhúzódó folyamatokat, illetve a térség 

potenciális jövőbeni integrációjának lehetőségei és forrásai is elemzésre kerülnek.  

A térség rendszerváltást követő pályája a függő piacgazdaságok útját követi, amelynek 

meghatározó tényezője a külföldi tőkétől való függőség, amely válságidőszakok során 

jelentős destabilizáló erőként jelentkezhet. A területi folyamatokat az egyenlőtlenségek 

növekedése jellemzi mind nemzeti, mind pedig regionális szinten; a Nyugat-Európához 

történő felzárkózás a 2000-es években szinte kizárólag a fővárosokat és térségeiket érintette 
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jelentősebb mértékben. Ebből következően a divergencia és a polarizált fejlődés stabilnak, 

időben tartósnak tekinthető, és a jövőre vonatkozóan is előrejelezhető. 

A régió másodlagos központjainak szerepével kapcsolatban fontos kiindulópont, hogy a 

regionális központok – néhány lengyelországit leszámítva – nem érik el azt a kritikus 

tömeget, amely európai szinten elégséges ahhoz, hogy nemzetközi jelentőségű központokká 

váljanak, az országok túlnyomó többségében ez a „valódi” második szint hiányzik. A 

központok potenciális erősödésének kiindulópontja a teljes értékű régióközpontokra jellemző 

szerepek és funkciók megjelenése lehetne. 

A regionális központok besorolásának egyéb megközelítésmódjai is léteznek az európai 

gyakorlatban. Kiemelendő ezek közül a Global and World Cities Research Network (GAWC) 

klasszifikációja, amely a nagyvárosok globális hálózatokban betöltött szerepe alapján alakítja 

ki hierarchikus kategóriarendszerét. A kelet-közép-európai városhálózat esetében 

megfigyelhető, hogy azoknak a városoknak a köre, amelyek megjelennek valamely 

kategóriában, folyamatosan bővül; míg az 1990-es években csak a régió fővárosai kerültek 

említésre, addig az ezredforduló után folyamatos az új szereplők belépése. A vizsgált régió 

városainak hierarchikus tagozódását, annak változásait mutatja a 6. táblázat.  

6. táblázat. A kelet-közép-európai nagyvárosok megjelenése a globális központok között, 

2000-2016 

Kategória 2000 2012 2016 

Alfa +    

Alfa   Varsó 

Alfa -  Prága Bécs, Prága, Varsó Bécs 

Béta + Bécs, Budapest, Varsó Budapest, Bukarest Budapest, Bukarest, Prága  

Béta   Pozsony, Szófia 

Béta -  Pozsony, Szófia, Riga Tallinn, Zágráb  

Gamma + Bukarest Zágráb Riga, Vilnius, Ljubljana 

Gamma  Vilnius, Tallinn, Ljubljana  

Gamma - Pozsony, Szófia Krakkó Wroclaw 

Magas 

megfelelőség 

Zágráb, Riga Wroclaw, Poznan Krakkó, Poznan 

Megfelelőség Tallinn, Vilnius, Ljubljana Linz, Graz Katowice, Linz, Graz, 

Lódz 

Forrás: GAWC alapján saját szerkesztés 
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5.2.2. Koncentráció és egyensúlytalanság a településhálózatban 

 

A településhálózat fejlődési folyamatai és a térszerkezeti sajátosságok alapján is látható, hogy 

nemcsak területi szinten, hanem a településhálózat szempontjából is jelentős 

egyensúlytalanságok mutatkoznak a régióban. A vizsgált nyolc ország többségéről 

elmondható, hogy a fővárosok kiemelkednek a hálózatból, illetve sok esetben hiányos, gyenge 

a településhierarchia második szintje. A 13. ábrán a vizsgált nyolc ország 50 legnagyobb 

városának rang-nagyság diagramja látható. 

13. ábra. A kelet-közép-európai országok városainak rang-nagyság eloszlása, 50 

legnagyobb város, logaritmikus skála, 2015 
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Forrás: a nemzeti statisztikai hivatalok adatai alapján saját szerkesztés 

Az eloszlások alapján három csoportba sorolhatjuk az országokat. A leginkább 

kiegyensúlyozott struktúrát a lengyel városhálózat mutatja, amelyhez még Horvátország 

hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy a nagyságrendek jelentősen eltérnek egymástól. A 

második típusba sorolhatók azok az országok, ahol a főváros mögött világosan 

megkülönböztethető a második szint, ilyen Ausztria, Bulgária, Csehország, illetve Szlovákia, 

bár utóbbi esetben a főváros mögötti elkülönülő második szintet egy város, Kassa képviseli. 

Az egyenletes megoszlást, de a főváros kiemelkedő népességi súlyát mutató országok közé 

tartozik Magyarország és Románia, ebben az esetben is nagyságrendi eltérésekkel. 

A fővárosok hálózatból való kiemelkedése azonban nem alapvetően a népesség, hanem 

elsősorban a gazdasági és társadalmi erőforrások koncentrációján alapul. A 7. táblázatban 

néhány jellemző mutató fővárosi aránya, illetve népességi súlyhoz viszonyított koncentrációja 

látható. 

7. táblázat. A fővárosi koncentráció mértéke néhány kiválasztott indikátor esetében 

 Népességi 

arány 

Összes GDP, 

2014 

BHÉ, 

tudásintenzív 

szolgáltatások, 

2014 

Felsőoktatási 

intézmények 

hallgatóinak 

száma, 2013 

Szabadalmi 

bejelentések 

száma, 2009-

2013 

 % % Konc. % Konc. % Konc. % Konc. 

Bécs 20,6 25,7 1,25 36,8 1,79 41,2 2,00 14,4 0,70 

Szófia 16,9 39,2 2,33 60,3 3,58 41,1 2,44 61,6 3,66 

Prága 11,9 24,7 2,06 46,0 3,85 37,5 3,14 19,8 1,66 

Varsó 4,5 13,2 2,92 23,5 5,22 17,4 3,85 13,5 3,00 

Budapest 17,7 37,2 2,11 57,0 3,23 46,2 2,62 46,7 2,65 

Bukarest 9,5 24,1 2,55 41,6 4,39 30,4 3,21 52,2 5,51 

Pozsony 7,7 28,1 3,63 40,1 5,17 38,1 4,92 35,8 4,62 

 

Forrás: Eurostat REGIO és Urban Audit adatai alapján saját szerkesztés 

Minden tekintetben érzékelhető a fővárosok erős koncentrációja, ami alól Bécs jelent némileg 

kivételt. Megmutatkozik az a törvényszerűség is, hogy a kevésbé fejlett országok esetében a 
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főváros súlya relatíve nagyobb, Bukarest és Szófia mutatói ezt támasztják alá. Speciális 

helyzetben van még Szlovákia, ahol Pozsony mind a négy vizsgált mutató tekintetében az 

egyik legmagasabb koncentrációs indexet mutatja.  
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6. A kelet-közép-európai regionális központok komplex fejlettségi 

típusai 

 

Az elemzés célja, hogy összehasonlító képet adjon a kelet-közép-európai regionális 

központok fejlettségi dimenzióiról, illetve a régió városhierarchiájának alapvonalairól. 

 

6.1. Vizsgálati egységek és módszertan 

 

6.1.1. A városok 

 

A régió országainak korábban már taglalt eltérő jellegű, és különböző mértékben tagozódó 

városhálózata miatt nehézséget jelent a regionális központok körének egyértelmű kijelölése. A 

városhálózat második szintjén elhelyezkedő, regionális szerepkört betöltő városok átlagos 

mérete országonként különbözik egymástól, ahogy ezek sűrűsége is. Az empirikus elemzés 

elvégzéséhez ezért nem a feltételezett szerepkörökön alapuló besorolást használtam, hanem 

egy objektív, népességszámon alapuló besorolást. Ezáltal a mintába azok a városok kerültek 

be, amelyek népességszáma meghaladja a 100 000 főt.7 A mintába nem kerültek be a vizsgált 

országok fővárosai. 

 

6.1.2. Adatok és adatforrások 

 

Az elemzéshez felhasznált adatok forrásai változatosak, és bizonyos esetekben a kellő 

óvatossággal kell kezelnünk őket az adatminőséggel kapcsolatban felmerülő problémák miatt. 

Az adatok összeállításánál a kiindulópontot az Eurostat regionális adatbázisai, illetve az 

Urban Audit képezték, de az adatgyűjtés folyamatának tapasztalatai azt mutatták, hogy a 

teljes térségre vonatkozó, összehasonlítható adatok köre viszonylag szűk, az említett 

                                                 
7 A minta városai közül a legfrissebb – 2015-ös – felhasznált népességi adatok alapján kettőnek a népességszáma 
nem éri el a 100 000 főt (Olomouc, Székesfehérvár), viszont a kiválasztás alapját képező 2011-es népszámlálási 
adatok szerint népességük még a határ felett volt. 
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adatbázisok jelentős adathiányokkal rendelkeznek, mind az idősorok, mind bizonyos országok 

tematikus adatai esetében. Az adatállomány kiegészítéséhez, javításához ezért a nemzeti 

statisztikai hivatalok területi-települési adatrendszereit használtam fel, elsősorban azoknak az 

indikátoroknak a tekintetében, ahol a terminológiák és a kategóriák összevethetők, 

egyértelműek – például a hosszú népmozgalmi adatsorok, vagy a foglalkoztatás ágazati 

megoszlása esetében. Mindezeken túl felhasználtam még az ESPON városi és várostérségi 

adatbázisait.  

Az adatoknak alapvetően négy típusát használtam fel. A legtöbb indikátor egy adott évre 

vonatkoztatott, fajlagos adat, ebben az esetben egyrészt törekedtem arra, hogy az adatok minél 

frissebbek legyenek, illetve országonként ugyanarra az évre vonatkozzanak (az adatokkal 

kapcsolatos technikai tudnivalók a függelékben szerepelnek). A fajlagosítás körének 

tekintetében, ott, ahol valamely átlaghoz, vagy összeghez viszonyított mutatókat alkalmaztam, 

kétfajta eljárást követtem. Egyes indikátorok azonos viszonyítási ponthoz kötöttek – mint 

például a GDP Európai Uniós átlaghoz viszonyított aránya; mások pedig változókhoz – mint 

például az országon belüli népességi súly. Bizonyos esetekben – mint például a szabadalmi 

bejelentéseknél, vagy az intézményhálózatnál – naturális adatokat használtam, annak 

érdekében, hogy a koncentráció, illetve a szerepkör jellege érzékeltethető legyen. Olyan 

mutatók esetében, ahol a pontszerű adatok kevésbé alkalmasak a folyamatok leírására, illetve 

nagyobb a lehetőség kiugró adatok előfordulására, idősorból számított éves átlagokat 

alkalmaztam. Mindezeken túl, az adatok között szerepelnek olyan indikátorok, amelyek a 

folyamatok dinamikáját kívánják érzékeltetni, ezért az időbeli változási arányokat használtam. 

Néhány indikátor esetében nem, vagy csak vizsgált országok egy része esetében álltak 

rendelkezésre települési szintű adatok, viszont az elemzésben való fontos szerepük miatt be 

kívántam vonni őket, így magasabb területi szintre (NUTS 3) vonatkozó adatokat 

alkalmaztam. Ebben az esetben felmerül a módosítható területi egység problémája, elsősorban 

abban a tekintetben, hogy az Európai Unió több országában a nagyvárosok NUTS 3 szintű 

régióként vannak értelmezve. Az általam vizsgált országokban ez a gyakorlat kevésbé 

elterjedt, jobbára csak a fővárosok esnek ebbe a kategóriába. Az egyetlen kivételt 

Lengyelország képezi, ahol hat nagyváros – Gdansk, Lódz, Krakkó, Poznan, Szczecin, 

Wroclaw – önmagában képez régiót, esetükben a NUTS 3 szintű adatokhoz a népességi 

arányokkal súlyozva számoltam annak a „vonzáskörzeti” területi egységnek az indikátorait, 

amelynek ugyancsak a központjai ezek a városok. 
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6.1.3. Alkalmazott módszerek 

 

Főkomponens-elemzés 

A fejlettségi dimenziók kialakítását főkomponens-elemzés segítségével végeztem el. A 

módszer a faktorelemzés speciális esetének tekinthető, tehát egy olyan adatredukciós eljárás, 

amelynek során egy adott változószettből lineáris transzformáció segítségével olyan új 

változószettet hozunk létre, amely kevesebb változót tartalmaz. 

Míg a faktorelemzés esetében az elsődleges cél az eljárásban szereplő változók által 

meghatározott látens struktúrák megragadása, a főkomponens-elemzés inkább 

dimenziócsökkentésre szolgál, tehát a kiinduló változók információtartalmát kívánja oly 

módon sűríteni, hogy a rajtuk elvégzett statisztikai próbák következtetései a kialakított 

főkomponensekre is érvényesek legyenek. Jelen elemzés esetében a cél az volt, hogy az adott 

fejlettségi dimenziót jól reprezentáló indikátorok jöjjenek létre.  

A főkomponenseket létrehozó lineáris transzformáció lényege az, hogy a kiinduló 

változókhoz az eljárás olyan súlyokat rendel, amelyek biztosítják a maximális 

információtartalom megőrzését. Az eljárás eredményeként kapott főkomponensek száma 

megegyezik a kiinduló változók számával, viszont az egyes főkomponensek által megőrzött 

információtartalom mértéke eltérő. A létrejött főkomponensek egymással korrelálatlanok. 

Az elemzésbe a változók standardizált formában, egységnyi szórással lépnek be, a hozzájuk 

tartozó kommunalitások azt mutatják meg, hogy azok milyen mértékben helyettesíthetők a 

főkomponenssel; a kommunalitások az eredeti változók és a főkomponens-szkórok közötti 

lineáris korrelációs együtthatók négyzetei. 

Az elemzések elvégzésének feltételeit, illetve az elemzésbe bevont változók főkomponens-

analízishez való alkalmasságát korrelációs együtthatókkal, anti-image mátrixxal illetve a 

Kaiser-Meier-Olkin (KMO) mutató és a Bartlett-teszt segítségével vizsgáltam.  

A főkomponenseket alkotó változók közötti korreláció az eljárás kívánatos feltétele, mivel ez 

alapján mondható el, hogy hasonló tulajdonságú változókat tömörítünk. Az anti-image mátrix 

a változók varianciáját bontja fel magyarázott, illetve nem magyarázott tényezőre. A 

kovariancia mátrixból megismerhető a változók varianciájának független hányada, az anti-

image korrelációs mátrix főátlója pedig az MSA (measure of sampling adequacy) értéket 
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tartalmazza, amely megmutatja azt, hogy a változók mennyire alkalmasak az elemzésben való 

szerepeltetésre. 

A KMO érték az MSA értékek átlaga, értéke 0 és 1 közé esik. A próbára vonatkozó 

hüvelykujj-szabály szerint amennyiben a mutató értéke 0,6 feletti, az adatok alkalmasak a 

faktoranalízis elvégzéséhez; a 0,5-0,6 közötti érték pedig fenntartásokkal elfogadható. 

A Bartlett-teszt azt vizsgálja, hogy a korrelációs mátrix főátlón kívüli elemeinek nullától való 

eltérése véletlen. Azt feltételezi, hogy a változók korrelálatlanok, tehát a főkomponens-

elemzés alkalmasságát a próba nullhipotézisének elvetése igazolja. 

Az elemzést a négy dimenzióban – gazdaság, tudásgazdaság, demográfia, kultúra és 

környezet – külön-külön végeztem el, tehát a kialakított főkomponensek nem egy közös 

faktorelemzésből származnak, ezáltal egymással összevethetők, illetve további elemzésekben 

felhasználhatók. Mind a négy dimenzió esetében egy-egy olyan főkomponens jött létre, 

amelynek sajátértéke 1 feletti, tehát önmagában magasabb a megőrzött varianciahányad, mint 

egy eredeti változó esetében. Elmondható tehát, hogy mind a négy dimenzió esetében létrejött 

egy olyan komplex indikátor, amely segítségével egyrészt elvégezhető a vizsgált városok 

rangsorolása, másrészt pedig lehetőség nyílik arra, hogy együttes felhasználásukkal homogén 

csoportokat különítsünk el a mintában. A 8. táblázat megmutatja a négy dimenzióhoz tartozó 

főkomponensek alapvető tulajdonságait. 

8. táblázat. A főkomponensek alapvető jellemzői8 

Főkomponens Magyarázott variancia KMO Bartlett sig. 

