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1. fejezet - Magyarország és a Kárpát-
medence regionális 
társadalomföldrajza 

1. 1. Bevezető 

A Kárpát-medencében élünk. De vajon ismerjük-e megfelelő, s kívánatos mértékben Magyarország és az I. 

világháború után hazánktól elszakított területek földrajzi viszonyait? Eddigi élet-, s több mint másfél évtizedes 

felsőoktatási tapasztalataim alapján, a válasz sajnálatos módon nem. S ez a megállapítás nemcsak a 

közvélemény jelentős részére, de a geográfus hallgatók számottevő hányadára is igaz. Pedig nemzet- és 

honismereti szempontból, a nemzeti összetartozás-tudat mélyítése céljából alapvető fontosságú e terület 

természeti, társadalmi, gazdasági viszonyainak minél alaposabb ismerete. 

Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékén 2008-ban a földrajztanár mesterképzés tantárgytervébe ezért 

hiánypótló jelleggel két, a Kárpát-medence geográfiájával foglalkozó kurzus is bekerült: a Magyarország és a 

Kárpát-medence tájföldrajza, valamint a Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza 

tantárgyak. A képzés eredményes akkreditálása után 2009 szeptemberében elindult az oktatás, és a sikeres 

TÁMOP-pályázat lehetővé teszi, hogy a leendő vagy már aktív földrajztanárok a jövőben elektronikus tananyag 

segítségével is hatékonyabban tanulmányozhassák a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajzát. A 

tantárgy, illetve a jegyzet szervesen kapcsolódik földrajz BSc-képzésünk a Kárpát-medence társadalomföldrajza 

című előadásához, valamint gyakorlatához. 

2. Tartalmi áttekintés 

A tananyag 12 fejezetből áll: 

1. Bevezető óra 

2. Régiók, regionalizmus, regionalizáció a Kárpát-medencében - történeti földrajzi áttekintés 

3. A Közép-magyarországi régió rövid társadalomföldrajzi bemutatása - feladatok 

4. A Dunántúl rövid társadalomföldrajzi bemutatása - feladatok 

5. Észak-Magyarország és az Alföld rövid társadalomföldrajzi bemutatása - feladatok 

6. Erdély társadalomföldrajza 1. 

7. Erdély társadalomföldrajza 2. 

8. A Felvidék társadalomföldrajza 

9. A Délvidék társadalomföldrajza 

10. Kárpátalja társadalomföldrajza 

11. Az Őrvidék társadalomföldrajza 

12. Határon átnyúló (CBC) kapcsolatok, euroregionális együttműködések 

Bár a vizsgált terület szakirodalma könyvtárakat megtöltő, napjainkban még mindig nem létezik olyan 

felsőoktatási tankönyv vagy jegyzet, amely a Kárpát-medence jelenlegi regionális társadalomföldrajzi jellemzőit 

mutatná be. Különösen a határontúli területek esetében figyelhető meg az információhiány, ezért jegyzetünkben 

Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja és az Őrvidék vizsgálata a többi témánál nagyobb hangsúlyt kapott. 

Ennek egyik eleme az ezekre a területekre vonatkozó opcionális útiterv-javaslatok megfogalmazása, amely 

reményeink szerint ebben a formában is segítséget nyújthat a földrajztanárok számára tanulmányi kirándulások 

programjának összeállításához. Ilyen kirándulások megszervezésre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai 
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Programigazgatósága HATÁRTALANUL! Programja keretében nyílik lehetőség. A program célja a határontúli 

magyarság magyarországi diákokkal és tanáraikkal való megismertetése, ismereteik bővítése, melynek 

érdekében a közoktatási intézmények magyarlakta területekre irányuló erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai 

tanulmányi kirándulások támogatására pályázhatnak. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az elektronikus jegyzet minél részletesebb, magasabb színvonalú 

megírását a terjedelmi korlátok, valamint a Kárpát-medencén jelenleg osztozó nyolc ország statisztikájának, a 

publikációknak eltérő jellege nehezítette. 

3. Célkitűzések, követelmények meghatározása 

Célkitűzés: a jegyzet célja a természetföldrajzi nagytájat, illetve történeti-kulturális nagyrégiót jelentő Kárpát-

medence régióinak, nagyobb térségeinek társadalomföldrajzi vizsgálata, a köztük lévő kapcsolatok, 

együttműködések bemutatása, elemzése. 

Követelmények: a hallgatók az elektronikus tananyag tanulmányozásával, feladatainak megoldásával, a 

szakirodalom felhasználásával aktívan vegyenek részt a gyakorlatokon, önálló információgyűjtéssel- és 

feldolgozással dolgozatot/prezentációt készítsenek, topográfiai feladatokat oldjanak meg tematikus és 

kontúrtérképek segítségével. 

Kompetenciák: az elektronikus tananyag, az önálló ismeretszerzést és problémamegoldó gondolkodást igénylő 

feladatok, a topográfiai ismeretek bővülése hozzájárul a hallgatók lokális és regionális szemléletű, a társadalmi-

kulturális és a gazdasági környezetet magában foglaló földrajzi látásmódjának és tájékozottságának, vizuális 

intelligenciájának a fejlődéséhez. A tantárgy a földrajzi tudományterületek mellett rokon- és társtudományok 

(történelem, etnográfia, politikai tudományok, stb.) ismeretanyagát is tartalmazza, segíti ezen információk új 

logikával történő integrálását. A tananyag feldolgozása során haza- és Európa-centrikus szemléletmód, a 

nemzeti hagyományok és értékek elsajátításának a szándéka érvényesül. 

1. Bevezető óra 

2. 1.1. Célkitűzés 

A régió, regionalizmus, regionalizáció definiálásával, a régióképződéssel kapcsolatos legfontosabb elméletek, 

modellek, valamint a Kárpát-medencének, mint természetföldrajzi nagytájnak, illetve történeti-kulturális 

nagyrégiónak a bemutatása. 

3. 1.2. Tartalom 

A régió, regionalizmus, regionalizáció fogalma. A Kárpát-medence, mint természetföldrajzi nagytáj, illetve 

történeti-kulturális nagyrégió. 

4. 1.3. A tananyag kifejtése 

4.1. 1.3.1. A régió, regionalizmus, regionalizáció fogalma 

A régió - valamilyen szempontból homogén, környezetétől elkülönülő, körülhatárolható területi egység, amely a 

lokális és a globális szint között helyezkedik el - sokféle értelmezésű lehet. Ilyen a közös történelmi pálya - 

történelmi régiók -, a közös kultúra - kulturális régiók -, a közigazgatási egység - közigazgatási régiók -, de még 

sok más szempont (nyelvi, etnikai, vallási, stb.) is lehetséges. Mint fogalom más és más területi egységeket 

jelölhet: országon belüli egységeket, országok határmenti területeit, de akár hasonló jellemzőkkel bíró 

országcsoportokat is (Kovács T. 2003). 

A régió fogalmának, tartalmának meghatározásában az egyes tudományterületek között nagyok a szemléletbeli 

különbségek (a társadalomföldrajz sem egységes a régió értelmezésében), egyetlen, kizárólagos definíció nem 

adható rá, jelentéstartalma igen széles: 

1. a földrajz a térségek gazdasági-társadalmi komplexitását emeli ki; 

2. a szociológia, antropológia az etnikai-kulturális, szellemi-tudati összetartozásra helyezi a hangsúlyt; 
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3. a politika a hatalommegosztás folyamatában keresi a régiók szerepét; 

4. a jog, az igazgatástudomány szemléletében fontos momentum az intézményesült irányítási funkció (Nemes 

Nagy J. 1997). 

Szabó P. (2005) értelmezésében a régiónak alapvetően kétféle megközelítése van: az egyik a tudományos élet 

(homogén régió, funkcionális régió), a másik a gyakorlati élet (közigazgatási régió, területtervezési-fejlesztési 

régió), amelyekhez számtalan meghatározás kötődik. 

Geográfus vélemény szerint „a régió olyan társadalmi-gazdasági területegységet jelent, amely az őt alkotó 

„részek” szoros együttműködésére és érdekazonosságára épül, de határozott földrajzi határokkal nem minden 

esetben definiálható” (határai elasztikusak), illetve „nagy belső kohézióval rendelkező (elsősorban 

társadalom)földrajzi integráció, korunk egyik alapvető földrajzi entitása”, „olyan erőtér, amelyben a 

centrifugális erők hatása erősebb, mint a centripetálisoké (Süli-Zakar I. 2010/a, 145. és 146. p.). 

„A hétköznapi fogalomhasználatban a régió a területegység, térség, vidék, övezet, táj, körzet szinonimája. A 

területi tudományokban a régió lehatárolt térrész, a környezetétől bizonyos természeti, társadalmi, gazdasági 

tényezők révén elkülönülő területi egység, általában a nemzeti és a települési szint között; a térség fogalmától a 

konkrét határvonal, a regionális kohézió, valamint a regionális identitástudat és regionális intézményesülés 

révén lehet megkülönböztetni. A regionális politikában az ország és a település közötti - leggyakrabban az 

ország alatt közvetlenül lévő - területi szint (regionális szint) egysége, mely lehet közigazgatási (választott vagy 

delegált képviselettel) vagy nem közigazgatási (statisztikai, tervezési) funkciójú egység.” 

(http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/fogalmak). 

Fontos hangsúlyoznunk a regionális identitás jelentőségét, amely a régiófogalom része, hiszen a közös identitás 

az, ami a régiót megkülönbözteti az egyszerű fizikai tértől (Raagma, G. 2002). A közös identitás, a társadalmi 

kohézió pedig csak hosszabb idő alatt alakulhat ki, történelmi, társadalmi, kulturális és területi gyökerei vannak 

(Paasi, A. 2003). Magyarországon a tervezési-statisztikai régió megszervezésének időszakában szinte nem 

létezett regionális identitás, hiszen a magyar társadalomban nincsenek hagyományai a régióban való 

gondolkodásnak (Nárai M. 2009). 

„Ahhoz, hogy egy-egy lehatárolt térség erős gazdasági és társadalmi kohéziójú, térségi azonosságtudattal 

rendelkező népességű, valóságos döntési és hatalmi kompetenciájú új területi entitássá, régióvá fejlődjék, hosszú 

történelmi időtávra van szükség.” (Nemes Nagy J. 2003, 578. p.). 

Paasi, A. finn geográfus a régiók kialakulásának dimenzióit, a régióformálódás logikáját és történetiségét 

vizsgálva alkotta meg a régiók intézményesülésének elméletét, amelyben négy fő fázist különböztet meg: 1. a 

területi keret kiformálódása, amelyben nagy jelentősége van a határoknak; 2. fogalmi kiformálódás, ami egy 

térség komplex szimbólumrendszerében csúcsosodik ki; 3. intézményi kiformálódás; 4. kialakult szerepkör - a 

régió folyamatosan formálódik és újratermelődik a társadalom átalakulása során (idézi: Patkós Cs. 2010). 

Nemes Nagy J. (2009) elmélete szerint egy háromkomponensű, folyamatú modellel foglalható össze, hogyan 

lesz egy semleges térkategóriából (térség, lehatárolt területrész) új társadalmi entitásnak tekinthető régió: 

1. regionalizáció: az adott teret (országot) határvonalakkal, dezaggregált kisebb egységekre kell bontani - a 

térfelosztások leggyakrabban a területi közigazgatás létező rendszereihez igazodnak; 

2. regionalizálódás: a társadalmi-gazdasági adottságok, feltételek mentén lezajló homogenizálódás, a kohézió 

erősödésének folyamata - legmeghatározóbb az erős belső kooperációs kapcsolatokkal is rendelkező 

gazdasági térszerveződés; 

3. regionalizmus: az országon belüli területegységek, régiók az állami szinttel szemben növelni kívánó politikai, 

szellemi irányzat (identitás, intézményesülés). 

Lorenz, D. (1991) gondolataira építve Süli-Zakar I. (2010/a) a régióhoz kapcsolódó földrajzi jelenségek és 

folyamatok kettős természetét emeli ki: véleménye szerint a társadalom és az állam területi működésében két 

meghatározó irányú, egymással kapcsolatban álló térszervező folyamat érvényesül, a regionalizmus és a 

regionalizáció (1.1. táblázat). 
 

 
REGIONALIZMUS REGIONALIZÁCIÓ 

http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/fogalmak
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A Tartósan érvényesülő társadalmi-

gazdasági-kulturális tényezők 

összefüggő rendszere, földrajzi 

törvényszerűségekre épülő 

„természetes” kapcsolat. 

Intézményi szinten irányított és 

szabályozott politikai folyamat 

eredményeként jön létre: tervezési-

statisztikai régiók (OTK). 

B Az „alkotórészek” között bizonyos 

fokú homogenizáció alakul ki a 

meglévő centrum-periféria 

viszonyok ellenére. 

Meghatározó az intézményi 

szabályozás és a politikai irányítás, a 

hierarchikus építkezés. 

C Horizontális integráció. A közös 

érdekek talaján egyenjogú 

kapcsolat jön létre (a kistérségek és 

a városi vonzáskörzetek között). 

Vertikális integráció. (Nem egyenlő 

felek alkujaként jön létre). 

D Határai elasztikusak. (Területi 

kiterjedésére a folyamatos változás 

a jellemző.) Jellemzője: a 

folyamatosság. 

Közigazgatási határok veszik körül, 

közigazgatási egységekből épül fel. 

(Bizonyos fokú területi „állandóság” 

jellemző rá. Megszakított 

„folyamat”.) Település→kistérség 

(járás)→megye→régió. 

E A régió belső kohézióját a 

funkcionális összetartozás 

biztosítja. (A központ fontossága). 

A régió „egységét” a politikai érdek 

biztosítja. Föderalista, vagy 

decentralizált államban jön létre. 

F A regionalizmus megjelenési 

formái: a funkcionális régiók. 
Alapformája: a közigazgatási régió 

(Az EU-ban a NUTS II.). 

Forrás: Süli-Zakar I. 2010/a, 147. p. 

4.2. 1.3.2. A Kárpát-medence, mint természetföldrajzi nagytáj, 
illetve történeti-kulturális nagyrégió 

A Kárpát-medence egy több mint 300.000 km2 területű domborzati egység, Európa legnagyobb medence-

rendszere, melynek keretét a Kárpátok Dévénytől Orsováig húzódó1.500 km-es vonulata jelenti (Süli-Zakar I. 

1996) (1.1. ábra). 
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1.1. ábra. A Kárpát-medence műholdas képe 

Forrás: http://maps.google.hu/ (saját szerk.) 

A Kárpát-medencében síksági (Alföld, Kisalföld), medence (Erdélyi-medence), dombsági (Dunántúl, Dráva-

Száva köze) és hegyvidéki (Északnyugati- és Északkeleti-Felvidék, Keleti-Kárpátok, Déli-Kárpátok, Keleti-

szigethegység) tájakat különböztetnek meg (Bulla B. - Mendöl T. 1947, 1999). Vizsgálatát nehezíti, hogy az 

egyes régiók, tájak, területek jelentése, kiterjedése térben és időben változott. A napjainkban legelfogadottabb 

természetföldrajzi nagytáji tagolás szerint a Kárpát-medence a Tisza-Duna-medencéből (Alföld), a Győri-

medencéből (Kisalföld) és az Erdélyi-medencéből áll, amelyeket a Bakonyerdő (Dunántúli-középhegység) és a 

Biharerdő (Erdélyi-középhegység) választ el egymástól, és az Északnyugati-, az Északkeleti-, a Keleti és a Déli-

Kárpátok kereteznek (Hajdú-Moharos J. - Hevesi A. 1997). Ez a felosztás Bulla B. és Mendöl T. felosztásán 

alapul, akik 6 nagyobb tájat különítettek el a Kárpát-medencében (1.2. ábra): az Alföldet, a Kisalföldet, a 

Dunántúlt a Dráva-Száva közével és a Tengermellékkel, az Északnyugati-Felvidéket, az Északkeleti-Felvidéket 

és Erdélyt (Bulla B. - Mendöl T. 1947, 1999). 

 

http://maps.google.hu/
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1.2. ábra. A Kárpát-medence tájbeosztása 

Forrás: Bulla B. - Mendöl T. 1947, 1999, pp. 137-138. 

A Kárpát-medence elnevezés alatt ma már általában azokat a területeket érti a magyar lakosság, amelyek 1918 

előtt a történelmi Magyarországhoz tartoztak. Ugyanakkor a Kárpát-medence természetföldrajzi értelemben nem 

teljesen ugyanaz a terület, mint történeti-kulturális-geopolitikai értelemben (Hevesi A. 2003). A Kárpát-

medence nem azonos a történelmi Magyarországgal, csak többé-kevésbé volt az elmúlt több mint egy 

évezredben a magyar állam földrajzi kerete (Süli-Zakar I. 1996) (1.3. ábra). 

 

1.3. ábra. A Magyar Királyság államhatárainak tartóssága 1000-1920 között 

Forrás: Rónai A. 1936 

5. 1.4. Kérdések, feladatok 

1. Mutassa be a régió fogalmával, tartalmának meghatározásával kapcsolatos legfontosabb elméleteket! 

2. Nemes Nagy J., illetve Süli-Zakar I. véleménye szerint milyen különbségek vannak a regionalizmus, illetve a 

regionalizáció között? 

3. A napjainkban legelfogadottabb természetföldrajzi nagytáji tagolások szerint milyen részekből áll a Kárpát-

medence? 

2. Régiók, regionalizmus, regionalizáció a Kárpát-medencében - történeti földrajzi áttekintés 

6. 2.1. Célkitűzés 

A feudalizmustól napjainkig terjedő időszakban hogyan alakult a régióképződés, a regionalizmus, illetve 

regionalizáció a Kárpát-medencében. 

7. 2.2. Tartalom 

A feudalizmus időszaka. A polgári korszakba való átmenet időszaka. A polgári korszak. Trianon és 

következményei. A szocialista időszak. Az elmúlt két évtized. 

8. 2.3. A tananyag kifejtése 

8.1. 2.3.1. A feudalizmus időszaka 
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A középkorban a királyi, majd a nemesi vármegyék voltak a közigazgatás meghatározó területi szintjei. Ezekben 

az évszázadokban a megyénél nagyobb téregységek (például a 11-13. században a dukátusok, az egyházmegyék, 

a 14. században kialakított pénzügyi kamarák területei, az Erdélyi vajdaság, a Szlavón Bánság, a 14-15. századi 

tartományúri területek) időben változó súlyúak és szerepkörűek voltak. 

A feudális kori Magyarországon Frisnyák S. (2006) hét régiót (Alföld, Kisalföld, Felvidék, Északkeleti Felvidék 

- Ruténföld, Dunántúl a Dráva-Száva közével, Erdély, Karszt és Tengermellék) különít el, amelyeket a 

vásárvonalak fűznek egymáshoz; míg más történeti kutatások szerint a középkor végére kilenc régió alakult ki a 

Kárpát-medencében (az ország közepe - Pest és Buda régióközpontokkal, nyugati - Sopron és Pozsony, 

északnyugati - Körmöcbánya, északkeleti - Kassa, keleti - Nagyvárad, délkeleti - Szeged, délnyugati - Pécs, és a 

két tartomány, Erdély és Szlavónia (Kubinyi A. 2001). Süli-Zakar I. és Csüllög G. (2000) (Csüllög G. 2007) a 

regionalizmus és a regionalizáció történetéről írt tanulmányaikban tíz középkori (14-15. századi), teljes 

szerkezetű (Tiszántúl, Temesi Délvidék, Kelet-Tiszáninnen, Nyugat-Tiszáninnen, Dunáninnen), illetve hiányos 

felépítésű (Erdély, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Duna-Száva menti Délvidék, Szlavón Délvidék) földrajzi 

(térkapcsolati) régiót állapítanak meg. 

A 16. században az ország két, majd három részre szakadásával megszűnt a Kárpát-medence politikai egysége 

(2.1. ábra). 

 

2.1. ábra. Magyarország területi tagolódása a hódoltság korában 

(szerk.: Süli-Zakar I. - Csüllög G.) 

Forrás: Csüllög G. 2007, 110. p. 

8.2. 2.3.2 a polgári korszakba való átmenet időszaka 

Magyarországon nincsenek meg a gyökerei az alulról felfelé történő régióépítésnek, s nincs történelmi 

hagyománya a megyénél nagyobb adminisztratív területi egységek, régiók, kerületek szervezésének sem. Ezek 

ugyanis a megyei nemesi hatalom megtörésére irányuló abszolutisztikus törekvésekként jelentkeztek, ezért 

minden racionalitásuk, korszerűsítő szándékaik ellenére jelentős nemesi, nemzeti ellenállásba ütköztek, s emiatt 

kudarcot vallottak (Illés I. 2003). 

A hódoltság korának végén jelentek meg először a Habsburgok regionalizációs törekvései. A törökök kiűzése 

után belső határokkal osztották fel a Kárpát-medence területét: a Magyar Királyságtól függetlenül kormányozták 

Erdélyt és a Partiumot (Erdélyi Nagyfejedelemség), a Temesi Bánságot és a Török Birodalommal határos 

területen megszervezett Katonai határőrvidéket. 

II. József a felvilágosult abszolutizmus szellemében, felülről vezérelt modernizáció érdekében hajtott végre 

radikális közigazgatási reformot. 1785-ben kibocsátott rendeletében a történelmi Magyarország területét tíz 

közigazgatási kerületre osztotta fel (a Katonai határőrvidék továbbra is fontos szerepet játszott), s racionalizálta 

a megyei területbeosztást is (Hajdú Z. 2001) (2.2. ábra). A reform során négy-hat megyét soroltak egy kerületbe 
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a földrajzi célszerűség alapján, s nem a történelmi alapokra építve. A birodalmi szempontú változtatás 

jelentősen szűkítette a nemesi vármegye autonómiáját, a magyar nemesi társadalom azt elfogadni nem tudta, s 

az uralkodó halálával (1790) a kezdeményezés el is bukott. 

 

2.2. ábra. A II. József közigazgatási területbeosztása (szerk.: Süli-Zakar I. - Csüllög G.) 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után, az ún. Bach-korszakban először ideiglenes, majd 

1854-ben „végleges” területi reformot, közigazgatási racionalizációt hajtottak végre. A történeti Magyarországot 

öt nagy részre osztották fel: Magyarország, Erdély, Szerb Vajdaság és Temesi Bánság, Horvát-Szlavónország, 

Katonai határőrvidék). Magyarországon öt kormánykerületet (Pest-Budai, Pozsonyi, Soproni, Kassai, 

Nagyváradi) alakítottak ki, megyei és járási reformot hajtottak végre (Hajdú Z. 2005) (2.3. ábra). Ez a beosztás a 

Bach-rendszer bukásáig, 1860-ig maradt fenn, utána visszaállt a korábbi megyerendszer. 

 

2.3. ábra. A Bach-rendszerhez kapcsolódó közigazgatási beosztás (1850-1867) 

Forrás: Kókai S. 2010, 91. p. 

8.3. 2.3.3. A polgári korszak 

A Kiegyezés (1867) után valósult meg újra Magyarország és Erdély uniója, felszámolták a Szerb Vajdaságot, s 

1882-ben a Katonai határőrvidék különállása is megszűnt. Ezzel az Osztrák-Magyar Monarchián belül újra 

létrejött Magyarország területi egysége. Az 1876. évi 33. törvénycikkel megszüntették a feudális eredetű területi 

önkormányzatokat, létrejött a modern magyar megyerendszer. 
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A regionális folyamatok ekkor elsősorban a gazdasági növekedéssel összefüggésben, annak területi 

különbségeinek alakításában váltak dominánssá (a korábbi negatív regionalizációs tapasztalatok, a Bach-korszak 

kerületei sokáig ható ellenérzést szültek a megyék feletti téregységek elképzelései iránt, gátjává váltak a valós 

közigazgatási régiók kialakításának). 

Tóth J. véleménye szerint a korábbi gazdasági térszerveződés nem felel meg a mai régió-értelmezésnek, a 

kapitalizálódó történelmi Magyarországon a 19. század végére, a 20. század elejére kezdtek körvonalazódni a 

regionális fejlődés magterületei, s különíthetők el bizonyos régiókezdemények, amelyek még nem 

értelmezhetők definitív régióként (Tóth J. - Golobics P. 1996, Kerner I. - Kovács T. 2005). Kilenc, a fejlődés 

különböző fázisában lévő régiókezdeményt különböztet meg: a Budapest által létrehozott Központi Körzet; a 

Bécs köré szerveződött térség a Kisalfölddel és a Nyugat-Dunántúllal; a Közép- és Dél-Dunántúl; az Alföld; a 

Felvidék; a tágabb értelemben vett Ruténföld; Erdély; a Délvidék és a leginkább önálló térség, Horvátország. 

Süli-Zakar I. és Csüllög G. (2003, 2010) (Csüllög G. 2003) hat különböző erősségű és szintű koncentrációs 

magterületet, gazdasági régiót különítenek el a 19-20. század fordulóján: I. Kisalföldi (régióközpontja Pozsony, 

gyűjtőközpontjai Győr és Nagyszombat), II. Délvidéki (régióközpontja Temesvár, részleges régióközpontja 

Arad és Szeged, regionális gyűjtőközpontok Pécs és Eszék), III. Felvidéki (régióközpontja Kassa, 

gyűjtőközpontjai Miskolc, Munkács és Ungvár), IV. Partiumi (régióközpontja Nagyvárad, társközpontja 

Debrecen, regionális gyűjtőközpontja Szatmárnémeti), V. Erdélyi (régióközpontja Kolozsvár, részleges 

régióközpontja Brassó és Nagyszeben), VI. Horvátországi (régióközpontja Zágráb és Fiume). 

A modernizáció előrehaladásában (ez nem feltétlenül a fejlettséget jelenti) az országon belül jelentős regionális 

különbségek mutatkoztak. Beluszky P. (2002, 2005, 2009) vizsgálata alapján a modernizáció „hídfőállása” 

Budapest volt, ahol a társadalom és a gazdaság modern szektorainak igen nagy része koncentrálódott. A 

számottevő modernizációval jellemezhető régiók közé Nyugat-Magyarország és a - hagyományos besorolástól 

eltérő módon - az Alföld tartozott (ennek legfőbb oka a sajátos településszerkezet, a városi népesség magas 

aránya és a 19. század második felének agrárkonjunktúrája volt). A Felvidék középső harmada az átlagosnál 

kedvezőbb modernizációs értékekkel rendelkezett; a Felvidék nyugati része, Közép- és Dél-Dunántúl, valamint 

az Alföld-Erdély köztes terület közepesen modernizálódott régiók voltak. Az ország „tradicionális”, a 

modernizációban elmaradt területei Kelet-Magyarország (Északkelet-Felvidék, Erdély - jelentős modernizációs 

gócokkal, Krassó-Szörény vármegye) és a Kárpát-medence legkevésbé modernizálódott régiója, Horvát-

Szlavónország voltak. Kutatásai (Beluszky P. 1999) szerint az országban a századfordulóra tíz regionális 

központ (országrészközpont) különíthető el: a teljes értékű Zágráb, Kolozsvár, Pozsony, Szeged és Kassa, 

valamint a részleges szerepkört betöltő Debrecen, Pécs, Temesvár, Nagyvárad és Arad. 

8.4. 2.3.4. Trianon és következményei 

Az I. világháború előtt a magyar korona országai területüket tekintve Európa hatodik, népességszámukat 

tekintve hetedik állama voltak. A trianoni békediktátummal a szűkebb értelemben vett országterület 67,1%-a 

(Horvát-Szlavónországgal 71,4%-a), népességének 58,3%-a (Horvát-Szlavónországot figyelembe véve 63,6%-

a) került más állam fennhatósága alá (2.4. ábra, 2.1. táblázat). 
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2.4. ábra. A trianoni békediktátum következményei 

Forrás: Történelmi Világatlasz. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1991. 131. p. 

2.1. táblázat. Az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak részesedése a történelmi Magyarország területéből 

és népességéből* 
 

Ország Terület (km2) Népesség (fő) Ebből magyar (%)* 

Csehszlovákia 61.633 3.517.568 30,3 

Románia 103.093 5.257.467 31,6 

SZHSZ Királyság 20.551 1.509.295 30,3 

Ausztria 4.020 291.618 8,9 

Olaszország 21 49.806 13,0 

Lengyelország 589 23.662 1,0 

Összes veszteség 189.907 10.649.416 30,2 

Trianoni Magyarország 92.963 7.615.117 88,3 

Történeti Magyarország 282.870 18.264.533 54,4 

* Horvát-Szlavónország nélküli adatok. 

** Az 1910-es népszámlálás anyanyelvi adatai alapján. 

Forrás: Romsics I. 2007, 162. p. 

A Kárpát-medencében élő magyarság 1/3-a, kb. 3,3-3,4 millió fő az elcsatolt részeken maradt, akiknek mintegy 

fele összefüggő tömbben, közvetlenül az új államhatárok mentén élt. Utóbbi tény is mutatja, hogy a határok 
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mesterségesek, nagyhatalmi alkuk eredményei voltak, sem az etnikai, sem a térszerkezeti elvet nem követték, jól 

működő területi kapcsolatokat és régiókezdeményeket vágtak ketté (esetenként többfelé), interregionális 

kapcsolatokat tettek lehetetlenné (Tóth J. 2002). Az utódállamokban a szigorú centralizmus vált jellemzővé, a 

történetileg és/vagy kulturálisan kialakult különbségekre épülő regionalizmust nem támogatták. A politikai 

szembenállás is gátolta, hogy „a Kárpát-medence nemzetközivé vált térségében a regionális fejlődés, a régió-

formálódás folyamata folytatódjék” (Tóth J. et al. 2005, 15. p.). A trianoni Magyarország regionális folyamatait 

nehezítette, Budapest súlyát tovább növelte, hogy az új államhatárok a 10, kialakulóban lévő regionális 

centrumból hetet leválasztottak az országról, s csak a kevésbé fejlett Szeged, Debrecen és Pécs maradt 

Magyarországon, megcsonkított vonzásterülettel (Beluszky P. 1999). 

8.5. 2.3.5. A szocialista időszak 

A szocialista érában nem vagy alig beszélhetünk regionalizmusról, a regionális politika központi irányítása, az 

államközpontúság nem tette lehetővé a területi érdekek érvényesítését. A határon átnyúló regionális 

együttműködések is hiányoztak, hiszen az államok térszerkezete a politikai határok között alakult, ezek a 

határok nehezen átjárhatóak maradtak, ezért növekedett az államhatárok mentén történő izoláció, a határ menti 

térségek kevésbé fejlődtek. 

A szocializmus negyven éve alatt több kísérlet történt a magyarországi regionális térstruktúra átalakítására 

(például az 1956. évi közigazgatási területbeosztási reformterv több változata; hat ún. tervezési-gazdasági körzet 

létrehozása 1971-ben, Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr kiemelt felsőfokú központokkal - ez 

a rendszer 1980-ig „működött”; különböző tudományos műhelyek, kutatók - Bibó István, Krajkó Gyula, Tóth 

József, stb. - elméleti munkái), amelyek a megyéknél nagyobb területű, mezoszintű igazgatási egységek 

létrehozására irányultak (Kovács T. 2003). A tervezési-gazdasági körzetek bevezetése nem járt sikerrel, hiszen a 

közigazgatási területi beosztást nem érintette ezen körzetek kialakítása, nem valósult meg a decentralizáció 

(továbbra is az állami redisztribúció maradt a meghatározó), s nem alakult ki megfelelő körzeti 

intézményrendszer, hiányoztak a munkaszervezetek (Patkós Cs. 2010). 

8.6. 2.3.6. Az elmúlt két évtized 

A rendszerváltás után új regionalizációs törekvések indultak el. A köztársasági megbízotti régiók csak 

epizódjellegűnek (1990-1994) bizonyultak, az Európai Unióval folytatott tárgyalások viszont újra a megyénél 

nagyobb kiterjedésű és népességű regionális keretek, a fejlesztési források fogadására alkalmasabb területi 

egységek kialakítására irányították a figyelmet. Az EU területi statisztikai rendszerén (Egységes Területi 

Statisztikai Osztályozási Rendszer - Nomenclature des Unités Territoriaux Statistiques - NUTS) (2.2. táblázat) 

alapuló NUTS II régiók megteremtése egy felülről kezdeményezett, sok vita és érdekütközés által övezett 

folyamat volt. Létrehozásuk szükségességét a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény mondta ki, lehatárolásukról az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III. 20.) OGY. 

határozat gondoskodott. A törvény kétféle régiót definiált. A tervezési-statisztikai régió felülről szervezett, „több 

megye (a főváros) területére kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt, egybefüggő 

tervezési, illetve statisztikai területi egység.” A fejlesztési régió alulról szerveződő, „egy vagy több megyére (a 

fővárosra) vagy azok meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból 

együtt kezelendő területi egység.” Előbbiek lehatárolásánál egyrészt a megyehatárok megtartása, másrészt a 

hasonló nagyságrend (terület, lakónépesség) biztosítása volt a meghatározó szempont. Az 1996. évi XXI. 

törvényt módosító 1999. évi XCII. törvény megerősítette az ország regionális szintű területi felosztását azzal, 

hogy az Országos Területfejlesztési Koncepcióban rögzített hét tervezési-statisztikai régióban (2.5. ábra) 

kötelezővé tette a regionális fejlesztési tanácsok létrehozását, valamint meghatározta azok feladatait és 

működésük kereteit (Szegvári P. 2005). 

2.2. táblázat. Magyarország és a szomszédos országok közigazgatási szintjeinek NUTS besorolása* 
 

Ország NUTS I NUTS II NUTS III NUTS 

IV 

(LAU I) 

NUTS V 

(LAU II) 

   

  

Magyaror

szág 
Statisztikai 

nagyrégió

k 

3 Tervezési

- 

statisztika

7 Megyék 

+ 

Budapest 

20 Statisztik

ai 

kistérség

168 Települé

sek 
3.152 
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i régiók ek 

Ausztria Gruppen 

von 

Bundeslän

dern 

3 Bundeslä

nder 
9 Gruppen 

von 

politische

n 

Bezirken 

35 - Gemein

den 
2.357 

 

Szlovákia - 1 Oblasti 4 Kraje 8 Okresy 79 Obce 2.928 

Szlovénia - 1 Kohezijsk

e regije 
2 Statističn

e regije 
12 Upravne 

enote 
58 Občine 210 

Románia Macroregi

uni 
4 Regiuni 8 Judet + 

Bucuresti 
42 - Comuni 

+ 

Municip

iu + 

Orase 

3.174 
 

Horvátors

zág 
- 1 Regija 3 Ţupanija 21 - Gradovi 

i općine 
546 

 

Szerbia na.          