Gazdaság 62% 0,617 0,000 

Tudásgazdaság 67% 0,647 0,000 

Demográfia 50% 0,622 0,000 

Kultúra és környezet 52% 0,627 0,000 

Forrás: saját szerkesztés 

Klaszterelemzés 

A klaszterelemzés elsődleges célja, hogy a vizsgált elemekből úgy hozzon létre homogén 

csoportokat, hogy az azonos csoportba tartozó elemek az elemzésbe bevont változók mentén 

                                                 
8 Az egyes főkomponensekhez tartozó változók kommunalitásai és faktorsúlyai a dimenziók egyenkénti 
bemutatásánál találhatók. 
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minél közelebb helyezkedjenek el egymáshoz, miközben a kialakult klaszterek elkülönülnek 

egymástól. 

A klaszteranalízisnek két alapvető típusát különböztetjük meg. A hierarchikus klaszterezés 

módszere az, hogy kiindulásképpen a klaszterek száma megegyezik az esetszámmal, és a 

végleges struktúra lépésenként, az egymáshoz legközelebb álló párokat vonja össze addig, 

amíg az összes eset egyetlen klaszterben tömörül. Ez az eljárás elsősorban olyan 

adatbázisokon alkalmazható, amelyek elemszáma alacsony. Az elemzésbe került városok 

száma 82, amely már relatíve bonyolulttá teszi a hierarchikus elemzés eredményeinek 

értelmezését, így a módszert csak a klaszterek számának meghatározásához, valamint 

ellenőrző, összehasonlító jelleggel használtam. 

A vizsgált városok homogén csoportokba való besorolását átlagalapú (k-means) klaszterezési 

eljárással végeztem, amelynek lényege az, hogy az esetek egyenkénti összevonása helyett 

minden klaszterhez iniciális klaszterközéppontokat alakítunk ki, amelyek első lépésben 

megegyeznek az adatbázis első k (a klaszterek számával megegyező) elemének az elemzésbe 

bevont változókhoz tartozó átlagával. A következő lépésben az eljárás a maradék esetek 

figyelembe vételével módosítja a klaszterközéppontokat. A végső klaszterközéppontok, 

illetve az esetek klaszterekbe történő besorolása az iterálás során alakul ki azáltal, hogy az 

egyes csoportokba rendelt elemek besorolásával a klaszterközéppontok újraszámolásra 

kerülnek, amely szükségessé teheti bizonyos elemek másik klaszterbe való átsorolását. Ez a 

folyamat addig tart, amíg a klaszterközéppontok stabillá nem válnak. 

Az elemek homogén csoportokba sorolásának alapja a távolság, ezért fontos, hogy az 

elemzésbe bevont változók skálatulajdonságai ne térjenek el egymástól. Mivel a 

klaszterelemzést a négy dimenzióhoz tartozó főkomponensekre támaszkodva végeztem el, 

amelyek standardizált változók, ez a feltétel az elemzés esetében teljesül.    
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6.2. A fejlettségi dimenziók 

 

6.2.1. Gazdaság 

 

A gazdasági főkomponens kialakításához használt mutatók három csoportba sorolhatók. 

Egyrészt itt szerepeltek a termeléssel és jövedelemmel kapcsolatos indikátorok, másrészt a 

vállalkozási sűrűség és vállalkozási demográfia mutatói, valamint a foglalkoztatással és 

munkanélküliséggel kapcsolatos adatok. A kiindulásként használt 14 változó közül a végső 

mutató kompozíciójában öt kapott szerepet (9. táblázat), az adatsűrítés mértéke 62% volt. A 

változók minőségét vizsgáló próbák alapján megállapítható, hogy a faktorelemzés 

elvégezhető a szerepeltetett mutatókon (KMO: 0,617, Bartlett sig: 0,000). 

9. táblázat. A gazdasági főkomponenst alkotó változók 

Változó Kommunalitás Faktorsúly 

GDP PPS egy főre az EU átlag százalékában 0,645 0,848 

Aktivitási ráta, százalék 0,617 0,645 

Foglalkoztatottság aránya a tercier szektorban, 

százalék 

0,522 0,623 

Vállalkozások száma 1000 lakosra 0,731 0,855 

Gépkocsik száma 1000 lakosra 0,718 0,739 

Forrás: saját szerkesztés 

A gazdasági főkomponens pontszámai alapján kirajzolódott struktúrát tekintve elmondható, 

hogy a legkedvezőbb mutatókkal az ausztriai városok rendelkeznek, némi lemaradással 

követik őket Lengyelország nagy központjai (Poznan, Wroclaw, Katowice, Krakkó, Gdansk). 

A cseh városok Ostrava kivételével átlag feletti értékeket hoznak. Az említett három ország 

városain kívül ez csak két magyar (Győr, Székesfehérvár) és egy horvát (Rijeka) városról 

mondható el. A lista végén többnyire román és bolgár városokkal találkozunk, ebből a két 

országból csak a két, kedvező földrajzi helyzetben lévő román nagyközpont (Temesvár, 

Kolozsvár), illetve a dinamikusan fejlődő Várna tud elmozdulni a leszakadók közül. 

A gazdasági fejlettség térbeli leképeződését tekintve szembetűnő a nyugat-keleti lejtő (14. 

ábra). Megfigyelhető az is, hogy a gazdasági fejlettség összességében összefüggést mutat a 

városok nagyságával, de ennek mértéke országonként eltérő. Kifejezetten szoros kapcsolat 
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mutatható ki ebben a tekintetben a lengyel városok esetében, míg Magyarországon 

önmagában nem tekinthető szignifikánsnak (10. táblázat). Annak vizsgálatára, hogy vajon 

kimutathatók-e konvergens tendenciák a gazdasági fejlettség tekintetében, a gazdasági 

faktorpontszámot összevetettem a 2010-14 közötti időszak GDP növekedési ütemével. A két 

változó közötti kapcsolat közepes erősségű, szignifikáns korrelációt mutatott egymással, ami 

arra enged következtetni, hogy a központok hálózatán belül mutatkozó polarizáció növekvő 

trendet mutat.  

14. ábra. A városok a gazdasági főkomponens pontszámainak kvintilisei alapján 

 

 Forrás: saját szerkesztés 

 

 



136 
 

10. táblázat. A népességnagyság és a gazdasági főkomponens pontszámainak összefüggései 

Ország Korrelációs együttható Szignifikancia 

Teljes minta 0,278 0,011 

Lengyelország 0,619 0,000 

Magyarország -0,304 0,464 

Románia 0,468 0,044 

Forrás: saját szerkesztés 

Amennyiben a gazdasági fejlettséget és a termelés, valamint a foglalkoztatás ágazati 

szerkezetét összehasonlítjuk, kitűnik, hogy az ipar jelentős szerepe hatást a gazdasági 

fejlettségre. A főkomponens pontszáma és az ipari foglalkoztatottság mértéke, valamint a 

bruttó hozzáadott érték iparban megtermelt aránya között szignifikáns negatív korrelációt 

tapasztalhatunk. A gazdasági faktorpontszámból képzett kvintilisek esetében az látható, hogy 

felülről lefelé haladva növekszik az iparban foglalkoztatottak aránya; míg a felső kvintilisben 

mindössze 26%, addig az alsóban már 41%. A felső két kvintilisben mindössze hat olyan 

város található, amelyek esetében az ipari foglalkoztatás átlag feletti, ezek közé tartozik Győr 

is. 

15. ábra. A városok eloszlása a gazdasági fejlettség és a GDP-növekedés kapcsolata 

alapján 
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Forrás: saját szerkesztés 

A magyarországi nagyvárosok a gazdasági fejlettség tekintetében a régió alsó 

középmezőnyébe tartoznak, viszonylag homogén csoportot alkotva, amelyből bizonyos 

mértékben kiemelkedik Győr. 

 

6.2.2. Tudásgazdaság 

 

A tudásgazdaság faktorában szereplő változók ugyancsak három tematikus csoportba 

sorolhatók. Ide tartoznak egyrészt a felsőoktatási intézményekkel és végzettséggel 

kapcsolatos mutatók, a kutatás-fejlesztés indikátorai, valamint a tudásintenzív ágazatok és 

szolgáltatások koncentrációjának adatai. A főkomponens megalkotásában végül öt változó 

kapott szerepet (11. táblázat). A főkomponens a teljes variancia 67%-át magyarázza, a 

változók alkalmassága megfelelő (KMO: 0,647, Bartlett sig: 0,000). 

11. táblázat. A tudásgazdasági főkomponenst alkotó mutatók 

Változó Kommunalitás Faktorsúly 

Kutatás-fejlesztési tevékenység alkalmazottainak 

aránya a foglalkoztatottakon belül, százalék, 2014 

0,762 0,873 

Felsőoktatásban tanulók száma 1000 lakosra 0,589 0,624 

Szabadalmi bejelentések száma, 2010-14 0,635 0,797 

Tudásintenzív szolgáltatásokban foglalkoztatottak 

aránya a foglalkoztatottakon belül, százalék 

0,575 0,758 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, 

százalék 

0,626 0,712 

Forrás: saját szerkesztés 

A faktorpontszámok eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy a négy főkomponens közül itt 

a legjelentősebb a koncentráció a legjobban teljesítő városok esetében, egy viszonylag szűk 

kör jelentősen elszakad a városhálózat többi részétől. Ahogy a gazdasági főkomponens 

esetében, itt is kiemelkednek az osztrák városok, de míg az előző esetben egymáshoz 

hasonlóan teljesítettek, addig a tudásgazdaság tekintetében jól láthatóan kirajzolódik egy 

törés; Graz és Linz pontszáma jelentősen magasabb, mint Salzburgé vagy Innsbrucké. Az 
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osztrák városok mögött ebben az esetben is ott találhatjuk a legnagyobb lengyel városokat, de 

közöttük is külön kategóriát képez Wroclaw, Krakkó és Poznan. A cseh városok relatíve jobb 

pozícióban vannak, mint a gazdasági faktor esetében, Brno a fent említett lengyel 

központokhoz hasonló mutatóval rendelkezik. A pontszámokban ebben az esetben is 

megmutatkozik a nyugat-kelet lejtő, de a leszakadó városok összetétele nem annyira 

homogén, mint a gazdasági faktor esetében. A lista végén jelentős részben itt is a román és 

bolgár városok találhatók meg, de beékelődnek közéjük Közép-Lengyelország vidékies 

térségeinek kisebb központjai, valamint a felső-sziléziai konurbáció városai, melyek közül 

ebben a tekintetben csak Katowice mutat jó teljesítményt. 

16. ábra. A városok a tudásgazdasági főkomponens kvintilisei alapján. 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A térképen is látható, hogy a koncentráció mértéke és jellege eltérő képet mutat a gazdasági 

fejlettséghez képest. A földrajzi pozíció ebben az esetben kevésbé meghatározó, például 

Nyugat-Lengyelország kisebb központjai nem mutatnak olyan jó pozíciókat, mint az előző 

esetben. Ezzel szemben az ország keleti, elsősorban agrárjellegű és ritka városhálózattal 

rendelkező központjai (Lublin, Rzeszów) jelentős humán tőkét koncentrálnak. A városok 

népessége és a tudásgazdasági fökomponens pontszámai között hasonló erősségű korrelációt 

találhatunk, mint az előző esetben. 

A magyar nagyvárosok némileg differenciáltabb képet mutatnak, mint a gazdasági 

főkomponens esetében. A nagy egyetemi központok makrorégiós szinten is relatíve jól 

teljesítenek. Szeged a faktorpontszámok alapján a felső, Pécs és Debrecen pedig a második 

kvintilisben helyezkedik el. 

A magyarországi városhálózattal kapcsolatos vizsgálataink azt mutatták, hogy a 

régióközpontok esetében féloldalasságok tapasztalhatók, a jelentős innovációs potenciállal 

rendelkező nagyvárosok gazdasági teljesítménye relatíve gyenge. Ez a megállapítás nem 

általánosítható a régió egészére, bár ez a diszkrepancia bizonyos országok és térségek 

esetében megmutatkozik. A 17. ábrán látható a tudásgazdasági főkomponens kvintiliseinek 

terjedelme az egy főre jutó GDP viszonylatában, ami részben megmutatja a jól teljesítő 

városok gazdasági erő mentén mutatkozó heterogenitását. 
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17. ábra. A tudásgazdasági főkomponens kvintiliseinek struktúrája az egy főre jutó GDP 

alapján 

 
 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Összességében elmondható, hogy a felsőoktatás, az innovációs tevékenység, valamint a fejlett 

szolgáltatások tekintetében egy valamivel árnyaltabb kép rajzolódik ki a régióban, mint a 

gazdasági fejlettség elsődleges mutatói esetében, de az egyenlőtlenségek alapvető szintjei és a 

régión belül mutatkozó törésvonalak hasonló képet mutatnak. 

 

6.2.3. Népesedés 

 

A városfejlődés történetét bemutató fejezetben több esetben láthattunk, hogy miként fordul 

meg a népességvándorlás trendje a rendszerváltással párhuzamosan a volt szocialista 

országokban. A nagyvárosok többsége esetében is népességcsökkenés tapasztalható az 1990-
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es években, köszönhetően egyrészt a vidéki térségekbe történő elvándorlásnak, illetve a 

kedvezőtlen termékenységi mutatóknak. Több ország esetében is látható volt azonnal, hogy az 

ezredfordulót követően a regionális központok népesedési viszonyai differenciálódni kezdtek, 

egyrészt a jobb lehetőségeket biztosító, pozitív fejlődési pályára lépő nagyvárosok felé 

meginduló vándorlás miatt, másrészt pedig a regionális központok többszintű hálózatával 

jellemezhető nagyobb országok metropolizációs folyamatai következtében. A vándorlás 

elsődleges célpontjainak tekinthető nagyvárosok esetében a migrációnak köszönhetően 

középtávon a korszerkezet bizonyos mértékű átalakulását is tapasztalhatjuk, ami dinamizáló 

hatással van a természetes népmozgalmi viszonyokra. Ezek a folyamatok természetesen nem 

egyszerűsíthetők le a gazdaságilag fejlett térségek felé való népességáramlásra, ugyanis 

lassuló ütemben bár, de a régió periferikus területein, ahol kedvezőbb termékenységi 

viszonyokkal találkozhatunk, a népességfelesleg egy részének vándorlása a térségi centrumok 

felé mutat, amelyek regionális vetületben nem, inkább csak saját vonzáskörzetükhöz képest 

mutatnak fel jobb gazdasági teljesítményt. Az ilyen típusú folyamatok elsősorban 

Lengyelország és Románia keleti térségeire jellemzőek. 

A népesedési főkomponensben egyrészt ezeknek a folyamatoknak az illusztrálására szolgáló 

népmozgalmi mutatók, másrészt a népesség belső dinamikájáról tanúskodó korszerkezeti 

indexek, valamint a halálozással kapcsolatos indikátorok szerepelnek. A demográfiai 

főkomponens adatsűrítése a többinél valamivel kisebb mértékűnek tekinthető, a kiinduló 

változók között is gyengébb páronkénti kapcsolatok fedezhetők fel, de alapjában véve a 

főkomponens alkalmas a demográfiai folyamatok klasszifikációjára. A megőrzött 

magyarázóerő 47%, a KMO próba értéke 0,515, a Bartlett-teszthez tartozó szignifikancia-

érték 0,000. A fökomponenst végül ebben az esetben is öt változó alkotja (12. táblázat). 

12. táblázat. A demográfiai főkomponenst alkotó mutatók 

Változó Kommunalitás Faktorsúly 

Természetes szaporodás éves átlaga, 2010-2015 0,851 0,890 

Vándorlási különbözet éves átlaga, 2010-2015 0,509 0,579 

Csecsemőhalandóság, 2010-2015 0,580 -0,517 

Korai halálozás az összes halálozás arányában 0,735 -0,856 

Időskori eltartottsági hányados 0,815 -0,244 

Forrás: saját szerkesztés 
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Ahogy az ebben az esetben várható volt, az előző két főkomponenstől némileg eltérő, 

területileg kevésbé polarizált a faktor értékeinek megoszlása. Az osztrák városok és 

Lengyelország gazdasági tekintetben jól teljesítő központjai itt is pozitív értékekkel 

szerepelnek, de bekerülnek az élmezőnybe egyrészt a fentebb említett kelet-lengyelországi és 

moldvai nagyvárosok, valamint Erdély dinamikus regionális központjai (Kolozsvár, 

Nagyszeben, Nagyvárad, Temesvár). Látványosan megmutatkozik, hogy a volt nehézipari 

központok esetében a rendszerváltás után két és fél évtizeddel sem javultak számottevően a 

népesedési és népességszerkezeti viszonyok. A legkedvezőtlenebb helyzetben lévő, az átlagtól 

lefelé legalább egy szórásnyi távolságra elhelyezkedő 13 város közül a depressziós vidéki 

térség központjának számító Plevent leszámítva az összesről elmondható, hogy a szocialista 

nehézipar központjának számított. Két magyar nagyváros, Miskolc és Pécs is ebbe a 

kategóriába tartozik. A 18. ábra mutatja a területi struktúrát, jól megfigyelhető a demográfiai 

viszonyok kétirányúsága. 

Annak érdekében, hogy a demográfiai dinamika kétoldalúsága érzékelhetővé váljon, a 

főkomponenst alkotó mutatók alapján – a csecsemőhalandóságot leszámítva – átlagalapú 

klaszterelemzést végeztem. A klaszterelemzés eredményeként hat csoport jött létre, melyek 

végleges klaszterközéppontjai alapján jól elválasztható egymástól a kedvező népesedési 

folyamatokkal jellemezhető városok két csoportja. A legdinamikusabb klaszterben, ahol 

elsősorban a keleti nagyvárosok találhatók, a növekedés forrásai kiegyensúlyozottabbak, a 

vándorlási többlet mellett természetes szaporodás jellemző, viszont a halandósági mutatók 

kedvezőtlenek. A demográfiai dinamika „nyugati”, elsősorban az osztrák és cseh városokra 

jellemző modellje viszont kedvezőtlenebb természetes népmozgalmi viszonyokat, stabil 

vándorlási többletet, és a többi csoport közül kiemelkedően kedvező halandósági viszonyokat 

mutat. 

A magyar nagyvárosok pozíciója viszonylagos polarizáltságot mutat, míg Miskolc és Pécs a 

legkedvezőtlenebb helyzetben lévő városok közé tartozik, addig Kecskemét és Nyíregyháza 

dinamikusnak tekinthető, mutatóik mind a népmozgalom, mind pedig a korszerkezet 

tekintetében kedvezőek. 
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18. ábra. A városok a demográfiai főkomponens kvintilisei alapján 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

6.2.4. Kultúra és környezet 

 

Ebbe a főkomponensbe bizonyos tekintetben eltérő jellegű mutatók kerültek. Magában 

tartalmazza a kulturális intézményrendszer és fogyasztás elemeit, a turizmusra vonatkozó 

alapvető mutatókat, valamint olyan változókat, amelyek a lakókörnyezet minőségével vannak 

összefüggésben. A faktor hat változót tartalmaz, közte két összetett mutatót, egyrészt a 

kulturális intézmények látogatottságához, másrészt pedig a szabadidős tevékenységek 
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infrastrukturális hátteréhez kapcsolódóan. A főkomponens a variancia 52%-át sűríti, a KMO-

együttható értéke 0, 627, a Bartlett-teszt szignifikanciája 0,000. 

13. táblázat. A kultúra és környezet főkomponenst alkotó változók 

Változó Kommunalitás Faktorsúly 

Kulturális intézmények látogatottsága 0,720 0,710 

Moziférőhelyek száma 0,667 0,682 

Zöldfelületek és rekreációs célú területek aránya 0,581 0,546 

Bűncselekmények 1000 lakosra 0,711 -0,781 

Szállásférőhelyek száma 1000 lakosra 0,655 0,637 

Átlagosan eltöltött vendégéjszakák száma 0,809 0,518 

Forrás: saját szerkesztés 

A faktorpontszámok két osztrák város, a tudásgazdasági faktor alapján az országon belül 

némileg alacsonyabb pontszámmal szereplő Innsbruck és Salzburg, valamint Krakkó 

kiemelkedését mutatják, ez a három város elszakad a mezőnytől. A másik két osztrák város, 

valamint a lengyel nagyközpontok közül Wroclaw és Poznan mutatója kedvező, és a 

legjobbak közé bekerül egy-egy román és magyar város, Nagyszeben és Pécs is. A cseh 

városok helyzete relatíve gyengébb, mint a másik három főkomponens esetében. A 

legkedvezőtlenebb pontszámokkal Moldva és a Havasalföld agrártérségeinek központjai, 

illetve a turisztikai és környezeti mutatókban gyengén teljesítő felső-sziléziai iparvárosok 

rendelkeznek. 
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19. ábra. A városok a kultúra és környezet főkomponens kvintilisei alapján 

 

 Forrás: saját szerkesztés 

A térképen jól látható, hogy a más aspektusokból is megmutatkozó kelet-nyugat lejtő itt egy, 

a többinél erősebb törésvonal képében mutatkozik, Románia és Bulgária markánsabban 

elkülönül a régió többi részétől. 

 

6.2.5. A régió nagyvárosainak rangsora a főkomponensek összesítése alapján 

 

A négy dimenzió összesítésével megalkothatjuk Kelet-Közép-Európa regionális 

központjainak egyszerű rangsorát. Amint az várható volt, az osztrák nagyvárosok vezetik a 

listát, a legjobban teljesítők közé kerülnek még Lengyelország nagy központjai, valamint az 
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élmezőny közelében vannak a cseh városok az átlagon alul teljesítő Ostravát leszámítva. a 

magyar nagyvárosok teljesítménye átlagos, felfelé nem emelkedik ki közülük egyik sem, a 

legmagasabb pontszámokkal Szeged és Győr rendelkezik. A lista végén román és bolgár 

városok találhatóak vegyesen, elsősorban olyan térségek központjairól van szó, amelyek 

központhálózata hiányos, jellegük erősen vidékies (14. táblázat). 

14. táblázat. A rangsor elején és végén elhelyezkedő városok a tematikus főkomponensek 

összesítése alapján 

Felső 10 Alsó 10 

Város Pontszám Város Pontszám 

Innsbruck 10,66 Bytom -3,06 

Graz 10,00 Wloclawek -3,09 

Salzburg 9,42 Ploiesti -3,10 

Linz 7,89 Burgas -3,30 

Krakkó 7,46 Botosani -3,38 

Wroclaw 5,44 Rusze -3,40 

Poznan 4,94 Szatmárnémeti -3,67 

Gdansk 3,78 Buzau -4,04 

Rzeszów 3,31 Pleven -4,17 

Brno 3,23 Braila -5,90 

Forrás: saját szerkesztés 

A főkomponensek összesítéséhez kapcsolódóan vizsgáltam azt is, hogy mennyire vannak 

egyensúlyban a különböző tényezők a regionális központok fejlettségi mutatója mögött. A 

főkomponens-pontszámok percentilisekre való felbontásával minden város egy 1-től 100-ig 

terjedő értéket vett fel egyenként a négy komponens esetében. ez egyrészt az összesített 

főkomponens-pontszámhoz hasonlóan mutatja a városok komplex fejlődését, másrészt 

segítségével arányosíthatjuk az egyes dimenziók súlyát a teljes fejlettségi pontszámon belül. 

Az eredményeket tekintve egyrészt azt láthatjuk, hogy két főkomponens esetében lineáris 

trend tapasztalható az összetett fejlettségi mutatóval való összevetésben. A fejlettség 

szintjével párhuzamosan a tudásgazdaság főkomponens súlya növekszik, míg a demográfiaié 

csökken. Következő lépésben megvizsgáltam az egyes országok városaira jellemző átlagos 

súlyokat a négy tényező tekintetében. Az eredmények azt mutatják, hogy az osztrák városok 

elkülönülnek a régió többi országának regionális központjaitól. Nemcsak abban a tekintetben, 
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hogy átlagos fejlettségi pontszámaik kiemelik őket a régióból, hanem amiatt is, mert szinte 

tökéletes funkcionális kiegyensúlyozottság jellemzi őket, a négy tényező nagyjából egyforma 

mértékben vesz részt a komplex mutató kialakításában. Amennyiben csak a gazdasági és nem 

gazdasági dimenziók dichotómiáját nézzük, Lengyelország is egyensúlyi helyzetet mutat, de 

mélyebb szerkezetben már más a helyzet, a hagyományos gazdasági tényezők dominálnak a 

tudásgazdaság felett, ahogy a demográfia és a kultúra esetében is hasonló a viszonyrendszer 

(20. ábra). 

20. ábra. A különböző dimenziók szerepe az egyes országok városi fejlettségi 

pontszámainak összetételében 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

6.3. A kelet-közép európai regionális központok fejlettségi klaszterei 

 

A négy tematikus főkomponensből átlag alapú klaszteranalízis segítségével képeztem 

csoportokat, annak érdekében, hogy feltérképezzem a régió városhálózatának funkcionális-

hierarchikus struktúráját. A végső klaszterstruktúra hét csoportból áll, melyből kettő 

speciálisnak tekinthető, összesen öt várost tömörítve, a maradék öt klaszter esetében az 
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elemszámok hasonlónak tekinthetők, egy-egy csoport átlagosan 15 várost tartalmaz. A 

klaszterstruktúra nem egyszerűen egy hierarchikus szerkezetet tükröz, bár egy alapvető 

rendeződést találhatunk a városok fejlettsége alapján, de bizonyos esetekben hasonló 

fejlettségi szint, és szerep mellett jól megmutatkoznak a háttérben lévő specifikus tényezők. A 

klaszterek végső középpontjai a 15. táblázatban láthatóak. 

15. táblázat. A végső klaszterközéppontok 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Gazdaság 2,53 2,10 0,90 -0,14 -0,56 0,13 -1,03 

Tudásgazdaság 3,76 2,21 0,67 -0,28 -0,39 -0,06 -0,88 

Demográfia 1,54 1,00 0,46 0,22 0,72 -1,37 -0,59 

Kultúra, környezet 1,10 3,85 0,36 0,56 -0,51 -0,29 -0,71 

 Forrás: saját szerkesztés 

A különböző dimenziók struktúrája alapján kialakult klaszterekbe tartozó városok 

elhelyezkedése a 22. ábrán látható, részletes jellemzésüket az alábbi fejezetek tartalmazzák. 

 

6.3.1. Kiugró városok a tudásgazdaság dominanciájával 

 

Mindössze két város – Graz és Linz – tartozik ebbe a speciális klaszterbe. Pozíciójukat nem is 

annyira a kedvező gazdasági helyzet, hanem a tudásgazdaság terén megmutatkozó 

kiemelkedő teljesítményük határozza meg. Az ez utóbbi szempontból a régióban általánosan 

kedvező helyzetben lévő osztrák nagyvárosok esetében is mutatkozik egyfajta törés, a klaszter 

két városának országon belüli kiemelt pozícióját nemcsak jelen vizsgálat adatai illusztrálják, 

hanem korábbi, a tudásgazdasággal és az egyetemek kutatás-fejlesztésben való szerepével 

(Fischer – Varga 2002), illetve a kreatív és kulturális ipar területi vonatkozásaival (Trippl – 

Tödtling – Schuldner 2013).  

A két város előnye a kutatás-fejlesztésben és a tudásintenzív szolgáltatási ágazatokban 

foglalkoztatottak arányán túl elsősorban a szabadalmi bejelentések kiugró számában 

mutatkozik meg. Linz esetében jól nyomon követhető egy olyan átalakulási folyamat, amely 

európai léptékben is példaértékűnek tekinthető. A város a 20. század folyamán elsősorban a 

hagyományos nehézipar egyik legjelentősebb ausztriai nehézipari központjaként volt 
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jellemzhető, elsősorban a vaskohászatra és acélgyártásra alapozva. Az 1980-as évektől gyors 

ütemben indultak el a gazdaság diverzifikációs folyamatai, amelyet a kis- és 

középvállalkozások szerepének erősödése mellett az is jellemzett, hogy a város és a térség 

nagyvállalatai is aktívan részt vettek a tudásintenzív, magas hozzáadott értékkel jellemzhető 

tevékenységekbe való befektetésekben. Mára példaértékűnek tekinthető az elsődleges aktorok 

– gazdasági szervezetek, felsőoktatás, helyi kormányzat – kooperációja, potenciálisan modellt 

szolgáltatva a régió nagyvárosai számára. 

Graz esetében is hasonló folyamatokkal találkozhatunk, talán annyi jellegbeli eltéréssel, hogy 

a kiinduló pozíciók kedvezőbbek voltak, a város térségi szerepe tradicionálisan jelentősebb, 

illetve a gazdaságszerkezet tekintetében diverzifikáltabb volt. 

 

6.3.2. Kiugró városok kiemelkedő kulturális és környezeti tőkével 

 

Ebbe a klaszterbe került a „maradék” két osztrák város, Innsbruck és Salzburg, illetve 

harmadikként Lengyelország, illetve a teljes vizsgált régió legnagyobb népességű 

régióközpontja, Krakkó. A csoport városai gazdasági tekintetben csak kevéssel teljesítenek 

gyengébben, mint az első klaszter két tagja, viszont pozíciójuk specialitását egyértelműen a 

kulturális tőke kiemelkedő koncentrációja határozza meg.  

Ezek a pozíciók a három város esetében kis mértékben eltérő hangsúlyok mentén alakulnak 

ki. A kulturális intézmények és rendezvények jelenléte, azok látogatottsága Salzburg esetében 

kiemelkedő, jelentős pozitív hatást gyakorolva az idegenforgalomra, mely utóbbi Innsbruck 

esetében elsődleges tényezőnek számít. Krakkó az ide tartozó mutatók tekintetében 

egyenletesen átlag felett teljesít.  

A két osztrák város, illetve Krakkó közötti eltérések gazdasági tekintetben megmutatkoznak 

ugyan, viszont a tudástőkéhez kapcsolódó mutatók, ezek közül is elsősorban a felsőoktatás 

tekintetében a lemaradás nem jelentős a lengyel város lemaradása. Abban, hogy Krakkó 

ebben a pozícióban helyezkedik el, minden bizonnyal jelentős szerepe van a méret hatásának 

is. Azon túl, hogy a város Lengyelország első számú kulturális központjának tekinthető, 

térségi szerepe és vonzása tradicionálisan jelentős, amely a gazdasági koncentráción túl is 

megmutatkozik; abszolút súlyát tekintve a vizsgált városok közül Krakkó a legjelentősebb 

felsőoktatási központ. 
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6.3.3. Kiegyensúlyozott, valódi regionális központok 

 

Az ebbe a klaszterbe tartozó tizenhat városról mondható el, hogy makroregionális 

összehasonlításban a hálózat teljes értékű, kiegyensúlyozott központjainak tekinthetők. 

Amennyiben a vizsgált dimenziókat vesszük alapul, elmondható, hogy minden tekintetben 

stabilan az átlag felett teljesítenek, viszont a pozíciójukat meghatározó erőforrások 

tekintetében eltérő eltérő hangsúlyokkal találkozhatunk. 

A városok első csoportját elsősorban méretük, térségi szerpkörük és gazdasági 

koncentrációjuk helyezi a teljes értékű regionális központok közé. Ide tartoznak egyrészt azok 

a lengyel nagyvárosok, amelyek jelentős népességszámuk mellet a metropolizáció erős jegyeit 

is fel tudják mutatni (Gdansk, Poznan, Szceczin és Wroclaw), valamint Csehország elsőszámú 

vidéki központja, Brno. Ezek a városok főként a gazdasági koncentráció tekintetében 

emelkednek ki némileg a klaszterből, a legjelentősebb súlyt közülük is Nyugat-Lengyelország 

két dinamikus központja, Poznan és Wroclaw mutatja. 

A két, egyenként félmillió feletti, közvetlen vonzáskörzetükkel együtt az egymilliós 

népességet meghaladó nagyváros a népességkoncentráció, illetve a földrajzi elhelyezkedés 

együttes hatásának köszönhetően Lengyelország legjelentősebb fejlődési potenciáljával 

rendelkező nagyközpontjának számít. A hasonló méretű lengyel nagyvárosok közül némiképp 

az is kiemeli őket, hogy a rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltáshoz szükséges 

kiinduló pozícióik kedvezőbbek voltak a hagyományos nehézipar vagy feldolgozóipar 

jelentősebb dominanciájával rendelkező társaiknál. A vizsgált gazdasági mutatókat tekintve 

esetükben nemcsak a kedvező pozíció, hanem a dinamika is megmutatkozik, a klaszterbe 

tartozó városok túlnyomó többségénél jelentősebb pozitív elmozdulás mutatható ki a legtöbb 

tekintetben. 