Ukrajna na.          

* Az Eurostat adatbázisa Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia és Románia vonatkozásában 2007-es, 

míg Horvátország esetében 2008-as adatokat tartalmaz; Szerbiára és Ukrajnára nincs adat. 

Forrás: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures

_eu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures

_non_eu 

 

2.5. ábra. Magyarország régiói 

Forrás: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,411715&_dad=portal&_schema=PORTAL 

A korábban statisztikai céllal kialakított régiók fokozatosan tervezési, majd fejlesztési régiókká alakultak, amit a 

2004. évi LXXV. törvény régió fogalmának módosított formája is tükröz: „tervezési-statisztikai és fejlesztési 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_eu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_eu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_non_eu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_non_eu
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,411715&_dad=portal&_schema=PORTAL
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célokat szolgáló egy vagy több megyére (a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával 

lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység”. 

A régiók kérdése az elmúlt években már túllépett a terület- és településfejlesztés keretein, s alapelemévé vált az 

államigazgatási reformmal kapcsolatos vitáknak (Molnár E. 2010/b). 

9. 2.4. Kérdések, feladatok 

1. Foglalja össze a régióképződés, regionalizmus és regionalizáció magyarországi történetét a feudalizmustól 

Trianonig! 

2. Trianontól a rendszerváltásig, illetve az elmúlt két évtizedben melyek a legfontosabb jellemzői a 

régióképződés, regionalizmus és regionalizáció magyarországi folyamatának? 

3. A Közép-magyarországi régió rövid társadalomföldrajzi bemutatása - Feladatok1 

10. 3.1. Célkitűzés 

Táblázatok, ábrák, tematikus térképek információinak feldolgozásával egyéni, illetve csoportmunkában 

bemutatni a Közép-magyarországi régió legfontosabb társadalomföldrajzi jellemzőit. Topográfiai feladatok 

megoldása kontúrtérkép segítségével. 

11. 3.2. Tartalom 

Térszerkezeti hely. Népesedési folyamatok, a népesség struktúrája. A gazdasági élet jellemzése, a területi 

különbségek vizsgálata. 

12. 3.3. A tananyag kifejtése 

12.1. 3.3.1. Térszerkezeti hely 

3.1. táblázat. Budapest, Pest megye és a Közép-magyarországi régió alapadatai (2010. jan. 1.) 
 

Területi egység 

neve 
Terület (km2) Népesség (fő) Népsűrűség 

(fő/km2) 
Települések 

száma (db) 
Központi 

település 

(lakónépesség, 

ezer fő) 

Budapest 525,1 1.721.556 3.278,3 1 Budapest (1.722) 

Pest 6.390,7 1.229.880 192,4 187 … 

Közép-

Magyarország 
6.915,9 2.951.436 426,8 188 Budapest (1.722) 

Adatbázis: TEIR 

                                                           
1A régió tanulmányozásához kiemelten ajánlott irodalom: Beluszky P. (szerk.) 2007. 
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3.1. ábra. Magyarország domborzata 

Forrás: http://4.bp.blogspot.com/_P83eArQZjRI/SushVliwOZI/AAAAAAAABLE/aSMzFVSg8M0/s1600-

h/mo-domborzati.jpg 

2.5 ábra. Magyarország régiói. 

 

3.2. ábra. A Budapest határától számított elérhetőség (2009) 

Forrás: 

http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=124&m5page=2&m5returnid=503#link2 

http://4.bp.blogspot.com/_P83eArQZjRI/SushVliwOZI/AAAAAAAABLE/aSMzFVSg8M0/s1600-h/mo-domborzati.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_P83eArQZjRI/SushVliwOZI/AAAAAAAABLE/aSMzFVSg8M0/s1600-h/mo-domborzati.jpg
http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=124&m5page=2&m5returnid=503#link2
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3.3. ábra. Budapest kerületei 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei 

 

3.4. ábra. A budapesti agglomeráció települései és szektorai (2007) 

Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bptarsgazdjell.pdf - 5. p. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_kerületei
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bptarsgazdjell.pdf
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3.5. ábra. Az agglomerálódás kiterjedése Budapest körül (2006) 

Forrás: Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja - 

http://www.baft.hu/images/pdf/TKSP_MOD.pdf - 21. p. 

12.2. 3.3.2. Népesedési folyamatok, a népesség struktúrája 

 

3.6. ábra. Budapest, Pest megye és a Közép-magyarországi régió lakónépességének alakulása (2001-2011) (jan. 

1.) (fő) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html?994 

3.2. táblázat. Budapest, Pest megye és a Közép-magyarországi régió, valamint Magyarország természetes 

fogyása és belföldi migrációs mérlege (2000-2009) 
 

Területi egység neve Természetes fogyás (%) Belföldi 

migrációs 

mérleg 

   

http://www.baft.hu/images/pdf/TKSP_MOD.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html?994
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(%) 

2000-2004 2005-2009 2000-2009 2000-2004 2005-2009 2000-2009 
 

Budapest -2,57 -1,59 -4,16 -3,38 0,90 -2,47 

Pest -0,75 -0,39 -1,14 8,22 7,49 15,71 

Közép-Magyarország -1,91 -1,16 -3,07 0,83 3,29 4,13 

Magyarország -1,88 -1,70 -3,58 0,00 0,00 0,00 

Adatbázis: TEIR 

 

3.7. ábra. A népességszám-változás 2001. febr. - 2007. jan. között Budapest kerületeiben (%) 

Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bptarsgazdjell.pdf - 9. p. 

 

3.8. ábra. A lakónépesség számának alakulása 2001. febr. - 2007. jan. között a budapesti agglomeráció 

szektoraiban 

Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bptarsgazdjell.pdf - 11. p. 

12.3. 3.3.3. A gazdasági élet jellemzése, A területi különbségek 
vizsgálata 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bptarsgazdjell.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bptarsgazdjell.pdf
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3.9. ábra. Budapest, Pest megye és a Közép-magyarországi régió egy főre jutó bruttó hazai terméke az országos 

átlag százalékában (1995-2009) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014a.html?1028 

 

3.10. ábra. Budapest, Pest megye és a Közép-magyarországi régió foglalkoztatási rátája az országos átlag 

százalékában (2000, 2008) 

Adatbázis: Területi Statisztikai Évkönyv (2009) (KSH) 

 

3.11. ábra. A Közép-magyarországi régió és Magyarország munkanélküliségi rátája 

(1992-2010) (%) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf012a.html?2126 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014a.html?1028
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf012a.html?2126
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3.12. ábra. Budapest, Pest megye és a Közép-magyarországi régió, valamint Magyarország foglalkozási 

szerkezete (2008) 

Adatbázis: Területi Statisztikai Évkönyv (2009) (KSH) 

 

3.13. ábra. Az 1.000 főre jutó regisztrált gazdasági szervezetek és a 10.000 főre jutó külföldi érdekeltségű 

vállalkozások száma Budapesten, Pest megyében, a Közép-magyarországi régióban és Magyarországon (2009) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd003b.html 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk006.html (saját számítás) 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd003b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk006.html
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3.14. ábra. A kistérségek fejlettsége a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat alapján 

Forrás: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,411890&_dad=portal&_schema=PORTAL 

  

3.15. ábra. A személyi jövedelem-adót képező jövedelem egy állandó lakosra kistérségenként (2008) 

Forrás: http://www.ksh.hu/maps/teratlas/szja.html 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,411890&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ksh.hu/maps/teratlas/szja.html
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3.16. ábra. Az 1.000 lakosra jutó személygépkocsik száma kistérségenként (2008) 

Forrás: http://www.ksh.hu/maps/teratlas/kozl.html 

12.4. 3.3.4. topográfiai névjegyzék 2 

Abony, Albertirsa, Aszód, Biatorbágy, Budakalász, Budakeszi, Budapest, Budaörs, Cegléd, Dabas, 

Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunavarsány, Érd, Fót, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Isaszeg, Kistarcsa, 

Maglód, Mogyoród, Monor, Nagykáta, Nagykőrös, Nagymaros, Ócsa, Örkény, Pécel, Pilis, Pilisvörösvár, 

Pomáz, Pusztavacs, Püspökszilágy, Ráckeve, Solymár, Százhalombatta, Szentendre, Szigethalom, 

Szigetszentmiklós, Szob, Tápiószele, Tápiószentmárton, Telki, Tököl, Törökbálint, Tura, Üllő, Vác, Vecsés, 

Veresegyház, Visegrád, Zsámbék 

 

3.17. ábra. Magyarország megyehatáros kontúrtérképe 

Forrás: http://hu.wiki.weblogtrade.eu/images/8/87/Magyarorsz%C3%A1g_vakt%C3%A9rk%C3%A9p.png 

4. A dunántúl Rövid társadalomföldrajzi bemutatása - Feladatok3 

                                                           
2Aláhúzással jelölve a megyeszékhelyek, dőlt betűvel írva a nagyközségek, községek. 
3A Dunántúl tanulmányozásához kiemelten ajánlott irodalom: Rechnitzer J. (szerk.) 2007; Hajdú Z. (szerk.) 2006/b, Szirmai V. (szerk.) 
2010. 

http://www.ksh.hu/maps/teratlas/kozl.html
http://hu.wiki.weblogtrade.eu/images/8/87/Magyarország_vaktérkép.png
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13. 4.1. Célkitűzés 

Táblázatok, ábrák, tematikus térképek információinak feldolgozásával egyéni, illetve csoportmunkában 

bemutatni a Dunántúl legfontosabb társadalomföldrajzi jellemzőit. Topográfiai feladatok megoldása 

kontúrtérkép segítségével. 

14. 4.2. Tartalom 

Térszerkezeti hely. Népesedési folyamatok, a népesség struktúrája. A gazdasági élet jellemzése, a területi 

különbségek vizsgálata. 

15. 4.3. A tananyag kifejtése 

15.1. 4.3.1. Térszerkezeti hely 

4.1. táblázat. A dunántúli megyék és régiók alapadatai (2010. jan. 01.) 
 

Területi egység neve Terület (km2) Népesség (fő) Népsűrűség 

(fő/km2) 
Települések 

száma (db) 
Központi 

település 

(lakónépesség, 

ezer fő) 

Fejér 4.358,5 427.416 98,1 108 Székesfehérvár 

(102) 

Komárom-Esztergom 2.264,6 312.431 138,0 76 Tatabánya (70) 

Veszprém 4.492,8 358.807 79,9 217 Veszprém (64) 

Közép-Dunántúl 11.115,9 1.098.654 98,8 401 Székesfehérvár 

(102) 

Győr-Moson-Sopron 4.208,2 448.435 106,6 182 Győr (130) 

Vas 3.336,1 259.364 77,7 216 Szombathely 

(79) 

Zala 3.784,0 288.591 76,3 257 Zalaegerszeg 

(62) 

Nyugat-Dunántúl 11.328,3 996.390 88,0 655 Győr (130) 

Baranya 4.429,6 393.758 88,9 301 Pécs (158) 

Somogy 6.035,9 320.578 53,1 245 Kaposvár (68) 

Tolna 3.703,2 233.650 63,1 109 Szekszárd (34) 

Dél-Dunántúl 14.168,7 947.986 66,9 655 Pécs (158) 

Dunántúl 36.612,9 3.043.030 83,1 1.711 … 

Adatbázis: TEIR 
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2.5 ábra. Magyarország régiói, 3.1. ábra. Magyarország domborzata, 3.2. ábra. A Budapest határától számított 

elérhetőség (2009). 

15.2. 4.3.2. Népesedési folyamatok, a népesség struktúrája 

 

4.1. ábra. A dunántúli régiók lakónépességének alakulása (2001-2011) (jan. 01.) (fő) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html?994 

4.2. táblázat. A dunántúli megyék és régiók, valamint Magyarország természetes fogyása és belföldi migrációs 

mérlege (2000-2009) 
 

Területi egység neve Természetes fogyás (%) Belföldi 

migrációs 

mérleg 

(%) 

   

2000-2004 2005-2009 2000-2009 2000-2004 2005-2009 2000-2009 
 

Fejér -1,13 -1,38 -2,51 1,18 0,60 1,78 

Komárom-Esztergom -1,81 -1,81 -3,62 1,03 0,64 1,67 

Veszprém -1,79 -1,68 -3,48 -0,18 -0,76 -0,95 

Közép-Dunántúl -1,54 -1,60 -3,15 0,68 0,15 0,83 

Győr-Moson-Sopron -1,50 -1,32 -2,81 1,45 2,36 3,81 

Vas -2,44 -2,42 -4,86 0,33 -0,36 -0,03 

Zala -2,74 -2,44 -5,18 0,26 -0,97 -0,72 

Nyugat-Dunántúl -2,12 -1,95 -4,08 0,79 0,63 1,42 

Baranya -2,01 -1,94 -3,95 -0,52 -0,45 -0,96 

Somogy -2,44 -2,68 -5,12 0,05 -1,65 -1,60 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html?994
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Tolna -2,36 -2,28 -4,64 -0,84 -2,72 -3,56 

Dél-Dunántúl -2,24 -2,27 -4,52 -0,40 -1,42 -1,83 

Magyarország -1,88 -1,70 -3,58 0,00 0,00 0,00 

Adatbázis: TEIR 

15.3. 4.3.3. A gazdasági élet jellemzése, A területi különbségek 
vizsgálata 

 

4.2. ábra. A Dunántúl, valamint a Közép-, a Nyugat- és a Dél-dunántúli régió egy főre jutó bruttó hazai terméke 

az országos átlag százalékában (1995-2009) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014a.html?1028 

 

4.3. ábra. A Dunántúl megyéinek és régióinak foglalkoztatási rátája az országos átlag százalékában (2000, 2008) 

Adatbázis: Területi Statisztikai Évkönyv (2009) (KSH) 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014a.html?1028


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 25  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.4. ábra. A dunántúli régiók és Magyarország munkanélküliségi rátája (1992-2010) (%) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf012a.html?2126 

 

4.5. ábra. A dunántúli megyék és régiók, valamint Magyarország foglalkozási szerkezete (2008) 

Adatbázis: Területi Statisztikai Évkönyv (2009) (KSH) 

 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf012a.html?2126
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4.6. ábra. Az 1.000 főre jutó regisztrált gazdasági szervezetek és a 10.000 főre jutó külföldi érdekeltségű 

vállalkozások száma a dunántúli megyékben és régiókban (2009) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd003b.html 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk006.html (saját számítás) 

3.14. ábra. A kistérségek fejlettsége a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat alapján, 3.15. ábra. A személyi 

jövedelem-adót képező jövedelem egy állandó lakosra kistérségenként (2008), 3.16. ábra. Az 1.000 lakosra jutó 

személygépkocsik száma kistérségenként (2008). 

15.4. 4.3.4. Topográfiai névjegyzék4 

Abaliget, Adony, Ajka, Almásfüzitő, Alsószentmárton, Ács, Badacsonytomaj, Bajánsenye, Bakonyoszlop, 

Balatonalmádi, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonlelle, Barcs, 

Bábolna, Bátaapáti, Bátaszék, Bázakerettye, Beled, Beloiannisz, Beremend, Berhida, Bicske, Bodajk, Bóly, 

Bonyhád, Bük, Celldömölk, Csepreg, Csopak, Csorna, Csurgó, Devecser, Dombóvár, Dorog, Drávaszabolcs, 

Dunaföldvár, Dunakiliti, Dunaújváros, Enying, Ercsi, Esztergom, Etyek, Fehérvárcsurgó, Fenyőfő, Fertőd, 

Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fonyód, Gánt, Gárdony, Gönyű, Gyermely, Gyékényes, Gyönk, Győr, 

Hajmáskér, Halimba, Harkány, Hegyeshalom, Herend, Hévíz, Igal, Ják, Jánossomorja, Kadarkút, Kapolcs, 

Kaposvár, Kapuvár, Kehidakustány, Keszthely, Kékkút, Kisbér, Komárom, Komló, Kozármisleny, Körmend, 

Kőszeg, Kővágószőlős, Kulcs, Lábatlan, Lengyeltóti, Lenti, Letenye, Marcali, Martonvásár, Mágocs, Mohács, 

Mór, Mosonmagyaróvár, Murakeresztúr, Nadap, Nagyatád, Nagybajom, Nagycenk, Nagyharsány, Nagykanizsa, 

Nagylengyel, Nagymányok, Nagyvázsony, Nyergesújfalu, Nyirád, Orfű, Oroszlány, Őriszentpéter, Pacsa, Paks, 

Pannonhalma, Pákozd, Pápa, Pécs, Pécsvárad, Pétfürdő, Polgárdi, Pörböly, Pusztaszabolcs, Pusztavám, Rajka, 

Rácalmás, Rédics, Répcelak, Sárbogárd, Sármellék, Sárvár, Sásd, Sellye, Siklós, Simontornya, Siófok, 

Somogyvámos, Sopron, Sümeg, Süttő, Szalafő, Szekszárd, Szentgotthárd, Szentlőrinc, Szentpéterfa, 

Székesfehérvár, Szigetvár, Szombathely, Tab, Tamási, Tapolca, Taszár, Tata, Tatabánya, Tihany, Tokod, Tolna, 

Tornyiszentmiklós, Torony, Tét, Udvar, Úrkút, Vasvár, Várpalota, Velem, Velence, Veszprém, Vép, 

Vértesszőlős, Villány, Zalaegerszeg, Zalakaros, Zalalövő, Zalaszentgrót, Zamárdi, Zirc 

3.17. ábra. Magyarország megyehatáros kontúrtérképe. 

5. Észak-magyarország és az alföld rövid társadalomföldrajzi bemutatása - Feladatok5 

16. 5.1. Célkitűzés 

Táblázatok, ábrák, tematikus térképek információinak feldolgozásával egyéni, illetve csoportmunkában 

bemutatni Észak-Magyarország és az Alföld legfontosabb társadalomföldrajzi jellemzőit. Topográfiai feladatok 

megoldása kontúrtérkép segítségével. 

17. 5.2. Tartalom 

Térszerkezeti hely. Népesedési folyamatok, a népesség struktúrája. A gazdasági élet jellemzése, a területi 

különbségek vizsgálata. 

18. 5.3. A tananyag kifejtése 

18.1. 5.3.1. Térszerkezeti hely 

5.1. táblázat. Az Észak-magyarországi és az alföldi megyék, valamint régiók alapadatai (2010. jan. 01.) 
 

Területi egység neve Terület (km2) Népesség (fő) Népsűrűség Települések Központi 

                                                           
4Aláhúzással jelölve a megyeszékhelyek, dőlt betűvel írva a nagyközségek, községek. 
5Észak-Magyarország és az Alföld tanulmányozásához kiemelten ajánlott irodalom: Baranyi B. (szerk.) 2008/a; Nagy G. (szerk.) 2009. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd003b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk006.html
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(fő/km2) száma (db) település 

(lakónépesség, 

ezer fő) 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
7.250,0 692.771 95,6 358 Miskolc (169) 

Heves 3.637,3 311.454 85,6 121 Eger (57) 

Nógrád 2.545,5 204.917 80,5 131 Salgótarján 

(38) 

Észak-Magyarország 13.432,7 1.209.142 90,0 610 Miskolc (169) 

Hajdú-Bihar 6.210,5 541.298 87,2 82 Debrecen 

(207) 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
5.581,6 390.775 70,0 78 Szolnok (75) 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
5.936,5 560.429 94,4 229 Nyíregyháza 

(118) 

Észak-Alföld 17.728,7 1.492.502 84,2 389 Debrecen 

(207) 

Bács-Kiskun 8.444,8 528.418 62,6 119 Kecskemét 

(112) 

Békés 5.629,7 366.556 65,1 75 Békéscsaba 

(64) 

Csongrád 4.262,8 423.240 99,3 60 Szeged (170) 

Dél-Alföld 18.337,3 1.318.214 71,9 254 Szeged (170) 

Észak és Alföld 49.498,7 4.019.858 81,2 1.253 … 

Adatbázis: TEIR 

2.5 ábra. Magyarország régiói, 3.1. ábra. Magyarország domborzata, 3.2. ábra. A Budapest határától számított 

elérhetőség (2009). 

18.2. 5.3.2. Népesedési folyamatok, a népesség struktúrája 
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5.1. ábra. Az észak-magyarországi és az alföldi régiók lakónépességének alakulása (2001-2011) (jan. 01.) (fő) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html?994 

5.2. táblázat. Az Észak-magyarországi és az alföldi megyék és régiók, valamint Magyarország természetes 

fogyása és belföldi migrációs mérlege (2000-2009) 
 

Területi egység neve Természetes fogyás (%) Belföldi 

migrációs 

mérleg 

(%) 

   

2000-2004 2005-2009 2000-2009 2000-2004 2005-2009 2000-2009 
 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
-1,56 -1,73 -3,29 -2,08 -3,77 -5,85 

Heves -2,45 -2,53 -4,99 0,37 -1,24 -0,87 

Nógrád -2,68 -2,87 -5,55 -0,25 -2,64 -2,88 

Észak-Magyarország -1,98 -2,13 -4,11 -1,14 -2,93 -4,08 

Hajdú-Bihar -0,82 -1,03 -1,86 -0,49 -1,17 -1,66 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
-2,15 -2,28 -4,42 -0,84 -2,75 -3,59 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
-0,48 -0,69 -1,17 -1,68 -3,36 -5,04 

Észak-Alföld -1,05 -1,24 -2,30 -1,03 -2,42 -3,45 

Bács-Kiskun -2,22 -2,07 -4,29 0,19 -0,92 -0,73 

Békés -2,90 -3,32 -6,22 -1,32 -2,78 -4,11 

Csongrád -2,43 -2,16 -4,58 -0,19 0,52 0,34 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html?994
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Dél-Alföld -2,48 -2,46 -4,95 -0,37 -1,01 -1,38 

Magyarország -1,88 -1,70 -3,58 0,00 0,00 0,00 

Adatbázis: TEIR 

18.3. 5.3.3. A gazdasági élet jellemzése, A területi különbségek 
vizsgálata 

 

5.2. ábra. Észak-Magyarország és az Alföld, valamint az Észak-magyarországi, az Észak- és a Dél-alföldi régió 

egy főre jutó bruttó hazai terméke az országos átlag százalékában (1995-2009) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014a.html?1028 

 

5.3. ábra. Észak-Magyarország és az Alföld megyéinek és régióinak foglalkoztatási rátája az országos átlag 

százalékában (2000, 2008) 

Adatbázis: Területi Statisztikai Évkönyv (2009) (KSH) 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014a.html?1028
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5.4. ábra. Az Észak-magyarországi, az Észak- és a Dél-alföldi régió, valamint Magyarország munkanélküliségi 

rátája (1992-2010) (%) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf012a.html?2126 

 

5.5. ábra. Az észak-magyarországi és az alföldi megyék és régiók, valamint Magyarország foglalkozási 

szerkezete (2008) 

Adatbázis: Területi Statisztikai Évkönyv (2009) (KSH) 

 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf012a.html?2126
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5.6. ábra. Az 1.000 főre jutó regisztrált gazdasági szervezetek és a 10.000 főre jutó külföldi érdekeltségű 

vállalkozások száma az észak-magyarországi és az alföldi megyékben és régiókban, valamint Magyarországon 

(2009) 

Adatbázis: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd003b.html 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk006.html (saját számítás) 

3.14. ábra. A kistérségek fejlettsége a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat alapján, 3.15. ábra. A személyi 

jövedelem-adót képező jövedelem egy állandó lakosra kistérségenként (2008), 3.16. ábra. Az 1.000 lakosra jutó 

személygépkocsik száma kistérségenként (2008). 

18.4. 5.3.4. Topográfiai névjegyzék6 

Abaújszántó, Abádszalók, Aggtelek, Algyő, Alsózsolca, Ártánd, Baja, Baktalórántháza, Balassagyarmat, 

Balkány, Balmazújváros, Battonya, Bácsalmás, Bátonyterenye, Beregsurány, Berekfürdő, Berente, 

Berettyóújfalu, Békés, Békéscsaba, Bélapátfalva, Biharkeresztes, Bogács, Borsodnádasd, Bőcs, Bugac, 

Bükkábrány, Cigánd, Csanádpalota, Csenger, Csengersima, Csincse, Csongrád, Csorvás, Debrecen, Demecser, 

Derecske, Dévaványa, Dombrád, Dunavecse, Edelény, Eger, Egerszalók, Elek, Emőd, Encs, Fehérgyarmat, 

Felsőzsolca, Füzesabony, Füzesgyarmat, Gibárt, Gömörszőlős, Gönc, Gyomaendrőd, Gyöngyös, 

Gyöngyösoroszi, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, 

Hajdúszoboszló, Hajós, Hatvan, Hercegszántó, Heves, Hollóháza, Hollókő, Hortobágy, Hódmezővásárhely, 

Ibrány, Ipolytarnóc, Izsák, Jánoshalma, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászfényszaru, Jászkisér, Jósvafő, 

Kaba, Kalocsa, Karcag, Kardoskút, Kazincbarcika, Kecel, Kecskemét, Kelebia, Kemecse, Kenderes, 

Kerekegyháza, Kisköre, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kistelek, Kisújszállás, 

Kisvárda, Komádi, Komlóska, Körösladány, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, 

Lajosmizse, Lakitelek, Létavértes, Lőkösháza, Lőrinci, Makó, Martfű, Mándok, Máriapócs, Mátészalka, 

Medgyesegyháza, Mezőberény, Mezőcsát, Mezőhegyes, Mezőkeresztes, Mezőkovácsháza, Mezőkövesd, 

Mezőtúr, Méhkerék, Mélykút, Mindszent, Miskolc, Mórahalom, Muhi, Nagyecsed, Nagyhalász, Nagyhegyes, 

Nagykálló, Nagylak, Nádudvar, Nyékládháza, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírbátor, Nyíregyháza, Nyírlugos, 

Nyírmada, Nyírtelek, Orosháza, Ópusztaszer, Ózd, Pálháza, Pásztó, Perkupa, Pétervására, Polgár, Pusztaföldvár, 

Putnok, Püspökladány, Rakamaz, Rákóczifalva, Recsk, Rétság, Romhány, Röszke, Rudabánya, Sajóbábony, 

Sajószentpéter, Salgótarján, Sarkad, Sándorfalva, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Solt, Soltvadkert, Szabadszállás, 

Szank, Szarvas, Szatymaz, Szeged, Szeghalom, Szendrő, Szentes, Szerencs, Szécsény, Szikszó, Szilvásvárad, 

Szolnok, Telkibánya, Téglás, Tiszabecs, Tiszacsege, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszakécske, Tiszalök, 

Tiszapalkonya, Tiszaújváros, Tiszavasvári, Tokaj, Tompa, Tótkomlós, Törökszentmiklós, Túristvándi, Túrkeve, 

Újfehértó, Újkígyós, Újszász, Vaja, Vámospércs, Vásárosnamény, Vésztő, Visonta, Záhony 

3.17. ábra. Magyarország megyehatáros kontúrtérképe. 

6. Erdély társadalomföldrajza 1.7 

19. 6.1. Célkitűzés 

Erdély térszerkezeti helyének és természetföldrajzi jellemzőinek a bemutatása. Történeti földrajzi és 

népességföldrajzi (különös tekintettel a népességszám és az etnikai megoszlás alakulására) összefoglalás. 

20. 6.2. Tartalom 

Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. századra fókuszálva. A 

népességszám alakulása, etnikai megoszlás, különös tekintettel a magyarságra. 

21. 6.3. A tananyag kifejtése 

                                                           
6Aláhúzással jelölve a megyeszékhelyek, dőlt betűvel írva a nagyközségek, községek. 
7Erdély tanulmányozásához kiemelten ajánlott irodalom: Horváth Gy. (szerk.) 2003; Horváth Gy. (szerk.) 2006/a, Horváth Gy. (szerk.) 
2009. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd003b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk006.html
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21.1. 6.3.1. Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők 

A 11-12. században a Magyar Királyságban a területet „Erdőn túlinak” vagy „Erdőelvének” nevezték, amelyből 

később kialakult az Erdély elnevezés. A magyar névből ered a terület latin (Transsylvania) és román (Ardeal) 

elnevezése, míg az erdélyi szászok később saját nevet (Siebenbürgen - ez feltehetően a 12. század elején emelt 

hét szász várra utal) kezdtek el használni. 

A történeti Erdély (kb. 57 ezer km2) a Kárpát-medence keleti részén, a Keleti-, a Déli-Kárpátok és az Erdélyi-

középhegység között (a Királyhágótól keletre) terül el. Ugyanakkor a trianoni békediktátum óta a köznyelv 

Erdélynek nevezi a Magyarországtól Romániához csatolt terület egészét (103 ezer km2), amely a történeti 

Erdélyen kívül magában foglalja Máramaros déli 1/3-át, a Partiumot („Részek” - 1570 után tehát azoknak a 

kelet-magyarországi területeknek az összefoglaló neve, amelyek a kialakuló Erdélyi Fejedelemség 

közigazgatása alá kerületek), a Kőrös-vidéket és a Bánság keleti, nagyobb részét (6.1. ábra). 

 

6.1. ábra. Erdély határai 

Forrás: Rónai A. 1989, 204. p. 

A jelenkori Erdély három fejlesztési régióra (NUTS-II) (6.2. ábra), 16 megyére (6.3. ábra), oszlik: 

1. Északnyugat-romániai fejlesztési régió: Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy 

megye. 

2. Nyugat-romániai fejlesztési régió: Arad, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes megye. 

3. Közép-romániai fejlesztési régió: Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros, Szeben megye. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Északnyugat-romániai_fejlesztési_régió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beszterce-Naszód_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bihar_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozs_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Máramaros_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szatmár_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilágy_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugat-romániai_fejlesztési_régió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyad_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Krassó-Szörény_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Temes_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Közép-romániai_fejlesztési_régió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Brassó_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fehér_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hargita_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kovászna_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maros_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeben_megye
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6.2. ábra. Fejlesztési régiók Erdélyben 

Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Erd%C3%A9ly_fejleszt%C3%A9si_r%C3%A9gi%C3

%B3i.gif&filetimestamp=20080427162630 

 

6.3. ábra. Erdély megyéi 

Forrás: http://sebok1.adatbank.transindex.ro/legbelso.php?nev=erd2002 

A történeti Erdély nagyobb domborzati tájegységei (6.4. ábra): 

1. Erdélyi-középhegység (Erdélyi-szigethegység): az Alföldet és az Erdélyi-medencét választja el. Jelentősebb 

részei: Bihar-hegység, Vigyázó-hegység, Gyalui-havasok, Erdélyi-érchegység, Torockói-hegység, Király-

erdő, Réz-hegység, Meszes-hegység, Szilágysági-dombvidék. 

2. Erdélyi-medence: A Keleti-Kárpátok, a Déli-Kárpátok, a Ruszka-havas és az Erdélyi-szigethegység által 

körülzárt medence. A szélén több kis medence van, belseje két nagyobb tájegységre osztható, a Mezőségre és 

a Küküllőmenti-dombvidékre. 

3. Keleti-Kárpátok: a Borsa-hágótól a Prahova völgyéig, a Tömösi-hágóig húzódik. Feloszthatjuk a Kárpát-

medencéhez való viszonya szerint (belső és külső vonulat), illetve észak-déli irányban három nagyobb 

csoportra tagolható. Utóbbi felosztás szerint az északi csoport belső vonulatának jelentősebb részei az Avas-

hegység, a Gutin-hegység, a Radnai-havasok, a Borgói-hegység, a Máramarosi-havasok; külső vonulata a 

Bukovinai-Kárpátok. A középső csoport belső vonulatának fő részei a Besztercei-havasok, a Gyergyói-

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Erdély_fejlesztési_régiói.gif&filetimestamp=20080427162630
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Erdély_fejlesztési_régiói.gif&filetimestamp=20080427162630
http://sebok1.adatbank.transindex.ro/legbelso.php?nev=erd2002
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti-Kárpátok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Déli-Kárpátok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruszka-havas&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdélyi-szigethegység
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mezőség
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Küküllőmenti-dombvidék&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Borsa-hágó&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Prahova&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tömösi-hágó&action=edit&redlink=1
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havasok, a Csalhó, a Kelemen-havasok, a Görgényi-havasok, a Hargita, a Csomád-hegység; külső vonulata a 

Moldvai-Kárpátok (Besztercei-hegyvidék, Csíki-havasok, Nemere-hegység). A déli csoport, az ún. 

Kárpátkanyar fő részei a Háromszéki-havasok, Bodzai-havasok, a Csukás-hegység és a Barcasági-hegyek. A 

hegyvonulatok közötti fontosabb medencék a Máramarosi-, Gyergyói-, Csíki- és a Brassó-Háromszéki-

medence. 

4. Déli-Kárpátok: A Prahova folyó völgyétől a Temes folyó völgyéig kelet-nyugati irányba húzódnak, Erdélyt 

és Havasalföldet választják el egymástól. Legmagasabb pontja a Fogarasi-havasokban lévő Moldoveanu-

csúcs (2544 m), amely Románia legmagasabb csúcsa. Jelentősebb részei a Bucsecs-hegység, a Királykő, a 

Fogarasi-havasok, a Páring-hegység és a Retyezát. Egyes kutatók a Déli-kárpátokhoz sorolják a tőle nyugatra 

fekvő két különálló hegységet is, a Ruszka-havast és a Bánsági-hegyvidéket (mások utóbbiakat Nyugati-

Kárpátoknak nevezik). 

 

6.4. ábra. Erdély nagyobb tájegységei 

Forrás: http://erdely-szep.hu/ 

Erdély területe a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. Legfontosabb folyója az Erdélyi-medencét északkelet-

délnyugat irányban átszelő Maros. További jelentős folyói az Olt, a Szamos, a Körösök és a Temes. Nincsenek 

nagyobb területű tavai, de turisztikai szempontból jelentős a Gyilkos-tó, a Szent Anna-tó és a Medve-tó. 

21.2. 6.3.2. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. századra 
fókuszálva 

Az i. e. 2. századtól a trák törzsek közé tartozó dákok éltek Erdély területén. I. sz. 106-ban a Római birodalom 

legyőzte őket, s 271-ig Dacia néven római provincia volt a terület. A román történetírás szerint a romanizált 

dákok ezt a korszakot és a népvándorlás időszakát is átvészelték, s ők a mai románság ősei (dákoromán 

kontinuitás elmélete). 

A 895-896-os honfoglalás után a magyarok fokozatosan megszállták Erdély egyes részeit, amely 1003-ban a 

Magyar Királyság részévé vált, s a király helytartója, az erdélyi vajda irányította. A 13. században kialakultak 

főbb népcsoportjai: a magyarok és a székelyek, a szászok és a románok. 

A mohácsi csata utáni zűrzavaros évtizedekben, 1570-ben jött létre az Erdélyi Fejedelemség, amely fennállása 

alatt jelentős részben az Oszmán Birodalom vazallus állama volt (évi adó fizetése, korlátozott szuverenitás a 

kül- és hadügyekben). A Fejedelemség a történeti Erdélyen kívül a Magyar Királyság más területeit is 

birtokolta. Ezt a területet nevezték latin szóval Partiumnak („Részek”) (6.5. ábra) (a Partium területe nem 

rögzült, a Habsburgok és az erdélyi fejedelmek közötti erőviszonyoktól függően változott; napjainkban 

Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar és Arad megyék területét értjük alatta). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdély
http://hu.wikipedia.org/wiki/Havasalföld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogarasi-havasok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moldoveanu-csúcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moldoveanu-csúcs
http://erdely-szep.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyilkos-tó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Anna-tó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Medve-tó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdélyi_fejedelmek
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6.5. ábra. A Partium területe 1570-ben 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Partium1570.PNG 

A török elleni felszabadító háború után az I. Lipót által 1691-ben kiadott Diploma Leopoldinum szabályozta 

Erdély helyzetét 1848-ig. A karlócai béke (1699) értelmében Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz (a 

Temesköz az 1718-as Pozsareváci békével szabadult fel a török uralom alól), de Erdélyi Nagyfejedelemség 

néven közigazgatásilag különállt az ország többi részétől, Bécs által kinevezett kormányzó irányította. 

A 18. század közepétől az abszolút többségbe kerülő románság külön, negyedik „rendi nemzetként” való 

elismertetését szerette volna elérni, amelyet az országgyűlés elutasított. 1848 márciusában a 12 pont záró pontja 

az Erdéllyel való egyesítést követelte („Unio”). 1848-49-ben a párhuzamosan létező magyar és román nemzeti 

mozgalom szembekerült egymással, amelynek eredményeként a románok Béccsel szövetkeztek a magyar 

szabadságharc ellen, és súlyos etnikai összecsapásokra is sor került (pl. Nagyenyeden). 

1849 után a Habsburgok újra külön tartományként kezelték Erdélyt, s a terület csak az 1867-es kiegyezés után 

lett újra Magyarország szerves része az Osztrák-Magyar Monarchián belül. A dualizmus időszakában (az 1868-

as európai színvonalú nemzetiségi törvény ellenére) fokozódott a nemzetiségekkel szembeni türelmetlenség (pl. 

az oktatás területén). A románság ekkor még kollektív nemzeti jogainak biztosítását Erdély autonómiájának 

megvalósításában látta. 

Az I. világháború teremtett új helyzetet ebben a tekintetben. Románia a háború kitörésekor semleges maradt, 

majd 1916 augusztusában Bukarestben titkos szerződést kötött az antanttal. A hadba lépésért cserébe 

Romániának ígérték Bukovina egy részét, a Bánságot, a történeti Erdélyt és az ettől nyugatra lévő területeket 

nagyjából a Tisza vonaláig (Debrecen és Orosháza, valamint környékük Magyarországé maradt volna). Az 

erdélyi román támadást a központi hatalmak azonban visszaverték, s 1918-ban Románia különbékét volt 

kénytelen kötni a központi hatalmakkal, amelyben elismerte vereségét. 

1918 őszén azonban a központi hatalmak elvesztették a világháborút, az Osztrák-Magyar Monarchia pedig 

felbomlott. Az erdélyi románság a magyar föderációs jellegű átalakításokat elutasítva 1918. december 1-jén a 

gyulafehérvári nagygyűlésén a királyi Romániával való egyesülést mondta ki. Az antanthatalmak támogatását 

élvező román csapatok kihasználva a kaotikus magyarországi viszonyokat a következő hónapokban egyre 

nyugatabbi területeket foglaltak el, sőt 1919 augusztusában Budapestre is bevonultak. 

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum 103 ezer km2-nyi területet juttatott Romániának (nagyobb 

területet, mint amekkora a trianoni Magyarország lett) (2.4. ábra, 2.1. táblázat). Ezen a területen 5,26 millió fő 

élt az 1910-es népszámlálás szerint, 31,6%-uk (1,66 millió fő) volt magyar anyanyelvű. A határvonal futásában 

a román politikai, stratégiai, gazdasági érdekek érvényesültek, az etnikai szempontokat, földrajzi viszonyokat 

figyelmen kívül hagyták. Ennek egyik példája, hogy a magyar lakta, partiumi területek elcsatolásában az itt futó 

transzverzális vasútvonal jelentős szerepet kapott, amelyet közlekedési okokból Romániának juttattak (6.6. 

ábra). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Partium1570.PNG
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6.6. ábra. A vasúthálózat és a trianoni határok 

Forrás: História 2008/6-7. 10. p. 

Gazdasági szempontból (a határ mindkét oldalán) jelentős problémát okozott, hogy az új határvonal 

vonzáskörzeteket szakított szét (6.7. ábra). A határövezet magyar oldalán számos terület elvesztette tradicionális 

városi központját (pl.: Szatmár „magyar” része Nagykárolyt és Szatmárnémetit, „Csonka-Bihar” Nagyváradot), 

így periférikus fekvésűk lettek, hátrányos helyzetbe kerültek. Természetesen egyúttal csonkultak a Romániához 

került városok vonzáskörzetei is (pl: Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad) (Beluszky P. 1999, pp. 195-196.). 

 

6.7. ábra. A trianoni határok övezetében fekvő városok és vonzáskörzeteik 

Jelmagyarázat: 1: a 30 km-es határövezet határa; 2: Magyarország történeti határa; 

3: vonzáskörzethatárok; 4: a trianoni országhatár; 5: lakosságszám 

Forrás: Kovács Z. 1990 

A tengelyhatalmak nyomására 1940-ben magyar-román tárgyalások indultak el a határváltoztatásról, amelyek 

nem vezettek eredményre, ezért német-olasz bíráskodással döntötték el a vitát. Az 1940. augusztus 30-án 

megszületett második bécsi döntés értelmében Erdély északi része a Székelyfölddel, 43.492 km2-nyi terület, 2,5 

millió lakossal tért vissza Magyarországhoz (6.8. ábra). 
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6.8. ábra. Magyarország közigazgatása 1941-ben 

Forrás: Történelmi Világatlasz. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1991. 134. p. 

1944. augusztus 23-án Románia átállt a szövetségesek oldalára és rövidesen ismét megszállta Erdélyt. A II. 

világháborút lezáró a párizsi békeszerződésben (1947) a győztes szövetséges hatalmak a két bécsi döntésben 

foglaltakat nem ismerték el, s magyar-román viszonylatban a trianoni határokat állították vissza. 

A Romániában az 1940-es évek végére kiépülő rendszer a többi szocialista államhoz hasonló változásokat 

hozott Erdély társadalmi-gazdasági életében is. 1948-ban a görög katolikus egyházat feloszlatták, illetve az 

ortodox egyházzal történő egyesülésre kényszerítették (1990 óta működhet újra). Kezdetben némileg javult a 

magyar kisebbség helyzete: a székelyföldi magyar etnikai terület 1952-1960 között teljes egészében (Magyar 

Autonóm Tartomány), 1960-1968 között a Háromszéket leszámítva (Maros-Magyar Autonóm Tartomány) 

élvezett területi autonómiát. Ez azonban hamarosan megváltozott, különösen az 1965-től kiépülő Ceaușescu-

rendszerben voltak gyakoriak „az egységes román nemzetállam” eszméjével összhangban a kisebbségek, 

elsősorban a magyarság ellenes intézkedések. Ennek talán legnegatívabb eleme volt az 1988-ban meghirdetett 

ún. település-szisztematizálási terv. Ennek keretében a társadalmi, gazdasági és etnikai homogenizálás jegyében 

2000-ig a falvak számát 13 ezerről kb. 5 ezerre csökkentették volna („falurombolás”), a lakosságot agráripari 

központokba és a környező községekbe telepítve. A terv Románia egész területére vonatkozott, nemzetiségre 

való tekintet nélkül, de természetesen elsősorban a magyar, a német és más kisebbségek számára járt volna 

tragikus következményekkel: megsemmisítve a közösségek sok évszázados nemzeti kultúráját, építészeti, 

néprajzi, történelmi és vallási emlékeit és hagyományait, gyengítve nemzeti és történelmi azonosságtudatukat 

(Gehér J. 1991). 

A falurombolást a Ceaușescu-diktatúrát 1989 decemberében megdöntő romániai forradalom, a rendszerváltás 

akadályozta meg. Románia 2004 óta a NATO-nak, 2007-től pedig az Európai Uniónak is tagja. Az erdélyi 

magyarság szeretné elérni, hogy a Székelyföld valamilyen autonómiát kapjon, de ezt eddig a román politikai 

vezetés kategorikusan elutasította. 

21.3. 6.3.3. A népességszám alakulása, etnikai megoszlás, 
különös tekintettel a magyarságra 8 

Az alfejezet a 15. század végétől tekinti át a népességszám és az etnikai megoszlás alakulását. A történeti 

áttekintés előtt indokoltnak tartjuk a székelyekről, csángókról, románokról és szászokról röviden szólni. 

                                                           
8Az alfejezet alapvető forrása: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006, pp. 72-103. + CD-melléklet. 
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A székelyek egy magyar etnikai (néprajzi) csoport, amely legnagyobb számban (mintegy 700 ezer fő) a 

Székelyföld (a mai Hargita, Kovászna megye, valamint Maros megye egy része) területén él (a székelyek 

összlétszámát kb. 1 millió főre teszik). Nyelvük a magyar nyelv dialektusa. Eredetük vitatott (például: hunoktól 

való származás, valamilyen, a honfoglaló magyar néphez korábban csatlakozott segédnép - többnyire a kabarok 

- utódai, stb.), a legáltalánosabban elfogadott elmélet szerint magyar származásúak (Vofkori L. 1998, pp. 46-

64.). Vitatott a székely őshaza helye, s a vándorlásuk iránya is. A letelepedés után először a nyugati 

határszakaszon (a mai Sopron környékén), valamint a Dráva-Száva vonalán láttak el gyepű9-, határvédő 

funkciót, s valószínűsíthetően a 12-13. században a mai Bihar megye területéről, illetve Szászsebes környékéről 

települtek a mai Székelyföld területére, az ország keleti határainak védelmére. 1876-ig a székely székek 

(Csíkszék, Udvarhelyszék, Háromszék, Marosszék és a területileg különálló Aranyosszék) különleges 

jogállásúak voltak. 

A csángók egy döntő többségében Romániában élő, római katolikus vallású, magyar származású kisebbségi 

népcsoport. Létszámuk 300-310 ezer fő lehet, mintegy harmaduk beszéli a magyar nyelvet (nyelvük - különösen 

a Moldvában élő ún. északi csángóké - archaikus, a nyelvújítás nem érintette). Eredetük vitatott, a magyar és a 

román felfogás eltérő ebben a tekintetben. A moldvai csángók a néprajzi adatok és az okleveles források szerint 

bizonyíthatóan nem keletről, hanem a 13. századtól nyugatról, a Kárpát-medencéből érkeztek Moldvába 

(Tánczos V. é. n.). Számuk a 18. században a székelyek egy részének kivándorlásával nőtt meg (különösen a 

madéfalvi veszedelem, 1764 után) („székelyes csángók”). A román (minden tudományos alapot nélkülöző) 

álláspont szerint a csángók a katolikus egyház által elmagyarosított románok (Diószegi L. é. n.). A moldvai 

magyar etnikum létéről a román állam hivatalosan nem vesz tudomást, a legalapvetőbb kisebbségi jogokat sem 

biztosítja számukra. Három fő csoportjuk a moldvai, a gyimesi és a barcasági csángók (6.9. ábra). Legnépesebb 

csoportjuk a moldvai csángók, a 240 ezer fős közösség mintegy negyede tud magyarul (Tánczos V. é. n.). 

Értelmiségét vesztett népcsoport, amely bizonytalan identitású, önazonosságuk legfontosabb eleme a római 

katolikus hit. Magas népszaporulat, s az asszimilációs törekvések következtében elrománosodás, elrománosítás 

jellemzi őket. 

 

6.9. ábra. A csángók főbb csoportjainak területi elhelyezkedése 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Harta.jpg 

                                                           
9A gyepű széles, lakatlan, nehezen átjárható terület volt, olyan határöv, melynek átjáróit, kapuit gyepűőrök védték. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bihar_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szászsebes
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Harta.jpg
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A románok egy újlatin nyelvet beszélő, többségében ortodox vallású nép, amelynek a származása vitás. Az 

általuk képviselt (és nemzetközileg elfogadottabb…), a román nacionalizmus alapját jelentő dákoromán 

kontinuitás elmélete szerint az ókorban élt, trák eredetű dák nép és a rómaiak keveredéséből jöttek létre, 

őshonosak Erdély területén, azaz már a magyarok bejövetele előtt ott éltek. A magyar álláspont szerint 

ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a román nép (középkori elnevezésük a vlach volt, mintegy 200 éve nevezik 

magukat románnak) a Balkán déli részén, a mai Albániában, Macedóniában és Szerbia déli területén, főleg szláv 

nyelvű környezetben alakult ki. Onnan félnomád állattenyésztő életmódot folytatva elvándoroltak, s a 12. század 

végétől telepedtek le Erdély déli részén, a Fogarasi-havasok vidékén, elsősorban a magyarok által gyérebben 

lakott hegyvidéki területeken. Nagy tömegű betelepedésük Erdély középső és északi részére a tatárjárást 

követően, a 13. század második felében indult meg. 

Az erdélyi szászok elődei nem a mai Szászország tartományból, hanem a Német-római Birodalom nyugati 

területéről, a Rajna és a Mosel vidékéről származnak, s kiváltságok fejében a 12. század közepén érkeztek a 

későbbi Szászföldre (Királyföld), amikor II. Géza a keleti országrész nagyobb arányú betelepítésébe kezdett. 

1437-től a szászok részesévé váltak az erdélyi rendek (magyar nemesség, székelyek és szászok - a „három 

erdélyi nemzet”) uniójának. A 16. századi reformáció során a szászok evangélikus vallásúak lettek. 1919 elején 

a hatalmi realitások és a nemzetiségi jogok biztosításával kecsegtető román ígéretek hatására támogatták Erdély 

egyesülését Romániával, de a román kormány két világháború közötti asszimilációs politikája őket is negatívan 

érintette. 1944-ben, Romániának a szövetséges hatalmakhoz való átállása után sok erdélyi szász menekült 

nyugatra, a Romániában maradtak közül sokakat szovjet munkatáborokba deportáltak. A szocialista időszakban 

egyre többen vándoroltak ki közülük (a Ceaușescu-diktatúrában az NSZK fejpénzt fizetett értük), s ez a 

folyamat az 1990-es évek elején is folytatódott, amelynek eredményeként 2004-es számukat már csak 15 ezer 

főre becsülték, s az igen elöregedett népesség természetes fogyása miatt számuk azóta is csökken. 

Az 1495-ös királyi adóösszeírás alapján az 54.600 km2-es Erdélyi Vajdaság területén becslések szerint 454 ezer 

fő élhetett. A népesség abszolút többsége magyar volt (55,3%), a románok és a németek aránya 22-22% lehetett 

(6.1. táblázat). A magyarság középkori dominanciáját elsősorban a mai Erdély nyugati részén, a Szilágyságban, 

a Székelyföldön és az Erdélyi-medencében őrizte meg. 

6.1. táblázat. A népesség etnikai összetételének változása a történeti Erdély* (1495-1910) és a mai Erdély** 

területén (1910-2002) (fő - %) 
 

Év Össznépesség Román Magyar Német Zsidó Cigány Egyéb 

1495 454.000 - 100 100.000 - 22,0 251.000 - 

55,3 
100.000 

- 22,0 

  
3.000 - 

0,7 

1720 806.221 - 100 400.000 - 49,6 300.000 - 

37,2 
100.000 

- 12,4 

  
6.221 - 

0,8 

1786 1.293.992 - 100 750.000 - 58,0 380.000 - 

29,4 
150.000 

- 11,6 

  
13.992 - 

1,0 

1880 2.084.048 - 100 1.186.190 - 56,9 629.144 - 

30,2 
211.780 

- 10,2 

  
56.934 - 

2,7 

1910 2.678.367 - 100 1.472.021 - 55,0 918.217 - 

34,3 
234.085 

- 8,7 

  
54.044 - 

2,0 

1910 5.260.181 - 100 2.829.351 - 53,8 1.663.774 

- 31,6 
563.416 

- 10,7 

 
47.876 - 

0,9 
155.764 

- 3,0 

1920 5.114.124 - 100 2.930.120 - 57,3 1.305.753 

- 25,5 
539.427 

- 10,6 
181.340 

- 3,5 

 
157.484 

- 3,1 

1930 5.549.806 - 100 3.208.767 - 57,8 1.353.288 

- 24,4 
544.278 

- 9,8 
178.810 

- 3,2 
109.156 

- 2,0 
155.507 

- 2,8 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Trák
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._Géza_magyar_király
http://hu.wikipedia.org/wiki/1437
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetunió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gulág
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1941 5.912.413 - 100 3.304.063 - 55,9 1.744.179 

- 29,5 
535.359 

- 9,0 

  
328.812 

- 5,6 

1956 6.218.427 - 100 4.041.156 - 65,0 1.558.254 

- 25,0 
367.857 

- 5,9 
43.749 - 

0,7 
78.278 - 

1,3 
129.133 

- 2,1 

1977 7.500.229 - 100 5.203.846 - 69,4 1.691.048 

- 22,5 
347.896 

- 4,6 
7.830 - 

0,1 
123.028 

- 1,6 
126.581 

- 1,8 

1992*** 7.723.313 - 100 5.684.142 - 73,6 1.603.923 

- 20,8 
109.014 

- 1,4 
2.687 - 

0,0 
202.665 

- 2,6 
120.882 

- 1,6 

1992**** 7.723.313 - 100 5.815.425 - 75,3 1.619.735 

- 21,0 
91.386 - 

1,2 
324 - 

0,0 
84.718 - 

1,1 
111.725 

- 1,4 

2002*** 7.221.733 - 100 5.393.552 - 74,7 1.415.718 

- 19,6 
49.229 - 

0,7 
? 244.475 

- 3,4 
118.759 

- 1,6 

2002**** 7.221.733 - 100 5.541.286 - 76,7 1.429.473 

- 19,8 
40.653 - 

0,6 
? 106.212 

- 1,5 
104.109 

- 1,4 

* a középkori Erdélyi Vajdaság 

** Erdély, Máramaros, Kőrösvidék, román Bánát 

*** nemzetiségi adatok 

**** anyanyelvi adatok 

(1495: becslés; 1786: II. József-féle népszámlálás adatai; 1880, 1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi 

adatai; 1920-2002: román népszámlálások adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

A 16-17. században a háborús pusztítások (különösen 15 éves háború, valamint az 1658-60-as török-tatár 

hadjárat) és a járványok (leginkább a pestis) a védtelenebb, alföldi és dombvidéki területen élő magyarság 

nagyobb veszteségeit okozták. Emellett a románok Havasalföldről, Moldvából való tömeges beköltözése 

eredményezték azt, hogy míg a 16. sz. végén a magyarok aránya még kb. 52% volt a történeti Erdélyben, 1720-

ban már csak 37% (a románok aránya ekkor kb. 50%) (a 17. század második felében a románok lélekszáma már 

meghaladta a magyarokét). Ez a közel másfél évszázad Erdély etnikai összetételében hatalmas, 

visszafordíthatatlan eltolódást okozott a románság javára. 

A 18. században tovább csökkent a magyarok, s nőtt a románok aránya (1786-ban 29,4, illetve 58%). Ennek 

legfőbb oka, hogy a történeti Erdély területén az újranépesítés szinte teljes egészében a hegyvidékről 

leereszkedő és a román fejedelemségekből beáramló románsággal valósult meg. A Partiumnak és a Bánságnak a 

török uralom alól való felszabadulás után szinte lakatlan területére is tömegesen költözött a korábban a 

hegyvidékeken élő román népesség. A század további fontos etnikai változása volt, hogy a bánsági és a szatmári 

területekre a Habsburg-kormányzat katolikus németeket, svábokat telepített. 

A magyarok aránya a történeti Erdélyben az első népszámlálás (1869) idején is 29%-os volt, számuk kb. 620 

ezer főre nőtt. Az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában a kedvező természetes szaporodás, valamint a 

zsidóság nyelvi asszimilációja következtében emelkedett a magyar anyanyelvűek száma és aránya. A Trianon 

előtti utolsó népszámláláskor, 1910-ben a történeti Erdélyben számuk 918 ezer fő, arányuk 34,3% volt (a 

románok aránya 55%, a németeké 8,7%), míg a mai Erdély területén élő 5,26 millió lakos közül 1,66 millió volt 

magyar anyanyelvű (31,6%) (6.10. ábra) (a román anyanyelvűek aránya 53,8, a németeké 10,7% volt). A mai 

Erdély területén lévő 41 városi jogú település közül 30-ban a népesség többsége magyarnak vallotta magát (pl.: 

Szatmárnémeti - 95%, Nagyvárad - 91%, Marosvásárhely - 89%, Kolozsvár - 82%, Nagybánya - 65%, Arad - 

63%) (6.11. ábra). 
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6.10. ábra. A magyarok számának és arányának változása a mai Erdély területén 

(1910-2002) (fő, %) 

(1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1920, 1956-2002: román népszámlálások nemzetiségi 

adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

1918 ősze és 1924 nyara között 197 ezer magyar menekült át Romániából a trianoni Magyarországra. A 

magyarság számát és arányát a két világháború közötti időszakban a román állami etnikai diszkriminációs 

politika, a különböző népszámlálási, statisztikai manipulációk is csökkentették (pl. a korábban többnyire magyar 

anyanyelvűként nyilvántartott zsidóknak önálló etnikai kategóriába való sorolása). Különösen jelentős volt a 

nagyobb városokban (pl.: Kolozsvár, Nagyvárad, Nagybánya, Szatmárnémeti) a magyarok hivatalos arányának 

csökkenése (6.11. ábra), amihez a román lakosság tömeges betelepedése, betelepítése is hozzájárult (1930-ban 

Erdély városi népességének már csak 37,9%-a volt magyar, 35%-a már román). 
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6.11. ábra. A magyar népesség arányának változása az elcsatolt városokban (1910-1930) 

Forrás: História 2008/6-7. 12. p. 

A második bécsi döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt 43 ezer km2-es területen az 1941-es magyar 

népszámlálás alapján a magyarok aránya 54,6% volt (mintegy 1,3 millió fő). Észak-Erdélyben több mint 1 

milliós román népesség élt, ugyanakkor a továbbra is Romániához tartozó Dél-Erdélyben mintegy 400 ezer 

magyar. A magyar fennhatóságú részt 1940-1943 között 220 ezer román, Erdély déli, román felét pedig 1938-

1944 között 190 ezer magyar menekült hagyta el. A magyar-román migráció eredményeként a mai Erdély déli 

részében a magyarság aránya tovább csökkent, különösen a városok elrománosodása gyorsult fel. 1944-ben 

Észak-Erdélyből a 151 ezer főnyi (1941-es népszámlálás alapján), többségében magyar anyanyelvű és identitású 

izraelita többségét deportálták (csak mintegy harmaduk élte meg a világháború végét, kivándorlásuk miatt 

napjainkban alig 2-3 ezer főre tehető a zsidó nemzetiségűek száma). 

Románia 1944. augusztusi átállását követően Észak-Erdélyből a magyarok, németek tömegesen menekültek 

nyugatra. Az 1948-as népszámláláskor már az erdélyi városok össznépességén belül is a románok érték el az 

abszolút többséget, a magyarok aránya 39%-ra, a németeké 7%-ra csökkent (a szászok és a svábok számát és 

arányát a Szovjetunióbeli kényszermunka is csökkentette, amely legalább 70 ezer főt érintett). 

Az 1950-es évektől, a román szocialista iparosítás és urbanizáció kezdetétől kiemelt jelentőséget kapott az 

erdélyi városok népességszámának drasztikus emelése, amelynek egyik fő célja - a román nemzetpolitikai 

céloknak megfelelően - a magyar jellegű városok elrománosítása volt (Kolozsvár 1957-ben, Nagyvárad 1971-

ben, Szatmárnémeti 1973-ban vált abszolút román többségűvé) (6.12. ábra). 

 

6.12. ábra. A magyar nemzetiség aránya Erdély megyéiben és nagyobb városaiban (1910, 2002) 

Forrás: Hajdú-Moharos J. - Probáld F. 2007/b, 406 p. 

1956-ban Erdély lakosságának 65%-a volt román, 25%-a magyar (1,56 millió fő), 6%-a német nemzetiségű. Az 

erdélyi kisebbségek számának és arányának csökkenése, etnikai háttérbe szorulása (a cigányság kivételével) a 
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következő évtizedekben is folytatódott. Ennek legfőbb okai a következők voltak: a regáti románok (Moldvából, 

Havasalföldről) tömeges bevándorlása Erdélybe; az eltérő népmozgalmi mutatók (pl. a magyarok kisebb 

természetes szaporodása); az etnikai identitás változása, az asszimiláció, amely legerősebben a szórványban 

élőket érintette; a kisebbségek növekvő kivándorlása (németek, zsidók, magyarok - 1975-1992 között 64 ezer 

magyar hagyta el véglegesen Romániát, számuk az egyre romló gazdasági és politikai helyzettel összefüggésben 

különösen a ’80-as évek végén, a ’90-es évek legelején nőtt meg). „Erdély etnikai arculata egyrészt a nemzeti 

kisebbségek rovására és a románok javára lényegesen egyszerűsödött, homogenizálódott, másrészt pedig a 

cigányság lendületes térfoglalása következtében tarkábbá is vált” (Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006, 73. 

p.). 

A legutóbbi, 2002-es romániai népszámlálás adatai alapján Erdély 7,2 millió lakosából 74,7% román, 19,6% 

magyar (1,416 millió fő) magyar, 3,4 % cigány, 0,7-0,7% ukrán-ruszin, illetve német, 0,3% szerb és 0,2% 

szlovák nemzetiségű volt. Anyanyelv szerint a románok aránya 76,7%, a magyaroké 19,8% (1,429 millió fő), a 

cigányoké 1,5%, a németeké 0,6% volt. Az 1992-es népszámlálás adataihoz képest a románok száma Erdélyben 

290 ezer fővel (5,1%), a magyaroké 188 ezerrel (11,7%) lett kevesebb. Becslések szerint a magyarok 

fogyásában a természetes fogyás 56%-kal, a vándorlási veszteség kb. 34%-kal, az asszimiláció, amely szinte 

kizárólag elrománosodást jelentett, kb. 10%-kal részesülhetett. Erdély etnikai térszerkezetében két román (dél-

erdélyi-bihari és északerdélyi-máramarosi), két magyar (székelyföldi és észak-bihari) etnikai tömb, valamint 

közöttük vegyes nemzetiségű zónák figyelhetők meg (6.13. és 6.14. ábra) 

 

6.13. ábra. Erdély nemzetiségeinek területi elhelyezkedése (2002) 

Forrás: http://sebok1.adatbank.transindex.ro/terkep1.php 

 

6.14. ábra. A magyarok aránya Erdélyben (2002) 

Forrás: 

http://sebok1.adatbank.transindex.ro/terkep1.php
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Erd%C3%A9ly_magyarok2002.gif&filetimestamp=200

80706171208 

Erdély 16 megyéje közül kettő (Hargita: 84,6%, Kovászna: 73,8%) továbbra is magyar abszolút többségű. A 

magyarok 47,2%-a a Székelyföld megyéiben (Hargita, Kovászna, Maros), 27,5%-a a Partium területén (Bihar, 

Szatmár, Szilágy, Máramaros), 25,3%-a a Bánságban, Arad-vidéken és Erdély középső területein, kisebb-

nagyobb nyelvszigeteken élt. Már csak 32,6%-uk élt 80% fölötti, 15,8%-uk 50-80% közötti magyar jellegű 

városban és kommunában. A magyarok negyede viszont olyan igazgatási egység lakója volt, ahol 20% alatti 

arányuk miatt anyanyelvük nem számított hivatalosnak, őket fenyegeti leginkább a magyar anyanyelv és etnikai 

identitás elvesztése. 30 ezernél több magyar lakója a székelyföldi városoknak (Marosvásárhely: 70 ezer fő - 

47%, Sepsiszentgyörgy: 46 ezer - 75%, Székelyudvarhely: 35 ezer - 96%, Csíkszereda: 34 ezer - 82%), továbbá 

Kolozsvárnak (60 ezer fő - 19%), Nagyváradnak (57 ezer - 28%) és Szatmárnémetinek (45 ezer - 39%) volt. 

A felekezeti megoszlást tekintve 1992-ben Erdély népességének 69,4%-a ortodox, 11,1%-a római katolikus, 

10,3%-a református, 2,7% görög katolikus, 1%-a unitárius, 0,5%-a evangélikus volt. A nem vallásosak, ateisták 

aránya mindössze 0,2% volt, amely mutatja, hogy a vallásnak, az egyházaknak Erdélyben napjainkig nagy 

jelentősége van. A 2002-es népszámlálás adatai alapján a magyarok relatív többsége, 47,2%-a református, 

41,2%-a római katolikus, 4,6%-a unitárius, 1,2%-a evangélikus volt. 

22. 6.4. Kérdések, feladatok 

1. A 20. századra fókuszálva foglalja össze Erdély történeti földrajzát! 

2. Elemezze, hogyan változott Erdély etnikai megoszlása, térstruktúrája a középkortól a 21. század elejéig! 

7. Erdély társadalomföldrajza 2. 

23. 7.1. Célkitűzés 

Erdély gazdasági életének, a területi különbségeknek a bemutatása. Útiterv-javaslatok összeállítása tanulmányi 

kirándulásokhoz. Topográfiai feladatok megoldása kontúrtérkép segítségével. 

24. 7.2. Tartalom 

A gazdasági élet jellemzése, a területi különbségek vizsgálata. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslatok 

tanulmányi kirándulásokhoz. Topográfiai névjegyzék. 

25. 7.3. A tananyag kifejtése 

25.1. 7.3.1. A gazdasági élet jellemzése, A területi különbségek 
vizsgálata 

Románia gazdaságszerkezetének átalakulása az 1990-es évtized legelején kezdődött. Az átmenet első időszakát 

(1990-2000) legalább kétszámjegyű infláció, a GDP csökkenése és a szocialista korszak kedvezőtlen gazdaság 

szerkezetének lassú változása jellemezte. A szükséges változtatások (például az erőltetett szocialista iparosítás 

eredményeként létrejött, versenyképtelen, veszteséges és piacukat vesztő nagyvállalatok felszámolása, a 

privatizáció és a modernizáció) időszaka elhúzódott. Elsősorban a szekunder, de bizonyos tercier ágazatok is 

jelentős mennyiségű munkaerőt bocsátottak ki, a strukturális munkanélküliség egy részét a primer szektor szívta 

fel (a földtulajdon visszaszolgáltatásával és a termelőszövetkezetek felszámolásával egyidejűleg, s 

mezőgazdasági túlfoglalkoztatást okozva), a foglalkoztatott munkaerő létszáma ennek ellenére jelentősen 

csökkent (Györfy L. 2006). A stratégiai fontosságúnak nyilvánított, szubvencionált bányászati és energetikai 

ágazatokban a reform, a szerkezetváltás és a privatizáció igen lassan haladt, amely a válság elmélyülésével, a 

veszteségek felhalmozódásával járt. A külföldi tőkebefektetések nagysága ebben az évtizedben alacsony volt, 

amelynek legfőbb okai a gazdasági-pénzügyi bizonytalanság, a megfelelő infrastruktúra hiánya, a vontatott 

privatizáció voltak. 

Az átmenet második időszakát (2000-től) makrogazdasági stabilizáció és gazdasági növekedés (2001 és 2008 

között mindössze egyetlen olyan év volt, amikor 5% alatt maradt a gazdaság éves növekedési üteme), a 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Erdély_magyarok2002.gif&filetimestamp=20080706171208
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Erdély_magyarok2002.gif&filetimestamp=20080706171208
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regisztrált munkanélküliek számának csökkenése jellemezte, a magas hozzáadott értéket előállító tercier és 

szekunder ágazatokban emelkedett a foglalkoztatottak száma. Nőtt a külföldi tőkebefektetés, mind a 

privatizáció, mind a zöldmezős beruházások révén. Több éves tárgyalás után 2007. január 1-jén Románia az 

Európai Unió tagja lett. A 2008 őszen kibontakozó nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság kedvezőtlenül 

érintette a román gazdaságot is. 

Románia Magyarország kiemelt gazdasági partnerei közé tartozik. Hazánk évek óta Románia tíz legjelentősebb 

külkereskedelmi partnere között található mind az export, mind az import tekintetében. A 2008-as adatok 

alapján Magyarország a 14. helyet foglalja el a külföldi befektetők rangsorában, s közel 3%-kal részesedik a 

külföldről származó befektetések teljes értékéből (Törzsök E. 2008, 17. p.). 

Romániát jelentős regionális különbségek jellemzik (7.1. ábra), aminek történelmi gyökerei vannak, s a 

gazdasági átalakulást is jelentős területi polarizáció kíséri: „a folyamatok nyertese elsősorban a főváros, majd a 

Kárpátokon belül elhelyezkedő régiók (különösen a Temesvár-központú Nyugati régió), legnagyobb vesztese, 

pedig az EU-integráció szempontjából árnyékban elhelyezkedő (Ukrajna és Moldova határvidékén fekvő) 

Északkeleti régió.” (Molnár E. 2010/a). 