A második csoportba azok a csehországi, illetve nyugat-lengyelországi városok tartoznak, 

amelyek méretüket és térségi szerepüket tekintve a fent említettek mögött helyezkednek el, 

kedvező pozícióikat elsősorban földrajzi fekvésüknek köszönhetik. Találhatók közöttük 

relatíve jelentős oktatási-kulturális funkciókkal rendelkező centrumok (Bydgoszcz, Plzen, 

Torun), illetve innovatív ipari ágazatokra épülő központok (Opole, Zielona Gora). 
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Földrajzilag némiképp „kilógó” pozíciót képviselve ebbe a klaszterbe tartozik Délkelet-

Lengyelország két legjelentősebb központja, Lublin és Rzeszów. Ahogy az már a 

korábbiakban említésre került, a lengyelországi területi politikában a keleti területek 

felzárkóztatásának kiemelt eszköze a felsőoktatás, illetve a tudásintenzív ágazatok fejlesztése. 

A két város ezen klaszterben való jelenléte nagymértékben köszönhető a felsőoktatással, 

illetve a munkaerő képzettségével kapcsolatos mutatók kiemelkedő értékeinek. 

Ugyancsak speciális helyzetben van a klaszteren belül Katowice, amely a felső-sziléziai, 

elsősorban a hagyományos nehézipar bázisán létrejött konurbáció központja. Az itt található 

városok többsége inkább leszakadó iparvárosként jellemzhető, viszont Katowice esetében jól 

kirajzolódik, hogy a térségben domináns szerepet játszik a szolgáltató és intézményi 

tevékenység tekintetében. Amiben kissé kilóg a klaszter többi városa közül, az a régiójában 

általánosnak tekinthető kedvezőtlen demográfiai helyzet. 

 

6.3.4. A régió másodlagos központjai 

 

A klaszter tíz városára általánosan az jellemző, hogy elsősorban gazdasági potenciáljuk 

gyengébb a teljes értékű regionális központokénál, és térszervező erejük tekintetében is egy 

alacsonyabb szintet képviselnek, viszont megfelelő fejlődési potenciállal rendelkeznek. A 

klaszter tagjai között túlnyomó többségben lengyel és magyar városok szerepelnek.  

A lengyel városok két alaptípust képviselnek. Egyrészt ide tartozik két olyan központ – 

Gorzów Wielokopolski és Kielce -, amely nagyobb centrumok „árnyékában” helyezkedik el, 

de előbbi esetében a földrajzi fekvés, utóbbinál pedig a viszonylag jelentős vonzásközponti 

szerep relatíve kedvező pozíciót biztosít. A másik két város Felső-Sziléziában található, közös 

vonás mindkettő esetében, hogy kedvező gazdasági és foglalkoztatási potenciáljuk elsősorban 

a járműiparnak köszönhető. Mind Bielsko-Bialában, mind pedig Tychyben a Fiat üzemeltet 

autógyárat.  

Ebbe a klaszterbe a tartozik a vizsgált nyolc magyar regionális központ közül öt, 

megmutatkozik tehát, hogy azok az eltérések, amelyek a hazai vizsgálatok során markánsak 

voltak, jelentősen feloldódnak a makroregionális térben. Ennek egyik okaként tételezhető fel, 

hogy a hazai központok és vonzáskörzeteik a nagyrégiós összehasonlításban hasonló 

népességi súlyt és ezáltal némileg hasonló gazdasági koncentrációt is képviselnek, így a 
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gazdaságilag relatíve erős, vagy jelentős dinamikát képviselő városok (Győr, Kecskemét) sem 

tudják elérni a csehországi, vagy nyugat-lengyelországi központok második kategóriájának 

pozícióit sem. Az a féloldalasság viszont, amely a hazai vizsgálatokban megmutatkozott, 

részben itt is visszaigazolódik; míg Győr, vagy éppen Székesfehérvár viszonylag kedvező 

gzadasági mutatókkal, de a tudásgazdaság tekintetében lemaradással jellemezhető, akárcsak a 

klaszter lengyelországi városai, addig Szeged bizonyos mértékben atipikusnak tekinthető, az 

említett két dimenzió esetében fordított előjellel. 

Egyetlen romániai város, Nagyszeben kerül ebbe a klaszterbe, bár gazdasági mutatói inkább 

csak a saját környezetéből emelik ki némileg, viszont a kultúra és környezet főkomponens 

pontszámát tekintve a teljes vizsgált városkör élmezőnyében található. 

 

6.3.5. Dinamikus keleti centrumok 

 

A legnagyobb létszámú klaszter, 19 város tartozik ide. Túlnyomó többségben azokról a 

regionális központokról van szó, amelyek a vizsgált régió keleti részén helyezkednek el – a 

klaszter kilenc városa található Romániában – de környezetükhöz képest relatíve kedvező 

pozíciót birtokolnak. 

Romániát a városok két kissé eltérő csoportja képviseli a klaszteren belül. Ide tartoznak 

egyrészt Erdély és a Partium hagyományos nagy központjai – Kolozsvár, Nagyvárad, 

Temesvár – amelyek a külföldi tőkebefektetések szempontjából Románián belül előnyös 

helyzetben vannak, gazdasági fejlettségük a térség átlagos szintjéhez képest csak kis 

mértékben mutat lemaradást. A másik típust azok a Kárpátokon kívüli nagyvárosok 

képviselik, amelyek általános fejlettségük tekintetében elmaradnak ugyan az erdélyiektől, 

viszont vonzáskörzetükből szigetszerűen kiemelkedve jelentős népességvonzó képességgel és 

stabil népességnövekedéssel rendelkeznek. Ez a leginkább látványosan Iasi esetében 

mutatkozik meg, de hasonló folyamatok jellemzők Bacau-ra is. 

Bulgária két legnagyobb, és az elmúlt időszakot tekintve legdinamikusabb fejlődést mutató 

vidéki központja – Plovdiv és Várna – tartozik ebbe a klaszterbe. Mindkét város esetében jól 

érzékelhetők a szuburbanizáció és az agglomeráció terjeszkedésének folyamatai. 
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A klaszter tagja Debrecen, az egyetlen vizsgált szlovákiai város, Kassa, illetve Split. A három 

városról elmondható, hogy az indikátorok tekintetében az erdélyi nagyvárosokhoz hasonló 

képet mutatnak. 

Az ebbe a csoportba tartozó négy lengyel és egy cseh városról elmondható, hogy saját 

országukon belül periferikus földrajzi pozíciót képviselnek, ez alól egyedül a felső-sziléziai 

Rybnik képez kivételt.  

 

6.3.6. Leszakadó városok az ipari szerkezetváltás problémáival 

 

A két leszakadó csoport közül az elsőbe jellemzően korábbi nehézipari központok tartoznak, 

talán a közép-lengyelországi Kalisz az egyetlen kivétel, amely nem hanyatló iparvidéken 

található. Ezeknek a városoknak az esetében megmutatkozik, hogy az ipari szerkezetváltással 

járó problémák hosszú távon is hatást gyakorolnak fejlődésükre. Népesedési folyamataik 

nagyon kedvezőtlenek, az ide tartozó városok majd mindegyike esetében tartós vándorlási 

veszteség mutatkozik az 1990-es évek első felétől egészen napjainkig. Ennek következtében 

korszerkezetük is speciális, az elöregedés legjelentősebb mértéke ezekben a városokban 

mutatkozik meg. 

A városok közül hat a felső-sziléziai iparvidéken helyezkedik el, tágabb körben hozzájuk 

sorolható Czestochowa, valamint a csehországi Ostrava is. A gazdasági struktúra 

hagyományos alapjait és a szerkezetváltás folyamatát tekintve hasonló helyzetben van a 

Szudéták lengyel oldalán elhelyezkedő két, alapvetően a szén- és színesérc-bányászatra épülő 

város; Legnica és Walbrzych is. Ebbe a klaszterbe kerül két magyar város, Miskolc és Pécs, 

amelyek esetében a fentiekhez hasonló problémákkal és folyamatokkal találkozhatunk. 

Speciális esetnek számít a klaszterben Lódz, amely sem méretét és térségei szerepét, sem 

pedig gazdasági adottságait tekintve nem hasonlít a hagyományos nehézipari válságövezetek 

központjaihoz. Az ipari szerkezetváltás esetében azonban itt is tapasztalhatók problémák, a 

város gazdasága a rendszerváltást megelőzően domináns módon a textiliparra épült, amelynek 

hanyatlását követően ugyan nagyobb lendülettel és kedvezőbb feltételek között indult el a 

gazdasági szerkezet átstrukturálódása, de ez még nem tekinthető lezárultnak, Lódz jelentős 

lemaradásban van a hasonló méretű lengyel nagyvárosokkal szemben. Bár gazdasági mutatói 

tekintetében kiemelkedik ebből a csoportból, illetve a tercierizálódás folyamatai is viszonylag 
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kedvező képet mutatnak, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok még hangsúlyosabban 

jelentkeznek, mint a nehézipari központokban. A város 1990 óta a népességének közel 20%-át 

vesztette el, és addig, amíg az elmúlt öt évet tekintve a felső sziléziai iparvárosok nagy 

részénél a népességcsökkenés üteme lassulni látszik, addig Lódz esetében ez az ütem továbbra 

is stabilnak tekinthető. 

 

6.3.7. Leszakadó központok periferikus térségekben 

     

Ennek a klaszternek a hátrányos pozíciói nem elsősorban az ipari múltból, hanem inkább a 

perifériahelyzetből következnek. Jelentős részük vidékies jellegű térségek központja, illetve 

nagyobb központok „árnyékában” van. Többségében román és bolgár városok tartoznak ebbe 

a klaszterbe, amelyre elsősorban a gazdasági teljesítmény és potenciál nagyon kedvezőtlen 

mutatói jellemzőek. 

A klaszter romániai városai két kivétellel (Arad, Szatmárnémeti) a Kárpátokon kívül 

helyezkednek el, elsősorban a havasalföldi központok tartoznak ide. Külön emltést érdemel 

Constanta helyzete, amely egyrészt a klaszter legnagyobb városa, egyedüliként 300 000 főnél 

nagyobb népességgel, másrészt pedig a tengeri kikötőnek és a relatíve jó közlekedési 

kapcsolatoknak köszönhetően előnyös pozícióban van, ennek ellenére lép ki a leszakadó 

városok kategóriájából. 

Bulgária esetében jelentős kontraszttal talákozhatunk. A két viszonylag dinamikus központtal 

– Plovdiv és Várna – szemben a többi nagyváros ebbe a klaszterbe sorolható be. Ezek a 

városok főként az elvándorlás és a népességcsökkenés jelentős mértékével jellemzhetők, 

amely ütemében meghaladja a zsugorodó iparvárosok nagy részében tapsztalható mértéket is. 

A klaszter tagságát három lengyel város egészíti ki, melyek közül Elblag és Radom 

periferikus térségek központjának tekinthető, Wloclawek pedig a gazdasági fejlettség 

mutatóinak tekintetében jelentős lemaradást mutat az összes lengyel városhoz képest. 
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21.  ábra. A regionális központok területi elhelyezkedése klasztertagság alapján 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

6.3.8. A térség regionális központjainak pozícióit befolyásoló elsődleges hatások 

 

A vizsgálat során megmutatkozó klaszterstruktúra sok tekintetben visszaigazolja a régió 

térszerkezetével és területi egyenlőtlenségeivel kapcsolatos vizsgálatok legfőbb 

megállapításait. A kelet-közép-európai regionális központok hierarchiájának megalkotásában 

az alábbi hatások játszanak főszerepet: 

1. Méret és koncentráció. Jól megmutatkozik, hogy a városok és várostérségek nagysága 

és a fejlettségi lépcsőn való elhelyezkedése között erős kapcsolat van. Látható, hogy a 
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megfelelő mértékű népességkoncentrációt felmutató városok saját környezetükhöz 

viszonyítva kedvezőbb helyzetben vannak. Ez az összefüggés megmutatkozik egyrészt 

abban, hogy a vizsgált városkör legnagyobb elemei, a lengyel nagyvárosok 

kiemelkedő pozíciókat birtokolnak. Másrészt érzékelhető ez az összefüggés azon 

országok és térségek esetében, amelyek földrajzi helyzete és gazdasági fejlettsége 

kedvezőtlenebbnek tekinthető; Bulgária esetében a két legnagyobb város – Várna és 

Plovdiv – egyértelműen a főváros mögötti második szintet képviseli, de például Kelet-

Lengyelország legnagyobb központja, Lublin is kiemelkedik a térség kisebb 

központjai közül. 

2. Földrajzi elhelyezkedés, nyugat-kelet lejtő. Ahogy az egyedi dimenziók esetében, úgy 

az összetett klaszterstruktúra megalkotásában is jelentős szerepet kap a földrajzi 

pozíció. A régióban hagyományosan fennálló egyenlőtlenségek a központok 

hálózatának fejlettségén, szerepkörein is éreztetik hatásukat. Jól megmutatkozik az 

Ausztria és a többi ország regionális központjai között húzódó törésvonal, ezen túl 

pedig egyfajta egyenletes negatív tendencia, amely keleti irányba erősödik. Azok a 

román vagy bolgár központok, amelyek némiképp jobban teljesítenek a saját 

környezetükhöz viszonyítva, alacsony szinten kapcsolódnak be a teljes régió 

hálózatába. 

3. „Nemzeti” hatás. Látható, hogy azok a differenciák, amelyek az egyes országokra 

vonatkoztatva markánsan jelennek meg a nagyvárosok között, a nagyrégiós térben 

feloldódnak, és a központok pozíciója, típusa ebben a térben nagymértékű 

homogenitást mutat. Az egyetlen kivételt Lengyelország képezi, melynek esetében jól 

kimutathatók azok a szintek, amelyek egyrészt a városok méretén, másrészt pedig a 

belső területi egyenlőtlenségeken alapulnak. 

4. Strukturális hatás. Ebben a tekintetben több tényező hatása érvényesül. Kiemelhető 

ezek közül az örökölt gazdasági szerkezet, amely egyrészt az ipari térségek központjai 

esetében fontos determináns. Látható, hogy azoknak a városoknak a nagy része, 

amelyek a szocialista iparosítás kiemelt célpontjai voltak, nagyrészt kedvezőtlen 

pozíciókat őriznek két és fél évtizeddel a rendszerváltás után is. Hasonló a helyzet a 

vidékies térségek központjai esetében is, amelyek főként a tudásgazdaság és 

innovációs képesség esetében rendelkeznek hátrányos mutatókkal. 
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7. A hipotézisekre vonatkozó döntések 

 

1. hipotézis. A régió városhálózatának funkcionális és hierarchikus tagozódásában a 

fekvés, a földrajzi pozíció szerepe a jelenben is meghatározó tényezőnek 

tekinthető, a nyugat-kelet fejlettségi lejtő megléte jól érzékelhető. 

A kelet-közép-európai régió nagyvárosi központjaira vonatkozó elemzés minden vizsgálati 

dimenzió esetében kimutatta, hogy a  régió egészére vonatkoztatható, hagyományosan jelen 

lévő nyugat-keleti fejlettségi lejtő megléte stabil. Ezen túlmenően, amennyiben a fejlődési 

dinamikát vizsgáljuk, megállapítható, hogy ezek az eltérések nagyrészt növekvő tendenciát 

mutatnak, inkább csak elszigetelt esetekben találkozunk olyan folyamatokkal, amelyek a 

periferikus helyzetben lévő, a fejlődésben megkésett térségekben elhelyezkedő központokat 

valamiféle felzárkózási pályára állítják. Ilyen jelenségek figyelhetők meg néhány kelet-

lengyelországi nagyváros, vagy korlátozott mértékben Bulgária két legnagyobb vidéki 

központja esetében, de általánosságban inkább az ellenkező irányt tapasztalhatjuk. A földrajzi 

pozíció szerepének kisebb mértékű „feloldódását” okozhatja a központok és vonzáskörzetek 

méretének felértékelődése, a népesség és a gazdasági tevékenységek koncentrációjának 

növekedése is, amelynek hatását láthatjuk például Krakkó és Gdansk, vagy kisebb mértékben 

Kolozsvár és Temesvár esetében, de alapvető strukturális változásokat ez sem hoz magával. 

Mindezeket figyelembe véve az első hipotézist elfogadom. 

2. hipotézis. A hazai regionális központok hálózatában mutatkozó egyenlőtlenségek 

és eltérő funkcionális hangsúlyok háttérbe szorulnak, amennyiben egy szélesebb 

városkör kontextusában vizsgáljuk őket. Nagyvárosaink viszonylag homogén 

pozícióban kapcsolódnak be a régió városhálózatába. 

Amennyiben azt tekintjük, hogy a nyolc vizsgált hazai nagyvárosból öt egy klaszterbe került, 

köztük olyan, a hazai vizsgálatokban jelentős eltérést mutató központokkal, mint Győr és 

Szeged, világosan láthatjuk, hogy a magyar regionális központok nagyregionális hálózatba 

való betagozódása kevéssé differenciált, ezen a szinten a jellegbeli eltérések kevésbé 

értelmezhetők. Ezen túl viszont megfigyelhető, hogy azok a városok, amelyeknek a 

gazdaságszerkezetét a nehézipar határozta meg, és hanyatló indusztriális térségek központjai; 

hasonló vonásokat mutatnak a térség többi ilyen jellegű iparvárosával, velük egy homogén 
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csoportot alkotnak. Ez utóbbi figyelembe vételével a második hipotézist csak részben 

fogadom el. 

3. hipotézis. A volt nehézipari körzetek központjai esetében a strukturális válság 

hosszú távon érezteti hatásait, amelyek a fejlődés társadalmi erőforrásait is 

szűkítik. 

Azok a központok, amelyek hagyományos nehézipari körzetekben helyezkednek el, ritka 

kivételektől eltekintve a leszakadás jeleit mutatják, és elmondható róluk, hogy mutatóik 

minden téren kedvezőtlennek mondhatók. Főként a demográfiai folyamatok tekintetében 

mutatnak hasonlóan kedvezőtlen képet, amelyekre nemcsak úgy tekithetünk, mint a 

válsághelyzetek által kiváltott reakciókra, hanem úgy is mint a fejlődési potenciált negatívan 

befolyásoló, az erőforrásokat korlátozó tényezőkre. Az ilyen városok zsugorodnak, 

korstruktúrájuk felbillen, foglalkoztatási szerkezetük alacsonyabb aktivitási ráta mellett 

lassabban és kisebb mértékben alakul át. Figyelembe véve azt, hogy bár általánosságban 

hasonló folyamatok játszódnak le a nehézipari központok esetében, viszont bizonyos városok 

tekintetében a szerkezetváltás egyértelmű jelei mutatkoznak, a harmadik hipotézist részben 

fogadom el. 

4. hipotézis. A városok fejlődését a jövőben leginkább meghatározó posztmodern 

erőforrások és tevékenységek – tudástőke, információs tőke, fejlett szolgáltatások 

– városhálózaton belüli koncentrációja jóval nagyobb mértékű, mint a 

hagyományos gazdasági erőforrásoké.  

A vizsgálatban felhasznált, a tudásgazdaságra és a tudásintenzív szolgáltatásokra vonatkozó 

mutatók értékei esetében jelentős koncentráció mutatkozik, amit elsősorban a nagyobb 

népességszámú központok előnye jellemez. Bár mind a gazdasági, mind pedig a 

tudásgazdasági főkomponens szignifikáns korrelációt mutat a népességszámmal, a kapcsolat 

szorossága utóbbi esetében erősebb. Amennyiben a faktorpontszámok kvintilisei alapján 

vizsgáljuk az átlagos népességszámot, még inkább megmutatkozik a felső ötöd kiugrása a 

tudásgazdasági mutatók esetében. A két faktorhoz tartozó alakmutatók esetében is jelentősek 

az eltérések. Jól érzékelhető a nagyobb mértékű koncentráció a tudásgazdaság esetében, 

amely a városhálózatban mutatkozó egyenlőtlenségek tekintetében további polarizációs hatást 

eredményezhet. Mindezeket figyelembe véve a ngyedik hipotézist elfogadom.  
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8. Összegzés 

8.1.1. A dolgozat eredményeinek összefoglalása 

 

Értekezésem elsődleges célja az volt, hogy feltárjam a kelet-közép-európai régió 

városfejlődésének hátterében meghúzódó tényezőket, illetve ezek fgiyelembe vételével képet 

adjak a városhálózat jelenlegi állapotáról, tagozódásáról, és azokról a tendenciákról, amelyek 

még hangsúlyosabbá teszik, vagy ellenkezőleg, elmossák a régióban meghúzódó belső 

törésvonalakat. A régió városfejlődéséne történeti áttekintésén keresztül kísérletet tettem az 

általánosítható folyamatok és hatások, valamint a specifikus tényezők számbavételére. Választ 

kerestem arra, hogy meghatározhatók-e a jellegzetességei egy tradicionálisan a nyugati 

orientációt magáénak tudó térség sajátos társadalmi, gazdasági és politikai tényezők hatására 

történő, lemaradással és megszakításokkal terhelt városfejlődési folyamatainak. 

Az alábbiakban összegzem röviden a dolgozat kiindulópontjaiként megfogalmazott 

kérdésekre adható válaszokat. 

1. Milyen tényezők határozták meg a múltban a kelet-közép-európai városhálózat 

fejlődését? Melyek azok a belső differenciák, amelyek hatásukat hosszan, akár máig 

tartóan is érzékeltetik? 

A régió városfejlődésének történeti vonulatában két fontos, azt a nyugat-európai 

folyamatoktól megkülönböztető hatás él párhuzamosan. Az egyik a lemaradás, amely 

tulajdonképpen kiindulópontként szolgál, illetve végighúzódik a folyamat egészén. A 

középkori városfejlődésben megmutatkozik, hogy az irányok hasonlók, viszont mindaz, ami 

az európai centrumtérségekben lezajlik, az a mi régiónkban csak „kicsiben”, ritkásabban 

valósul meg. Az ilyen természetű lemaradás hatásai a későbbiekben egymást erősítik a másik 

fő tényezővel, a „visszafordulással” vagy dinamikus átmenetiséggel. A régió városfejlődésére 

akezdetekben is jellemző az, hogy a nyugati és keleti minták egymás mellett élnek, ez a 

kettősség fennmarad a későbbiekben is, sőt, amikor a feudális struktúrák nyugat-európai 

lebomlásával párhuzamosan régiónkban inkább ezek új alapokon történő megszilárdulása 

megy végbe, a keleties társadalmi és hatalmi mintázatok városfejlődésre – vagy annak 

hiányára – gyakorolt hatása még erősebbé válik. Ez okozza többek között azt is, hogy a régió 

megkésett modernizációjában a nyugat-európaihoz képest a városok, pontosabban az 
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organikusan felépülő városi polgárság súlya és társadalmi érdekei jelentéktelenebb szerepet 

játszanak. 

A belső differenciák kialakulásában és hosszú távon való továbbélésében a kontinens 

centrumtérségeihez való fizikai távolság szerepén túl jelentős hatást gyakorolnak azok a 

politikai-hatalmi viszonyok is, amelyek a régió egyes térségeit rövidebb, másokat pedig 

hosszabb időre utalják olyan államalkulatok fennhatósága alá, amelyek esetében a nyugati 

típusú társadalomfejlődés mintái nem, vagy csak korlátozottan találhatók meg. 

2. A nyugat-európai fejlődési útról való letérésnek tekinthető-e a szocialista 

városfejlődés, vagy esetleg a hatalmi és gazdasági berendezkedés sajátosságaitól 

függetlenül, azoknak csak jellegbeli módosító hatásával egy általános urbanizációs 

ciklusnak tekinthető? 

A kérdésre nehéz egyértelmű választ adni; a városfejlődés nagy elméleti irányainak képviselői 

között is jelentős vitát gyakorol a szocialista városfejlődés mibenlétének, vagy pusztán önálló 

modellként való létének kérdése. Annyi mindenesetre elmondható, hogy a városfejlődés 

folyamatai „deformálódtak” az államszocialista berendezkedés környezetében; a piaci 

mechanizmusok hiánya, illetve korlátozott megléte a városfejlődési folyamatok torzulását 

eredményezte, gondolhatunk itt például arra, hogy a Nyugat-Európa vonatkozásában 

értelmezhető urbanizációs ciklusok eltolódnak, illetve más hatások által generáltan 

jelentkeznek. 

3. Hogyan változott meg a rendszerváltást követően a városhálózat fejlődését 

meghatározó tényezők köre, azok hangsúlyai? Melyek azok az újszerű folyamatok, 

mik azok az új típusú erőforrások, amelyeknek birtoklása a sikerhez, a pozíció 

erősítéséhez, hiánya pedig a kiszoruláshoz, az alkalmazkodás sikertelenségéhez vezet? 

A városfejlődést befolyásoló tényezők köre alapvetően egy kéttényezős transzformációs 

folyamat mentén alakult át, amelyben egymással párhuzamosan hatott a központi tervezési és 

kiegyenlítési mechanizmusok leépülése, és a piacgazdaság újbóli megjelenése. Ez azon túl, 

hogy kiélezte a városhálózaton belüli versenyt, egy többfázisú átmeneti pályára helyezte a 

régió városait. Ennek első szakasza a válságkezelés, a társadalmi-gazdasági krízishelyzetekkel 

való megküzdés volt, majd ezt követte a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás az 

azok keretei között való „működés” elsajátítása. A rendelkezésre álló erőforrások 

birtoklásában mutatkozó eltérések azt eredményezték, hogy a városok jelentős része nem 
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jutott túl az első, vagy a második szakaszon. A harmadik fázisba, a külső feltételek saját 

érdekek mentén való formálásáig és kihasználásáig, a belső erőforrások eredményes igénybe 

vételéig már csak a városok kis hányada jutott el. Nem mondható tehát általánosan el, hogy az 

átmenet lezárult. 

4. Hogyan értelmezhetőek a demográfiai folyamatok és a gazdasági fejlettség közötti 

kétirányú kölcsönhatások a régió városi folyamatainak tekintetében? 

Ahogy a volt nehézipari központokra vonatkozó hipotézis értékelésénél már említésre került, 

a nagyvárosok és várostérségek népesedési folyamatai okozatként, illetve okként is számba 

vehetők a gazdasági fejlettség és a fejlődési potenciál relációjában. Ahogy az elvándorlás és 

elnéptelenedés egyszerre reakció, illetve erőforrásokat korlátozó tényező a gyenge gazdasági 

teljesítményt mutató központok esetében, úgy a másik oldalon a fejlett központokba és 

térségeikbe irányuló népességvándorlás egyszerre hordozza magában a lehetőségek 

kihasználását, valamint a fejlődési potenciál erősödését. Ezek a folyamatok ugyancsak a 

városhálózatban mutatkozó polarizációt erősítik. 

5. Milyen eltérések mutatkoznak a régió országai között a regionális központok 

tagozódásában, miben térnek el az ezt befolyásoló tényezők? 

A tagozódás milyenségét alapvetően két tényező; az ország mérete, illetve a központok 

nagyságának differenciáltsága határozza meg. Az egyik véglet ebben a tekintetben 

Lengyelorság, amelynek esetében nemcsak az eltérő nagyságú központok csoportjai közötti 

hierarchiaszintek értelmezhetők, hanem az országon belüli kelet-nyugati lejtő, illetve a 

perifériahelyzetek megléte is látványos. Ezzel szemben Ausztria, vagy éppen Magyarország 

esetében a homogenitás mértéke mindkét tekintetben jelentős. 

6. Milyen súlyt és pozíciót képviselnek a hazai regionális központok a régió 

városhálózatában? 

A hazai regionális központok pozícióját tekintve alapvetően az mutatkozik meg, hogy 

elsősorban méretükből és térszervező erejükből kifolyóan alacsonyabb szinten lépnek be a 

regionális hálózatba, még a relatíve kedvező gazdasági mutatókkal jellemzhető városok sem 

lépnek túl a másodlagos központ szintjén regionális összevetésben. Abban a tekintetben, hogy 

megvannak-e a hasonló tényezőkkel jellemezhető, illetve hasonló problémákkal küzdő 

városok a régióban, megtaláljuk az analógiákat, elég csak a járműipari, vagy nehézipari 

központokra gondolnunk. 
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8.1.2. A dolgozat korlátai, lehetséges további kutatási irányok 

 

Ahogy az a bevezetőben is említésre került, az értekezés nem vállalkozhatott arra, hogy 

empirikus eszközei segítségével a régió városfejlődésének valamiféle magyarázó modelljét 

vázolja fel, sokkal inkább csak egyfajta leíró és feltáró elemzésre korlátozódott. Ennek okai 

között két dolgot lehet kiemelni. 

1. Az azonos szinten és minőségben hozzáférhető statisztikai adatok korlátozott volta. Ez 

egyrészt jelentősen leszűkíti a vizsgálható és összehasonlítható adatkört, másrészt 

pedig nagymértékben korlátozza a városfejlődésben mutatkozó dinamika 

megragadását az elemzhető idősorok szűkösségével. 

2. A statisztikai adatokon alapuló, döntően kvantitatív elemzések önmagukban nem 

elegendőek a folyamatok hátterében meghúzódó tényezők megismeréséhez és árnyalt 

bemutatásához. Ehhez a jelen értekezés keretein túllépő, kiegészítő jellegű kvalitatív 

vizsgálatok szükségesek. 

Mindezeket a korlátokat figyelembe véve a továbblépés lehetséges irányai között szerepelhet 

a vizsgálati kör oly módon való átalakítása, amely figyelembe veszi a várostérségeket is, 

másrészt az erőforrásokban mutatkozó koncentráció alaposabb vizsgálata. Hasonlóan a 

vizsgált dimenziók köre is bővíthető, elsősorban az intézményi és szolgáltató funkciók 

számbavételével, amelynek segítségével több információhoz juthatunk a központok 

térszervező erejével kapcsolatban.  

A kvalitatív vizsgálati módszerek alkalmazása a teljes városkör esetében olyan kapacitásokat 

igényel, amelyek nem állnak rendelkezésemre, viszont a különböző típusokból, csoportokból 

kiválasztott egy-egy város, vagy várostérség mélyebb vizsgálata reális lehet és értékes 

magyarázati elemeket szolgáltathat a kutatáshoz. 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Egy doktori értekezés elkészítése természetesen a jelölt önálló tudományos munkáján alapul, 

és a folyamat, amelynek során megformálódik a végleges anyag, döntően „egyszemélyes 

műfaj”, de ennek ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy mennyire jelentős 

hozzáadott értéket képviselnek a munka során azok a kutatási tapasztalatok, vagy éppen 

tudományos viták, amelyek természetüknél fogva nem igazán szerezhetők meg, illetve 

folytathatók le egyedül. 

Ebben a tekintetben különösen szerencsésnek érzem magam, mivel az elmúlt években 

számtalan lehetőségem volt arra, hogy mind emberileg, mind szakmailag kiváló kollégákkal 

dolgozzak együtt olyan kutatási feladatok megvalósításában, amelyek egyben igényeltek 

kreativitást, illetve kitartást is. Az ezekből származó tapasztalatok sok esetben 

felhasználhatók, beépíthetők voltak a doktori témámmal kapcsolatos kutatásba. 

Gondban lennék, ha egyenként fel szeretném sorolni, hogy kinek és miért tartozom 

köszönettel, mert ehhez külön függeléket kellene gyártanom, sőt, lehet, hogy a terjedelem 

túllépéséért pótdíjat kellene fizetnem a doktori iskolának. Köszönöm tehát minden kollégának 

egyetemen innen és túl a szakmai és a baráti segítséget, a közös munkát, amelyből ötleteket 

meríthettem, és az odafigyelést, amelynek segítségével többször sikerült visszatérnem arra az 

útra, ami jelen anyag folytatásához és befejezéséhez vezetett. 

Külön köszönet illeti témavezetőmet, Rechnitzer Jánost, akinek segítségével lehetőségem 

nyílt arra, hogy számos, az értekezés témájához szorosan kapcsolódó kutatásban vegyek részt, 

illetve köszönöm biztatását és főként a türelmét ezzel a talán kissé hosszú folyamattal 

kapcsolatban. Ugyancsak köszönöm tanszékvezetőmnek Csizmadia Zoltánnak a támogatást és 

az ösztönzést abban az irányban, hogy lezárjam a munkát. A dolgozat véglegessé 

formálásában kiemelkedő segítséget nyújtott a munkahelyi vita két opponense, Czirfusz 

Márton és Dusek Tamás, akik nagyon alaposan, minden részletre kiterjedően áttekintették a 

formálódó anyagot, és számos olyan értékes észrevételt fogalmaztak meg, melyek figyelembe 

vételével jelentősen sikerült javítani a dolgozat konzisztenciáját és logikai felépítését.   