 

7.1. ábra. Románia régióinak gazdasági teljesítménye, fejlettsége a GDP tükrében (2006) (szerk.: Németh G.) 

Forrás: Molnár E. 2010/a 

Erdély három fejlesztési régiója közül Nyugat a legfejlettebb, egy főre jutó GDP-je magasabb a romániai 

átlagnál, Bukarest-Ilfov után a második helyen áll a régiók között (7.2. ábra). Az országos átlaghoz közeli 

értékekkel rendelkezik Közép és Északnyugat régiója, előbbi általában némileg meghaladta az átlagot 1997-

2008 között, míg utóbbi kevéssel elmaradt attól. 
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7.2. ábra. Az egy főre jutó GDP alakulása Románia fejlesztési régióiban (1997-2008) (euróban, folyó áron) 

Adatbázis: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_r_e2gdp&lang=en 

A hat megyéből álló Északnyugat-romániai fejlesztési régió legfejlettebb területi egységei Kolozs és Bihar 

megye (7.3. ábra), központja az Erdély fővárosának tekintett Kolozsvár. Máramaros területének jelentős része 

hátrányos helyzetű (okai: az elválasztó jellegű román-ukrán határ, valamint a bányászat erőteljes visszaesése), 

Szatmár és Szilágy erősen rurális jellegűek, Beszterce-Naszód periférikus fekvése pedig meghatározó volt a 

gazdasági fejlődésre is. A Nyugat-romániai fejlesztési régió vezető települése Temesvár, négy megyéjén belül 

óriási eltérés mutatkozik a kimagaslóan fejlett gazdasággal rendelkező Temes (egész Románia egyik 

legfejlettebb megyéje) és Arad, valamint a szerkezetváltási folyamatot megsínylő Krassó-Szörény és Hunyad 

között (Králik L. 2005). A Közép régió vezető városa az ősi hágókapuváros, a második legjelentősebb romániai 

ipari központ, Brassó. Hat megyéje közül Brassó, Szeben és Fehér a fejlettebbek, míg a magyarok által 

legnagyobb számban lakott megyék, Kovászna, Hargita és Maros a kevésbé fejlettek közé tartozik. 

 

Jelmagyarázat: 1: Bihar, 2: Beszterce-Naszód, 3: Kolozs, 4. Máramaros, 5: Szatmár, 6: Szilágy, 7: Északnyugat, 

8: Fehér, 9: Brassó, 10: Kovászna, 11: Hargita, 12: Maros, 13: Szeben, 14: Közép, 15: Arad, 16: Krassó-

Szörény, 17: Hunyad, 18: Temes, 19: Nyugat, 20: Románia. 

7.3. ábra. Az egy főre jutó GDP alakulása Erdély fejlesztési régióiban és megyéiben (2008) (euróban, folyó 

áron) 

Adatbázis: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_r_e3gdp&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_r_e2gdp&lang=en
http://hu.wikipedia.org/wiki/Északnyugat-romániai_fejlesztési_régió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugat-romániai_fejlesztési_régió
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_r_e3gdp&lang=en
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25.2. 7.3.2. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslatok 
tanulmányi kirándulásokhoz 10 

5 napos tanulmányi kirándulás Erdéyben 1. 

1. nap - Útvonal: Eger – Ártánd – Király-hágó (Pasul Craiului) – Körösfő (Izvoru Crişului) – Kolozsvár (Cluj-

Napoca) (~360 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Király-hágó (582 m): Erdély-kapuja 

2. Körösfő: kazettás mennyezetű református templom, kalotaszegi varrottasok, fafaragások 

3. Kolozsvár: Szent Mihály-templom, Mátyás-szobor, Mátyás király szülőháza, Farkas utcai református 

templom, Házsongárdi temető 

2. nap - Útvonal: Kolozsvár – Torda (Turda) – Tordai-hasadék (Cheile Turzii) – Nagyenyed (Aiud ) – 

Gyulafehérvár (Alba Iulia) – Torockó (Rimetea) (~170 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Torda: sóbánya 

2. Tordai-hasadék: túrázás 

3. Nagyenyed: Bethlen Gábor Kollégium, református vártemplom 

4. Gyulafehérvár: érseki székesegyház, vár, ortodox székesegyház, Batthyaneum (könyvtár) 

3. nap: - Útvonal: Torockó – Verespatak (Roşia Montană) – Kiskoh (Chişcău) – Biharfüred (Stâna de Vale) 

(~250 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Torockó: az Europa Nostra-díjas település megtekintése 

2. Székelykő (Piatra Secuiului) (1.128 m): túrázás 

3. Verespatak: római kori bányák maradványai, Bányászati Múzeum 

4. Kiskoh: Medve-barlang (cseppkőbarlang) 

4. nap: 

1. Egész napos túrázás a Bihar-hegységben 

5. nap - Útvonal: Biharfüred – Nagyvárad (Oradea) – Eger (~310 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Nagyvárad: római katolikus székesegyház, Püspöki palota - Körösvidéki Múzeum, Kanonok-sor, Fekete Sas 

Palota, szecessziós épületek 

25.3. 5 napos tanulmányi kirándulás Erdéyben 2. 

1. nap - Útvonal: Eger – Ártánd – Marosvásárhely (Târgu Mureş) – Szováta (Sovata) – Parajd (Praid) (~530 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

                                                           
10Az összeállítás forrásai: Sós J. - Farkas Z. 2007, Pusztay S. - Zsigmond E. (szerk.) 2002, Vofkori L. 1998, Horváth A. 2003, Juhász A. 
2006, Horváth A. 2009. 
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1. Marosvásárhely - városnézés a székelyek „fővárosában”: Kultúrpalota, Közigazgatási Palota, Teleki Téka, 

vár, református Vártemplom 

2. Szováta: Medve-tó, további sósvizű tavak 

3. Parajd: sóbánya, Só-szoros 

2. nap - Útvonal: Parajd – Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) – Gyilkos-tó (Lacul Roşu) – Békás-szoros (Cheile 

Bicazului) – Gyergyószentmiklós (~120 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Gyergyószentmiklós: séta a főtéren, örmény katolikus templom, Tarisznyás Mártom Múzeum 

2. Gyilkos-tó: túrázás a tó körül, a Kis-Cohárd (1.344 m) megmászása 

3. Békás-szoros: túrázás 

3. nap: - Útvonal: Gyergyószentmiklós – Madéfalva (Siculeni) – Csíkszereda (Miercurea Ciuc) – Csíksomlyó 

(Şumuleu Ciuc) – Gyimesbükk (Ghimeş-Făget) – Csíkszereda (~160 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Madéfalva: a „madéfalvi veszedelem” (1764) emlékműve 

2. Csíkszereda, Csíksomlyó: Mikó-vár, csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor - Erdély leghíresebb 

búcsújáróhelye 

3. Gyimesbükk: gyimesi csángók, „ezeréves” határ - határkövek és a történelmi Magyarország legkeletibb 

vasúti őrháza, Rákóczi-vár romjai 

4. nap: - Útvonal: Csíkszereda – Tusnádfürdő (Băile Tuşnad) – Szent Anna-tó (Lacul Sfânta Ana) – 

Bálványosfüred (Băile Bálványos) – Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc) – Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe) 

(~130 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Tusnádfürdő: Sólyomkő sziklája, Csukás-tó 

2. Szent Anna-tó: túrázás a tó körül és a Mohos-tőzegláp területén 

3. Bálványosfürdő: torjai Büdös-barlang, borvízforrások, gyógyfürdők, Bálványosvár romjai 

4. Kézdivásárhely: udvarteres városszerkezet, eklektikus stílusú városszerkezet 

5. Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum, Székely Mikó Kollégium 

5. nap - Útvonal: Sepsiszentgyörgy – Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) – Farkaslaka (Lupeni) – Korond 

(Corund) – Eger (~ 680km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Székelyudvarhely: városnézés a székelyek legfőbb kulturális központjában 

2. Farkaslaka: Tamási Áron szülőháza (emlékmúzeum) és sírja 

3. Korond: fazekasfalu 

25.4. 5 napos tanulmányi kirándulás Erdéyben 3. 

1. nap - Útvonal: Eger – Battonya – Arad (Arad) – Máriaradna (Radna) – Vajdahunyad (Hunedoara) – Déva 

(Deva) (~460 km) 
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Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Arad: Kultúrpalota, minorita templom, Szabadság-szobor, vértanúk emlékoszlopa 

2. Máriaradna: Mária-kegyhely, búcsújáróhely 

3. Vajdahunyad: vár 

4. Déva: vár 

2. nap - Útvonal: Déva – Nuksora (Nucşoara) – Cârnic menedékház (Cabana Cârnic) – Déva (~130 km) 

1. Egész napos túrázás a Retyezátban 

3. nap: - Útvonal: Déva – Nagyszeben (Sibiu) – Segesvár (Sighişoara) – Fehéregyháza (Albeşti) – 

Szászhermány (Hărman) – Prázsmár (Prejmer) – Brassó (Brașov) (~360 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Nagyszeben: városnézés Szászföld „fővárosában”: Brukenthal Múzeum, evangélikus székesegyház, 

várostorony, Astra Múzeum 

2. Segesvár - városnézés a történelmi központban (UNESCO Világörökség): Óratorony, Diáklépcső, 

evangélikus vártemplom, Dracula-ház 

3. Fehéregyháza: Petőfi-emlékmű, a segesvári csata emlékműve 

4. Szászhermány: szász erődtemplom 

5. Prázsmár: szász erődtemplom (UNESCO Világörökség) 

4. nap: - Útvonal: Brassó – Törcsvár (Bran) – Orsova (Orșova) (~400 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Brassó - városnézés: Fekete templom, régi városháza, Cenk-hegy 

2. Törcsvár: várkastély 

3. sétahajózás a Kazán-szorosban 

5. nap - Útvonal: Orsova – Herkulesfürdő (Băile Herculane) – Temesvár (Timișoara) – Battonya – Eger (~ 

530km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Herkulesfürdő: gyógyvizek – fürdőváros, az OMM egyik leghíresebb fürdőhelye volt 

2. Temesvár - városnézés: római katolikus Dómtemplom, római katolikus püspöki palota, Szerb Ortodox 

Székesegyház, szerb püspöki palota, Temesvári Szépművészeti Múzeum - Barokk Palota, Forradalom 

Emlékmúzeuma 

25.5. 7.3.3. Topográfiai névjegyzék11 > 

Arad (Arad), Beszterce (Bistrița), Békás-szoros (Cheile Bicazului), Borszék (Borsec), Brassó (Brașov), 

Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc), Csíkszereda (Miercurea Ciuc), Dés (Dej), Déva (Deva), Fogaras (Făgăraș), 

Gyergyószentmiklós (Gheorgheni), Gyilkos-tó (Lacul Roşu), Gyulafehérvár (Alba Iulia), Herkulesfürdő (Băile 

Herculane), Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc), Király-hágó (Pasul Craiului), Kolozsvár (Cluj-Napoca), Korond 

(Corund), Kovászna (Covasna), Marosvásárhely (Târgu Mureş), Medgyes (Mediaş), Nagybánya (Baia Mare), 

Nagyenyed (Aiud ), Nagyszeben (Sibiu), Nagyvárad (Oradea), Orsova (Orșova), Parajd (Praid), Petrozsény 

(Petroșani), Resicabánya (Reșița), Segesvár (Sighişoara), Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), Szatmárnémeti 

                                                           
11Az összeállítás alapvető forrása: Hajdú-Moharos J.- Probáld F. 2007/b. 
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(Satu Mare), Szent Anna-tó (Lacul Sfânta Ana), Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc), Szováta (Sovata), 

Temesvár (Timișoara), Torda (Turda), Torockó (Rimetea), Tusnádfürdő (Băile Tuşnad), Vajdahunyad 

(Hunedoara), Verespatak (Roşia Montană), Zilah (Zalău) 

6.2. ábra. Fejlesztési régiók Erdélyben 

26. 7.4. Kérdések, feladatok 

1. Elemezze a rendszerváltás utáni Románia gazdasági életének átalakulását, és az országon belüli regionális 

különbségeket, különös tekintettel az erdélyi fejlesztési régiókra és megyékre! 

2. Egy néhány napos tanulmányi kiránduláshoz állítson össze saját útiterv-javaslatot, s készítsen prezentációt az 

idegenforgalmi vonzerőkről Erdély megadott területére vonatkozóan! 

3. Kontúrtérképen jelölje be a megadott topográfiai helyeket! 

8. A felvidék társadalomföldrajza12 

27. 8.1. Célkitűzés 

A Felvidék térszerkezeti helyének és természetföldrajzi jellemzőinek a bemutatása. Történeti földrajzi és 

népességföldrajzi (különös tekintettel a népességszám és az etnikai megoszlás alakulására) összefoglalás. A 

Felvidék gazdasági életének, a területi különbségeknek a bemutatása. Útiterv-javaslatok összeállítása 

tanulmányi kirándulásokhoz. Topográfiai feladatok megoldása kontúrtérkép segítségével. 

28. 8.2. Tartalom 

Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. századra fókuszálva. A 

népességszám alakulása, etnikai megoszlás, különös tekintettel a magyarságra. A gazdasági élet jellemzése, a 

területi különbségek vizsgálata. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslatok tanulmányi kirándulásokhoz. 

Topográfiai névjegyzék. 

29. 8.3. A tananyag kifejtése 

29.1. 8.3.1. Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők 

A régi magyar nyelvben a történeti Magyarország északi, hegyvidéki területét Felföldnek nevezték, amelyhez 

nem tartozott hozzá a Kisalföld északi, a Duna bal parti része, viszont a mai (magyarországi) Északi-

középhegységet is magában foglalta. A Felső-Magyarország kifejezést a történettudomány használja, de 

területileg ez a meghatározás nem terjed ki a Pozsonyhoz közeli megyékre. A Felvidék megnevezés a 19. 

században jelent meg, akkor a többségében szlovákok által lakott, lengyel határhoz közeli magas hegyeket 

értették alatta. 1920 után kapott a kifejezés politikai tartalmat, azóta a mai Szlovákia területének egészét értjük 

alatta (Mezei I. 2008, pp. 21-22.). Jegyzetünkben a továbbiakban a Felvidék megnevezést Szlovákia 

szinonimájaként használjuk. 

Szlovákia mai területén a 20. században jó néhányszor a magyarok rovására, a szlovák döntéshozók nacionalista 

céljainak megfelelően történt a közigazgatási térfelosztás (Kocsis K. 2002). Szlovákia az 1996-os közigazgatási 

reform óta 8 kerületre (kraj), azon belül összesen 79 járásra (okres) oszlik (8.1. ábra). 

                                                           
12A Felvidék tanulmányozásához kiemelten ajánlott irodalom: Horváth Gy. (szerk.) 2004. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1996
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8.1. ábra. Szlovákia kerületei az 1996-os közigazgatási reform után 

Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Szlovakia_keruletei2.png&filetimestamp=20070127164

902 

Az Európai Unió területi-statisztikai szintjeinek az alábbi egységek felelnek meg: az ország egésze alkotja a 

NUTS 1 szintet, a 4 fejlesztési régió a NUTS 2 szintet, a 8 kerület jelenti a NUTS 3, a 79 járás a NUTS 4 és a 

2.928 település pedig a NUTS 5 szintet (2.2. táblázat). 

A Felvidék jelentős része hegyvidéki jellegű, a Kárpátok foglalja el majdnem teljesen az északi felét (8.2. ábra). 

A Kárpátok legmagasabb vonulata a Magas-Tátra, a Gerlachfalvi-csúccsal (2.655 m). A Felvidék déli része 

inkább síkvidéki (Erdőháti-alföld, Dunamenti-alföld, Kelet-Szlovákiai-alföld), míg nyugaton és keleten széles 

völgyekkel szabdalt dombság a jellemző. 

 

8.2. ábra. A Felvidék domborzati térképe 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Slovakia_topo.jpg 

A Felvidék legnagyobb része a Duna vízgyűjtő területe. Legfontosabb folyói a Duna, a Vág, a Garam, a Nyitra, 

az Ipoly, a Hernád és a Bodrog. A Szepesség vizeit a Poprád-folyó gyűjti össze, azt a Dunajecbe vezeti, amely a 

Visztula mellékfolyója. A legtöbb természetes tó a Magas-Tátrában található, melyek egy része tengerszem (pl.: 

Csorba-tó, Poprádi-tó, stb.). 

29.2. 8.3.2. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. századra 
fókuszálva 

Az első szláv fejedelemség a Felvidék területén a 9. században jött létre Nyitra központtal. A fejedelemség már 

833-ban beolvadt a tőle nyugatra kialakuló Nagymorva Birodalomba (több kutató elmélete szerint ez az 

államalakulat nem az északi Morva folyó völgyében, hanem délen, a mai Szerbia területén található Morava 

völgyében keletkezett). 863-ban a bizánci hittérítő testvérpár Cirill és Metód a kereszténység felvételében és a 

szláv keresztény liturgia megteremtésében játszott kiemelkedő szerepet. A birodalom legnagyobb kiterjedését I. 

Szvatopluk (871-894) alatt érte el. Jelentős politikai, vallási fordulatot jelentett uralkodása idején a nyugati 

kereszténység irányába történt váltás. A szlovák történészek, politikusok és a lakosság jelentős része a rövid 

életű Nagymorva Birodalomra vezeti vissza a mai szlovák állam eredetét, s ezt a szlovák alkotmányban is 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Szlovakia_keruletei2.png&filetimestamp=20070127164902
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Szlovakia_keruletei2.png&filetimestamp=20070127164902
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kárpátok
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Slovakia_topo.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vízgyűjtő_terület
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vág
http://hu.wikipedia.org/wiki/Garam
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitra_(folyó)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hernád
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bodrog_(folyó)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szepes_vármegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Poprád-folyó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dunajec
http://hu.wikipedia.org/wiki/Visztula
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorva_birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Morava&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szvatopluk
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szvatopluk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorva_birodalom
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megfogalmazzák. A birodalom ezután a belső viszályok miatt gyorsan hanyatlásnak indult, teljes szétesését 

pedig a honfoglaló magyarok támadásai idézhették elő. A magyarság aztán a 10. században fokozatosan 

birtokba vette a Felvidéket. Szent István államalapítása után a terület a Magyar Királyság része lett, s ezután 

megindult a vármegyerendszer és az egyházszervezet kiépítése. A középkorból kiemelésre érdemes, hogy a 

nemesfémek érceinek bányászata Magyarországon a 12-15. században élte virágkorát (a 13. század második 

felében évi 1.000 kg aranytermeléssel a világtermelés 1/3-át, az európai termelés kb. 80%-át adta; míg 10.000 

kg/éves ezüsttermelése a kontinens termelésének 1/4-e volt) (Frisnyák S. 1990, 33. p.), s ebben meghatározó 

szerep jutott az ún. alsó-magyarországi és a felső-magyarországi bányavárosoknak.13 

Az ország három részre szakadása után a királyi Magyarország alapvetően a Felvidékkel és a Dunántúl egy 

részével volt azonos (a törökök a Felvidék déli részén is foglaltak el területeket). Buda és Székesfehérvár eleste 

után Pozsony lett a koronázóváros és a magyar országgyűlések székhelye. Esztergom elfoglalásával az érseki 

hivatal Nagyszombatba költözött. Az Oszmán törökök kiűzése után a térség relatív súlya csökkent a Magyar 

Királyságon belül, de Pozsony főváros maradt egészen 1848-ig. 

A 18. században a Felvidék továbbra is Magyarország gazdaságilag legfejlettebb területei közé tartozott, 

amelyhez a 15. században kimerültnek tűnő bányák újbóli megnyitása is hozzájárult. A 18. század végén 

Európa-szerte kibontakozó nemzeti ébredés a szlovák irodalmi nyelv megteremtésében, majd kulturális jogok és 

területi autonómia követelésében nyilvánult meg. 1861-ben Turócszentmártonban fogadták el a Szlovák Nemzet 

Memorandumát, amelyben a szlovák nemzet politikai elismerését, a Felvidék különállását, szlovák hivatali és 

iskolai tanítási nyelv elfogadását követelték. A követelések elutasították, s a szlovákság kisebbségi helyzete a 

dualizmus idején sem javult 

Az Osztrák-Magyar Monarchia I. világháborús veresége után Prágában 1918. október 28-án kikiáltották a 

Csehszlovák Köztársaságot, amihez az október 30-ai turócszentmártoni ún. Szlovák Nemzet Kinyilvánítással a 

szlovák politikai vezetők is kifejezték csatlakozási szándékukat (Csehszlovákia létrejöttében a cseh Masaryknak 

és Benešnek, valamint a szlovák Štefániknak volt kiemelkedő szerepe). 1919 elejére a Csehszlovák Légió 

egységei lényegében elfoglalták az általuk követelt területeket (Balassagyarmaton kiverték a megszálló cseh 

helyőrséget, ezért a város a „Civitas Fortissima” (Legbátrabb Város) megtisztelő nevet kapta). A Magyar 

Tanácsköztársaság északi hadjáratának eredményeként 1919 májusában-júniusában jelentős területek foglaltak 

vissza a magyar csapatok, de ez csak ideiglenesnek minősült. A trianoni békediktátum végül több mint 61 ezer 

km2-nyi területet juttatott Csehszlovákiának (2.4. ábra, 2.1. táblázat). Kárpátalja területe is az újonnan, 

mesterségesen létrehozott államhoz került, nem valósult meg viszont a trianoni Magyarország nyugati részére 

elképzelt csehszlovák-szerb korridor, s a Csehszlovák állam nem kapta meg a trianoni Magyarország általa 

igényelt északi területeit (8.3. ábra). 

 

8.3. ábra. Cseh területi elképzelések a béketárgyalások előtt 

Forrás: Történelmi Világatlasz. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1991. 131. p. 

                                                           
13Az alsó-magyarországi királyi bányavárosok a Garam és mellékvölgyei mentén helyezkedtek el (pl.: Körmöcbánya, Selmecbánya, 

Besztercebánya), a felső-magyarországi bányavárosok pedig elsősorban a Gömör-Szepesi-érchegység területén (pl.: Gölnicbánya, Rozsnyó, 
Igló, valamint Rudabánya, Telkibánya). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Honfoglaló_magyarok&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Országgyűlés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_török_kiűzése_Magyarországról
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Királyság
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Királyság
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szlovák_Nemzet_Kinyilvánítása&action=edit&redlink=1
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Ezen a területen 3,5 millió fő élt az 1910-es népszámlálás szerint, 30,3%-uk (1,06 millió fő) volt magyar 

anyanyelvű. A határvonal futásában a csehszlovák politikai, stratégiai, gazdasági érdekek érvényesültek (a 

nyugati részen a Duna, a keleti részen pedig a transzverzális vasútvonal játszott vezető szerepet - 6.6. ábra), az 

etnikai szempontokat, földrajzi viszonyokat itt is figyelmen kívül hagyták. Az új határvonal vonzáskörzeteket 

szakított szét (6.7. ábra), jelentős nehézségeket okozva a határ mindkét oldalán (gondoljunk például 

Balassagyarmatra, Sátoraljaújhelyre, Esztergomra, vagy a határon túlra került Pozsonyra, Kassára, 

Révkomáromra). 

Az első Csehszlovák Köztársaságban a szlovákok alárendelt helyzetbe kerültek, kevés sikerrel vették fel a 

versenyt a Monarchia legerősebb gazdaságával rendelkező Csehországgal, a fejlett cseh ipar felvevőpiacának és 

élelmiszerszállítójának szerepét kapták. Az ennek reakciójaként megerősödő szlovák autonómiatörekvések az 

1930-as évek második felében jelentős mértékben hozzájárultak Csehszlovákia felbomlásához (Hajdú-Moharos 

J. - Probáld F. 2007/a). 

1938 szeptemberében a müncheni egyezmény értelmében Németországhoz került a Szudéta-vidék, a cseh 

országrészek német többségű területei. A sikertelen kétoldalú magyar-csehszlovák tárgyalások után az 1938. 

november 2-án, német-olasz döntőbíróság által hozott első bécsi döntésben Magyarországnak ítélték a Felvidék 

és Kárpátalja déli sávját, 11.927 km2 területet, 1,04 millió lakossal, melynek 84,4%-a magyar, 11,9%-a szlovák 

anyanyelvű volt (6.8. ábra). A kijelölt új határ nagyjából a magyar-szlovák nyelvhatárt vette alapul, etnikai 

revíziót valósított meg. 1939 márciusában a maradék Csehszlovák állam is darabokra hullott: a cseh 

országrészeket a németek megszállták (Cseh-Morva Protektorátus néven a Harmadik Birodalom része lett); 

1939. március 14-én német védnökség alatt létre jött az első „független” szlovák állam, a Szlovák Köztársaság, 

melynek 38.055 km2-nyi, alapvetően a szlovák etnikai térre kiterjedő területén 1940-ben 2,6 millió lakos élt. A 

magyar nemzetiségűek száma 67 ezer fő volt (a zsidó vallásúak kötelezően csak zsidó származásúnak vallhatták 

magukat, 1940-ben 89 ezer zsidó személy élt az országban, akiknek többsége magyar anyanyelvűnek vallotta 

magát); Kárpátalja maradék részét pedig Magyarország foglalta vissza. 

Bár a németekkel szemben 1944 augusztusában kitört szlovák nemzeti felkelést 1-2 hónap alatt legyőzték, az 

esemény Csehszlovákia szövetségi oldalon való részvételét támasztotta alá. Ezért 1945-ben a győztes hatalmak 

helyreállították Csehszlovákia 1937-es határait, két eltéréssel: Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták, az 1947. 

február 10-én aláírt párizsi béke pedig Csehszlovákiához csatolt három magyar falut (Horvátjárfalu, Oroszvár, 

Dunacsún) a Pozsonyi-hídfő védelmére. (8.4. ábra)14 

 

8.4. ábra. A pozsonyi hídfő 

                                                           
14Ennek a döntésnek az 1990-es évek elején, a Bősi vízerőmű építésekor, a Duna elterelésekor lett fontos stratégiai jelentősége. 
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Forrás: Palotás Z. 1990, 85. p 

1945-ben meghirdették a Kassai kormányprogramot, amely deklarálta a németek és a magyarok kollektív 

háborús bűnösségét. A kormányprogram végrehajtása a Szlovák Nemzeti Tanács által hozott törvények és az 

elnök által kiadott rendeletek, az ún. Beneš-dekrétumok révén történt meg. 

Az 1940-es évtized második felében Csehszlovákiában is bekövetkezett a kommunista hatalomátvétel, s az 

ország a szocialista tömb tagja lett. Az 1968-as „prágai tavasz” gazdasági és politikai reformtörekvéseit a Varsói 

Szerződés (köztük Magyarország) katonai beavatkozása állította le. 1969. január 1-jétől életbe lépett a 

föderációs berendezkedésről szóló törvény, melynek értelmében két nemzeti köztársaság jött létre, a Cseh 

Szocialista Köztársaság és a Szlovák Szocialista Köztársaság. Mindkét köztársaság saját nemzeti parlamentet és 

saját köztársasági kormányt hozott létre, s ezek felett álltak az ún. föderális intézmények. Ez a föderáció 

azonban valójában csak formálisan működött, az ún. nemzeti szerveknek nem volt igazi beleszólásuk az állam 

működésébe (Gulyás L. 2005). 

Az 1989-es rendszerváltás („bársonyos forradalom”) után a két tagköztársaság elkülönülése felgyorsult, mindkét 

fél a szétválás mellett döntött (a csehek úgy gondolták, hogy az elmaradottabb szlovák rész nélkül gyorsabb lesz 

a fejlődésük, hamarabb bekerülnek az európai integrációba; míg a szlovákok önálló államot szerettek volna), s 

1993. január elsején a „bársonyos válással”, azaz békés úton kettévált az ország. 

Az 1990-es években, a nacionalista erők kormányzása idején az ország politikailag nemzetközi szinten 

fokozatosan elszigetelődött, s úgy tűnt, hogy kimaradhat az Európai Unió bővítésének első köréből, de az 1998-

as kormányváltás után felerősödtek ilyen jellegű törekvései, s 2004. május elsején Szlovákia is az EU tagjává 

vált (abban az esztendőben NATO-tag is lett). 

29.3. 8.3.3. A népességszám alakulása, etnikai megoszlás, 
különös tekintettel a magyarságra 15 

A szlávok a Felvidék területén a 6. században jelentek meg. A középkor folyamán a királyi és a 

magánbirtokokra (tervszerűen) újabb telepesek érkeztek, akiknek többsége a Kárpátok túloldaláról, főként 

morva, cseh, lengyel és ruszin területekről áramlott a Kárpát-medence északi részébe. A különféle eredetű szláv 

népelemek aztán már a Magyar Királyság területén „integrálódtak összefüggő és egységesülő nyelvű 

etnikummá, amely még a 14. században is a szlávság ősi, összefoglaló nevét (Slovenin) használta, s majd csak a 

15. század folyamán kezdte önmagát a megkülönböztető slováci, slovák néven nevezni.” (Gál Z. 2004, 33. p.). 

Kezdetben elsősorban a hegyekben és a kisebb falvakban éltek, s csak a 16. századtól kezdtek el az addig 

németek és magyarok által lakott felvidéki városokban nagyobb számban megjelenni. 

A szepességi szászok, egy németajkú népcsoport, a 12-13. században telepedett le a magyar uralkodók hívására 

a vármegyében. A Szepesség német Zips elnevezése alapján cipszereknek hívták őket, s különféle 

kiváltságokkal rendelkeztek (ezeket II. József rendeletei és az 1876. évi közigazgatási reform számolta fel). A 

16. század közepétől kezdődően a szászok többsége a németországi reformáció hatására az evangélikus vallást 

vette fel. 

A 15-16. század fordulóján a felvidéki vármegyék területén legalább 413 ezer lakos élhetett, akiknek relatív 

többsége (45%) szláv (szlovák, ruszin, lengyel), 38%-a magyar és 17%-a német lehetett (a tíz legnépesebb város 

német többségű volt) (8.1. táblázat). 

8.1. táblázat. A népesség etnikai összetételének változása Felső-Magyarországon* (1495-1880) és Szlovákia 

mai területén (1880-2001) (fő - %) 
 

Év Össznépesség Szlovák Cseh Magyar Német Ruszin Egyéb 

1495 413.500 - 100 186.000 - 45,0** 
 

157.000 

- 38,0 
70.500 - 

17,0 

  

1720 100% 67,6%** 
 

22,9% 9,5% 
  

                                                           
15Az alfejezet alapvető forrása: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006, pp. 43-59. + CD-melléklet. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szlovák_Nemzeti_Tanács&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beneš-dekrétumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._század
http://hu.wikipedia.org/wiki/Evangélikus_kereszténység
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1880 2.458.273 - 100 1.512.991 - 61,5 
 

602.525 

- 24,5 
241.381 

- 9,8 
80.342 

- 3,3 
21.034 - 

0,9 

1880 2.460.865 - 100 1.502.565 - 61,1 
 

545.889 

- 22,2 
228.581 

- 9,3 
78.402 

- 3,2 
105.428 

- 4,2 

1910 2.916.086 - 100 1.687.800 - 57,9 
 

880.851 

- 30,2 
198.461 

- 6,8 
97.037 

- 3,3 
51.937 - 

1,8 

1921 2.958.557 - 100 1.952.866 - 66,0 72.137 - 

2,4 
650.597 

- 22,0 
145.844 

- 4,9 
88.970 

- 3,0 
48.143 - 

1,7 

1930 3.254.189 - 100 2.224.983 - 68,4 120.926 

- 3,7 
585.434 

- 18,0 
154.821 

- 4,8 
95.359 

- 2,9 
72.666 - 

2,2 

1941 3.536.319 - 100 2.385.552 - 67,4 17.443 - 

0,5 
761.434 

- 21,5 
143.209 

- 4,0 
85.991 

- 2,4 
142.690 

- 4,2 

1950 3.442.317 - 100 2.982.524 - 86,6 40.365 - 

1,2 
354.532 

- 10,3 
5.179 - 

0,1 
48.231 

- 1,4 
11.486 - 

0,4 

1970 4.537.290 - 100 3.878.904 - 85,5 47.402 - 

1,0 
552.006 

- 12,2 
4.760 - 

0,1 
42.238 

- 1,0 
11.980 - 

0,3 

1991*** 5.274.335 - 100 4.519.328 - 85,7 59.326 - 

1,1 
567.296 

- 10,7 
5.414 - 

0,1 
30.478 

- 0,6 
92.493 - 

1,8 

1991**** 5.274.335 - 100 4.445.303 - 84,3 56.487 - 

1,1 
608.221 

- 11,5 
7.738 - 

0,1 
58.579 

- 1,1 
98.007 - 

1,9 

2001*** 5.379.455 - 100 4.614.854 - 85,8 44.620 - 

0,8 
520.528 

- 9,7 
5.405 - 

0,1 
35.015 

- 0,7 
159.033 

- 2,9 

2001**** 5.379.455 - 100 4.512.217 - 83,9 48.201 - 

0,9 
572.929 

- 10,7 
6.343 - 

0,1 
62.786 

- 1,2 
176.979 

- 3,2 

* Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Trencsén, Turóc, Árva, Liptó, Zólyom, Gömör-Kis-Hont, Szepes, Abaúj-Torna, 

Sáros, Zemplén megyék 1914. évi területe 

** a ruszinokkal és a lengyel-gorálokkal együtt 

*** nemzetiségi adatok 

**** anyanyelvi adatok 

(1495, 1720: becslés; 1880, 1910: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1941: magyar és szlovák 

népszámlálások összesített adatai; 1921, 1930, 1950-1991: csehszlovák népszámlálások adatai; 2001: szlovák 

népszámlálás adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

A 16-17. századi hadjáratok, háborús pusztítások többnyire a déli, magyarlakta területeket sújtották, különösen 

1663-1685 között, amikor a Dunától északra fekvő magyar etnikai terület nagy része az Oszmán Birodalom 

hódoltsági területévé vált. 

A 18. század elejétől a Magyar Királyság relatíve túlnépesedett északi, nyugati és elnéptelenedett déli, középső 

területei között jelentős migráció zajlott, azaz a Felvidék területéről magyarok, szlovákok vándoroltak a délebbi 

országrészekbe. Az elpusztult, illetve elvándorolt magyarok helyére egyre nagyobb számban szlovákok (kisebb 
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részben ruszinok) költöztek, s az 1720-as adatok alapján a magyarok aránya már nem érte el az 1/4-et sem. A 

század folyamán a középkori szlovák-magyar etnikai határ erőteljesen dél felé, mélyen a síkvidéki területekre 

tolódott, és a magyar etnikai területeken újabb és újabb szlovák (és ruszin) nyelvszigetek jöttek létre. 