 



164 
 

 

                    

Felhasznált irodalom 

 

Aksentijevic, Nada Karaman – Jezic, Zoran (2011): Tendencies of Development Inequalities 

of Croatian Counties. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics. 2., 269-290. o. 

Antalóczy Katalin – Sass Magdolna (2005): A külföldi működőtőke-befektetések regionális 

elhelyezkedése és gazdasági hatásai Magyarországon. Közgazdasági Szemle. 5., 494-

520. o. 

Arnason, Johann (2010): Interpreting Europe from East to Centre. in: Arnason, J – Doyle, N. 

(szerk.): Domains and Divisions of European History. Studies in Social and Political 

Thought 18. Liverpool University Press, Liverpool. 139-157. o. 

Bairoch, Paul (1988): Cities and Economic Development. The University of Chicago Press, 

Chicago. 

Baranyai Nóra – Lux Gábor (2014): Upper Silesia: The Revival of a Traditional Industrial 

Region in Poland. Regional Statistics. 2., 126-144. o.  

Baranyi Béla (2004): Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről és 

következményeiről. Tér és Társadalom. 2., 1-21. o. 

Barta Györgyi (2002): A magyar ipar területi folyamatai, 1945-2000. Dialóg-Campus, 

Budapest-Pécs. 

Beer, Siegfried (2006): The Soviet Occupation of Austria, 1945-1955. Akademia. 1., 26-40. o. 

Bellon Tibor (1996): A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII-XIX. 

században. Karcag Város Önkormányzata, Kracag. 

Beluszky Pál – Győri Róbert (1999): A magyarországi városhálózat és az EU-csatlakozás. Tér 

és Társadalom. 1-2., 1-30. o. 



165 
 

Beluszky Pál – Győri Róbert (2004): Fel is út, le is út… (Városaink településhierarchiában 

elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században). Tér és Társadalom. 1., 1-41. o. 

Beluszky Pál (1996): Kompország városai (Történeti régiók és városok). Tér és Társadalom. 

1., 23-41. o. 

Beluszky Pál (2001): A Nagyalföld történeti földrajza. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. 

Beluszky Pál (2003): Magyarország településföldrajza. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. 

Beluszky Pál (2007): A regionális központok kialakulása Magyarországon. Magyar 

Tudomány. 6., 721-727. o. 

Benedek József (2006): Urban Policy and Urbanisation in the Transition Romania. Romanian 

Review of Regional Studies. 1., 51-64. o. 

Benedek József (2013): Metropolisztérségek és metropolizáció a posztszocialista 

Romániában. Erdélyi Múzeum. 3., 99-107. o. 

Bennett, Harry (1995): British Foreign Policy During the Curzon Period, 1919-24. 

Macmillan, Basingstoke-London. 

Bere, Ramona Camelia – Otoiu, Adrian – Bucerzan, Ioana (2014): Determinants of economic 

growth in cities acting as growth poles in regions from Romania. Procedia Economics 

and Finance. 10., 357-365. o. 

Berend T. Iván – Ránki György (1976): Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. 

században. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 

Berend T. Iván (1998): Decades of Crisis – Central and Eastern Europe before World War II. 

University of California Press, Berkeley. 

Berend T. Iván (2003): History Derailed: Central and Eastern Europe in the Long Nineteenth 

Century. University of California Press, Berkeley. 

Berkes Judit – Páthy Ádám (2014): Economic Achievements of Hungarian City-Network and 

its Economic Potential. International Journal of Arts and Sciences. 2., 35-45. o. 



166 
 

Berki Márton (2014): Visszatérés a kapitalizmus útjára: a posztszocialista városfejlődés főbb 

jellemzőinek áttekintése. in: Dúll A. – Izsák É. (szerk.): Tér-rétegek. Tanulmányok a 

XXI. század térfordulatairól. L’Harmattan, Budapest. 103-119. o. 

Bibó István (1986a): A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. in: Bibó I.: Válogatott 

tanulmányok. Második kötet, 1945-1949. Magvető, Budapest. 185-242. o. 

Bibó István (1986b): Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem. in: Bibó I.: 

Válogatott tanulmányok. Második kötet, 1945-1949. Magvető, Budapest. 571-610. o. 

Bogucka, Maria (1982): Polish towns between the sixteenth and eighteenth centuries. in: 

Fedorowicz, J. K. (szerk.): A Republic of Nobles – Studies in Polish History to 1864. 

Cambridge University Press, Cambridge – New York. 135-152. o.  

Bogucka, Maria (1996): The typology of Polish towns during the 16th-18th centuries. Jorunal 

of European Economic History. 25., 325-347. o. 

Braudel, Fernand (1984): The Perspective of the World. University of California Press, 

Berkeley, Los Angeles. 

Brenner, Neil (1999): Globalisation ar Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban 

Governance in the European Union. Urban Studies. 3., 431-451. o.  

Brenner, Neil (2013): Mi a kritikai városelmélet? in: Jelinek Cs. – Bodnár J. – Czirfusz M. – 

Gyimesi Z. (szerk.): Kritikai városkutatás. L’Harmattan, Budapest. 22-38. o. 

Bublik Bence – Nyeste András (2014): Fejlődő és leszakadó járások – Magyarország 

társadalmi-gazdasági profilja. MKIK GVI Kutatási füzetek, 2014/6. MKIK GVI, 

Budapest. 

Bucek, Jan – Bleha, Branislav (2013): Urban Shrinkage as a Challenge to Local Development 

Planning in Slovakia. Moravian Geographical Reports. 1., 2-15. o. 

Carter, Francis (1994): Trade and Urban Development in Poland. Cambridge University 

Press, Cambridge. 

Chandler, Tertius – Cox Gerald (1974): 3000 Years of Urban Growth. Academic Press, New 

York-London. 



167 
 

Chandler, Tertius (1987): Four Thousand Years of Urban Growth. The Edwin Mellen Press, 

Lewiston. 

Conley, Tanja – Makas, Emily (2010): Shaping Central and Southeastern European Capital 

Cities in the Age of Nationalism. in: Conley, T. – Makas, E. (Szerk.): Capital Cities in 

the Aftermath of Empires – Planning in Central and Southeastern Europe. Routledge, 

London – New York. 1-28. o. 

Cudny, Waldemar (2012): Socio-Economic Chnages in Lodz – The Results of Twenty Years 

of System Transformation. Geograficky Casopis. 1., 3-27. o. 

Czaja, Roman (2015): Polish town plans as expressions of political power. in: Clarke, H. – 

Simms, A. (szerk.): Lords and Towns in Medieval Europe. Routledge, London – New 

York. 234-254. o. 

Csatári Bálint (2000): Az Alföld mássága és lehetséges jövője. Tiszatáj. 6., 34-43. o. 

Davies, Norman (2005): God’s Playground – A History of Poland; Volume I.: The origins to 

1795. Oxford University Press, Oxford. 

De Long, Bradford – Shleifer, Andrei (1993): Princes and Merchants: European City Growth 

Before the Industrial Revolution. The Journal of Law and Economics. 2., 671-702. o. 

De Vries, Jan (2006): European Urbanization 1500-1800. Routledge, London – New York. 

Delanty, Gerard (2013): Formations of European Modernity. Palgrave Macmillan, London. 

Dingsdale, Alan (2001): Mapping Modernities. Geographies of Central and Eastern Europe, 

1920-2000. Routledge, London-New York. 

Doxiades, Constantinos (1970): Emergence and Growth of an Urban Region: The Developing 

Urban Detroit Area. The Detroit Edison Company, Detroit. 

Eberhardt, Piotr (2015): Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth Century 

Central-Eastern Europe. Routledge, London-New York.   

Eckart, Karl (2003): Social, Economic and Cultural Aspects in the Dynamic Changing 

Process of Old Industrial Regions. Lit Verlag, Berlin. 



168 
 

Eder, Christoph – Halla, Martin (2016): The Long-lasting Shadow of the Allied Occupation of 

Austria on its Spatial Equilibrium. Discussion Paper No. 10095, Forschungsinstitut 

zur Zukunft der Arbeit, Bonn. 

Egri Zoltán – Tánczos Tamás (2015): Spatial Layers and Spatial Structure in Central and 

Eastern Europe. Regional Statistics. 2., 34-61. o. 

Elekes Tibor (2008): Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 

1948-tól napjainkig. Tér és Társadalom. 2., 185-201. o. 

Enyedi Görgy (2011): Városok a közép-európai átmenetben. in: Barta Gy. – Beluszky P. – 

Földi Zs. – Kovács K. (szerk.): A területi kutatások csomópontjai. MTA RKK, Pécs, 

223-243. o. 

Enyedi György (1978): Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajza. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest.   

Enyedi György (1984): Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Enyedi György (1988): A városnövekedés szakaszai. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Enyedi György (1992): Budapest az európai nagyvárosi rendszerben. Tér és Társadalom. 3-4., 

5-14. o. 

Enyedi György (1996): Urbanization Under Socialism. in: Andrusz, G. – Harloe, M. – 

Szelényi I. (szerk.): Cities After Socialism – Urban and Regional Change and Conflict 

in Post-Socialist Societies. Blackwell, Oxford. 100-118. o. 

Enyedi György (1998): Transformation in Central European Postsocialist Cities. Discussion 

Papers, 21. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs.  

Enyedi György (2011): A városnövekedés szakaszai – újragondolva. Tér és Társadalom. 1., 

5-19. o. 

Epstein, Stephan (1988): Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in 

Preindustrial Europe. The Journal of Economic History. 3., 684-713. o. 

Epstein, Stephan (2000): Freedom and Growth – The rise of states and markets in Europe, 

1300-1750. Routledge, London – New York. 



169 
 

Erdei Ferenc (1987): A magyar társadalom. Magvető, Budapest. 

Faragó László – Hajdú Zoltán – Rácz Szilárd (2012): Államosodás – Városhálózat – 

Térszerkezet. Magyar Tudomány. 4. 

Farkas Máté – Szabó Pál (2014): Regionális térszerkezeti sajátosságok Kelet-Közép-

Európában és országaiban. Közép-Európai Közlemények, 3-4., 120-132. o. 

Fischer, Manfred – Varga Attila (2002): Geographic Spillovers of University Research: on 

Patent Activities of the High Technology Sectors in Austria. in: Ács Z. – Groot, H. – 

Nijkamp, H. (szerk.): The Emergence of the Knowledge Economy. Springer, Berlin. 

139-154. o. 

Freeman, Thomas Walter (2007): A Hundred Years of Geography. Aldine Transaction, New 

Brunswick. 

Friedmann, John (1973): The spatial organization of power in the development of urban 

systems. Development and Change. 3., 12-50. o. 

Frisnyák Sándor (1996): Magyarország kultúrgeográfiai korszakai (895-1920). Tér és 

Társadalom. 1., 43-58. o. 

Fügedi Erik (1961): Középkori magyar városprivilégiumok. in: Biz. szerk.: Tanulmányok 

Budapest múltjából, XIV. Akadémiai Kiadó, Budapest. 17-108. o. 

Ganev, Hristo (1989): The Urban Process and the Appearance of Agglomerations in Bulgaria. 

Socio-Economic Planning Sciences. 1-2., 17-22. o.  

Gehler, Michael – Kaiser, Wolfram (2002): Austria and Europe 1923-2000: A Study in 

Ambivalence. in: Steininger, R. – Bischof, G. – Gehler, M. (szerk.): Austria in the 

Twentieth Century. Transaction Publishers, New Brunswick. 212-234. o. 

German, Markus – Knittler, Herbert (2001): Town and Country in the Austrian and Czech 

lands, 1450-1800. in: Epstein, S. (szerk.): Town and Country in Europe 1300-1800. 

Cambridge University Press, Cambridge. 176-201. o. 

Gerschenkron, Alexander (1962): Economic Backwardness in Historical Perspective. Harvard 

University Press, Cambridge. 



170 
 

Goldstone, Jack (1991): Revolution and Rebellion in the Early Modern World. University of 

California Press, Berkeley. 

Good, David (1994): The Economic Lag of Central and Eastern Europe: Income Estimates for 

the Habsburg Successor States, 1870-1910. Journal of Economic History. 4., 869-891. 

o. 

Gorzelak, Grzegorz (1996): The Regional Dimension of Transformation in Central Europe. 

Routledge, London – New York. 

Gorzelak, Grzegorz (1999): Regional Policies and Regional Capacity-Building in Poland. in 

Brusis, M. (szerk.): Central and Eastern Europe on the Way to the European Union: 

Regional Polkicy-Making in Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland 

and Slovakia. Centrum für Angewandte Politikforschung, München. 137-159. o. 

Gönczi Katalin (2015): A szász tükör és a magdeburgi jog útja Közép-Kelet-Európában. 

Miskolci Jogi Szemle. 1., 20-32. o. 

Grosz András – Rechnitzer János (szerk.) (2005): Régiók és nagyvárosok innovációs 

potenciálja Magyarországon. MTA RKK, Pécs-Győr. 

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

Monarchiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztő Rt., Pécs. 

H. Németh István (2005): A kora újkori Magyar Királyság várospolitikájának vázlata, 16-17. 

század. in: Csukovits E. – Lengyel T. (szerk.): Bártfától Pozsonyig – Városok a 13-17. 

században. MTA TTI, Budapest. 375-402. o. 

Haas, Josef (2007): 60 Years of Marshall Plan Aid – A Critical Appraisal from An Austrian 

Perspective. Monetary Policy and the Economy. 2., 126-139. o. 

Haase, Diana (2015): Economic, Social and Territorial Situation in Croatia – In-Depth 

Analysis. Directorate General for Internal Policies, Brüsszel. 

HABITAT (1996): The United Nations Conference on Human Settlements – National Report 

by Austria. Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres, Bécs. 

Hajdú Zoltán (2005): Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. 



171 
 

Halecki, Oskar (1950): The Limits and Divisions of European History. Sheed and Ward, 

London. 

Halecki, Oskar (1952): Borderlands of Western Civilization – A History of East Central 

Europe. Ronald Press, New York. 

Hamberger Judit (2010): Közép-Európa politikai dimenziójának megvalósítási kísérlete: a 

visegrádi együttműködés (V4). Külügyi Szemle. 2., 35-51. o. 

Hanák Péter (1993): Alkotóerő és pluralitás Közép-Európa kultúrájában. in: Glatz F. (szerk.): 

Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. MTA 

Történettudományi Intézet, Budapest. 219-230. o. 

Hardi Tamás – Baráth Gabriella – Csizmadia Zoltán – Uszkai Andrea (2014): A 

városnövekedés területi eltérései Európában, különös tekintettel a járműipari 

városokra. Tér és Társadalom. 2., 45-66. o. 

Hardi Tamás (2015): Közép-Európa, Kelet-Európa, Délkelet-Európa és a Balkán – eltérő 

elképzelések a nagyterekről. in: Hardi T. (szerk): Terek és tér-képzetek. Elképzelt és 

formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet; MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Somorja – Győr. 

87-152. o. 

Hardi Tamás (2015): Változó Közép-Európa kép a 21. században. in: Karlovitz J. (szerk.): 

Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban. International 

Research Institute, Komárno. 71-78. o. 

Hofmeister, Burkhard (1980): Stadtgeographie. Georg Westermann Verlag, Braunschweig. 

Hohenberg, Paul – Lees, Lynn (1995): The Making of Urban Europe, 1000-1994. Harvard 

University Press, Cambridge-London. 

Honvári János (szerk.) (1996): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. 

század közepéig. Aula, Budapest. 

Horatiu, Dan (2014): The Demographic Impact of the Extractive Industry Development in 

Interwar Romania. International Journal of Advances in Managemet and Economics. 

3., 46-52. o. 



172 
 

Horeczki Réka (2016): Fejlődési minták a közép-kelet-európai városhálózat alsó elemeinél. A 

mezővárosok főbb jellegzetességei. in: Erdős K. – Komlósi É. (szerk.): 

Tanítványaimban élek tovább. Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE KTK 

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs. 101-112. o. 

Horváth István (2016): Internal migration transition in Romania? Regional Statistics. 1., 42-

53. o. 

Hundert, Gershon (1987): The Role of the Jews in Commerce in Early Modern Poland-

Lithuania. The Journal of European Economic History. 2., 245-277. o. 

Huszár Tibor (1986): Bibó István – A gondolkodó, a politikus. in: Bibó I.: Válogatott 

tanulmányok. Harmadik kötet, 1971-1979. Magvető, Budapest. 385-535. o. 

Illner, Michal – Andrle, Alois (1994): The Regional Aspect of Post-Communist 

Transformation in the Czech Republic. Czech Sociological Review. 1., 107-127. o. 

Janeczek, Andrzej (2001): Town and Country in the Polish Commonwealth. in: Epstein, S. 

(szerk.): Town and Country in Europe 1300-1800. Cambridge University Press, 

Cambridge. 156-175. o. 

Jedlicki, Jerzy (1999): A Suburb of Europe: Nineteenth-century Polish Approaches to Western 

Civilization. Central European University, Budapest. 

Jeney László (2007): A nagyvárosi fejlődés sajátosságai az Európai Unió regionális 

folymataiban az ezredfordulón. Doktori értekezés, ELTE TTK Földtudományi Doktori 

Iskola. 

Jeney László (2013): Városföldrajz. in: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk.): 

Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. BCE Gazdaságföldrajz és 

Jövőkutatás Tanszék, Budapest. 39-70. o. 

Johnson, Noel – Koyama, Mark (2016): Jewish Communities and City Growth in 

Preindustrial Europe. GMU Working Papers in Economics. 

Kajtár István (2002): A magyar városigazgatás modernizációja a XIX. században. in: Herta É. 

(szerk.): A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Székelyföld 2000 

Munkacsoport, Csíkszereda. 353-370. o. 



173 
 

Kakas, Arnold – Gruber, Elisabeth (2015): Analysis of Internal Migration Patterns – The 

Example of Slovakia and Austria. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2., 

171-188. o. 

Kalinowski, Wojciech (1966): City Development in Poland up to the Mid 19th Century. 

Institute for Town Planning and Architecture, Warszawa. 

Kansky, Karel (1976): Urbanization Under Socialism: Case of Czechoslovakia. Praeger 

Publishers, Westport. 

Kennedy, Michael – Smith, David (1989): East Central European Urbanization: a Political 

Economy of the World System Perspective. International Journal of Urban and 

Regional Research. 13., 597-624. o. 

Kincses Áron – Nagy Zoltán – Tóth Géza (2013): Európa térszerkezete különböző 

matematikai modellek tükrében, I. rész. Területi Statisztika. 2., 148-156. o. 

Kiss Éva (2002): A magyar ipar térszerkezeti változásai. Földrajzi Értesítő. 3-4., 347-364. 

Klapste, Jan (2012): The Czech Lands in Medieval Transformation. Brill, Leiden – Boston. 

Kloczowski, Jerzy (1995): East Central Europe in the Historiography of the Countries of the 

Region. Institute of East Central Europe, Lublin. 

Klusacek, Petr – Martinat, Stanislav – Matznetter, Walter – Wisbauer, Alexander (2009): 

Urban Development in Selected Czech and Austrian City Regions. Acta Universatis 

Palackianae Olomucensis. 2., 27-57. o. 

Knoll, Paul (1987): The Urban Development of Medieval Poland, with Particular Reference 

to Kraków. in: Krekic, B. (szerk.): The Urban Society of Eastern Europe in Pre-

modern Times. University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London. 63-

137. o. 

Kochanowicz, Jacek (2006): Backwardness and Modernization: Poland and Eastern Europe 

in the 16th-20th Centuries. Ashgate, Aldershot.  

Kocsis Zsolt (2008): Várossá válás Európában. Területi Statisztika. 6., 713-723. o. 

Kolontári Attila (2012): Az eurázsiai eszme az orosz emigráció politikai gondolkodásában. 

Acta Scientiarum Socialium, 36., 83-94. o. 



174 
 

Konrád György – Szelényi Iván (1971): A késleltetett városfejlődés társadalmi hatásai. 

Valóság. 12., 19-35. o.  

Korcelli, Piotr (2005): The Urban System of Poland. Built Environment. 2., 133-142. 

Korenevskiy, Andrei (2016): Russia’s Byzantine Heritage: The Anatomy of Myth. The New 

Past. 1., 62-79. o. 

Korys, Piotr – Tyminski, Maciej (2015): Occupational Structure in the Polsih Territories at 

the Turn of the 20th (1895-1900) Century. Working Papers 9/15. University of 

Warsaw Faculty of Economic Science, Varsó. 

Kovács Zoltán (1990): A határ menti területek központhálózatának átalakulása az első 

világháború utántól napjainkig. Földrajzi Közlemények. 1-2., 3-16. o. 

Kovács Zoltán (2002): Népesség- és településföldrajz. Elte Eötvös Kiadó, Budapest. 

Kovács Zoltán (2009): Az urbanizáció keresztútja Kelet-Közép-Európában. in: Változó föld, 

változó társadalom, változó ismeretszerzés. EKF, Eger. 44-51. o. 

Kristof, Ladis (2015): The Russian Image of Russia: An Applied Study in Geopolitical 

Methodology. in: Fisher, C. (szerk.): Essays in Political Geography. Routledge, New 

York.  

KSH (1913): A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. A népesség 

foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Központi Statisztikai Hivatal, 

Budapest. 

Kubinyi András (2001): Városi és kereskedelmi felzárkózás. in: Glatz F. (szerk.): Közgyűlési 

előadások 2000 május 1.; Millennium az Akadémián. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

209-218. o. 

Kubinyi András (2004): Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében. Történelmi 

Szemle. 1-2., 1-30. o. 

Kulesza, Mariusz (2009): The origin of pre-chartered and chartered urban layouts in West 

Pomerania. Region and Regionalism. 9/2., 233-246. o. 

Kundera, Milan (1984): The Tragedy of Central Europe. The New York Review of Books. 7., 

33-38. o. 



175 
 

Kunzmann, Klaus – Wegener, Michael (1992): The Pattern of Urbanization in Western 

Europe. Ekistics. 58., 282-291. o. 

Lackó Miklós (1975): A fasizmus Kelet-Közép-Európában. in: Lackó M. (szerk.): Válságok-

választások. Gondolat, Budapest. 298-317. o. 

Lux Gábor (2009): Ipari térségek átalakulása Közép-Európában. Doktori értekezés. PTE KK 

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 

Magocsi, Paul Robert (2002): Historical Atlas of Central Europe. University of Washington 

Press, Seattle. 

Malanima, Paolo (2007): Decline or Growth? European Cities and Rural Economies 1300-

1600. Economic Town-Country Relations in Europe in the later Middle Ages and at 

the Beginning of the Early Modern Period. Konferenciaközlemény. 

Marciniak, Piotr (2016): New Towns and Cities in Reborn Poland between the World Wars. 

in: Meller, H. – Porfyriou, H. (szerk.): Planting New Towns in Europe in the Interwar 

Years. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge. 109-144. o. 

Markos György (1962): Magyarország gazdasági földrajza. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest. 

Masik, Grzegorz – Rzyski, Stanislaw (2014): Resilience of Pomorskie region to economic 

crisis. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 25., 129-141. o.   

Maunier, René (1910): The Definition of the City. American Journal of Sociology. 4., 536-

548. o. 

Mendöl Tibor (1963): Általános településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Mezei Cecília (2010): Területfejlesztés Horvátországban. Területi Statisztika. 3., 350-358. o. 

Mezei István (2009): The Development of the Urban Network in Slovakia. Discussion Papers 

76. MTA RKK, Pécs. 

Mező Ferenc (2001): Közép-Európa fogalmi változása térben és időben. Tér és Társadalom, 

3-4., 81-103 o. 



176 
 

Mihailov, Valentin (2011): Contemporary Trends in the Demographic and Socio-Economic 

Development of the Cities in Bulgaria. A Geographical Review. Demography. 8., 43-

62. o. 

Miller, Jaroslav (2008): Urban Societies in East-Central Europe, 1500-1700. Ashgate, 

Aldershot. 

Minassian, Garabed – Totev, Stoyan (1996): The Bulgarian Economy in Transition – 

Regional Afterffects. Eastern European Economics. 3., 49-92. o. 

Mladenov, Chavdar – Ilieva, Nadezdha (2012): The depopulation of Bulgarian villages. 

Bulletin of Geography, Socio-Economic Series. 17., 99-107. o. 

Monastiriotis, Vassilis (2008): The Emergence of Regional Policy in Bulgaria: Regional 

Problems, EU Influences and Domestic Constraints. Hellenic Observatory Papers on 

Greece and Southeast Europe 15. The Hellenic Observatory, Athén. 

Mumford, Lewis (1937): What is a city? Architectural Record. 92-96. o. 

Musil, Jiri (2005): City development in Central and Eastern Europe before 1990: Historical 

context and socialist legacies. in: Hamilton, I. – Andrews, K. D. – Pichler-Milanovic, 

N. (szerk.): Transformation of cities in Central and Eastern Europe: Towards 

globalization. United Nations Universtiy Press, Tokió – New York – Párizs, 22-43. 

old. 

Müller, Wolfgang (2005): Anstelle des Staatsvertrages: Die UdSSR und das Zweite 

Kontrollabkommen 1946. in: Rauchensteiner, M. – Kriechbaumer, R. (szerk): Die 

Gunst des Augenblicks: Neuere Forschungen zu Staatsvertrag und Neutralität. 

Böhlau, Bécs. 291-320. o. 

Mykhnenko, Vlad – Turok, Ivan (2007): Cities in Transition: East European Urban 

Trajectories 1960-2005. Wroking Paper No. 4., Centre for Public Policy and Regions, 

Glasgow. 

Mykhnenko, Vlad (2011): The Political Economy of Post-Communism: The Donbas and 

Upper Silesia in Transition. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken.   

Niederhauser Emil (2003): A History of Eastern Europe Since the Middle Ages. Columbia 

University Press, New York. 



177 
 

Novotna, Marie – Preis, Jiri – Kopp, Jan – Bartos, Michael (2013): Changes in Migration to 

Rural Regions int he Czech Republic: Position and Perspectives. Moravian 

Geographical Reports. 3., 37-54. o. 

Okey, Robin (1986): Eastern Europe 1740-1985 – Feudalism to Communism. Routledge, 

London – New York. 

Okraska, Elzbieta (2005): Poland: Redevelopment Strategies at Different Levels. in: Müller, 

B. – Finka, M. – Linz, G. (szerk.): Rise and Decline of Industry in Central and Eastern 

Europe. Springer, Berlin – Heidelberg. 155-177. o. 

Orosz István (2015): A főnix és a bárány városa – Tanulmányok Debrecen múltjából. 

Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen. 

Pacione, Michael (2002): The origin and growth of the cities – Introduction. in: Pacione, M 

(szerk.): The City – Global Concepts in the Social Sciences, Volume 1. The City in 

Global Context. Routledge, London – New York. 7-9. o. 

Palsky, Gilles (2002): Emmanuel de Martonne and the ethnographical cartography of Central 

Europe (197-1920). Imago Mundi. 1., 111-119. o. 

Pammer, Michael (1997): Proxy Data and Income Estimates: The Economic Lag of Central 

and Eastern Europe. Journal of Economic History. 2., 448-455. o. 

Pándi Lajos (1997): Köztes-Európa 1763-1993 – Térképgyűjtemény. Orisis, Budapest. 

Panova, Rosica (1999): The Black Sea Coastal Cities in the Economic and Political 

Interrelations Among Medieval Bulgaria, Venice and Genoa. Bulgarian Historical 

Review. 1-2., 54-79. o.  

Park, Robert Ezra (1915): The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in 

the City Environment. American Journal of Sociology. 5., 577-612. o. 

Pastuszak, Zbigniew – Sagan, Mariusz – Zuk, Krzysztof (2015): Introduction. in: Pastuszak, 

Z. – Sagan, M. – Zuk, K. (szerk.): Peripheral Metropolitan Areas in the European 

Union. The Case of Lublin. To Know Press, Celje – Lublin. 7-15. o. 

Pirisi Gábor – Trócsányi András (2009): Így készül a magyar város. Területi Statisztika. 2., 

137-147. o. 



178 
 

Pirisi Gábor (2009): Város vagy nem város? Dilemmák a formális és funkcionális 

városfogalom kettőssége kapcsán. Területi Statisztika. 2., 129-136. o. 

Popescu, Claudia (2008): The Role of Great Cities in Romania for the Metropolitan 

Development. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2., 149-170. o. 

Pounds, Norman (2005): The Medieval City. Greenwood Press, Westport – London. 

Probáld Ferenc – Szabó Pál (2005): Európa térszerkezetének modelljei. in: Dövényi Z. – 

Schweitzer F. (szerk): A földrajz dimenziói. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 

Budapest. 159-170. o. 

Rachwal, Tomasz (2011): Industrial restructuring in Poland and other European Union states 

in the era of economic globalization. Procedia Social and Behavioral Sciences. 19., 1-

10. o. 

Rácz Szilárd (2013): Horvátország makroregionális sajátosságai. in: Hajdú Z. – Nagy I. 

(szerk.): Dél-Pannónia. MTA KRTK RKI, Dialóg-Campus, Pécs-Budapest. 38-71. o. 

Rácz Szilárd (2014): Regional development in Croatia from the turn of Millennium to the EU 

accession. Regional Statistics. 2., 87-105. 

Radvan, Laurentiu (2010): At Europe’s Borders – Medieval Towns in the Romanian 

Principalities. Brill, Leiden – Boston. 

Rangelova, Rossitsa (2000): Bulgaria’s National Income and Economic Growth, 1913-45. 

Review of Income and Wealth. 2., 231-248. o. 

RDS (2006): Regional Development Strategy of the Czech Republic. 

Rechnitzer János – Berkes Judit – Páthy Ádám (2014): A volt szocialista városok a 

városhálózatban. in: Berki M. – Halász L. (szerk.): A társadalom terei, a tér 

társadalma. Art Webber Stúdió, Budapest. 99-112. o. 

Rechnitzer János – Berkes Judit – Páthy Ádám (2016): Post-Socialist Towns in the Urban 

Network. in: Szirmai V. (szerk.) „Artificial Towns” in the 21st Century: Social 

Polarisation in the New Town Regions of East-Central Europe. MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete, Budapest. 341-370. o. 



179 
 

Rechnitzer János – Csizmadia Zoltán – Grosz András (2004): A magyar városhálózat 

tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón. Tér és Társadalom. 2., 117-156. o. 

Rechnitzer János – Páthy Ádám – Berkes Judit (2014): A magyar vársohálózat stabilitása és 

változása. Tér és Társadalom. 2., 105-127. o.  

Rechnitzer János – Smahó Melinda (2011): Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest.    

Rechnitzer János (1998): A területi stratégiák. Dialóg-Campus, Pécs.  

Rechnitzer János (2013): Adalékok Kelet-Közép-Európa térszerkezetének felrajzolásához. 

Közép-Európai Közlemények. 1-2., 238-250. o. 

Rechnitzer János (2016a): A területi tőke a városfejlődésben – a Győr-kód. Dialóg-Campus, 

Budapest – Pécs. 

Rechnitzer János (2016b): Elmozdulások és törésvonalak Kelet-Közép-Európa 

térszerkezetében. Tér és Társadalom. 4., 36-53. o. 

Romsics Ignác (1997): Közép és/vagy Kelet-Európa? Egy terminológiai vita nyomában. 

Rubicon, 5-6. 

Ronnas, Per (1984): Urbanization in Romania. The Economic Research Institute, Stockholm. 

Rumpel, Petr – Slach, Ondrej – Tichá, Iva – Bednar, Pavel (2010): Urban shrinkage in 

Ostrava, Czech Republic. Governance of Shrinkage within a European Context. 

European Union, Seventh Framework Programme. 

Savage, Mike – Warde, Alan – Ward, Kevin (2003): Urban Sociology, Capitalism and 

Modernity. Palgrave Macmillan, London.  

Schultz, Hans-Dietrich – Natter, Wolfgang (2003): Imagining Mitteleuropa: 

Conceptualisation of ’Its’ Space in and Outside German Geography. European Review 

of History. 2., 273-292. o. 

Siebelhoff, Robert (1993): The Demography of the Low Countries 1500-1990. The Canadian 

Journal of Netherlandic Studies. 1., 125-133. o. 

Sikos T. Tamás – Tiner Tibor (szerk.) (2007): Egy város – két ország; Komárom – Komarno. 

Selye János Egyetem Kutatóintézete, Komárom. 