A 18. század végétől a 19. század második feléig tartó időszakot is a 17. század második felében megindult 

szlovák etnikai expanzió jellemezte. A Kiegyezést követően viszont a magyarság számára kedvező etnikai 

folyamatok (németek, zsidók, szlovákok természetes asszimilációja, önkéntes visszamagyarosodás - szlovák 

kutatók szerint erőszakos magyarosítás, statisztikai manipulációk) indultak el, amelynek eredményeként 1910-

ben a Felvidéken (Szlovákia mai területén) a 2,9 milliós lakosság 30,2%-a (880.851 fő) vallotta magát magyar 

anyanyelvűnek (a szlovák anyanyelvűek aránya 57,9, a németeké 6,8% volt) (8.1. táblázat és 8.5. ábra). 

 

8.5. ábra. A magyarok számának és arányának változása Szlovákia mai területén 

(1910-2001) (fő, %) 

(1910: magyar népszámlálás anyanyelvi adatai; 1941: magyar és szlovák népszámlálások összesített adatai; 

1921, 1930, 1950-1991: csehszlovák népszámlálások nemzetiségi adatai; 2001: szlovák népszámlálás 

nemzetiségi adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

A trianoni békediktátummal a Felvidék (és Kárpátalja) Csehszlovákiához került, amely kezdettől fogva az 

ellenségesnek tekintett magyar lakosság számának csökkentésére, a magyar etnikai tér kolonizációs 

fellazítására, az etnikai határ menti, hagyományosan magyar többségű városok elszlovákosítására, 

„csehszlovakizálásra” törekedett. A hatalomváltást követően, 1918-1924 között 107 ezer magyar menekült el a 

Csehszlovákiához került területekről (kb. 88 ezren a Felvidékről) a trianoni Magyarországra, akiknek helyére 

cseh lakosság érkezett. Az előbb említett folyamatok, valamint az egzisztenciális okokkal összefüggő 

asszimiláció, a magyar izraeliták „zsidó” etnikai kategóriába sorolása, a statisztikai manipulációk, népszámlálási 

visszaélések következtében 1930-ra a magyarként összeírtak száma (585 ezer fő) és aránya (18%) igen 

jelentősen visszaesett (8.1. táblázat, 8.5. és 6.11. ábra). 

A Felvidéknek az első bécsi döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt részén az 1941-es népszámláláskor 

857.529 lakost írtak össze, akiknek 85%-a (728.904 fő) magyar, 13,2%-a szlovák anyanyelvűnek vallotta magát. 

A II. világháború tragikus fejleménye, hogy a Felvidék területén élő zsidók száma 1930-1950 között (főként a 

Holocaust miatt) 136 ezerről 7,5 ezerre csökkent. 

Az 1945-ös hatalomváltással megindult a csehszlovák nemzetállam megteremtését szolgáló etnikai tisztogatás, a 

háborús bűnbaknak, Csehszlovákia felbomlasztóinak kikiáltott németek és magyarok teljes jogfosztása, 

gazdasági tönkretétele. Végső célként a teljes kitelepítésüket fogalmazták meg (Kassai kormányprogram, Beneš-

dekrétumok). 1945 júliusáig 32 ezer olyan magyart utasítottak ki Csehszlovákiából, akik az első bécsi döntés 

után költöztek a Magyarországhoz visszatért területekre. A potsdami konferencián (1945. augusztus 2.) a 

győztes szövetséges hatalmak (elsősorban az Egyesült Államoknak köszönhetően) elutasították a csehszlovák 

kormánynak a magyarok egyoldalú kényszer-kitelepítésére vonatkozó kérését (a németekre vonatkozót viszont 

nem). Nemzetközi nyomásra azonban Magyarország 1946 februárjában Csehszlovákiával a paritás elvén 

nyugvó „lakosságcsere” egyezményt írt alá. Ennek értelmében annyi felvidéki magyart telepíthettek át 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Beneš-dekrétumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beneš-dekrétumok
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Csehszlovákiából Magyarországra, amennyi magát szlováknak valló magyar állampolgárt szociális ígéretekkel a 

Csehszlovák Áttelepítési Bizottságok Magyarországon áttelepülésre tudtak csábítani. A „lakosságcsere” 1947-

48-ban a hivatalos adatok szerint 74-74 ezer főt érintett. A csehszlovák hatóságok 1946 októbere és 1947 

februárja között mintegy 44 ezer magyart a cseh országrészbe (elsősorban a németek kitelepítése után „kiürült” 

Szudéta-vidékre) deportáltak, akik csak évek múlva térhettek vissza a Felvidékre. A Felvidék etnikai 

összetételére az 1946-47-ben lefolytatott ún. „reszlovakizáció” is nagy hatást gyakorolt. Ennek keretében a 

jogfosztott magyarság több mint fele (382 ezer fő) kérte az állampolgári jogot és a szülőföldön való maradást 

jelentő szlovákká minősítést (közülük 283 ezer magyar „reszlovakizálását” engedélyezték). Az előbb említett 

magyarellenes intézkedésekkel párhuzamosan az 1940-es évtized második felében intenzíven folyt a magyar 

etnikai területeken a szlovák kolonizáció, melynek súlypontját a nyelvhatár menti városok, a közlekedési 

csomópontok és a legértékesebb mezőgazdasági térségek képezték. A fent említett folyamatok következtében az 

1950-es népszámlálás idején a Felvidék mai területén mindössze 355 ezer magyart (10,3%) írtak össze. 

1950 után a „reszlovakizált” magyarok többsége a népszámlálás során újra magyarnak vallotta magát. 1991-ig, 

az utolsó csehszlovák népszámlálásig létszámuk folyamatosan, bár egyre csökkenő mértékben gyarapodott (8.1. 

táblázat és 8.5. ábra), aminek legfőbb oka a természetes asszimilációt, elszlovákosodást is meghaladó 

természetes szaporodásuk volt. 

1991 és 2001 között a magukat magyar nemzetiségűeknek vallók száma 8,3%-kal, a magyar anyanyelvűek 

száma 5,8%-kal csökkent (különösen a magyar etnikai tömbök peremén, a magyar-szlovák érintkezési zónában), 

s tovább folytatódott a magyar etnikai tömbök „repedezése”, korábbi magyar jellegének halványulása. Ebben 

főként a Mečiar-kormányzat idején (1992-98) felkorbácsolt magyarellenes indulatok, intézkedések és a 

természetes asszimilációval összefüggő nemzetváltás játszott vezető szerepet. 

Szlovákia nyelvi-etnikai térszerkezete alapvetően duális jellegű, a szlovák-magyar nyelvhatártól északra 

alapvetően szlovákok, attól délre magyarok élnek (Kelet-Szlovákia területén alakultak ki kisebb-nagyobb cigány 

többségű etnikai mikrokörzetek). 

2001-ben Szlovákia 5,38 millió lakosából 85,8% szlovák, 9,7% (520.528 fő) magyar nemzetiségű volt. A 

magyar anyanyelvűek száma (572.929 fő) és aránya (10,7%) ennél magasabb. A magyaroknak már csak 34,2%-

a élt olyan településen, ahol arányuk 80% fölötti, 41,9%-uk ahol arányuk 50-80% közötti (a magyar abszolút 

többségű települések száma nemzetiség szerint 410, anyanyelv alapján 437). 10,5%-uk olyan településen élt, 

ahol nyelvük nem számít hivatalosnak, tehát arányuk nem éri el a helyi népesség 20%-át. 10 ezernél több 

magyar nemzetiségű lakója négy városnak volt: Komárom (22 ezer), Dunaszerdahely (19 ezer), Pozsony (16 

ezer), Érsekújvár (12 ezer). Nemzetiség szerint 13 (anyanyelv alapján 14) város magyar abszolút többségű. A 

magyar anyanyelvűek aránya 80% fölötti volt négy városban: Királyhelmec (88,1%), Nagymegyer (87,9%), 

Gúta (83,3%), Dunaszerdahely (82,8%). A felvidéki magyarságnak hat kisebb-nagyobb részre szakadt etnikai 

magterülete (ahol arányuk 80% feletti) különíthető el: 1. Csallóköz-Dél-Mátyusföld, 2. Párkány-vidék (Alsó-

Garam mente), 3. Ipolynyék-vidéke (DK-Hont), 4. Dél-Gömör, 5. Torna, 6. Bodrogköz-Ungvidék (8.6. ábra). 

 

8.6. ábra. A magyar etnikai terület a Felvidéken (2001) 

Forrás: Törzsök E. (szerk.) 2008, 37. p. - http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf 

A déli, magyar etnikai területen öt, szlovák népességű régió osztozik, a magyar nemzetiségűek aránya a 2001-es 

népszámlálás alapján csak a nyitraiban (27,6%) és a nagyszombatiban (23,7%) haladta meg a 20%-ot (8.2. 

http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf
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táblázat). A járások területének kialakítása is oly’ módon történt, hogy csak a dunaszerdahelyiben és a 

komáromiban van magyar abszolút többség. 

8.2. táblázat. A magyar nemzetiségűek száma és aránya Szlovákia kerületeiben (2001) 
 

Kerület Össznépesség száma (fő) Magyar nemzetiségűek száma 

(fő) 
Magyar 

nemzetiségűek 

aránya (%) 

Pozsony (Bratislava) 599.015 27.434 4,6 

Nagyszombat (Trnava) 551.003 130.740 23,7 

Nyitra (Nitra) 713.422 196.609 27,6 

Trencsén (Trenčín) 605.582 1.058 0,2 

Zsolna (Ţilina) 692.332 660 0,1 

Besztercebánya (Banská 

Bystrica) 
662.121 77.795 11,7 

Kassa (Košice) 766.012 85.415 11,2 

Eperjes (Prešov) 789.968 817 0,1 

Forrás: Kocsis K. 2002, 149. p. 

2001-ben Szlovákia lakosságának 68,9%-a római katolikusnak, 6,9%-a evangélikusnak, 4,1%-a görög 

katolikusnak, 2%-a reformátusnak vallotta magát. 1991-ben a szlovákiai magyarok 64,9%-a vallotta magát 

római katolikusnak, 1,4%-a görög katolikusnak, 11,4%-a reformátusnak, 2,2%-a evangélikusnak, 12,9% nem 

jelölt meg felekezetet, 0,6% pedig a felsoroltakon kívüli felekezetet határozott meg. 

29.4. 8.3.4. A gazdasági élet jellemzése, A területi különbségek 
vizsgálata 

Létrejötte után egy háromosztatú Csehszlovákiáról beszélhetünk: a nyugati régió (Csehország, Morvaország és 

Szilézia) az ország legfejlettebb része volt, a fejlett európai országoknak számító Németország és Ausztria 

adatainak megfelelő szinttel; Kárpátalja a legelmaradottabb; közöttük található Szlovákia fejlettsége (Gulyás L. 

2005). 

A szocialista időszakban a csehszlovák gazdaság egyre jobban lemaradt a világgazdaság fejlődésétől, miközben 

az országon belül egy regionális fejlettségi kiegyenlítődés zajlott le: Szlovákia gazdasági téren megközelítette és 

elérte a csehországi részek szintjét (a szlovákiai beruházásokat, iparosítást a csehországi elvonásokból 

finanszírozták). Ezzel a folyamattal párhuzamosan a szlovákiai magyarság gazdasági téren komoly hátrányba 

került: a gazdaságpolitika diszkriminálta a dél-szlovákiai magyar kisebbséget (Gulyás L. 2004). A szocialista 

korszakban főleg a kohászat és a hadiipar fejlődött, aminek legfőbb oka az országrész stratégiai helyzete (a 

Szovjetunióhoz közelebbi fekvés), valamint a területi kiegyenlítést célzó beruházási politika volt, s ez a 

piacgazdasági átmenet során jelentős szerkezeti aránytalanságokat eredményezett. 

A ’90-es évek végére Szlovákia mind a politikai, mind a gazdasági átmenet tekintetében elmaradt a környező 

országoktól. Ezt a korszakot a hatalmas állami beruházásokkal mesterségesen szított gazdasági növekedés, 

zavaros privatizációs ügyek és korrupció jellemezték, miközben a politikában autokratikus elemek jelentek meg 

(Renczes Á. 2010). A gazdaság elsősorban az 1998 után bevezetett reformok (adórendszer, vállalkozóbarát 

intézkedések, kedvezmények külföldi stratégiai beruházóknak, megszorítások) és az Európai Uniós csatlakozás 

után, a világgazdasági konjunktúrát kihasználva indult gyors növekedésnek (8.7. ábra) (1999 és 2003 között 

évente átlag 2,8%-kal bővült a gazdaság, 2004-től 2008-ig viszont már 7,4%-kal; 2007-ben a növekedés - 10,4% 
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- a legnagyobb volt az Európai Unióban), melynek eredményeként 2009-től az ország az eurózóna tagja lett. 

2008-ban a mezőgazdaság 4,5, az ipar-építőipar 40, míg a tercier szektor 55,5%-kal járult hozzá a GDP-hez 

(Renczes Á. 2010). A gazdaság húzóágazata az ipar, melyen belül egyre nőtt a gépkocsigyártás (Volkswagen - 

Pozsony, PSA Peugeot Citroën - Nagyszombat, Kia Motors - Zsolna) és az elektronikai ipar (Samsung 

Electronics - Galánta) aránya. A 2008 második felében, 2009-ben kibontakozó világgazdasági válság súlyosan 

érintette Szlovákiát is, s a korábban is magas munkanélküliségi ráta (8.8. ábra) újra nőni kezdett. 

A gazdaság bővülésének árnyoldala, hogy a regionális különbségek a kiugróan jó makrogazdasági eredmények 

ellenére sem csökkentek. Az ország gazdasági fejlettség szempontjából egy délnyugat-északkelet irányú 

vonallal osztható ketté. A választóvonaltól nyugatra a gazdasági átalakulás sikeresebben halad, az átlaghoz 

képest alacsony a munkanélküliség, a régió vonzó a külföldi befektetők számára; keleten viszont - néhány 

kivételtől eltekintve - kevés fejlesztés történt, elmaradott az infrastruktúra és magas a munkanélküliség. A 

régiók közül legfejlettebb a Pozsony régió (8.7. és 8.8. ábra), amelynek területi kiterjedése megegyezik a 

Pozsonyi kerülettel. Ez az ország legnagyobb súlyú gazdasági térsége, ipari tömörülése, a külföldi 

tőkebefektetések fő színtere, a közlekedési hálózat gócpontja, politikai, közigazgatási és kulturális centruma. 

Profilját döntően természetesen a főváros, Pozsony határozza meg. A második legnagyobb súllyal bíró 

gazdasági térség Nyugat-Szlovákia (Nagyszombati, Nyitrai, Trencséni kerület). A régió gazdasági és humán 

tőkéje döntően a Nagyszombat-Trencsén-Nyitra háromszögben koncentrálódik. A Közép-Szlovákia régió 

(Zsolnai és Besztercebányai kerület) a harmadik legnagyobb gazdasági súlyt képviseli. A terület gazdasági 

tengelye a Vág és a Garam folyók völgyei, amelyek mentén helyezkednek el a régió társadalmi, gazdasági, 

kulturális életének központjai. Kelet-Szlovákia (Kassai és Eperjesi kerület) a legkevésbé fejlett régiója az 

országnak. Meghatározó központjai a két NUTS 3 régió (kerület) székhelye, Kassa és Eperjes. 

 

8.7. ábra. Az egy főre jutó GDP alakulása Szlovákia kerületeiben (1995-2008) (euróban, folyó áron) 

Adatbázis: http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_300/330/rev_hdp/reg_rev_hdp_1995-2008.pdf 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Európai_Unió
http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_300/330/rev_hdp/reg_rev_hdp_1995-2008.pdf
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8.8. ábra. A munkanélküliségi ráta alakulása Szlovákia kerületeiben (1998-2010) 

Adatbázis: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1801 

29.5. 8.3.5. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslatok 
tanulmányi kirándulásokhoz16 

napos tanulmányi kirándulás a felvidéken 

1. nap - Útvonal: Eger – Komárom – Révkomárom (Komárno) – Bős (Gabčíkovo) – Pozsony (Bratislava) (~350 

km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Révkomárom: vár, Európa-udvar 

2. Bős: vízerőmű 

2. nap - Útvonal: Pozsony – Vöröskő (Červený Kameň) – Nagyszombat (Trnava) (~70 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Pozsony: városnézés a Felvidék legnagyobb városában, Szlovákia fővárosában - a főtér és a körülötte elterülő 

óváros (egykori városháza, Prímási palota, ferences templom, Szent Márton-dóm - Koronázó templom), vár, 

dévényi (Devín) várrom 

2. Vöröskő: vár 

3. Nagyszombat: belvárosi séta, Egyetemi templom 

3. nap: - Útvonal: Nagyszombat – Pöstyén (Piešťany) – Beckó (Beckov) – Trencsén (Trenčín) (~90 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Pöstyén: a Felvidék leghíresebb fürdőhelye 

2. Beckó: várrom 

3. Trencsén: vár 

                                                           
16Az összeállítás forrásai: Sós J. - Farkas Z. 2003, Somogyi G. 2004. 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1801
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4. nap: - Útvonal: Trencsén – Bajmóc (Bojnice) – Körmöcbánya (Kremnica) – Besztercebánya (Banská 

Bystrica) (~160 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Bajmóc: várkastély 

2. Körmöcbánya: séta az egykor aranyérc-bányászatáról és pénzverdéjéről nevezetes kisvárosban 

3. Besztercebánya: főtér (Óratorony), várnegyed (Mária-templom) 

5. nap - Útvonal: Besztercebánya – Selmecbánya (Banská Štiavnica) – Zólyom (Zvolen) – Fülek (Fiľakovo) – 

Somoskő vára (Hrad Šomoška) – Eger (~240 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Selmecbánya: a történelmi belváros (UNESCO Világörökség) megtekintése (Szentháromság tér, Szent 

Katalin-templom, régi városháza, ásványtani kiállítás, Óvár, Újvár), bányászati múzeum 

2. Zólyom: vár 

3. Fülek: vár 

4. Somoskő: vár 

29.6. 4 napos tanulmányi kirándulás a felvidéken 

1. nap - Útvonal: Eger – Kassa (Košice) – Eperjes (Prešov) – Hervartó (Hervartov) – Bártfa (Bardejov) (~260 

km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Kassa: városnézés a Felvidék 2. legnagyobb városában (főtér, Szent Erzsébet-dóm - Rákóczi-kripta, Rodostói 

ház, Állami Színház) 

2. Eperjes: főtér, Szent Miklós-kegytemplom, görög katolikus székesegyház, Rákóczi-ház, zsinagóga - Zsidó 

Múzeum 

3. Hervartó: ruszin római katolikus fatemplom 

2. nap - Útvonal: Bártfa – Ólubló (Stará Ľubovňa) – Vöröskolostor (Červený Kláštor) – Dunajec-áttörés 

(Prielom Dunajca) – Ótátrafüred (Starý Smokovec) (~160 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Bártfa: középkori eredetű főtér (UNESCO Világörökség): Szent Egyed-templom, régi Városháza, 

polgárházak 

2. Ólubló: vár 

3. Vöröskolostor: kolostor 

4. Dunajec-áttörés: tutajozás (gorálok) 

3. nap: 

1. Egész napos túrázás a Magas-Tátrában 

4. nap: - Útvonal: Ótátrafüred – Késmárk (Keţmarok) – Krasznahorkaváralja (Krásnohorské Podhradie) – 

Rozsnyó (Roţňava) – Eger (~230 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 
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1. Késmárk: főtér, régi városháza, új evangélikus templom - Thököly-mauzóleum, evangélikus fatemplom, 

Thököly-vár, evangélikus líceum - könyvtár 

2. Krasznahorka: vár - múzeum, Andrássy-mauzóleum 

3. Rozsnyó: főtér, Tűztorony, Szűz Mária-plébániatemplom (székesegyház) 

29.7. 3 napos tanulmányi kirándulás a felvidéken 

1. nap - Útvonal: Eger – Aggtelek – Domica (Domica) – Dobsina (Dobšiná) – Káposztafalva (Hrabušice) (~180 

km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Domica: cseppkőbarlang (UNESCO Világörökség) 

2. Dobsina: jégbarlang (UNESCO Világörökség) 

2. nap: 

1. Egész napos túrázás a Szlovák Paradicsomban (Suchá Belá, Hernád-áttörés) 

3. nap: - Útvonal: Káposztafalva – Lőcse (Levoča) – Szepesváralja (Spišské Podhradie) – Betlér (Betliar) – Eger 

(~220 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Lőcse: főtér (UNESCO Világörökség): Szent Jakab-templom - a világ legmagasabb gótikus szárnyas oltára, 

régi városháza, szégyenketrec 

2. Szepesváralja: Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű várromja (UNESCO Világörökség) 

3. Betlér: Andrássy-kastély 

29.8. 8.3.6. Topográfiai névjegyzék17 

Besztercebánya (Banská Bystrica), Bártfa (Bardejov), Bős (Gabčíkovo), Dunaszerdahely (Dunajská Streda), 

Dobsina (Dobšiná), Eperjes (Prešov), Érsekújvár (Nové Zámky), Galánta (Galanta), Igló (Spišská Nová Ves), 

Kassa (Košice), Késmárk (Keţmarok), Komárom (Komárno), Körmöcbánya (Kremnica), Krasznahorkaváralja 

(Krásnohorské Podhradie), Léva (Levice), Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš), Losonc (Lučenec), Lőcse 

(Levoča), Mohi (Mochovce), Nagyszombat (Trnava), Nyitra (Nitra), Párkány (Štúrovo), Poprád (Poprad), 

Pozsony (Bratislava), Pöstyén (Piešťany), Rimaszombat (Rimavská Sobota), Rozsnyó (Roţňava), Rózsahegy 

(Ruţomberok), Selmecbánya (Banská Štiavnica), Szepesváralja (Spišské Podhradie), Trencsén (Trenčín), 

Turócszentmárton (Martin), Zólyom (Zvolen), Zsolna (Ţilina) 

 

                                                           
17Az összeállítás alapvető forrása: Hajdú-Moharos J.- Probáld F. 2007/a. 
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8.9. ábra. Szlovákia kerületeinek kontúrtérképe 

Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Slovakia_location_map.svg&filetimestamp=200809020

90113 

30. 8.4. Kérdések, feladatok 

1. A 20. századra fókuszálva foglalja össze a Felvidék történeti földrajzát! 

2. Elemezze, hogyan változott a Felvidék etnikai megoszlása, térstruktúrája a középkortól a 21. század elejéig! 

3. Elemezze a rendszerváltás utáni Szlovákia gazdasági életének átalakulását, és az országon belüli regionális 

különbségeket! 

4. Egy néhány napos tanulmányi kiránduláshoz állítson össze saját útiterv-javaslatot, s készítsen prezentációt az 

idegenforgalmi vonzerőkről a Felvidék megadott területére vonatkozóan! 

5. Kontúrtérképen jelölje be a megadott topográfiai helyeket! 

9. A DÉlvidék társadalomföldrajza18 

31. 9.1. Célkitűzés 

A legtágabban értelmezett Délvidék térszerkezeti helyének és természetföldrajzi jellemzőinek a bemutatása. 

Történeti földrajzi és népességföldrajzi (különös tekintettel a népességszám és az etnikai megoszlás alakulására) 

összefoglalás. A délvidéki területi egységek gazdasági életének, a területi különbségeknek a bemutatása. 

Útiterv-javaslatok összeállítása tanulmányi kirándulásokhoz. Topográfiai feladatok megoldása kontúrtérkép 

segítségével. 

32. 9.2. Tartalom 

Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. századra fókuszálva. A 

népességszám alakulása, etnikai megoszlás, különös tekintettel a magyarságra. A gazdasági élet jellemzése, a 

területi különbségek vizsgálata. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslatok tanulmányi kirándulásokhoz. 

Topográfiai névjegyzék. 

33. 9.3. A tananyag kifejtése 

33.1. 9.3.1. Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők 

A „Délvidék” az egyik legképlékenyebb térbeli, illetve szemléleti fogalma a magyar térszemléletnek, illetve 

földrajztudománynak. Korszakonként, sőt az egyes korszakokon belül is eltérő területet értettek alatta (Hajdú 

Zoltán 2006/a). Középkori használatban a dél-magyarországi vármegyéket és a Száván túli bánságokat értették 

alatta, a 18-19. században pedig főleg Bácskát és a Bánságot jelentette (Süli-Zakar I. - Csüllög G. 2006). 1920 

után az új délszláv államhoz átkerült terület (Horvát-Szlavónország egész területe, s az anyaországból a 

Muravidék, a Muraköz, a Baranya-háromszög és a Dél-Alföld területe) összefoglaló neve lett ez a megnevezés. 

A 20. század második felében a „Délvidék” kifejezés leszűkült a korábbi területhez képest (a szocializmus 

évtizedeiben egyébként az irredenta értelmet kapott elnevezés használatát mellőzték), s egyre inkább a 

„Vajdaság” és a „Délvidék” fogalmak szinonimává váltak. A „Délvidék” térfogalma ma sem egyértelmű, 

jegyzetünkben a továbbiakban a legtágabb értelmezését alkalmazzuk, azaz a trianoni békediktátummal 

elszakított, s a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak juttatott területeket értjük alatta (a horvát-pannon területeket 

is beleértve). 

A Vajdaság a szerbek által Vojvodinának nevezett tartománynév magyar megfelelője (a vajdaság, mint fogalom 

a középkor századaiban az egy-egy országrészt, tartományt irányító vajda fennhatósága alatt álló területet 

jelölte, a későbbiekben vált köznévből tulajdonnévvé). Szerbia legészakabbi autonóm tartománya, mely a 

                                                           
18A Délvidék tanulmányozásához kiemelten ajánlott irodalom: Nagy I. (szerk.) 2007. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Slovakia_location_map.svg&filetimestamp=20080902090113
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Slovakia_location_map.svg&filetimestamp=20080902090113
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Száva-Duna vonalától északra, 21.506 km2-en terül el, és a Szerb Köztársaság területének (Koszovót nem 

számítva) 27,8 %-át teszi ki. Folyók által feltöltött síksági jellegű terület, mindössze két magaslata van, a Fruška 

Gora és a Verseci-hegység. Keleten a Kárpátok, délen a Közép-szerbiai-hegyvidék határolja, északon a Duna-

Tisza közén Magyarország, nyugaton a Száva völgyén keresztül Szlavónia (Horvátország) felé nyitott. Három 

részterülete: 

1. Bácska: a Duna-Tisza közének déli része, amelyet keleten a Tisza, nyugaton és délen pedig a Duna határol; 

2. Bánság (más néven: Bánát): északon a Maros, nyugaton a Tisza, délen a Duna határolja, keleti határa a 

Vaskapu-hágót a Marossal összekötő vonal. Az I. világháború után, az 1923-ban befejeződő rendezéssel 

területéből 18.175 km2-t (65,5%) Románia - ezt a részt ma a tágabb értelemben vett Erdély részének tekintik, 

9.307 km2-t (33,5%) a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kapott meg, s mindössze 271 km2 (1%) maradt a 

trianoni Magyarországé); 

3. Szerémség: a Duna és a Száva között található, keleti fele a Vajdaság része (a nyugati rész Horvátországhoz 

tartozik). 

Közigazgatási szempontból a Vajdaság Autonóm Tartomány hét körzetből áll: Észak-Bácska, Nyugat-Bácska, 

Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát, Szerémség (9.1. ábra). 

 

9.1. ábra. A Vajdaság körzetei 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdas%C3%A1g_Auton%C3%B3m_Tartom%C3%A1ny 

Horvátország 3 statisztikai régióból (Északnyugat-Horvátország: 1, 21, 2, 5, 6, 20; Közép- és Kelet-(Pannon-

)Horvátország: 7, 10, 11, 12, 14, 16, 4, 3; Adria régió: 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19), 21 megyéből áll (9.2. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdély
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdaság_Autonóm_Tartomány
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9.2. ábra. Horvátország megyéi 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Croatian_counties.png 

Jelmagyarázat: 1: Zágráb, 2. Krapina-Zagorje, 3. Sziszek-Monoszló, 4. Károlyváros, 5. Varasd, 6. Kapronca-

Kőrös, 7. Belovár-Bilogora, 20. Muraköz, 21. Zágráb város (Közép-Horvátország); 8. Tengermellék-Hegyvidék, 

9. Lika-Zengg, 18. Isztria (Isztria, Északi tengerpart és a hegyi részek); 10. Verőce-Drávamente, 11. Pozsega-

Szlavónia, 12. Bród-Szávamente, 14. Eszék-Baranya, 16. Vukovár-Szerém (Szlavónia); 13. Zára, 15. Šibenik-

Knin, 17. Split-Dalmácia, 19. Dubrovnik-Neretva (DALMÁCIA). 

Horvátország vonatkozásában a vizsgált területet az ország közép-európai (pannon) részei képezik (Szerém-

Vukovár, Eszék-Baranya, Bród-Szávamente, Pozsega-Szlavónia, Verőce-Dráva mente, Belovár-Bilogora, 

Kapronca-Kőrös, Muraköz, Varasd, Sziszek-Monoszló, Károlyváros, Zágráb megyék és Zágráb Város). Ezek a 

„pannon megyék” a horvát állam területének 56%-át (31.800 km2-t), népességének 68%-át (3 millió főt) 

jelentik. A mai pannon-horvát területek nyugati 2/3-át a középkori Magyar Királyságban Szlavóniának (korabeli 

magyar nyelven „Tótországnak”) nevezték, s bizonyos fokú belső önállósággal bírt, míg a mai kelet-horvát 

területek a magyar állam szorosan vett részeit képezték. Szlavónia ma földrajzi régió Horvátország területén, a 

Dráva és a Száva közötti terület keleti részén. A történelmi Szlavónia (Szlavón Bánság) ettől tehát nyugatra volt. 

Szlavónia fogalma a 16-17. században tolódott keletebbre, és a Dráva-Száva-közének középső részeit, a mai 

Kelet-Horvátországot kezdte jelölni. Ugyanakkor az eredetileg tengermelléki részekre kiterjedő Horvátország 

fogalma, a horvát etnikai-politikai magterület északra, Zágráb környékére, a hajdan Szlavóniának nevezett 

tájakra tolódott. A Baranyai háromszög (Baranya-háromszög, Drávaszög, Dél-Baranya) a történelmi Baranya 

megye déli részét alkotta, ma a Dráva, a Duna és a magyar-horvát államhatár által bezárt, Horvátországhoz 

tartozó terület. A Muraköz (horvátul MeĎimurje) 1920-ig, majd 1941-45 között Magyarországhoz, ma - néhány 

Szlovéniához csatolt falu kivételével - Horvátországhoz tartozó történelmi, politikai és néprajzi régió. Ma 

Muraköz megye található a területén, ami a legkisebb és legsűrűbben lakott horvátországi megye, székhelye 

Csáktornya. 

A Muravidék (szlovénul Prekmurje - ma Pomurska közigazgatási régió, székhelye Muraszombat) Szlovénia 

északkeleti 948 km2-es régiója (9.3. ábra), amely az ország területének 4,7%-át teszi ki. 1920 előtt a történelmi 

Magyar Királyság részét képezte. Nyugati és déli határát a Mura folyó, keleti határát a magyar, északi határát 

pedig az osztrák államhatár alkotja. „E tájak túlnyomó része az elmúlt évszázadokban a Tótság, Tótföld, 

Vendvidék nevet viselte, amely alapvetően a Mura és a Rába közötti szlovén etnikai területre vonatkozott” 

(Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006, pp. 133-134.). A területet Szlovéniában „Murántúlnak” (Prekmurje), 

hazánkban 1945-ig Muramelléknek, majd Murántúlnak, napjainkban Muravidéknek hívják. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Croatian_counties.png
http://hu.wikipedia.org/wiki/Isztriai-félsziget
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Šibenik-Knin_megye&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Šibenik-Knin_megye&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horvátország
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dráva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Száva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horvát_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlovénia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horvátország
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlovén_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Királyság
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mura


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 66  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.3. ábra. A Muravidék elhelyezkedése Szlovéniában 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Obcine-Prekmurje.png 

33.2. 9.3.2. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. századra 
fókuszálva 

A terjedelmi korlátok a legtágabban értelmezett Délvidék esetében lehetetlenné teszik a (relatíve) részletes 

történeti földrajzi összefoglalást. Így a 20. század előtti időszakból csak egy-két kiemelkedően fontos 

momentumra utalunk, s az elmúlt évszázadra koncentráljuk az áttekintést. 

A Délvidék jelentős része a honfoglalás, a magyar államiság kiépítése után 1918-20-ig alapvetően a történelmi 

Magyarország része volt. Horvátországot I. László 1091-es hadjáratában foglalta el, Könyves Kálmánt pedig 

1102-ben Horvátország királyává koronázták (Katus L. 1998). Ezután Horvátország egészen 1918-ig a Magyar 

Királyság része volt. „De nem Magyarországé, mert a horvát államiság nem szűnt meg. Horvátország ugyanis a 

Magyar Királyságnak mindvégig különálló, saját országgyűléssel és királyi helytartóval (szábor, bán) bíró 

autonóm egysége volt.” (Juhász J. 1999, 8. p.). Az 1868-as magyar-horvát kiegyezéssel (1868. évi XXX. tv. 

Magyarországon, 1868. évi I. tv. Horvátországban) Horvátország (Fiume és Dalmácia nélkül) Magyarország 

autonóm „társországa” lett, „külön territóriummal bíró politikai nemzet”, amely belügyeire nézve saját 

törvényhozással és kormányzattal rendelkezett. 

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, a délszláv egységállam megalakulását 1918. december 1-jén jelentették be 

Belgrádban. Területei minden lényeges szempontból (történelmi fejlődés, társadalmi fejlettség, gazdasági szint, 

vallás, kultúra) óriási különbséget mutattak. Az állam számos olyan strukturális jellemzővel rendelkezett, 

amelyek eleve megkérdőjelezték hosszú távú életképességét (Gulyás L. 2005). A trianoni békediktátummal 

(Horvát-Szlavónországgal együtt) több mint 63 ezer km2 terület, 4.1 millió lakos került Magyarországtól a 

Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz (2.4. ábra és 2.1. táblázat). Ennek a népességnek mintegy 13,5%-a, 568 

ezer fő volt magyar anyanyelvű az 1910-es népszámlálás adatai alapján (a horvát-szlavón területen 3,8, a többi 

elcsatolt területen összességében 30% volt a magyar anyanyelvűek aránya). 

A korábban említett megoldatlan problémák, kiegészülve a német nagyhatalmi törekvésekkel 1941-ben 

Jugoszlávia felbomlásához vezettek. Magyarország 1941 áprilisában német hozzájárulással Bácskát, a Baranyai 

háromszöget, a Muravidéket és a Muraközt szállta meg, a Bánát (amelyre mind hazánk, mind Románia igényt 

tartott) viszont német katonai közigazgatás alá került, elméletileg Szerbia részeként, a Független Horvát Állam 

pedig megkapta a Szerémséget. A Délvidéki visszafoglalt terület nagysága 11.475 km2 volt, mintegy 1.030.000 

lakossal, melyből 401.000 vallotta magát magyarnak (39%). 

1945 után Jugoszlávia szövetségi államként hat tagköztársaságból (Bosznia-Hercegovina, Crna-Gora, 

Horvátország, Macedónia, Szerbia és Szlovénia) állt, amelyek rendelkeztek a kiválás alkotmányos jogával. 

Szerbián belül létrehoztak két további autonóm egységet, a Vajdasági Autonóm Tartományt (1946) és szűkebb 

jogosítványokkal bíró Koszovó és Metohija Autonóm Tartományt (1963). Az 1974-es alkotmány több 

megoldása konföderatív jelleggel bírt, azzal, hogy kiszélesítette a köztársaságok és a tartományok jogkörét és 

önállóságát a szövetségi központtal szemben. A Vajdaság is csaknem tagköztársasági jellegű önkormányzatot 

kapott, teljes állami struktúrával és közvetlen szövetségi képviselettel. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Obcine-Prekmurje.png
http://hu.wikipedia.org/wiki/Délvidék_magyar_uralom_alatt_1941-1944
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vajdasági autonómia nem kisebbségi autonómia volt, hanem olyan területi önkormányzat, amelynek arculatát a 

régió többségi népessége, a szerb adta meg (Juhász J. 1999). 

A délszláv nemzetek és köztársaságok lappangó belső konfliktusait, gazdasági érdekellentéteit Tito halála után, 

az 1980-as évtizedben a pártállami rendszer bomlásfolyamata hozta felszínre, majd az 1991-1995 közötti 

polgárháborúk következtében megszűnt Jugoszlávia. Szlovénia, Horvátország és Macedónia 1991-ben, Bosznia-

Hercegovina 1992-ben nyilvánította ki függetlenségét. Montenegró 2006-ban vált ki Szerbia és Montenegró 

államszövetségéből, majd a magára maradt Szerbia is kinyilvánította önállóságát. Végül 2008-ban Koszovó 

kiáltotta ki függetlenségét (ez napjainkig vitatott jogállású terület, hazánk önálló államnak ismeri el). 

Szerbia és Montenegró 1992-ben alakította meg a két tagra redukálódott Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot 

(2003-tól Szerbia és Montenegró). 1992 és 2000 között a JSZK nem volt tagja az ENSZ-nek, mivel tagfelvételét 

a délszláv háborúk, a ’90-es évtized második felének koszovói albán-szerb konfliktusa, a nacionalista 

Milošević-rezsim miatt a nyugati hatalmak megakadályozták. Az ezredfordulótól a demokratikus államrend 

kiépítésére, a piacgazdaság megteremtésére, az ország nemzetközi elszigeteltségének feloldására törekvő 

fordulat következett be, melynek eredményeként Szerbia 2009-ben felvételét kérte az Európai Unióba. A 

Vajdaság (és Koszovó-Metohija) tartományi autonómiáját 1988-ban felszámolták, melyet csak a 2000-es évek 

elején részlegesen, szűkebb hatáskörrel sikerült helyreállítani. A szerb parlament 2009-ben fogadta el a 

tartomány szélesebb autonómiáját biztosító alaptörvényt, melynek értelmében a Vajdaság saját törvényeket 

hozhat, jelképeket használhat, önállóan köthet megállapodásokat nemzetközi szinten is és saját vagyona lehet. A 

statútum értelmében a kisebbségek számarányosan képviselhetik magukat a vajdasági parlamentben. 

Horvátországban az 1990-es évek elejének súlyos harcai után (az ún. Krajinai Szerb Köztársaság Horvátország 

területének több mint 1/4-ét foglalta magában - a horvátországi magyarság zöme éppen ezeken a területeken élt) 

csak 1998-ban állt helyre a területi integritás (a baranyai és kelet-szlavóniai területek átmeneti ENSZ-szerb-

ellenőrzés után 1998. január 15-én kerültek horvát fennhatóság alá). Csak az ezredforduló utáni politikai 

irányváltás nyomán, 2005-ben kezdődtek meg az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalások. Albániával együtt 

2009. április 1-jén a NATO teljes jogú tagja lett, az uniós csatlakozási tárgyalásokat pedig a magyar EU-

elnökség utolsó napján, 2011. június 30-án sikerült lezárnia. 

Szlovénia 1991-ben az ún. tíznapos háborúban védte meg függetlenségét, 2004-től NATO-tag, egyedüli 

jugoszláv utódállamként 2004-től az Európai Unió és (az új tagállamok közül elsőként) 2007-től az eurózóna 

tagja. 

33.3. 9.3.3. A népességszám alakulása, etnikai megoszlás, 
különös tekintettel a magyarságra 19 

Az 1495-ös adóösszeíráson alapuló történeti demográfiai becslések szerint a Vajdaság mai területén 194-195 

ezer fő élhetett (elsősorban a nagyobb biztonságot nyújtó Bácskában, Észak-Bánságban és a Szerémségben), 

akiknek több mint 3/4-e, 148 ezer fő lehetett magyar (a szerbek aránya 20% körül volt) (9.1. táblázat). 

9.1. táblázat. A népesség etnikai összetételének változása a Vajdaság mai területén 

(1495-2002) (fő - %) 
 

Év Össznépes

ség 
Szerbek Magyarok Horvátok* Szlovákok Románok Németek Egyéb 

1495 194.500 - 

100 
39.000 - 

20,0 
148.000 - 

76,1 
7500 - 3,9 

    

1787 476.018 - 

100 
281.960 - 

59,2 
50.316 - 

10,6 
38.161 - 

8,0 
9.704 - 2,0 27.436 - 

5,8 
58.866 - 

12,4 
9.575 - 2,0 

1880 1.178.189 

- 100 
419.372 - 

35,6 
268.411 - 

22,8 
72.298 - 

6,1 
43.986 - 

3,7 
69.648 - 

5,9 
284.129 - 

24,1 
20.345 - 1,8 

                                                           
19Az alfejezet alapvető forrása: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006, pp. 104-139. + CD-melléklet. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/ENSZ
http://hu.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milošević
http://hu.wikipedia.org/wiki/Albánia
http://hu.wikipedia.org/wiki/2009
http://hu.wikipedia.org/wiki/Április_1.
http://hu.wikipedia.org/wiki/NATO
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_EU-elnökség_(2011)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_EU-elnökség_(2011)
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1910 1.515.983 

- 100 
512.869 - 

33,8 
425.952 - 

28,1 
91.366 - 

6,0 
56.726 - 

3,7 
75.383 - 

5,0 
324.044 - 

21,4 
29.643 - 2,0 

1921 1.535.794 

- 100 
533.466 - 

34,7 
371.006 - 

24,2 
129.788 - 

8,5 
59.540 - 

3,9** 
67.675 - 

4,4 
335.902 - 

21,9 
38.417 - 2,4 

1931 1.624.158 

- 100 
613.910 - 

37,8 
376.176 - 

23,2 
132.517 - 

8,2 
63.808 - 

3,9** 
63.167 - 

3,9 
328.631 - 

20,2 
45.949 - 2,8 

1941 1.662.862 

- 100 
602.195 - 

36,2 
473.241 - 

28,5 
101.035 - 

6,1 
63.763 - 

3,8 
58.712 - 

3,5 
317.906 - 

19,1 
46.010 - 2,8 

1953 1.712.619 

- 100 
874.346 - 

51,1 
435.345 - 

25,4 
128.054 - 

7,5 
73.460 - 

4,3 
57.236 - 

3,3 
35.290 - 

2,1 
108.888 - 

6,3 

1971 1.952.533 

- 100 
1.089.132 

- 55,8 
423.866 - 

21,7 
138.561 - 

7,1 
72.795 - 

3,7 
52.987 - 

2,7 
7.243 - 0,4 167.949 - 

8,6 

1981 2.034.772 

- 100 
1.107.375 

- 54,4 
385.356 - 

18,9 
109.203 - 

5,4 
69.549 - 

3,4 
47.289 - 

2,3 
3.808 - 0,2 312.192 - 

15,4 

1991 2.013.889 

- 100 
1.143.723 

- 56,8 
339.491 - 

16,9 
98.025 - 

4,9 
63.545 - 

3,2 
38.809 - 

1,9 
3.873 - 0,2 326.423 - 

16,1 

2002 2.031.992 

- 100 
1.321.807 

- 65,0 
290.207 - 

14,3 
76.312 - 

3,8 
56.637 - 

2,8 
30.419 - 

1,5 
3.154 - 0,2 253.456 - 

12,4 

* A bunyevácokkal és a sokácokkal együtt. 

** A csehekkel együtt. 

(1495: becslés; 1787: II: József-féle népszámlálás adatai; 1880, 1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi 

adatai; 1921, 1931: jugoszláv népszámlálások anyanyelvi adatai; 1953-2002: jugoszláv népszámlálások 

nemzetiségi adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

A 16-17. században a tartós Oszmán török hódítást eredményező hadjáratok pusztításai következtében a 

Vajdaság szinte teljesen elvesztette magyar népességét (9.4. ábra). 

 

9.4. ábra. A magyarság elterjedés-területének változása a Vajdaságban (15. század - 1991) (szerk.: Kocsis K. - 

Kocsisné Hodosi E.) 
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Forrás: Probáld F. 2007, 442. p. 

1690-ben több tízezer szerb települt le pátriárkájuk vezetésével Bácska és a Szerémség területére, amelynek 

nagy része a karlócai békét (1699) követően szabadult fel véglegesen a török uralom alól, míg a Bánság 

esetében ez csak az 1718-as Pozsareváci békekötés után valósult meg. 

A 18. század első felében a rendkívül gyér népességű vajdasági tájakra elsősorban római katolikus német (sváb) 

telepeseket toboroztak. A magyarok spontán, illetve szervezett tömeges visszaköltözésére Mária Terézia trónra 

lépését (1740) követően kerülhetett sor. Ekkor alakult ki a mai vajdasági magyar etnikai terület törzse, a 

Szabadka-Tiszamelléki magyar etnikai blokk. A szerbek, németek, magyarok mellett szlovákok, ruszinok és 

románok nagyarányú bevándorlása is folyt a területre, amely így etnikailag, vallásilag sokszínűvé vált. Az 1787-

es népszámlálás idején a Vajdaság mai területén a lakosság 59,2%-a szerb volt, 12,4%-a német, 10,6%-a (50 

ezer fő) pedig magyar (9.1. táblázat). 

A 19. század első felének etnikai folyamataiban már az északról délre migráló magyarság játszott vezető 

szerepet. A század második részében tovább nőtt a magyarok száma és aránya a belső vándorlás, a magas 

természetes szaporodás és csekély mértékben a természetes asszimiláció következtében. Az 1910-es 

népszámláláskor a mai Vajdaság területén élő 1,5 millió lakos relatív többsége, 33,8%-a szerb, 28,1%-a 

(425.952 fő) magyar, 21,4%-a német anyanyelvűnek vallotta magát. A magyar etnikai terület a 16. század óta 

ekkor érte el a legnagyobb kiterjedését. 

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság létrejötte után 1918-24 között mintegy 45 ezer magyar költözött (menekült) 

át kényszerből a trianoni Magyarországra. Ezzel ellentétes folyamatként délszlávok, zömében szerbek telepítése 

kezdődött el a magyar etnikai területre (részben az ún. „agrárreform” keretében, amely alapvetően szerb nemzeti 

célokat szolgált). Ezeknek a folyamatoknak, valamint a korábban elmagyarosodottak disszimilációjának és a 

statisztikai manipulációknak következményeként a magyar anyanyelvűek száma az 1931-es jugoszláv 

népszámlálás idejére 376 ezer főre, aránya 23,2%-ra csökkent (9.1. táblázat, 9.5. és 6.11. ábra). 

 

9.5. ábra. A magyarok számának és arányának változása a Vajdaság mai területén 

(1910-2002) (fő, %) 

(1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1921, 1931: jugoszláv népszámlálások anyanyelvi 

adatai; 1953-2002: jugoszláv népszámlálások nemzetiségi adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

Az 1941 áprilisában Magyarország által visszafoglalt Bácskából kitelepítették az 1918 után betelepült szerbeket, 

s magyar betelepítések (pl. bukovinai, moldvai, „anyaországi” magyarok) kezdődtek el. Ennek eredményeként 

az 1941-es népszámláláskor a Bácska visszafoglalt részén élt 804 ezer lakos közül 44,7% vallotta magát magyar 

anyanyelvűnek, 20,2% németnek, 19,7% szerbnek (a Vajdaság mai területén a magyarok száma 473 ezer fő, 

aránya 28,5% lehetett). 1942 januárjának tragikus eseménye az „Újvidéki hideg napok”, amelynek során szerb-

jugoszláv partizánakciók miatti bosszúként a magyar honvédség, csendőrség egységei 2.550 szerb, s mintegy 
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743 zsidó lakost gyilkoltak meg. 1944 áprilisa és augusztusa között Bácskából 16.034 zsidó származású lakost - 

köztük 10.000 magyar anyanyelvűt - deportáltak a Harmadik Német Birodalomba. 

Az 1944 őszén lezajlott hatalomváltás a Vajdaság mai területén az etnikai szerkezetet alapvetően átformáló 

migrációs folyamatokat indított el: németek elmenekülése, a helyben maradt „kollektív háborús bűnösök” 

gyűjtőtáborokba hurcolása, s helyükre délszlávok, többségében szerbek betelepülése; magyarok elleni kegyetlen 

bosszúhadjárat („Délvidéki vérengzés”) 20-50 ezer halálos áldozattal; szerbek, montenegróiak, horvátok 

betelepítése a második jugoszláv „földreform” keretében. Az 1948-as népszámlálás idejére ezen okok miatt a 

szerbeknek sikerült (az 1540-es években megszerzett, majd az 1830-as években elvesztett) abszolút többségüket 

visszaszerezniük. 

A jugoszláv szocializmus időszakában a magyarok száma és aránya folyamatosan csökkent (9.1. táblázat és 9.5. 

ábra). Meghatározó okai ennek a természetes asszimiláció, a vegyes házasságok, az etnikai öntudat 

elbizonytalanodása az urbanizációs zónákban, az elöregedés és a szerbek, montenegróiak bevándorlása voltak. 

Így az 1991-es népszámláláskor a szerbek aránya már 56,8%-ra nőtt, a magyaroké 16,9%-ra (339 ezer fő) 

csökkent. 

Az 1991-2002 közötti etnikai változásokat a háborús időszakban lezajlott, különböző irányú migrációk 

határozták meg. A horvátországi, boszniai háborúk idején szerbek menekültek ezekről a területekről a 

Vajdaságba (1996 tavaszáig több mint negyedmillió fő - egy részük később távozott Szerbiából), míg a nemzeti 

kisebbségek (főként magyarok) közül több tízezren menekültek külföldre az etnikailag diszkriminatív katonai 

sorozások elől. 

A legutóbbi, 2002-es népszámlálás idején a 2,03 milliós népességből a szerbek aránya már 65%-ra emelkedett, 

míg a magyar nemzetiségűek száma 290.207 főre, arányuk 14,3%-ra (anyanyelv szerint 284 ezer főre, 14%-ra) 

csökkent. Az 1991-es adathoz képest 49 ezer fős, 14,5%-os csökkenésben a természetes fogyás (34 ezer fő) és a 

migrációs veszteség, asszimilációs-disszimilációs mérleg (15 ezer fő) játszott szerepet. A 290.207 magyar 

nemzetiségű lakosból 223.081 fő (a magyar nemzetiségűek 76,9%-a) élt Bácskában (a terület népességének 

20,7%-a volt magyar), 62.890 fő (a magyar nemzetiségűek 21,7%-a) a Bánátban (a terület népességének 10,3%-

a volt magyar), s 4.236 fő (a magyar nemzetiségűek 1,4%-a) a Szerémségben (a terület népességének 1,3%-a 

volt magyar nemzetiségű) (9.6. és 9.7. ábra). A lakóhelyükön abszolút többségben élő magyarok aránya 48,7%, 

s összesen 81 településen haladta meg a számuk a más nemzetiségűeket (73 településen abszolút többségben 

éltek). Legnépesebb (több mint tízezer fős) közösségeik túlnyomórészt a Tisza menti, magyar többségű, bácskai 

etnikai területükön találhatók (ezer főben): Szabadka (35 - a lakosság 35%-a), Zenta (15,8 - 78,1%), Óbecse 

(11,7 - 45,5%), Nagybecskerek (11,6 - 14,5%), Újvidék (11,5 - 6%). 

 

9.6. ábra. A Vajdaság etnikai térképe (2002) 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Vojvodina_ethnic2002.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Vojvodina_ethnic2002.jpg
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9.7. ábra. A magyar etnikai terület a Vajdaságban (2002) 

Forrás: Törzsök E. (szerk.) 2008, 50. p. - www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf 

A Vajdaság össznépességének többsége ortodox, a magyar hívő népesség római katolikus vallású. 

A 15-16. század fordulóján készült adóösszeírás alapján a mai Horvátország pannon területén élő népesség 

számát 464 ezerre becsülik. A horvátok (szlavónok) aránya 80, a magyaroké 18% lehetett. 

Az Oszmán törökök a 16. század első felében hatoltak be a mai Horvátország keleti és középső részeibe, ami 

jelentős etnikai változásokat eredményezett: a szlavón-horvát és magyar lakosság északabbi, illetve nyugatabbi 

területekre való menekülését, a Belgrád-Eszék–Buda hadiút környékének elnéptelenedését, illetve szerbek 

betelepülését. A Drávától és Dunától délre fekvő, középkori magyar településterület a 17. század végére szinte 

teljesen megsemmisült, etnikailag szerb jellegűvé vált. 

A török uralom alóli felszabadítás után a területre nyugatról horvát, Baranyába és Kelet-Szlavóniába szerb 

lakosság is települt, illetve jelentős számú katolikus németet telepítettek ide. 1785-ben a történelmi Horvát-

Szlavónország területén 1,2 millió lakost írtak össze (52,7%-uk a vármegyék, 47,3%-uk a katonai 

határőrvidéken élt) (az etnikai hovatartozást nem vizsgálták). 

A 19. században, különösen az 1867-es osztrák-magyar és az 1868-as magyar-horvát kiegyezést követően 

jelentős migrációs mozgások történtek, s ezek eredményeként (is) 1910-re a történelmi Horvát-

Szlavónországban 2,6 millióra nőtt a népességszám (62,5% horvát, 24,6% szerb, 4% - 106 ezer fő magyar - 

1857 és 1910 között a magyarok száma 10-szeresére nőtt); míg Horvátország mai területén közel 3,5 millióan 

éltek (68,5% horvát, 16,3% szerb, 3,5% - 122 ezer fő magyar) (9.2. táblázat és 9.8. ábra). 

9.2. táblázat. A népesség etnikai összetételének változása a történelmi Horvát-Szlavónország (1880-1921) és a 

mai Horvátország területén (1880-2001) (fő - %) 
 

Év Össznépesség Horvátok Szerbek Magyarok Németek Egyéb 

1880 1.892.499 - 

100 
1.217.353 - 

64,3 
495.000 - 26,2 41.417 - 2,2 83.139 - 4,4 55590 - 2,9 

1910 2.621.954 - 

100 
1.638.354 - 

62,5 
644.955 - 24,6 105.948 - 4,0 134.078 - 5,1 98619 - 3,8 

1921 2.614.378 - 

100 
1.666.873 - 

63,8 
650.000 - 24,9 70.022 - 2,7 123.804 - 4,7 103679 - 3,9 

1880 2.506.228 - 

100 
1.750.038 - 

69,8 
432.190 - 17,2 70.174 - 2,8 96.489 - 3,9 157.337 - 6,3 

1910 3.460.584 - 

100 
2.371.546 - 

68,5 
564.214 - 16,3 121.572 - 3,5 119.429 - 3,5 283.823 - 8,2 

http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf
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1921 3.447.594 - 

100 
2.374.752 - 

68,9 
584.058 - 16,9 81.835 - 2,4 99.808 - 2,9 307.141 - 8,9 

1931 3.785.455 - 

100 
2.641.144 - 

69,8 
636.518 - 16,8 69.671 - 1,8 99.670 - 2,6 428.155 - 9,0 

1941* 4.132.000 - 

100 
2.910.000 - 

70,4 
682.500 - 16,5 71.400 - 1,7 98.500 - 2,4 369.600 - 9,0 

1953 3.936.022 - 

100 
3.116.625 - 

79,2 
589.511 - 15,0 47.725 - 1,2 11.148 - 0,3 171.013 - 4,3 

1971 4.426.221 - 

100 
3.513.647 - 

79,4 
626.789 - 14,2 35.488 - 0,8 2.791 - 0,1 247.506 - 5,5 

1981 4.601.469 - 

100 
3.454.661 - 

75,1 
531.502 - 11,5 25.439 - 0,6 2.175 - 0,1 587.692 - 12,7 

1991 4.784.265 - 

100 
3.736.35 - 

78,1 
581.663 - 12,2 22.355 - 0,5 2.635 - 0,1 441.256 - 9,1 

2001 4.437.460 - 

100 
3.977.171 - 

89,6 
201.631 - 4,5 16.595 - 0,4 2.902 - 0,1 239.161 - 5,4 

* magyar népszámlálási adat (Baranya, Muraköz) + becslés 

(1880, 1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1921, 1931: jugoszláv népszámlálások 

anyanyelvi adatai; 1953-1981: jugoszláv népszámlálások nemzetiségi adatai; 1991, 2001: horvát 

népszámlálások nemzetiségi adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

 

9.8. ábra. A magyarok számának és arányának változása Horvátország mai területén 

(1910-2001) (fő, %) 

(1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1921, 1931: jugoszláv népszámlálások anyanyelvi 

adatai; 1953-1981: jugoszláv népszámlálások nemzetiségi adatai; 1991, 2001: horvát népszámlálások 

nemzetiségi adatai) 
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Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

Az 1918-20 közötti hatalomváltás itt is magyarellenes intézkedésekkel járt (pl. a Vajdaságnál már említett 

„agrárreformmal”, amelyből a magyarságot szinte teljesen kizárták, a magyarok egy részének elűzésével, 

szerbek állami telepítésével). Az ellentétes irányú migráció következtében 1931-re a mai Horvátország területén 

élő 3,8 millió fős lakosságnak már 69,8%-a volt horvát, 16,8%-a szerb, míg a magyarok aránya 1,8%-ra, száma 

70 ezer főre csökkent (okai: elmenekülés, korábban elmagyarosodottak disszimilációja, asszimiláció - 

elhorvátosodás). 

1941 áprilisában a magyar relatív többségű (36% - 19 ezer fő) Dél-Baranyát és a horvát többségű Muraközt (a 

magyarok aránya mindössze 6,1%, száma 6 ezer fő volt) visszafoglalták magyar honvédek (a Muraközt 

stratégiai okokból, az Olaszországgal való vasúti összeköttetés biztosítása miatt szállták meg). 

1944-45-ben újra hatalomváltás történt, ami nagyarányú migrációs folyamatokat, az etnikai szerkezet 

átalakulását indította el (pl. a németek elmenekülése, a helyben maradtak kitelepítése; horvátok, szerbek 

betelepülése). A szocialista Jugoszlávia évtizedeiben a horvát területen is jelentősen tovább csökkent a 

magyarok száma (1991-ben 22 ezer fő - az 1953-as értéknek, kevesebb, mint a fele) és aránya (0,5%) (9.2. 

táblázat és 9.8. ábra). 

Az etnikai térszerkezetet az 1991-95 közötti horvát-szerb polgárháború, a migrációs mozgások, menekülések 

jelentősen átalakították. 2001-ben 4,4 millióan éltek Horvátországban. A legjelentősebb változás, hogy a 

horvátok aránya az 1991-es 78,1%-ról 89,6%-ra nőtt, a szerbeké 12,2%-ról 4,5%-ra csökkent (a szerbek száma a 

korábbi 1/3-ára esett vissza). Az elmenekülés, a természetes fogyás és az asszimiláció következtében csökkent a 

magyar nemzetiségűek száma (25%-kal, 16.595 főre) és aránya (0,4%-ra) is. A magyar anyanyelvűek száma 

36,5%-kal, 12.650 főre apadt. A magyarok többsége, 71%-a Dél-Baranyában (itt a számuk 7,1 ezer fő, arányuk 

16,7%) és Kelet-Szlavóniában élt (9.9. ábra). Horvátországban ekkor 15 magyar többségű település volt (9 

településen abszolút többségben éltek). A legnépesebb magyar közösségeknek otthont adó települések: Eszék 

(1.035 fő), Zágráb (805), Pélmonostor (804). 

 

9.9. ábra. A magyar etnikai terület Horvátországban (2001) 

Forrás: Törzsök E. (szerk.) 2008, 86. p. - www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf 

1991-ben a baranyai es kelet-szlavóniai magyarság fele-fele arányban vallotta magát katolikusnak, illetve 

reformátusnak. 

A Muravidéken az 1495-ös magyar királyi adóösszesítés idején kb. 12 ezer lakos élhetett, akiknek több mint 

80%-a szlovén, 1/6-a magyar lehetett. A magyar települések akkor is a mai magyar határ közelében tömörültek. 

A török hódoltság idején a terület a Királyi Magyarország részét képezte, de a háborús pusztítások a síkvidéki 

magyar és szlovén települések népességében jelentős veszteségeket okoztak. A török elleni felszabadító háborúk 

után indulhatott meg az elpusztult települések újranépesedése. Az 1787-es népszámlálás adatai alapján a terület 

41 ezer fős népességének több mint 4/5-e szlovén, 17%-a magyar volt (9.3. táblázat), azaz - a Kárpát-medence 

legtöbb területével ellentétben - a középkori állapotokhoz képest alig történt változás. 

9.3. táblázat. A népesség etnikai összetételének változása a Muravidék mai területén (1787-2002) (fő - %) 
 

http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf
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Év Össznépesség Szlovén Magyar Német Horvát Cigány Egyéb 

1787 40.888 - 100 32.944 - 80,6 6.899 - 

16,9 
585 - 

1,4 
460 - 

1,1 

  

1880 73.767 - 100 56.691 - 76,9 13.060 

- 17,7 
3.449 

- 4,7 
250 - 

0,3 
164 - 

0,2 

 

1910 90.513 - 100 67.118 - 74,2 20.738 

- 22,9 
2.099 

- 2,3 
163 - 

0,2 
377 - 

0,4 

 

1921 92.295 - 100 74.199 - 80,4 14.065 

- 15,2 
2.540 

- 2,8 
331 - 

0,4 

  

1931 90.717 - 100 80.468 - 88,7 7.607 - 

8,4 
1.489 

- 1,6 
552 - 

0,6 
238 - 

0,3 

 

1941 83.787 - 100 64.018 - 76,4 16.852 

- 20,1 
1.680 

- 2,0 
355 - 

0,4 
751 - 

0,9 

 

1953 93.888 - 100 80.615 - 85,9 10.581 

- 11,3 
104 - 

0,1 
841 - 

0,9 

  

1971 90.769 - 100 79.096 - 87,1 9.082 - 

10,0 

 
1.021 - 

1,1 
516 - 

0,6 
414 - 

0,5 

1981 92.997 - 100 79.112 - 85,1 8.617 - 

9,3 
16 - 

0,0 
1.516 - 

1,6 
376 - 

0,4 
921 - 

1,0 

1991* 89.869 - 100 77.528 - 86,3 7.637 - 

8,5 
62 - 

0,1 
1.513 - 

1,7 
686 - 

0,8 
1771 - 

2,0 

1991** 89.869 - 100 76.280 - 84,9 8.174 - 

9,1 
142 - 

0,2 
1.790 - 

2,0 
1.026 - 

1,1 
1.504 

- 1,7 

2002* 82.359 - 100 69.990 - 85,0 5.429 - 

6,6 
18 - 

0,0 
920 - 

1,1 
988 - 

1,2 
4259 - 

5,2 

2002** 82.359 - 100 70.865 - 86,0 6.609 - 

8,0 
81 - 

0,1 
1.511 - 

1,8 
1.226 - 

1,5 
1.245 

- 1,5 

* nemzetiségi adatok 

** anyanyelvi adatok 

(1787: II. József-féle népszámlálás adatai; 1880, 1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1921, 

1931: jugoszláv népszámlálások anyanyelvi adatai; 1953-1981: jugoszláv népszámlálások nemzetiségi adatai; 

1991, 2002: szlovén népszámlálások adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

Az 1880-as, a Kiegyezést követő első olyan népszámlálás idején, amikor az anyanyelvet is kérdezték, a 

szlovének aránya 77%-ra csökkent, a magyaroké 18, a németeké 5%-ra nőtt. A magyar anyanyelvűek arányának 

növekedése folytatódott a Trianon előtti utolsó népszámlálásig: 1910-ben a magyar anyanyelvűek száma 20.738 

fő, aránya 22,9% volt (9.10. ábra). 
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9.10. ábra. A magyarok számának és arányának változása a Muravidék mai területén 

(1910-2002) (fő, %) 

(1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1921, 1931: jugoszláv népszámlálások anyanyelvi 

adatai; 1953-1981: jugoszláv népszámlálások nemzetiségi adatai; 1991, 2002: szlovén népszámlálások 

nemzetiségi adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

A trianoni békediktátummal a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került Muravidéket sok magyar hagyta el, 

ezért az 1921-es népszámláláskor már csak 14.065-en, az össznépesség 15,2%-a vallotta magát magyar 

anyanyelvűnek. A két világháború között a magyarellenes propaganda, a határvidék magyar etnikai jellegének 

fellazítása következtében folytatódott a magyarság arányának, számának csökkenése (9.3. táblázat és 9.10. 

ábra). 

Az 1941 áprilisában visszatért Muravidéken az államhatalom változásával járó szlovén-magyar népcsere, a 

migráció, a bizonytalan etnikai identitásúaknak magyarrá válása következtében az 1941-es magyar népszámlálás 

során 16.852-en vallották magukat magyar anyanyelvűnek, ami a lakosság 20,1%-át jelentette. 

Az 1945-ös újabb hatalomváltás természetesen ellenkező előjelű folyamatokat indukált: 1948-ban mindössze 

10.246 fő (10,8%) vallotta magát magyar nemzetiségűnek (merte magát magyar nemzetiségűnek vallani) (az 

itteni magyarság legfontosabb centruma, Alsólendva lakosságának 91,2%-a volt magyar 1941-ben, 1948-ban 

már csak 37,6%-a). A szocialista Jugoszlávia időszakában az elnemzetlenítő, „jugoszlávosító” nemzetiségi 

politika, a magyar-szlovén vegyesházasságok, a szocialista iparosításhoz és urbanizációhoz kapcsolódó 

elvándorlás, a külföldi vendégmunka, a természetes asszimiláció és az elöregedés miatt tovább csökkent a 

muravidéki magyarok száma és aránya (9.3. táblázat, 9.10. ábra). 

Szlovénia függetlenné válása után, 1991-2002 között az itteni magyarok anyanyelv szerint 19,2%-kal, 

nemzetiségi szempontból 29%-kal lettek kevesebben. A legutóbbi, 2002-es szlovén népszámlálás adatai szerint 

a Muravidék 82.359 főre csökkenő népességének 85%-a volt szlovén nemzetiségű. A túlnyomórészt a magyar-

szlovén határzónában (9.11. ábra) élő magyar nemzetiségűek száma 5.429 főre (6,6%), a magyar anyanyelvűeké 

6.609 főre (8%) csökkent. Legnépesebb közösségük Alsólendván (696 fő - 20,5%, illetve 880 fő - 25,9%), 

valamint Dobrónak (500 fő) és Csentevölgy (400 fő) településeken élt. 2002-ben még 17 muravidéki falu volt 

magyar többségű. 
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9.11. ábra. A magyar etnikai terület Szlovéniában (2002) 

Forrás: Törzsök E. (szerk.) 2008, 103. p. - www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf 

A muravidéki magyarság döntő többsége római katolikus felekezetű (1991-ben az össznépesség 73,6% római 

katolikus, 16,3%-a evangélikus volt). 

33.4. 9.3.4. A gazdasági élet jellemzése, a területi különbségek 
vizsgálata 

A délszláv államon belül mindvégig igen jelentős regionális különbségek voltak, melyek az eltérő történelmi 

fejlődésben gyökereznek. A fejlettebb területek (Szlovénia, Horvátország, Vajdaság) mind a királyi érában, 

mind a szocialista időszakban a redisztribúció (a jövedelmek központi újraelosztásának), a diszkriminatív 

gazdaságpolitika szenvedő alanyai voltak. 

Szerbia 2000 őszén, a kelet-közép-európai országokhoz képest tízéves késéssel, meglehetősen súlyos gazdasági 

körülmények közepette (2000-re az egy főre jutó nemzeti össztermék az 1989-es szint felére süllyedt, magas 

volt az infláció és az államadósság) lépett a politikai és gazdasági átalakulás útjára (Huszka B. 2005). A 2000-es 

években bekövetkezett pozitív politikai és gazdasági fordulat eredménye volt az évtized közepének magas 

gazdasági növekedése, amit a 2008-as globális gazdasági recesszió akasztott meg. 