180 
 

Sinnhuber, Karl (1954): Central Europe – Mitteleuropa – Europe Centrale – An Analysis of a 

Geographical Term. Transactions and Papers of the Institute of British Geographers. 

20., 15-39. o. 

Skuflic, Lorena – Botric, Valerija (2009): Foreign Direct Investments in Croatia: Regional 

Perspective. Ekonomiska Istrazivanja. 3., 9-29. o. 

Smetkowski, Maciej (2013): Warsaw Metropolitan Area and its Regional Hinterland Case 

Study Report. Growth-Innovation-Competitiveness Fostering Cohesion in Central and 

Eastern Europe. 

Sporek, Tadeusz (2004): The Prospect and Role of Katowice Special Economic Zone in 

Poland: the EU Government Point of View for SEZ. Yearbook of Polish European 

Studies- 151-164. o. 

Stefan, Gheorghe (2016): Romanian Economy in the Interwar Period. in: Proceedings of the 

11th Edition of the International Conference European Integration – Realities and 

Perspectives. 195-199. o. 

Stelzer, Manfred (2011): The Constitution of the Republic of Austria. A Contextual Analysis. 

Hart Publishing, Oxford. 

Stone, Daniel (2001): The Polish-Lithuanian State, 1386-1795. University of Washington 

Press, Seattle. 

Strath, Bo (2008): Mitteleuropa from List to Naumann. European Journal of Social Theory, 

2., 171-183. o.  

Sykora, Ludek – Ourednicek, Martin (2007): Sprawling post-communist metropolis: 

Commercial and residential suburbanization in Prague and Brno, The Czech Republic. 

in: Razin, E. – Dijst, M. – Vázquez, C. (szerk.): Employment Deconcentration in 

European Metropolitan Areas. Springer, Dordrecht. 209-234. o. 

Sykora, Ludek (2007): The Czech case study – Social Inequalities in Urban Areas and Their 

Relationships with Competitiveness in the Czech Republic. in: Szirmai V. (szerk.): 

Social Inequalities in Urban Areas and Globalization – The Case of Central Europe. 

Discussion Papers, Special Edition. MTA RKK, Pécs. 77-104. o. 



181 
 

Szabó Pál – Farkas Máté (2014): Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe. Tér és Társadalom. 

2., 67-86. o. 

Szabó Pál (2008): A térszerkezet fogalma, értelmezése. Tér és Társadalom. 4. 63-80. o. 

Szabó Tünde (2016): A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai. 

Doktori értekezés. Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola, 

Szeged 

Szelényi Iván (1983): Urban Inequalities under State Socialism. Oxford University Press, 

New York. 

Szelényi Iván (1996): Cities Under Socialism – and After. in: Andrusz, G. – Harloe, M. – 

Szelényi I. (szerk.): Cities After Socialism – Urban and Regional Change and Conflict 

in Post-Socialist Societies. Blackwell, Oxford. 286-317. o. 

Szűcs Jenő (1981): Vázlat Európa három történeti régiójáról. Történelmi Szemle. 3., 313-359. 

o. 

Tasev, Petar (1964): Urbanization in Bulgaria. in: Gutkind, E. A. (szerk): Internetional 

History of City Development. Volume VIII. – Urban Development in Eastern Europe: 

Bulgaria, Romania and the USSR. Macmillan, New York. 29-33. o. 

Topolski, Jerzy (1982): Sixteenth-century Poland and the turning point in European economic 

development. in: Fedorowicz, J. K. (szerk.): A Republic of Nobles – Studies in Polish 

History to 1864. Cambridge University Press, Cambridge – New York. 70-90. o. 

Totev, Stoyan (2004): Economic integration and structural change: The case of Bulgarian 

regions. in: Krieger-Boden, C. – Morgenroth, E. – Petrakos, G. (szerk.): The Impact of 

European Integration on Regional Structural Change and Cohesion. Routledge, 

London. 269-286. o. 

Tóth József – Dövényi Zoltán (2010): Possibilities of Cross-Border Cooperation in East-

Central Europe (Past, Present, Future). Geographica Timisiensis. 1., 325-341 o. 

Tóth József (2008): Meditáció a városról és a várossá nyilvánítás hazai gyakorlatáról. Vitairat. 

Területi Statisztika. 3., 237-244. o. 

Toynbee, Arnold (1948): Civilization on Trial. Oxford University Press, Oxford. 



182 
 

Trippl, Michaela – Tödtling, Franz – Schuldner, René (2013): Creative and cultural industries 

in Austria. in: Lazzaretti, L. (szerk.): Creative Industries and Innovation in Europe. 

Concepts, measures and comparative studies. Routledge, London – New York. 86-

102. o. 

Troebst, Stefan (2010): Meso-Regionalizing Europe. in: Arnason, J – Doyle, N. (szerk.): 

Domains and Divisions of European History. Studies in Social and Political Thought 

18. Liverpool University Press, Liverpool. 78-89. o. 

Tweraser, Kurt (2000): The Marshall Plan and the Reconstruction of the Austrian Steel 

Industry 1945-1953. in: Bischof, G. – Pelinka, A. – Stiefel, D. (szerk.): The Marshall 

Plan in Austria. Transaction Publishers, New Brunswick – London, 290-322. o.  

van den Berg, Leo – Drewett, Roy – Klaasen, Leo – Rossi, Angelo – Vijverberg, Cornelis 

(1982): Urban Europe – A Study of Growth and Decline. Pergamon Press, Oxford.  

van der Meer, Leo (1998): Red octopus. in: Blaas, W. (szerk.): A new perspective for 

European spatial development policies. Ashgate, Aldershot. 9-26. o. 

Volger, Wilhelm Friedrich (1830): Handbuch der Geographie. Hahn, Hannover. 

Weczlawowicz, Grzegorz (2016): Urban Development in Poland from the Socialist City to the 

Post-Socialist and Neoliberal City. in: Szirmai V. (szerk.) „Artificial Towns” in the 

21st Century: Social Polarisation in the New Town Regions of East-Central Europe. 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete, Budapest. 65-82. o.  

Weisz Boglárka (2008): A nemesérc-bányászathoz kötődő privilégiumok az Árpád- és Anjou-

jogban. Történelmi Szemle. 2., 141-161. o. 

Weisz Boglárka (2012): Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban. MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. 

Wokoun, René (2014): Regional Development of the Czech Republic in the Period 2014-

2020: Consistency and Tasks. Proceedings of the 5th Central European Conference in 

Regional Science – CERS 2014. 1160-1169. o. 

Wolf, Nikolaus (2005): Endowments vs. market potential: what explains the relocation of 

industry after the Polish reunification in 1918? Diskussionsbeitrage der Fachbereichs 

Wirtschaftwissenschaft der Freien Universitat Berlin 18. 



183 
 

Wrobel, Krzysztof – Frankowski, Jan (2016): Fall and Rise of Polish Shipbuilding Industry. 

Transnav. 1., 151-156. o. 

 

 



184 
 

Mellékletek 

1. melléklet. A vizsgálatba bevont városok főkomponens-pontszámai 

   Főkomponens-pontszámok  

Város Ország Népesség Gazdaság Tudásgazdaság Demográfia Kultúra és környezet Összesített 

Innsbruck Ausztria 126965 2,2853 2,5940 1,3193 4,4637 10,6623 

Graz Ausztria 274207 2,3128 4,1572 2,0799 1,4500 9,9999 

Salzburg Ausztria 148420 2,6719 2,1533 0,6413 3,9507 9,4172 

Linz Ausztria 197427 2,7570 3,3639 1,0166 0,7569 7,8944 

Krakkó Lengyelország 761069 1,3610 1,8902 1,0673 3,1440 7,4626 

Wroclaw Lengyelország 635759 1,7332 1,9656 0,5895 1,1492 5,4376 

Poznan Lengyelország 542348 2,1218 1,6650 0,3235 0,8294 4,9398 

Gdansk Lengyelország 462249 1,2805 1,0757 0,7927 0,6295 3,7784 

Rzeszów Lengyelország 185896 0,2430 0,4469 2,0685 0,5566 3,3150 

Brno Csehország 376915 0,7241 1,8725 0,8411 -0,2060 3,2317 

Opole Lengyelország 118931 1,1565 0,2555 0,3494 0,7993 2,5606 

Olomouc Csehország 99884 0,0282 0,6649 1,3330 0,4095 2,4356 

Gdynia Lengyelország 247478 1,1916 0,6379 0,3487 -0,0032 2,1750 

Katowice Lengyelország 299910 1,6110 0,8703 -1,0633 0,6603 2,0783 

Plzen Csehország 169499 0,8489 0,3075 1,1208 -0,3572 1,9201 

Olsztyn Lengyelország 173444 0,4782 0,1175 0,8655 0,4521 1,9132 

Zielona Góra Lengyelország 119119 0,6645 -0,0388 0,5795 0,6353 1,8406 



185 
 

   Főkomponens-pontszámok  

Város Ország Népesség Gazdaság Tudásgazdaság Demográfia Kultúra és környezet Összesített 

Torun Lengyelország 202689 0,4489 0,2407 0,3521 0,6325 1,6742 

Lublin Lengyelország 340727 0,6643 0,6030 0,3508 0,0310 1,6491 

Nagyszeben Románia 169820 -1,0328 -0,4386 0,6784 2,1849 1,3920 

Liberec Csehország 102825 0,3467 0,1876 1,3338 -0,6330 1,2351 

Bialystok Lengyelország 295981 0,1002 -0,0427 1,3318 -0,2071 1,1821 

Plock Lengyelország 121731 0,7284 0,0745 -0,2291 0,2960 0,8699 

Szczecin Lengyelország 405657 0,7827 0,5325 -0,3459 -0,1130 0,8563 

Bielsko-Biala Lengyelország 172591 0,1341 -0,2363 0,0310 0,7622 0,6910 

Szeged Magyarország 165731 -0,1357 0,3734 -0,0161 0,4558 0,6774 

Győr Magyarország 125783 0,4020 -0,1953 0,1482 0,2957 0,6506 

Kolozsvár Románia 321427 -0,3078 0,0724 1,0643 -0,3037 0,5253 

Székesfehérvár Magyarország 98753 0,1027 -0,4126 0,1722 0,6370 0,4993 

Iasi Románia 357868 -0,9261 -0,3087 2,0894 -0,5988 0,2559 

Gliwice Lengyelország 183392 0,6860 0,3137 -0,6634 -0,0983 0,2380 

Kielce Lengyelország 198046 0,0045 -0,2658 0,0872 0,4066 0,2325 

Bydgoszcz Lengyelország 355645 0,6265 0,1033 -0,3056 -0,2218 0,2024 

Kecskemét Magyarország 111533 -0,2742 -0,2295 0,4004 0,1875 0,0843 

Koszalin Lengyelország 107970 0,0602 -0,3360 0,4895 -0,3092 -0,0955 

Gorzów Wielkopolski Lengyelország 123762 -0,0005 -0,3904 0,2806 0,0042 -0,1060 

Nyíregyháza Magyarország 119969 -0,5055 -0,4065 0,4063 0,3234 -0,1824 

Várna Bulgária 334466 -0,2916 -0,2186 0,7036 -0,4326 -0,2392 
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   Főkomponens-pontszámok  

Város Ország Népesség Gazdaság Tudásgazdaság Demográfia Kultúra és környezet Összesített 

Rybnik Lengyelország 139595 -0,1548 -0,6760 0,0790 0,4374 -0,3145 

Kassa Szlovákia 239200 -0,5340 0,1505 0,5329 -0,4985 -0,3490 

Debrecen Magyarország 204754 -0,2347 0,1431 0,0794 -0,3510 -0,3632 

Tychy Lengyelország 128444 0,0740 -0,5987 0,3812 -0,2261 -0,3697 

Legnica Lengyelország 100886 0,8617 -0,3887 -0,8489 -0,0394 -0,4153 

Temesvár Románia 333825 -0,2449 -0,4205 0,9072 -0,8682 -0,6264 

Pécs Magyarország 151134 -0,3054 0,1819 -1,2472 0,6871 -0,6836 

Brassó Románia 291363 -0,6808 -0,5423 0,5194 -0,0446 -0,7483 

Split Horvátország 175353 -0,7015 0,0029 0,5356 -0,6699 -0,8329 

Ostrava Csehország 293531 -0,3249 0,3487 -0,4318 -0,5255 -0,9335 

Lódz Lengyelország 700982 0,7566 0,8386 -2,5214 -0,0586 -0,9848 

Fiume Horvátország 124838 0,3348 -0,0466 -1,0023 -0,4605 -1,1747 

Tarnów Lengyelország 110644 -0,4612 -0,5096 0,2010 -0,6762 -1,4461 

Plovdiv Bulgária 341625 -0,9145 -0,5529 0,4447 -0,4571 -1,4799 

Zabrze Lengyelország 176327 0,1077 -0,2275 -1,0312 -0,5524 -1,7034 

Ruda Slaska Lengyelország 139844 -0,1501 0,0861 -0,7760 -0,8650 -1,7050 

Czestochowa Lengyelország 228179 -0,1901 -0,1619 -1,3668 -0,0419 -1,7607 

Marosvásárhely Románia 151129 -1,1699 -0,7035 0,2605 -0,2266 -1,8395 

Kalisz Lengyelország 102808 0,1763 -0,4743 -0,9874 -0,6599 -1,9453 

Elblag Lengyelország 121642 -0,5364 -0,7276 -0,4248 -0,3050 -1,9939 

Pitesti Románia 177485 -0,9627 -0,8022 0,5473 -0,8352 -2,0529 
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   Főkomponens-pontszámok  

Város Ország Népesség Gazdaság Tudásgazdaság Demográfia Kultúra és környezet Összesített 

Nagyvárad Románia 223317 -1,0075 -0,8615 0,7135 -0,9550 -2,1105 

Radom Lengyelország 216159 -0,4614 -0,8417 -0,4533 -0,3965 -2,1529 

Chorzów Lengyelország 109757 0,4979 0,2896 -1,9523 -1,0262 -2,1910 

Miskolc Magyarország 162251 -0,6735 -0,2556 -1,9030 0,5147 -2,3173 

Walbrzych Lengyelország 115453 0,4032 -0,3521 -2,3914 -0,0124 -2,3528 

Sztara Zagora Bulgária 136807 -0,5569 -0,9185 -0,6882 -0,2368 -2,4003 

Nagybánya Románia 148429 -1,2279 -1,1582 0,4836 -0,5290 -2,4314 

Constanta Románia 319266 -0,6140 -0,8084 -0,6423 -0,4224 -2,4871 

Bákó Románia 196447 -1,5954 -1,0530 1,1083 -1,0101 -2,5502 

Craiova Románia 307193 -1,3072 -0,7510 0,2612 -0,9181 -2,7152 

Sosnowiec Lengyelország 207381 0,2376 -0,3911 -2,0013 -0,7009 -2,8557 

Galati Románia 306046 -1,5857 -0,9143 0,0507 -0,4861 -2,9354 

Arad Románia 179716 -1,0049 -0,6666 -0,3767 -0,9808 -3,0290 

Bytom Lengyelország 170761 -0,3845 -0,6690 -1,4523 -0,5575 -3,0633 

Wloclawek Lengyelország 113041 -0,9055 -0,3652 -1,3160 -0,5018 -3,0885 

Ploiesti Románia 235041 -0,9940 -0,8126 -0,3963 -0,8940 -3,0969 

Burgasz Bulgária 204618 -0,9413 -0,7577 -0,4784 -1,1255 -3,3029 

Botosani Románia 122999 -1,5139 -1,2020 0,3668 -1,0305 -3,3797 

Rusze Bulgária 149248 -1,2116 -0,6854 -1,0456 -0,4547 -3,3973 

Szatmárnémeti Románia 123438 -0,9774 -1,2103 -0,4666 -1,0131 -3,6675 

Buzau Románia 136773 -1,1813 -1,2721 -0,4872 -1,1021 -4,0427 
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   Főkomponens-pontszámok  

Város Ország Népesség Gazdaság Tudásgazdaság Demográfia Kultúra és környezet Összesített 

Pleven Bulgária 103329 -1,1522 -0,9711 -1,7737 -0,2683 -4,1653 

Braila Románia 213089 -1,6701 -1,3112 -1,6425 -1,2753 -5,8991 
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2. melléklet. A vizsgálatba bevont városok földrajzi elhelyezkedése 

Lengyelország 
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Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia 
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Bulgária, Románia 
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