A Vajdaság már a szocialista Jugoszláviában is az ország egyik legfejlettebb része volt (1976-ban például az egy 

főre jutó GDP aránya a jugoszláv 100-hoz képest 119 volt, Horvátországé 125, Szlovéniáé 206), s napjainkban 

is relatív gazdasági fejlettség jellemzi Szerbia déli részeihez képest (9.12. ábra). 

http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf
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9.12. ábra. Szerbia fejletlen területei 

Forrás: Nagy I. - Miletić, R. - Todorovic, M. 2009, 177. p. - Szerbia Köztársaság Regionális Fejlesztési 

Stratégiája 2007-2012. (2007) alapján 

Európa egyik legkedvezőbb adottságú agrárvidéke ez, Szerbia éléstára. A bácskai jó minőségű feketeföldön 

kukoricát, búzát, napraforgót, cukorrépát termesztenek, de a sertés- és a szarvasmarha-tenyésztés is jelentős. A 

Szerémség borairól nevezetes, a vajdasági városok elsősorban élelmiszeriparukról és mezőgazdasági 

gépgyártásukról ismertek. Azonban a hosszú ideig tartó általános szerbiai gazdasági válság jelentősen sújtotta 

ezt a térséget is, ami a termelés súlyos visszaesését, a fejlesztések és a modernizáció elmaradását, a 

munkanélküliség megugrását, az életszínvonal csökkenését, a feketegazdaság magas arányát és jelentős 

korrupciót eredményezett (az egy főre jutó GDP a Vajdaságban az 1990-es 100%-ról 2000-re 46,5%-ra esett 

vissza - a kilencvenes évek közepétől volt egy kisebb emelkedés, de az 1999-es koszovói háború, a NATO-

bombázások újra visszavetették az értéket). A magyar nemzetiség által lakott vidékek a Vajdaságon belül 

elmaradottabbak, kisebb fejlődési potenciállal rendelkeznek. Szerbia gazdasági átalakulásának vesztesei a 

kisebbségben élő magyarok, mert a privatizációt etnocentrizmus jellemezte, s a magyarság tőkeerős rétege már 

évekkel ezelőtt áttelepült Magyarországra (Losonc A. 2005). 

Az 1990-es évtized első felének polgárháborúja óriási károkat okozott Horvátországnak (a GDP a felére esett 

vissza). A háború okozta gazdasági visszaesést a ’90-es évek közepére sikerült megállítani. A gazdaság a 2000-

es évek szerkezeti reformjának köszönhetően állt növekedési pályára (9.13. ábra), 2009-ben azonban a 

nemzetközi gazdasági válság negatív hatásai Horvátországot sem kerülték el. 

Horvátország 3 statisztikai régiója közül Közép- és Kelet-(Pannon-)Horvátország a legfejletlenebb: 2006-ban az 

egy főre jutó GDP-je mindössze az országos átlag 72%-át érte el (9.13. ábra). 
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9.13. ábra. Az egy főre jutó GDP alakulása Horvátország statisztikai régióiban (2000-2006) (euróban) 

Forrás: http://www.dzs.hr/default_e.htm 

Szlovénia függetlenné válása után sikeresen használta ki a történelmi múltjából, földrajzi fekvéséből és humán 

erőforrásaiból származó előnyöket, s a térség legfejlettebb gazdaságával rendelkező országává vált. A 2008 

második felében kezdődő nemzetközi pénzügyi válság és az annak nyomán fellépő reálgazdasági hatások miatt 

2009-ben a gazdasági visszaesés mértéke az eurózónán belül Szlovéniában volt a legnagyobb. Ennek fő oka az 

elavult gazdaságszerkezet, a szükséges reformok elmaradása. 

A NUTS III szintű 12 szlovén régió közül a Muravidék a legfejletlenebb: 2008-ban az egy főre jutó GDP-je 

mindössze az országos átlag 69%-át érte el (9.14. ábra). 

 

9.14. ábra. Az egy főre jutó GDP Szlovénia NUTS III szintű statisztikai régióiban (2008) (országos átlag = 

100%) 

Forrás: http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=3570 

33.5. 9.3.5. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslatok 
tanulmányi kirándulásokhoz 

5 napos tanulmányi kirándulás a DÉlvidéken 

1. nap - Útvonal: Eger – Udvar – Pélmonostor (Beli Manastir) – Kopács (Kopačevo) – Eszék (Osijek) (~410 

km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

http://www.dzs.hr/default_e.htm
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=3570
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1. Pélmonostor: Baranya horvátországi részének központja - Szent Mártonnak szentelt plébániatemplom 

2. Kopács: Kopácsi rét Természetvédelmi Terület 

3. Eszék: belvárosi séta, vár, Szentháromság tér, Szlavónia Múzeum 

2. nap - Útvonal: Eszék – Zágráb (Zagreb) (~280 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Zágráb: városnézés Horvátország fővárosában - Szent Márk-tér, Szent Márk-templom, Mária 

Mennybemenetele Székesegyház - katedrális, Jellasics bán-tér 

3. nap: - Útvonal: Zágráb – Fiume (Rijeka) (~160 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Fiume: városnézés: Korzó, várostorony, Szent Vitus-dóm, Magasztos Mária-templom és a ferde-torony, 

Tengerészeti és Történelmi Múzeum, kikötő, Adria-palota 

4. nap: - Útvonal: Fiume – Varasd (Varaţdin) – Csáktornya (Čakovec) (~270 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Varasd: vár, Mária Mennybemenetele székesegyház, barokk paloták 

2. Csáktornya: vár - Muraközi Múzeum, Szent Miklós-templom, ferences kolostor 

5. nap: - Útvonal: Csáktornya – Lendva (Lendava) – Tornyiszentmiklós – Eger (~430 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Lendva: városnézés a szlovéniai magyarok központi településén - vár, Szent Katalin-plébániatemplom, 

Színház- és Hangversenyterem (Makovecz Imre) 

33.6. 3 napos tanulmányi kirándulás a DÉLvidéken20 

1. nap - Útvonal: Eger – Röszke – Palics (Палић) – Szabadka (Суботица) (~280 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Palics: Palicsi-tó (a Vajdaság legnagyobb állóvize) - fürdő, szecessziós épületek, Palicsi Állatkert 

2. Szabadka: városnézés - szecessziós épületek (Városháza, Zsinagóga, Raichle-palota), Népszínház, Szent 

Teréz Székesegyház, ferences templom, szerb ortodox templom 

2. nap - Útvonal: Szabadka – Újvidék (Нови Сад) – Nagybecskerek (Зрењанин) (~170 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Újvidék: városnézés a Vajdaság központjában, főtér, városháza, Mária Neve Nagytemplom, szerb ortodox 

érseki palota, Péterváradi vár (múzeum, fordított óra), 

2. Nagybecskerek: séta a Bánság szerbiai részének legnagyobb városában, Nepomuki Szent János római 

katolikus székesegyház, Városháza 

3. nap: - Útvonal: Nagybecskerek – Óbecse (Бечеј) – Zenta (Сенtа) – Röszke – Eger (~380 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

                                                           
20Az összeállítás forrása: Thomka O. - Pastyik E. - Zsoldos F. 2004. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bánság
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nepomuki_Szent_János
http://hu.wikipedia.org/wiki/Római_katolikus_egyház
http://hu.wikipedia.org/wiki/Római_katolikus_egyház
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1. Óbecse: városháza, Nagyboldogasszony templom, Szent György ortodox templom, Duna-Tisza-Duna-

csatorna (Ferenc-csatorna) zsilipe (ipartörténeti emlék) 

2. Zenta: a zentai csata (1697) emlékműve, szecessziós városháza 

33.7. 9.3.6. Topográfiai névjegyzék21 

Csáktornya (Čakovec), Eszék (Osijek), Fiume (Rijeka), Károlyváros (Karlovac), Lendva (Lendava), 

Muraszombat (Murska Sobota), Nagybecskerek (Зрењанин), Nagykikinda (Кикинда), Óbecse (Бечеј), 

Pancsova (Панчево), Szabadka (Суботица), Sziszek (Sisak), Újvidék (Нови Сад), Varasd (Varaţdin), Zágráb 

(Zagreb), Zenta (Сенtа), Zombor (Сомбор) 

34. 9.4. Kérdések, feladatok 

1. A 20. századra fókuszálva foglalja össze a legtágabban értelmezett Délvidék történeti földrajzát! 

2. Elemezze, hogyan változott a Délvidék etnikai megoszlása, térstruktúrája a középkortól a 21. század elejéig! 

3. Elemezze a rendszerváltás utáni Délvidék gazdasági életének átalakulását, és a Szerbián, Horvátországon és 

Szlovénián belüli regionális különbségeket! 

4. Egy néhány napos tanulmányi kiránduláshoz állítson össze saját útiterv-javaslatot, s készítsen prezentációt az 

idegenforgalmi vonzerőkről a Délvidék megadott területére vonatkozóan! 

5. Kontúrtérképen jelölje be a megadott topográfiai helyeket! 

10. kárpátalja társadalomföldrajza22 

35. 10.1. Célkitűzés 

Kárpátalja térszerkezeti helyének és természetföldrajzi jellemzőinek a bemutatása. Történeti földrajzi és 

népességföldrajzi (különös tekintettel a népességszám és az etnikai megoszlás alakulására) összefoglalás. 

Kárpátalja gazdasági életének, a területi különbségeknek a bemutatása. Útiterv-javaslatok összeállítása 

tanulmányi kirándulásokhoz. Topográfiai feladatok megoldása kontúrtérkép segítségével. 

36. 10.2. Tartalom 

Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. századra fókuszálva. A 

népességszám alakulása, etnikai megoszlás, különös tekintettel a magyarságra. A gazdasági élet jellemzése, a 

területi különbségek vizsgálata. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslat tanulmányi kirándulásokhoz. 

Topográfiai névjegyzék. 

37. 10.3. A tananyag kifejtése 

37.1. 10.3.1. Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők 

A 12.800 km2-nyi területű, 1.255.000 fős (2001) népességű Kárpátalja jelenleg Ukrajna 24 oblasztyának 

(régiójának, megyéjének) egyike (Закарпатська область - „Kárpátontúli terület”) (10.1. ábra). A legnyugatabbi 

fekvésű, második legkisebb területű, az ország területének mindössze 2,1%-át jelentő megye Magyarországgal 

(a magyar-ukrán államhatár hossza 136,7 km), Szlovákiával, Romániával és Lengyelországgal határos. Határai 

részben természetesek (például a Kárpátok vízválasztója, a Tisza), részben mesterségesek (például az ukrán-

szlovák, az ukrán-magyar és az ukrán-román határ egy része). Ukrajna nyugati kapuja, s jelentősége az elmúlt 

években a szomszédos országok Európai Uniós csatlakozásával felértékelődött, ugyanakkor az országon belül 

perifériális helyzetet foglal el (Kijevtől több mint 800 km-re található). Megyeszékhelye Ungvár, a legkisebb az 

oblasztyközpontok sorában. 

                                                           
21Az összeállítás alapvető forrása: Probáld F. 2007. 
22Kárpátalja tanulmányozásához kiemelten ajánlott irodalom: Baranyi B. (szerk.) 2009. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna–Tisza–Duna-csatorna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna–Tisza–Duna-csatorna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlovákia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Románia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelország
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10.1. ábra. Kárpátalja földrajzi elhelyezkedése Ukrajnában 

Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Map_of_Ukraine_political_simple_Oblast_Transkarpati

en.png&filetimestamp=20041130155212 

Kárpátalja közigazgatási szempontból 13 járásra oszlik (10.2. ábra). 609 települése közül 5 megyei 

alárendeltségű város (Ungvár, Munkács, Huszt, Beregszász, Csap), 6 járási jelentőségű város, 19 városi típusú 

település (átmenet a falu és a város között), 579 falu. A városhálózat gerincét az Alföld-peremi városvonal 

városai (Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős) képezik (Hajdú-Moharos J. 1995, 89. p.). 

 

10.2. ábra. Kárpátalja járásai 

Forrás: http://termtud.akg.hu/okt/9/5/kalja.jpg 

Kárpátalja 4/5-e domb- és hegyvidék, 1/5-e alföld (10.3. ábra). Az alföldi terület (Ungi-sík, Beregi-síkság, 

Ugocsai-sík, Máramarosi-medence) a magyar Alföld északkeleti nyúlványa, mai felszínét a Tisza és 

mellékfolyóinak eróziós és akkumulációs munkája alakította ki. Az Északkeleti-Kárpátok kárpátaljai részét 

alapvetően a flis (homokkő) és a vulkáni vonulat hegységei alkotják (Hajdú-Moharos J. 1995, 90. p.). A 

Északkeleti-Kárpátok három nagyobb hegyvonulata a főként homokkőből álló flisövezetbe tartozó Keleti-

Beszkidek és a Gorgánok; a flis Poloniák és az Alföldet szegélyező Vihorlát-Gutin vulkánsor a megye középső 

és keleti részén; valamint a délkeleti részen a Máramarosi-havasok. Utóbbi területén található Ukrajna 

legmagasabb pontja, a 2.061 m magas Hoverla (régi magyar nevén Hóvár). A Kárpátok gerincén széles hágók 

vezetnek át. Legfontosabbak az Ung folyó völgyében az Uzsoki-hágó (889 m), a Latorca völgyében a Vereckei-

hágó (841 m), a Fekete-Tisza völgyében a Tatár-hágó (921 m). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Map_of_Ukraine_political_simple_Oblast_Transkarpatien.png&filetimestamp=20041130155212
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Map_of_Ukraine_political_simple_Oblast_Transkarpatien.png&filetimestamp=20041130155212
http://termtud.akg.hu/okt/9/5/kalja.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Északkeleti-Kárpátok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ung
http://hu.wikipedia.org/wiki/Uzsoki-hágó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latorca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vereckei-hágó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vereckei-hágó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete-Tisza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tatár-hágó
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10.3. ábra. Kárpátalja domborzati térképe 

Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:UA_karpatok.JPG&filetimestamp=20070817144527 

Kárpátalja folyói a Felső-Tisza medencéjének vízrendszeréhez tartoznak. Legnagyobb folyója a Tisza, amely a 

Máramarosi hegyekben ered, két ága, a Fekete- és Fehér-Tisza Rahónál egyesül (a fő forráságnak a Fekete-

Tiszát tekintik). A Kárpátokban terjedő tarvágások miatt a folyó áradásai egyre gyakrabban okoznak 

katasztrófát (például 1998-ban, 2001-ben). További jelentős folyói a Tarac, a Talabor, a Nagyág, a Borzsa, a 

Latorca és az Ung. Legnagyobb és legismertebb tava a természetes úton, folyóvölgyet elzáró földcsuszamlással 

létrejött 7 hektár vízfelületű Szinevéri-tó. A terület nagyon gazdag ásványtartalmú forrásokban, gyógy- és 

termálvizekben. 

Kárpátalja területén a 2000-es évek végén egy bioszféra rezervátum (Kárpáti Bioszféra Rezervátum), két 

nemzeti park (a Szinevéri és az Ungi), 49 (állami és helyi jelentőségű) rezervátum, 8 tájvédelmi körzet, több 

mint 100 természeti emlék és 44 kultúrpark volt (Izsák T. 2009/b). 

37.2. 10.3.2. Történeti földrajzi áttekintés, a XX. századra 
fókuszálva 

Az általánosan elfogadott nézetek szerint az Árpád nagyfejedelem vezette magyarok jelentős része 895-896-ban 

a Vereckei-hágón keresztül érkezett a Kárpát-medencébe. Kárpátalja területe ezután egy évezreden keresztül a 

történelmi Magyarország északkeleti részét jelentette. Ezalatt az idő alatt Kárpátalja mint önálló történelmi-

földrajzi egység nem létezett, politikai értelemben csak a 20. században jött létre. A „Kárpátalja” elnevezés is a 

konkrét területre vonatkozóan csak a két világháború közötti időszakban terjedt el, korábban a magyar 

földrajztudomány Északkeleti-Felvidéknek nevezte a területet. 

Az első világháborút követően, 1919 első hónapjaiban a történelmi Északkelet-Magyarországot cseh és román 

csapatok szállták meg. Kárpátalja mai területét, amely a történelmi Magyarország hat vármegyéjének egyes 

részeiből (Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros új államhatárok közé került nagyobb része, valamint három 

szabolcsi és egy szatmári település) jött létre, a Saint-Germain-en-Laye-i békeszerződés (1919. 09. 10) és a 

trianoni békediktátum az újonnan, mesterségesen létrehozott Csehszlovák Köztársaságnak juttatta (2.4. ábra, 

2.1. táblázat), s Podkarpatská Rus néven annak legkeletibb tartománya lett. A magyar lakta, határ menti 

területek elcsatolásában fontos szerepet játszott az itt haladó vasútvonal (Csap-Beregszász-Királyháza-

Szatmárnémeti), amely kapcsolatot biztosított Csehszlovákia és Románia között (6.6. ábra). Az elcsatolt városok 

és a Magyarországon maradt vonzáskörzeteik (6.7. ábra) között a kapcsolattartás szinte lehetetlenné vált, a 

korábban szervesen összetartozó, egymásra épülő gazdasági egységek felbomlottak, ami a trianoni határ 

mindkét oldalán súlyos társadalmi-gazdasági károkat okozott. 

Az 1938-as müncheni egyezmény után magyar-csehszlovák kétoldalú tárgyalások indultak a területi problémák 

megoldása érdekében. Az eredménytelen tárgyalások után az első bécsi döntéssel (1938. november 02.) a mai 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:UA_karpatok.JPG&filetimestamp=20070817144527
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
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kárpátaljai területekből a délnyugati, 1.636 km2-nyi magyarlakta sáv (Ungvár, Munkács, Beregszász és 

Nagyszőlős városokkal) visszakerült Magyarországhoz (6.8. ábra). A továbbra is Csehszlovákiához tartozó, 

Huszt központú 11.085 km2-nyi, gazdaságilag életképtelen „Karpatszka Ukrajina” (Kárpát-Ukrajna) területét a 

magyar csapatok a mesterségesen létrehozott állam megszűnése, Szlovákia függetlenségének proklamálása után 

néhány nappal, 1939. március 15-18. között foglalták vissza, s a visszatért terület ruszin részein gyakorlatilag 

ruszin területi autonómiát hoztak létre. Kárpátalja területe 1939-1944 között ismét Magyarország szerves része 

volt (6.8. ábra). 

Kárpátalját a szovjet Vörös Hadsereg 1944 októberében foglalta el, s a terület a Csehszlovákia és Szovjetunió 

között 1945. június 29-én kötött államközi szerződés értelmében a Szovjetunió, az Ukrán Szovjet Szocialista 

Köztársaság részévé vált. A Szovjetunió felbomlása után Kárpátalja az 1991. augusztus 23-án függetlenné vált 

Ukrajna része lett. Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása óta a magyar-ukrán határ egyben az EU 

keleti határa is, amely 2007. december 21-től, hazánk teljes jogú Schengen-tagságától kezdve szigorúan őrzött 

schengeni külső határ. 

37.3. 10.3.3. A népességszám alakulása, etnikai megoszlás, 
különös tekintettel a magyarságra23 

Az 1400-as évek végén történeti demográfiai becslések szerint (melyek a magyar királyi adóösszeíráson 

alapulnak) a 100 ezer főt sem érte el a történelmi Északkelet-Magyarországon (Ung, Bereg, Ugocsa és 

Máramaros vármegyék területén) élő népesség száma. A lakosság közel 2/3-a magyar volt, 1/4-e ruszin (10.1. 

táblázat). A legelfogadottabb teóriák szerint a keleti szláv népek közé tartozó ruszinok nagyobb számban a 13. 

századtól költöztek Halicsból (Galíciából), Volíniából, Podóliából Kárpátalja mai területére. A magyar etnikai 

terület alapvetően a 13. században felszámolt határvédelmi rendszer, a gyepű vonaláig, a hegyvidék lábáig 

terjedt. 

10.1. táblázat. A népesség etnikai összetételének változása a történelmi Északkelet-Magyarországon* (1495-

1787) és Kárpátalja mai területén (1880-2001) (fő - %) 
 

Év Össznépes

ség 
Ruszin, 

ukrán 
Magyar Német Zsidó Szlovák Román Egyéb 

1495 75.685 - 

100 
16.600 - 

22,0 
47.800 - 

63,2 

  
4.700 - 6,2 6.500 - 8,6 

 

1787 234.377 - 

100 

   
1.887 - 0,8 

   

1880 408.971 - 

100 
244.742 - 

59,8 
105.343 - 

25,7 
31.745 - 

7,8 
.. 8.611 - 2,1 16.713 - 

4,1 
1.817 - 0,5 

1910 598.863 - 

100 
331.625 - 

55,4 
184.287 - 

30,8 
63.249 - 

10,6 
.. 6.333 - 1,1 11.423 - 

1,9 
1.946 - 0,2 

1921 612.442 - 

100 
372.523 - 

60,8 
111.052 - 

18,1 
.. 80.132 - 

13,1 
19.284 - 

3,1** 
.. 29.451 - 4,9 

1941 854.772 - 

100 
502.329 - 

58,9 
233.840 - 

27,3 
13.251 - 

1,5 
78.727 - 

9,2 
6.853 - 0,8 15.602 - 

1,8 
4.170 - 0,5 

1959 920.173 - 

100 
686.464 - 

74,6 
146.247 - 

15,9 
3.504 - 0,4 12.169 - 

1,3 
13.253 - 

1,4 
18.346 - 

2,0 
40.190 - 4,4 

1989*** 1.245.618 

-100 
976.749 - 

78,4 
155.711 - 

12,5 
3.478 - 0,3 2.639 - 0,2 7.845 - 0,6 29.485 - 

2,4 
69.711 - 5,6 

                                                           
23Az alfejezet alapvető forrása: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006, pp. 59-71. + CD-melléklet. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1939
http://hu.wikipedia.org/wiki/1944
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetunió
http://hu.wikipedia.org/wiki/1991
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1989**** 1.245.618 

-100 
972.827 - 

78,1 
166.700 - 

13,4 
2.576 - 0,2 663 - 0,1 2.555 -0,2 28.964 - 

2,3 
71.333 - 5,7 

2001*** 1.254.614 

- 100 
1.010.127 

- 80,5 
151.516 - 

12,1 
3.582 -0,3 ? 5.695 - 0,5 32.152 - 

2,6 
51.542 - 4,0 

2001**** 1.254.614 

- 100 
1.016.268 

- 81,0 
158.729 - 

12,7 
1.810 - 0,1 ? 2.575 - 0,2 32.224 - 

2,6 
43.008 - 3,4 

* Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék területe (1914) 

** csehszlovák 

*** nemzetiségi adatok 

**** anyanyelvi adatok 

(1495: becslés; 1787: II: József-féle népszámlálás adatai; 1880, 1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi 

adatai; 1921: csehszlovák népszámlálás nemzetiségi adatai; 1959, 1989: szovjet népszámlálások adatai; 2001: 

ukrán népszámlálás adatai) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

A 16-17. században a terület nem került Oszmán török megszállás alá, de katonai felvonulási térségként gyakran 

érték háborús pusztítások. Ezeknek főként az alacsonyabb térszíneken, a fő közlekedési útvonalak mentén élő 

magyar etnikai területek estek áldozatául. A ruszin népesség számát, s arányát ugyanakkor a jelentős 

bevándorlás, valamint betelepítés növelte. Ezeknek a folyamatoknak a következtében a 17. század végén már a 

ruszinok voltak relatív, s rövid időn belül abszolút többségben a területen. A relatíve túlnépesedő területekről a 

magyarok egyre nagyobb számban költöztek el az Alföld területére, ugyanakkor folytatódott a ruszinok 

bevándorlása, melynek eredményeként a század második felére a magyar nyelvhatár átlagosan 10–20 km-rel 

húzódott vissza az Alföld irányába. A 18. század másik két fontos migrációs folyamatát a németek betelepítése, 

továbbá az oroszországi és galíciai zsidók betelepülése jelentette. 

Kárpátalja mai területén 1880-ban a mintegy 409 ezer fős népesség 59,8%-a ruszin, 25,7%-a (105 ezer fő) 

magyar anyanyelvű volt (10.1. táblázat, 10.4. ábra). A magyarság számára kedvező társadalmi-gazdasági 

folyamatok következtében a Trianon előtti utolsó népszámlálás (1910) idejére a magyar anyanyelvűek száma 

184 ezer főre, arányuk 30,8%-ra nőtt. 

 

10.4. ábra. A magyarok számának és arányának változása Kárpátalja mai területén 

(1880-2001) (fő, %) 
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(1880, 1910, 1941: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1921, 1930: csehszlovák népszámlálások 

nemzetiségi adatai; 1959-1989: szovjet népszámlálások nemzetiségi adatai; 2001: ukrán népszámlálás 

nemzetiségi adata) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

Magyarországtól való elszakítása után a területen jelentősen csökkent a magyar nemzetiségűek száma és aránya 

(1921: 111 ezer fő, 18,1%). Ennek fő okai a következők voltak: 1918-1924 között kb. 18.600 magyar 

elmenekülése, statisztikai manipulációk, a bizonytalan etnikai identitású népesség ruszinokhoz, kisebb 

mértékben a „csehszlovákokhoz” való átállása, a magyar etnikai területre cseh, szlovák és ruszin lakosság 

betelepítése. Különösen jelentős volt a nagyobb városokban (Ungvár, Munkács, Beregszász) a magyarok 

hivatalos arányának csökkenése (6.11. ábra). 

Az első bécsi döntéssel Magyarországhoz visszakerült 1.636 km2 területen 192 ezer fő élt, melynek 85,2%-a 

magyar, 9,9%-a ruszin anyanyelvűnek vallotta magát. „Karpatszka Ukrajina” 11.085 km2-nyi területén 552 

ezren éltek, a lakosság 74,9%-a ruszin, 11,9%-a zsidó volt, a magyar nemzetiségűek aránya mindössze 4,7%-ot 

ért el. 

Kárpátalja Magyarországhoz való visszatérésével a magyarság ismét államalkotó nemzetté vált, s ennek 

megfelelően számuk és arányuk is nőtt: 1941-ben 234 ezren, a lakosság 27,3%-a vallotta magát magyar 

anyanyelvűnek. Hazánk német megszállása után az itt élő, 32%-ban magyar anyanyelvű, elmagyarosodott zsidó 

vallású lakosság (1941: 116 ezer fő) nagy része a Holocaust áldozata lett. 

Miután 1944 októberében Kárpátalját a szovjet csapatok elfoglalták, novemberben elkezdődött a magyar és a 

német civilek (elsősorban hadköteles férfiak) táborokba (elsősorban a szolyvai gyűjtőtáborba), majd több évig 

tartó kényszermunkára való deportálása. A „málenykij robot” több tízezer magyart érintett, közülük sokan soha 

nem térhettek vissza szülőföldjükre. 

A hatalomváltás ezúttal is a magyarok tömeges elmenekülésével járt (1946-os adatok szerint mintegy 5 ezer fő 

költözött át a trianoni Magyarország területére). A zsidók, magyarok, németek helyére ruszinokat, ukránokat, 

oroszokat telepítettek. A ruszin (rutén) népességet hivatalosan ukrán nemzetiségűnek, a görög katolikus egyház 

1949-es felszámolása után egységesen ortodox felekezetűnek nyilvánították (a görög katolikus egyház 1990 

után működhet újra). A ruszin népességet azóta mint az ukránok egyik néprajzi csoportját tartják számon 

(hazánkban, Szlovákiában, Romániában önálló nemzetiségnek ismerik el őket), nyelvüket az ukrán egyik 

dialektusának nevezik. Földrajzi elhelyezkedés szerinti két fő etnográfiai csoportjuk a dolisnyánok, aki a 

síkvidéki és hegylábi területeken élnek, valamint a hegyvidéki verhovinaiak. Utóbbiakat három további 

csoportra tagolhatjuk: lemkók (lemákok) (az Ung felső folyása közelében, a Nagybereznai és a Perecsenyi járás 

területén), bojkók (az Ung és a Talabor forrásvidéke között, elsősorban az Ökörmezői és a Volóci járásban), 

huculok (Máramarosban, a Rahói járásban). Az 1990-es évtized elejétől küzdenek külön nemzetiségként való 

elismerésükért, sokan autonómiát is akarnak Kárpátalján, de ezeket az ukrán állam eddig elutasította. 

A II. világháború utáni első népszámlálás (1959) adatai alapján Kárpátalja 920 ezer fős népességének 3/4-e 

ukrán, 15,9%-a, 146 ezer fő magyar nemzetiségű volt. Bár a következő évtizedekben a magyarságot kedvező 

természetes szaporodási értékek jellemezték, a vándorlási veszteségek (a szakképzettebb magyarok 

munkavállalási célú átköltözése a Kárpátokon túli szovjet területekre, illetve a Magyarországra történő 

áttelepülés) és az asszimiláció azt eredményezték, hogy az 1989-es utolsó szovjet népszámlálásig számuk csak 

kisebb mértékben nőtt, arányuk viszont csökkent (10.1. táblázat, 10.4. ábra). Ezek a negatív folyamatok az 

1990-es évtizedben is folytatódtak, sőt 2001 óta Kárpátalja területén is természetes fogyásról beszélhetünk 

(Molnár J. - Molnár D. I. 2003), továbbá becslések szerint ebben az időszakban közel 5 ezer kárpátaljai magyar 

települt át végleg Magyarországra (Molnár J. - Molnár D. I. 2004). Az elköltöző magyarok helyére döntő 

többségében ukrán nemzetiségűek költöznek (Fodor Gy. 2010, 47. p.). 

A legutóbbi (s egyben az első ukrán), 2001-ben tartott népszámláláskor Kárpátalja területén 1.254.614 fő élt. 

Nemzetiségét tekintve a lakosság 80,5%-a ukrán, 12,1%-a (151.516 fő) magyar, 2,6%-a (Aknaszlatina 

környékén) román volt. A magyar anyanyelvűek aránya ugyanakkor 12,7%, száma 158.729 fő volt, ami azzal 

magyarázható, hogy a cigány nemzetiségűek jelentős része (62,4%-uk) magyar vagy ukrán (16,4%-uk) 

anyanyelvűnek vallotta magát. A magyar nemzetiségűek 97,1%-a egyben magyar anyanyelvű is, 2,6%-uk 

viszont már az ukránt, mintegy 0,3%-uk pedig az oroszt tekinti anyanyelvének (Fodor Gy. 2004). 

A magyar nemzetiségűek 80 településen képezték a lakosság abszolút többségét, a 10 város közül már csak 

Beregszász magyar (relatív) többségű (a járások közül egyedül a Beregszászi abszolút magyar többségű). A 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1991
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magyar többségű települések zöme a magyar-ukrán államhatár 20 km-es zónájában található (10.5. ábra). Ezen 

az egyre inkább „híguló” etnikai tömbterület élt a magyarok 78%-a, ami kedvező az etnikai identitásuk 

megőrzése szempontjából. 

 

10.5. ábra. A magyar etnikai terület Kárpátalján (2001) 

Forrás: Törzsök E. (szerk.) 2008, 64. p. - www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf 

A magyarság 13%-a a magyar-ukrán etnikai-nyelvi kontaktzóna városaiban (Ungvár, Munkács, Nagyszőlős), 

9%-a a ruszin hegyvidéki tájakon, szórványhelyzetben élt. A legnépesebb magyar közösségek Beregszász 

(12.800 fő - a lakosság 48,1%-a), Ungvár (8.000 fő - 6,9%), Munkács (7.000 fő - 8,5%) városok és a 

legnagyobb magyar falu, Nagydobrony (5.000 fő). 

A kárpátaljai magyarok többsége református vallású, a hívek számát tekintve második helyen a római 

katolikusok, harmadik helyen a görög katolikusok állnak. 

37.4. 10.3.4. A gazdasági élet jellemzése, a területi különbségek 
vizsgálata 

Az Északkelet-Felvidék a történelmi Magyarország perifériáján helyezkedett el, fejlődése az évszázadok során 

jelentős mértékben elmaradt Magyarország többi régiójától. Területe, és különösen annak ruszinok által lakott 

hegyvidéki részei Magyarország legelmaradottabb térsége volt a dualista korszakban (Gulyás L. 2009). A terület 

az I. világháború előtt Magyarországnak, a két világháború között Csehszlovákiának a legkevésbé 

iparosodottabb országrésze volt. Egyetlen számottevő, hagyományos iparága a kiterjedt erdőterületekre (az 

erdősültség napjainkban is meghaladja az 56%-ot) épülő fafeldolgozás volt. 

A szovjet korszakban az extenzív gazdaságfejlesztés jegyében jelentős iparosítást hajtottak végre. Kezdetben a 

fő iparág továbbra is a fakitermelés és a fafeldolgozás volt, majd a ’80-as évek végére a gazdaság vezető 

ágazatává a gépipar vált. Az egykori magyar-csehszlovák-szovjet hármas határ területén, Záhony-Csap 

központtal Európa legnagyobb szárazföldi átrakókörzete, „szárazföldi kikötője” alakult ki, amely a Szovjetunió 

„nyugati kapuja” volt (kapacitása ma jórészt kihasználatlan). Kárpátalján keresztül ment Európába a szovjet 

elektromos áram, a gáz és a kőolaj exportjának döntő része (Brenzovics L. 2009, pp. 96-97.). Az iparosítás és a 

jelentős urbanizáció ellenére a kárpátaljai területek csak visszafogottan fejlődtek, a lakosság többsége továbbra 

is falun élt és mezőgazdasággal (is) foglalkozott. 

A ’80-as évek második felében a Szovjetunióban a gazdaság stagnált, nőtt az infláció, romlott a lakosság 

életszínvonala. A rendszerváltás negatív hatásai pedig fokozottan érintették a határhoz közeli területeket. Az 

1990-es évek eleje súlyos gazdasági válság időszaka volt Kárpátalján is (a gazdasági kapcsolatok felbomlása, 

gyárak, üzemek bezárása, kolhozok tönkremenetele, hiperinfláció, fokozódó munkanélküliség, stb.). Ezekben az 

években a foglalkozási szerkezetben növekedett a nem termelői ágazatok, részben pedig a mezőgazdaság 

szerepe (10.2. táblázat). 

http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10.2. táblázat. Kárpátalja foglalkozási szerkezete (1985-2007) (%) 
 

Ágazatok 1985 1990 2007 

Mezőgazdaság és 

erdőgazdálkodás 
21,3 17,8 26,4 

Ipar és építőipar 40,0 42,9 18,0 

Közlekedés és hírközlés 7,5 6,6 5,7 

Nem termelői szféra 31,2 32,7 49,9 

Forrás: Izsák T. 2009/c, 301. p. 

Bár a gazdaság az ezredfordulóra a mérsékelt stabilizáció jegyeit mutatta, a rendszerváltást a gazdaság, 

mindenekelőtt az ipar a mai napig nem heverte ki. Kárpátalja munkanélküliségi rátája 2007-ben 7,1% volt, a 

rejtett munkanélküliséggel együtt a tényleges érték valószínűsíthetően ennek többszöröse. 

Kárpátalja ásványi kincsei közül nagyobb gazdasági jelentősége csak az aknaszlatinai kősónak, a nagymuzsalyi 

(Beregszászi-dombvidék) aranyércnek, valamint az építőipari nyersanyagoknak (kaolin, mészkő, márvány, 

andezit, homokkő) van. Értékes természeti erőforrást jelentenek ásványvíz- és termálvízforrásai. Területén több 

mint 360 ásványvízforrást találtak, amelyből 39 tartozik az országos jelentőségűek közé. Ismert ásványvízgyártó 

központok Szolyva, Visk, Saján és Polena (Izsák T. 2009/a). 

Gazdasági életének mai napig meghatározó ága a mezőgazdaság. 2003-ban a mezőgazdasági jövedelem 90-

95%-át a háztáji gazdaságok biztosították (Karácsonyi D. 2007). Kárpátalja adja Ukrajna szőlőtermesztésének 

és az előállított bornak közel felét, továbbá jelentős még a megye síkvidéki részén - ahol kedvezőbbek a 

mezőgazdasági termelés feltételei - a gabona-, a takarmánynövények és a zöldségfélék termesztése, míg a 

hegyvidékeken a mezőgazdaság fő ága az állattenyésztés (elsősorban szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztés). 

Iparából, amelybe az utóbbi években jelentős külföldi tőkebefektetések irányultak (ebben az adó- és vámügyi 

előnyöket biztosító Kárpátalja szabad gazdasági övezetnek is nagy szerepe van), Tiszasalamon Škoda gépkocsi-

összeszerelő üzemét (Kárpátalja legnagyobb gépipari létesítménye), Munkácson a Flextronics számítástechnikai 

üzemét, Ungvár agglomerációjában a Jabil elektronikai gyáregységét és a villanymotorgyárat, valamint a főként 

helyi nyersanyagokra épülő fafeldolgozó-, építőanyag- és élelmiszeriparát emelhető ki. 

Kárpátalján a változatos természeti és antropogén vonzerők a turizmus többirányú fejlesztését teszik, tennék 

lehetővé. Ezek kihasználásának legnagyobb akadálya az infrastrukturális hiányosságok, valamint a szakképzett 

munkaerő kis száma. A megye az Ukrajnában kialakult öt turisztikai központ közül az országos szinten 

negyedik helyre rangsorolt nyugati idegenforgalmi centrumban (Kárpátok vidéke) található. Kiemelt figyelmet 

próbálnak fordítani a gyógyturizmus, a szállodaipar, a hegyi turisztikai célterületek infrastruktúrájának és a 

falusi turizmusnak a fejlesztésére (Berghauer S. 2009). Különösen kedvező adottságai vannak a 

gyógyidegenforgalom fejlesztéséhez, az egészségturizmus az idegenforgalom húzóágazatává vált. A 

legjelentősebb szanatóriumok Polenán, Beregváron és Sajánban találhatók. Az aknaszlatinai sóbánya 300 m 

mélységben lévő termeiben 1968 óta folyik asztmás betegek gyógyítása, a sóbányakórház 1980 óta országos 

allergológiai központként működik. 

Ukrajnában a gazdaság területi megoszlását vizsgálva igen jelentős regionális különbségek figyelhetők meg. 

2003-ban Ukrajna GDP-jének 1,6%-át adta Kárpátalja, és az egy főre jutó GDP-t tekintve a 21. volt a megyék 

rangsorában (605 USD/fő). 2005-ig a közvetlen külföldi tőkebefektetések 2,9%-a (10. hely) realizálódott 

Kárpátalján, viszont az egy főre jutó érték (195,5 USD/fő) tekintetében a legjobb nyugat-ukrajnai megyeként a 

6. helyen állt (Dancs L. 2009). Magyarország 2007-ben a befektetett tőkét tekintve az 5. helyezett volt, a 

leginkább kedvelt célterületek Ungvár, Munkács, Beregszász és a Beregszászi járás voltak (ugyanakkor hazánk 

a megye legfontosabb külkereskedelmi partnere). Kárpátalján belül legfejlettebb az Ungvári, legszegényebb 

pedig a mérsékelt gazdasági potenciálú, iparral gyakorlatilag nem rendelkező Ökörmezői járás. 
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37.5. 10.3.5. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslat 
tanulmányi kirándulásokhoz 24 

6 napos tanulmányi kirándulás kárpátalján 

1. nap - Útvonal: Eger – Záhony – Kisszelmenc (Малі Селменці) – Ungvár (Ужгород) – Nevicke (Невицьке) 

– Munkács (Мукачевo) (~300 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Kisszelmenc (Ukrajna) – Nagyszelmenc (Szlovákia): 1945-ben államhatárral kettészakított falvak, 

félbevágott székelykapu 

2. Ungvár - városnézés Kárpátalja legnagyobb városában: vár, szabadtéri néprajzi múzeum (skanzen), görög 

katolikus székesegyház és püspöki palota, zsinagóga, sétálónegyed; gerényi rotunda (körtemplom) - 

freskómaradványok 

3. Nevicke: várrom 

2. nap - Útvonal: Munkács – Vereckei-hágó (перевал Середньоверецький) – Szolyva (Свалява) – Beregvár 

(Карпати ) – Munkács (~160 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Munkács - városnézés Kárpátalja 2. legnagyobb városában: vár (múzeum, turulszobor), szecessziós 

Városháza, barokk Rákóczi-ház (Fejér-ház) 

2. Vereckei-hágó (841 m): a honfoglalás millecentenáriumi emlékműve 

3. Szolyva: „Malenykij robot”-gyűjtőtábor emlékparkja, szanatóriumok 

4. Beregvár: Schönborn-kastély (1895) - ma: szanatórium - 12 bejárat, 52 terem, 365 ablak, őspark (elvileg) 

OMM-alakú mesterséges tóval, s az „Örök Fiatalság” forrásával 

3. nap: - Útvonal: Munkács – Beregszász (Берегове) – Csetfalva (Четфалва) – Tiszaújlak (Вилок) – 

Nagyszőlős (Виноградів) – Huszt (Хуст) – Visk (Вишковo) (~120 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Beregszász - városnézés a kárpátaljai magyarság szellemi-kulturális központjában: egykori megyei 

törvényszék eklektikus épülete - ma: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, gótikus római 

katolikus templom, Bethlen-kastély - Bereg-vidéki Múzeum, egykori Úri Kaszinó (szecessziós) - ma: Arany 

Páva étterem 

2. Csetfalva: református templom kazettás famennyezete 

3. Tiszaújlak: Turul-emlékmű (a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának emlékére) 

4. Nagyszőlős: Perényi-kastély, borkóstolás 

5. Huszt: várrom, református vártemplom 

6. Visk: református templom kazettás famennyezete 

4. nap: - Útvonal: Visk – Huszt – Ökörmező (Міжгір'я) – Szinevéri-tó (Озеро Синевир) – Técső (Тячів) – 

Aknaszlatina (Солотвино) – Rahó (Рахів) – Kőrösmező (Ясіня) (~300 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. a Nagy-ág és a Talabor vízválasztója (panoráma) 

                                                           
24Az összeállítás forrásai: Sós J. - Farkas Z. 2004, Kovács S. 2007. 
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2. Szinevéri-tó: 989 m tszf. magasság, Szinevéri Nemzeti Park, Árpád-vonal bunkerei, Erdészeti és Faúsztatási 

Múzeum 

3. Técső: református templom kazettás famennyezete 

4. Aknaszlatina: Európa legnagyobb sóbányája - allergológiai kórház (-300 m), sóstavak 

5. „Európa középpontja” - Rahótól kb. 10 km-re délre 

6. Rahó: a Fekete- és a Fehér-Tisza összefolyása, az Árpád-vonal bunkere 

5. nap - Útvonal: Kőrösmező – Tatár-hágó (перевал Яблуницький) – Kozmescsik-turistatelep (Турбаза 

Козмещик) (~25 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Tatár-hágó (921 m): az OMM idején épült magyar határőrbódé, kirakodóvásár 

2. Egész napos túra a Máramarosi-havasokban: Kozmescsik-turistatelep – Hoverla (Hóvár) (Говерла) (2.061 m 

- Ukrajna legmagasabb csúcsa) – Pietrosz (Kőhavas) (2.020 m) – Kőrösmező (~25 km) 

6. nap - Útvonal: Kőrösmező – Fekete-Tisza forrása – Kőrösmező – Beregszász – Eger (~50 + 400 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Kőrösmező: fatemplom, Árpád-vonal bunkerei 

2. teherautós kirándulás a Fekete-Tisza forrásához 

37.6. 10.3.6. Topográfiai névjegyzék 

Aknaszlatina (Солотвино), Beregszász (Берегове), Csap (Чоп), Huszt (Хуст), Kőrösmező (Ясіня), Munkács 

(Мукачевo), Nagyszőlős (Виноградів), Rahó (Рахів), Szolyva (Свалява), Ungvár (Ужгород), Vereckei-hágó 

(перевал Середньоверецький) 

 

10.6. ábra. Kárpátalja járásainak kontúrtérképe 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Ukraine_Oblast_Transcarpathia_Rajon_blank.png 

38. 10.4. Kérdések, feladatok 

1. Foglalja össze Kárpátalja 20. századi történetét a következő anekdota segítségével! 

„Az egyik kárpátaljai faluban élő bácsikát megkérik, hogy meséljen életéről. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Ukraine_Oblast_Transcarpathia_Rajon_blank.png
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1. Az Osztrák-Magyar Monarchiában születtem, Csehszlovákiában jártam iskolába, Magyarországon voltam 

katona, évtizedeken át a Szovjetunióban dolgoztam, s Ukrajnában vagyok nyugdíjas. 

2. Ez igen! A bácsi sok helyen élt itt, a Kárpát-medencében. 

3. Édes fiam, soha nem költöztem el a szülőfalumból…” 

2. Elemezze, hogyan változott Kárpátalja etnikai megoszlása, térstruktúrája a középkortól a 21. század elejéig! 

3. Jellemezze Kárpátalja gazdasági életét, és elemezze az Ukrajnán belüli regionális különbségeket! 

4. Egy néhány napos tanulmányi kiránduláshoz állítson össze saját útiterv-javaslatot, s készítsen prezentációt az 

idegenforgalmi vonzerőkről Kárpátalja megadott területére vonatkozóan! 

5. Kontúrtérképen jelölje be a megadott topográfiai helyeket! 

11. az őrvidék társadalomföldrajza 

39. 11.1. Célkitűzés 

Az Őrvidék térszerkezeti helyének és természetföldrajzi jellemzőinek a bemutatása. Történeti földrajzi és 

népességföldrajzi (különös tekintettel a népességszám és az etnikai megoszlás alakulására) összefoglalás. Az 

Őrvidék gazdasági életének, a területi különbségeknek a bemutatása. Útiterv-javaslat összeállítása tanulmányi 

kirándulásokhoz. Topográfiai feladatok megoldása kontúrtérkép segítségével. 

40. 11.2. Tartalom 

Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. századra fókuszálva. A 

népességszám alakulása, etnikai megoszlás, különös tekintettel a magyarságra. A gazdasági élet jellemzése, a 

területi különbségek vizsgálata. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslat tanulmányi kirándulásokhoz. 

Topográfiai névjegyzék. 

41. 11.3. A tananyag kifejtése 

41.1. 11.3.1. Térszerkezeti hely, természetföldrajzi jellemzők 

Az Őrvidék (Burgenland) Ausztria legkeletibb és legfiatalabb tartománya, amely a Dunántúl nyugati peremén, 

3.965 km2-en terül el és Ausztria területének 4,7%-át teszi ki (11.1. ábra). 

 

11.1. ábra. Burgenland földrajzi elhelyezkedése Ausztriában 

Forrás: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Burgenland_in_Austria.svg 

Az Alfred Walheim, későbbi tartományi főnök által kitalált, 1921-ben elfogadott német neve, Burgenland a 

nyugat-magyarországi vármegyék német nevének „burg” végződésével (Moson - Wieselburg, Sopron - 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Burgenland_in_Austria.svg
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Ödenburg, Vas - Eisenburg) áll összefüggésben (ezért nem pontos a magyarosított Várvidék elnevezés). 

Általánosan elfogadott magyar neve a 20. században nem volt, az Őrvidék elnevezés az elmúlt két évtizedben 

kezdett a helybeli magyarok kezdeményezésére egyre szélesebb körben elterjedni. 

Székhelye a 13 ezer fős Kismarton (Eisenstadt), 7 járása25 (11.2. ábra), 2 önálló tartományi városa (Kismarton, 

Ruszt), összesen 171 települése (ebből 13 város) van. 

 

11.2. ábra. Burgenland járásai, járási központjai 

Forrás: http://gis.bgld.gv.at/docs/Bezirke.pdf 

Természetföldrajzi szempontból az Őrvidék területén található a Kisalföld nyugati része, a Fertő-tó vidéke és az 

Alpokalja ausztriai részének zöme. A tartomány három jelentősebb tája: Észak-Burgenland (a Soproni-

hegységtől északra, a Fertő-tóval), Közép-Burgenland (a Soproni- és a Kőszegi-hegység között) és Dél-

Burgenland (a Borostyánkői- és a Kőszegi-hegységtől délre). Legmagasabb pontja a Kőszegi-hegység csúcsa, a 

magyar-osztrák határon található Írott-kő (Geschriebenstein) (882 m). 

A Fertő-tó (Neusiedler See) Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava és szikterülete, Közép-Európa harmadik 

legnagyobb állóvize (területe 320-330 km2, a nádasok miatt a vízfelület viszont csak 183 km2, amelyből 160 

km2 osztrák, 23 km2 magyar fenségvíz (Juhász L. 1999, 49. p.)). Területén Ausztria és kisebb részben hazánk 

osztozik. Partvidéke a magyarországi Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz és az ausztriai Neusiedler See - Seewinkel 

Nemzeti Parkhoz tartozik. 2001 óta kulturális helyszín kategóriában az UNESCO Világörökség része. 

Nádrengetege európai jelentőségű madárélőhely. Az Őrvidék jelentősebb folyói Vulka, amely a Fertő-tavat 

táplálja, valamint a Lajta, a Répce, Gyöngyös, Pinka és a Rába, melyek a Duna mellékfolyói. 

41.2. 11.3.2. Történeti földrajzi áttekintés, a 20. Századra 
fókuszálva 

A honfoglaló magyarok 900 körül foglalták el a területet. A 10-11. században kialakult gyepűrendszer egyik 

jelentős része, a Felsőőrség ma az Őrvidékhez tartozik. A terület egészen az I. világháború végéig alapvetően a 

történelmi Magyarországhoz tartozott (egyes várak rövidebb-hosszabb ideig osztrák kézen voltak). 

Az osztrák államtanács 1918. november 17-i nyilatkozatában az etnikai elvekre hivatkozva bejelentette területi 

igényét a többségében németek lakta, de jelentős horvát és magyar kisebbséggel rendelkező nyugat-

                                                           
25Északról délre (magyar névvel): Nezsideri, Kismartoni, Nagymartoni, Felsőpulyai, Felsőőri, Németújvári, Gyanafalvi. 

http://gis.bgld.gv.at/docs/Bezirke.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalföld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fertő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alpokalja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fertő–Hanság_Nemzeti_Park
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neusiedler_See_–_Seewinkel_Nemzeti_Park
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neusiedler_See_–_Seewinkel_Nemzeti_Park
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magyarországi területekre. Az Antant jóváhagyta az osztrák kérelmet, s a Saint-Germain-en-Laye-i 

békeszerződésben (1919. 09. 10.) Ausztriának ítélték Magyarország nyugati, többségében német nyelvű 

népesség lakta területeit. A békeszerződés értelmében Ausztria eredetileg 4.312 km2-es, 341 ezer lakosú 

területet kapott volna. A trianoni békediktátum megerősítette ezt a döntést. Nyugat-Magyarország érintett részét 

1921 augusztusában kellett volna átadnia a magyar félnek, amely vonakodott azt megtenni, s szerette volna 

elérni, hogy a terület hovatartozásáról népszavazás döntsön. A terület elcsatolása ellen lépett fel fegyveresen - a 

magyar kormány hallgatólagos beleegyezésével - 1921. augusztus végétől a Prónay Pál vezette, önkéntesekből 

álló „Rongyos Gárda” („Nyugat-magyarországi felkelés”), amely 1921. október eleje és november eleje között 

egy hivatalosan el nem ismert önálló államot is létrehozott a területen Lajtabánság néven, Felsőőr központtal. 

Az olasz közreműködéssel létrehozott, a magyar és az osztrák fél között 1921. október 13-án aláírt velencei 

egyezmény eközben úgy határozott, hogy Ausztriához kisebb, 4.020 km2-es, 292 ezer lakosú terület kerüljön 

(2.4. ábra, 2.1. táblázat), a térség vonzásközpontjáról, Sopronról és környékéről, 257 km2 területről pedig 

népszavazás döntsön (11.3. ábra). A népszavazásra 1921. december 14-16. között került sor, Sopron mellett még 

8 településen (Ágfalva, Balf, Sopronbánfalva, Fertőboz, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk). 89,5%-os 

részvételi arány mellett az érvényes szavazatot leadók 65,1%-a szavazott Magyarországra, 34,9%-a Ausztriára. 

Sopron szavazóinak 72,7%-a szavazott Magyarországra, a nyolc faluban viszont az Ausztriához való tartozás 

54,6%-ot kapott (csak Fertőbozon, Kópházán és Nagycenken szavaztak többségében Magyarországra) 

(Somogyi L. 2004, 8. p.). A terület így a magyar állam része lett, Sopront pedig a népszavazás emlékére az 

országgyűlés az 1922. évi XXIX. törvényben a Civitas Fidelissima (Leghűségesebb város) címmel jutalmazta. 

 

11.3. ábra. A soproni népszavazás területe (1921), és a Népszövetségi döntéssel 1922/23-ban Magyarországhoz 

visszatért községek 

Forrás: História 2008/6-7. 30. p. 

1923 elején - az Ausztriához kerülésük elleni tiltakozásuk eredményeként - Népszövetségi döntéssel Lovászad 

(Luising) átengedése ellenében újabb 10 község (Kisnarda, Nagynarda, Alsócsatár, Felsőcsatár, 

Magyarkeresztes, Németkeresztes, Horvátlövő, Pornóapáti, Szentpéterfa, Ólmod) tért vissza Magyarországhoz 

(11.3. ábra). A folyamatban kezdeményező szerepet játszó Szentpéterfa később megkapta a „Communitas 

Fidelissima”, azaz a Leghűségesebb Község címet. 

Ezek voltak a trianoni békediktátum egyetlen komolyabb, a nagyhatalmak által elfogadott területi revíziói, s 

ezzel a magyar-osztrák határ lett az egyedüli, amely viszonylag megegyezett az etnikai határral. Gazdasági, 

gazdaságföldrajzi szempontból ugyanakkor nagy problémát jelentett, hogy a fontosabb városi központokat 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_békeszerződés
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(amelyek Magyarországon maradtak), illetve vonzáskörzeteiket az új határ elvágta egymástól (6.7. ábra). A 

határmegvonás legnagyobb vesztesei Kőszeg, Sopron, Szentgotthárd és Szombathely voltak, a határ túloldalán 

pedig kiterjedt várostalan térségek jöttek létre (Győri R. 2006). 

Az Őrvidék székhelye a soproni népszavazás után, 1925-ben Kismarton lett, s a tartomány északi és déli része 

között alig alakult ki közvetlen területi kapcsolat (Szegedi N. 2007). 

Ausztriának a Harmadik Birodalomhoz való csatolása, az „Anschluß” (1938. 03. 12-13.) után Burgenlandot, 

mint tartományt megszüntették, és felosztották Stájerország (Reichsgau Steiermark) és Alsó-Duna (Reichsgau 

Niederdonau) tartományok között. A II. világháború után visszaállították Burgenland tartományi önállóságát, 

ugyanakkor a terület 1955-ig, az osztrák államszerződés aláírásáig szovjet megszállás alá került. 

A Vasfüggöny még évtizedig korlátozta a tartomány fejlődését, a magyarországi rendszerváltás, a határ 

„légiesedése” viszont már egyértelmű fejlődést eredményezett. 1995-től 2004-ig Őrvidék az Európai Unió keleti 

határterülete lett. 

41.3. 11.3.3. A népességszám alakulása, etnikai megoszlás, 
különös tekintettel a magyarságra 26 

Az Őrvidék azon kevés területek közé tartozott a Kárpát-medencében, amely félévezreddel ezelőtt nem magyar 

többségű volt. A 15-16. század fordulóján ugyanis az Őrvidék mai területén mintegy 36 ezer fő élhetett, 75%-uk 

német, 23%-uk (kb. 8 ezer fő) magyar ajkú volt. 

A 16-17. század két legjelentősebb etnikai folyamatát egyrészt az Oszmán török elől menekülő horvát lakosság 

betelepülése, betelepítése, másrészt a vizsgált terület elnéptelenedése, különösen a fő hadiutak mentén élő 

magyar lakosság igen nagymértékű pusztulása jelentette. 

A török elleni felszabadító háborúk és a Rákóczi-szabadságharc után megindult az elnéptelenedett területek 

benépesítése, szinte csak német telepesekkel. Ennek eredményeként a II. József-féle népesség-összeírás (1784-

1787) idejére a népességszám 180 ezer főre emelkedett, akiknek 77,5%-a német, 17,6%-a horvát, 2,3%-a 

magyar nyelvű lehetett (11.1. táblázat). 

11.1. táblázat. A népesség etnikai összetételének változása az Őrvidék mai területén 

(1784-2001) (fő - %) 
 

Év Össznépesség Német Horvát Magyar Egyéb 

1784 180.062 -100 139.529 - 77,5 31.670 - 17,6 4.102 - 2,3 4.761 - 2,6 

1880 270.261 - 100 213.589 - 79,0 42.881 - 15,9 11.409 - 4,2 2.382 - 0,9 

1910 292.041 - 100 217.308 - 74,4 43.633 - 14,9 26.225 - 9,0 4.875 - 1,7 

1923 286.179 - 100 226.995 - 79,3 42.011 - 14,7 15.254 - 5,3 1.919 - 0,7 

1951 276.136 - 100 239.687 - 86,8 30.599 - 11,1 5.251 - 1,9 599 - 0,2 

1971 272.119 - 100 261.176 - 96,0 8.786 - 3,2 1.491 - 0,5 666 - 0,2 

1981 269.771 -100 245.369 - 91,0 18.762 - 7,0 4.147 - 1,5 1.493 - 0,5 

1991 270.880 - 100 239.097 - 88,3 19.460 - 7,2 6.763 - 2,5 5.560 - 2,0 

2001 277.569 - 100 242.458 - 87,4 19.778 - 7,1 6.641 - 2,4 8.692 - 3,1 

                                                           
26Az alfejezet alapvető forrása: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006, pp. 139-147. + CD-melléklet. 
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(1784: II. József-féle népszámlálás adatai; 1880, 1910: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1923-2001: 

osztrák népszámlálások adatai - 1923: nyelvi hovatartozás, 1951-től köznyelv) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

Az 1880-as népszámlálás idejére 270 ezer főre nőtt a népességszám, a magyarok száma (11 ezer fő) és aránya 

(4,2%) különösen az osztrák-magyar kiegyezést követően emelkedett meg (11.4. ábra). Ez a tendencia 

folytatódott a Trianon előtti utolsó, 1910-es népszámlálásig, amikor a német anyanyelvű lakosság nagyobb 

arányú kivándorlása, a nem magyarok növekvő természetes asszimilációja következtében a magyarok aránya 

9%-ra, számuk 26 ezer főre nőtt, de a magyar-német nyelvhatár változatlan maradt. 

 

11.4. ábra. A magyarok számának és arányának változása az Őrvidék mai területén 

(1880-2001) (fő, %) 

(1880, 1910: magyar népszámlálások anyanyelvi adatai; 1923-2001 osztrák népszámlálási adatok - 1923-1934: 

nyelvi hovatartozás, 1951-től köznyelv) 

Adatbázis: Kocsis K. - Bottlik ZS. - Tátrai P. 2006. CD-melléklet 

A terület Ausztriához kerülése után a magyar anyanyelvű népesség, különösen a közalkalmazottak jelentős 

számban költöztek át a trianoni Magyarországra. A nagyarányú áttelepülések következtében a magyar 

anyanyelvűek száma 1923-ra 15 ezer főre csökkent. 

Az Anschluß-t követő években a háborús veszteségek, a zsidó és a cigány népesség koncentrációs táborokba 

hurcolása, 1945-ben a nyugati megszállási övezetekbe való menekülés következtében csökkent a terület 

népességszáma, s különösen csökkent a kisebbségek száma és aránya. 

A II. világháború után a Magyarországon és a Jugoszláviában bekövetkezett politikai fordulat következtében 

nehezebb helyzetbe kerültek az őrvidéki magyarok és horvátok. Az 1956-os magyar forradalom szovjet 

leverését követően megindult emigráns hullám alig növelte az Őrvidéken élő magyarok számát, sőt az 

asszimiláció felgyorsulása, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok és az elvándorlás következtében a magyar 

köznyelvet beszélők száma 1981-re 4 ezer főre, aránya 1,5%-ra esett vissza. 

Az 1980-as évek végén a magyarországi rendszerváltozás, a „vasfüggöny” lebontása, a szabad határátkelés 

pozitív hatást gyakorolt az őrvidéki magyarok identitására, ennek eredményeként 1991-re a magyar köznyelvet 

beszélők száma közel 7 ezer főre, aránya 2,5%-ra nőtt. 

A legutóbbi, 2001-ben tartott osztrák népszámláláskor az Őrvidék területén 277.569 fő élt. 87,4%-uk (242.458 

fő) német, 7,1%-uk (19.778 fő) horvát, 2,4%-uk (6.641 fő) magyar köznyelvűnek vallotta magát. A magyarok - 

elsősorban Magyarországról és Erdélyből gazdasági okokból történő - viszonylag nagyarányú bevándorlása 

ellenére az őrvidéki magyarság száma és aránya csökkent, amelynek legfőbb oka az elöregedő őshonos 

magyarok természetes fogyása, valamint nyelvi elnémetesedése. A legtöbb magyar Felsőőrön (Oberwart) (1.164 

fő), Felsőpulyán (Oberpullendorf) (603), Alsóőrön (Unterwart) (517), Kismartonban (Eisenstadt) (281) és 
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Boldogasszonyon (Frauenkirchen) (209) élt (11.5. ábra). Alsóőr és Őrisziget (Siget in der Wart) (193) magyar 

többségű volt. A burgenlandi magyarság mintegy kétharmada római katolikus vallású. 

  

11.5. ábra. A magyar etnikai terület Őrvidéken (2001) 

Forrás: Törzsök E. (szerk.) 2008, 117. p. - www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf 

41.4. 11.3.4. A gazdasági élet jellemzése, A területi különbségek 
vizsgálata 

Burgenland a Kárpát-medence egyik legfejlettebb területe, ugyanakkor Ausztria tartományai közül a legkevésbé 

fejlett (11.6. és 11.7. ábra). 1995-ben, Ausztriának az Európai Unióhoz való csatlakozásának évében, s 2008-ban 

is az ország GDP-jének 2,2%-át adta az Őrvidék. Az egy főre jutó bruttó regionális terméket tekintve 1995-ben 

az országos átlag 62,7, 2008-ban 64,7%-át, a legfejlettebb Bécs értékeinek 43,4, illetve 49,2%-át érte el a 

tartomány, azaz a regionális különbségek némileg csökkentek a vizsgált időszakban, többek között az EU-ból 

származó támogatásoknak is köszönhetően. A tartományon belül az északi területek a fejlettebbek. 

 

11.6. ábra. Az egy főre jutó bruttó regionális termék alakulása Ausztriában tartományok szerint (folyó áron, 

euróban) (1995-2008) 

Adatbázis: 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/regionale_gesamtrechnungen

/nuts2-regionales_bip_und_hauptaggregate/index.html 

http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/regionale_gesamtrechnungen/nuts2-regionales_bip_und_hauptaggregate/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/regionale_gesamtrechnungen/nuts2-regionales_bip_und_hauptaggregate/index.html
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11.7. ábra. Az egy főre jutó bruttó regionális termék alakulása Ausztriában tartományok szerint (folyó áron, 

euróban) (2008) 

Forrás: 

http://www.statistik.at/web_de/static/bruttoregionalprodukt_je_einwohner_2008_nach_bundeslaendern_025481.

gif 

Természetesen a tercier szektor a meghatározó mind a GDP-hez való hozzájárulásban (2007: primer szektor: 

5,1, szekunder szektor: 29,1, tercier szektor: 65,8%), mind a foglalkozási szerkezetben (2008: primer szektor: 

7,4, szekunder szektor: 26,4, tercier szektor: 66,2%). Mezőgazdasága belterjes. Fő terményei a szőlő, a bor, a 

búza, a cukorrépa és a kukorica. Alsó-Ausztriával együtt ez az ország legfontosabb szőlőtermesztő, bortermelő 

területe (különösen jelentős a Fertő-tó vidékének és a Fertőmelléki-dombságnak a szőlőtermesztése); zöldség- 

és gyümölcstermesztése, valamint állattenyésztése viszont elmarad a lehetőségektől. 

Az Őrvidék nem tartozik Ausztria kiemelt turisztikai helyeihez. Az UNESCO Világörökségeihez tartozó Fertő-

tó (a II. világháború után az Őrvidék legforgalmasabb és legjelentősebb idegenforgalmi területévé vált), 

Kismarton Esterházy-kastélya és Haydn-múzeuma, a várak (Borostyánkő, Fraknó, Léka, Németújvár), a lánzséri 

várrom, Máriafalva gótikus temploma, a Heuriger-ek (saját bort felszolgáló vendéglők) és a kerékpárutak 

vonzzák elsősorban a látogatókat. 

41.5. 11.3.5. Idegenforgalmi vonzerők - útiterv-javaslat 
tanulmányi kirándulásokhoz27 

4 napos tanulmányi kirándulás Őrvidéken 

1. nap - Útvonal: Eger – Hegyeshalom – Boldogasszony (Frauenkirchen) – Ruszt (Rust) – Szentmargitbánya (St. 

Margarethen im Burgenland) – Kismarton (Eisenstadt) (~400 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Boldogasszony: „Mária születése” búcsújárótemplom 

2. Ruszt: városnézés a történelmi Magyarország legkisebb városában, a „gólyák városa”, a Fertő-tó strandja, 

csónakháza, vitorláskikötője 

3. Szentmargitbánya: római kőbánya (Römersteinbruch) - Európa legnagyobb és legrégibb kőfejtője 

2. nap - Útvonal: Kismarton – Fraknó (Forchtenstein) – Kabold (Kobersdorf) – Lakompak (Lackenbach) – 

Doborján (Raiding) – Lánzsér (Landsee) – Kőszeg (~120 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

                                                           
27Az összeállítás forrásai: Németh A. 2003, Juhász L. 1999. 

http://www.statistik.at/web_de/static/bruttoregionalprodukt_je_einwohner_2008_nach_bundeslaendern_025481.gif
http://www.statistik.at/web_de/static/bruttoregionalprodukt_je_einwohner_2008_nach_bundeslaendern_025481.gif
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1. Kismarton - városnézés az Őrvidék székhelyén: a barokk stílusú Esterházy-kastély és a kastélypark, Haydn-

múzeum, Szent Márton-dóm, Burgenlandi Tartományi Múzeum, Kegykápolna a Kálvária-hegyen 

2. Fraknó: várkastély - múzeum (fegyvertár, zászlógyűjtemény) 

3. Kabold: Vízivár 

4. Lakompak: Esterházy-kastély, Természettudományi Múzeum 

5. Doborján: Liszt Ferenc szülőháza, múzeum 

6. Lánzsér: várrom - egykor Nyugat-Magyarország legnagyobb erődítménye volt, ma Közép-Európa egyik 

legnagyobb várromja 

3. nap: - Útvonal: Kőszeg – Léka (Lockenhaus) – Borostyánkő (Bernstein) – Tarcsafürdő (Bad Tatzmannsdorf) 

– Felsőőr (Oberwart) – Városszalónak (Stadtschlaining) – Németújvár (Güssing) – Kőszeg (~150 km) 

Megállóhelyek, látnivalók: 

1. Léka: vár 

2. Borostyánkő: Almásy-vár, Sziklamúzeum 

3. Tarcsafürdő: Őrvidék legfontosabb gyógyfürdője, Szabadtéri Tájmúzeum 

4. Felsőőr: városnézés az Őrvidék legjelentősebb magyar nyelvi központjában 

5. Városszalónak: vár 

6. Németújvár: vár- múzeum 

4. nap: - Útvonal: Kőszeg – Eger (~360 km) 

1. gyalogtúra az Írott-kőre (882 m) 

41.6. 11.3.6. Topográfiai névjegyzék 

Alsóőr (Unterwart), Felsőőr (Oberwart), Felsőpulya (Oberpullendorf), Fraknó (Forchtenstein), Kismarton 

(Eisenstadt), Nagymarton (Mattersburg), Németújvár (Güssing), Ruszt (Rust) 

 

11.8. ábra. Az Őrvidék járásainak kontúrtérképe 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Karte_Aut_Bgld.png 

42. 11.4. Kérdések, feladatok 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Karte_Aut_Bgld.png
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1. A 20. századra fókuszálva foglalja össze az Őrvidék történeti földrajzát! 

2. Elemezze, hogyan változott az Őrvidék etnikai megoszlása, térstruktúrája a középkortól a 21. század elejéig! 

3. Jellemezze az Őrvidék gazdasági életét, elemezze az Ausztrián belüli regionális különbségeket! 

4. Egy néhány napos tanulmányi kiránduláshoz állítson össze saját útiterv-javaslatot, s készítsen prezentációt az 

idegenforgalmi vonzerőkről az Őrvidék területére vonatkozóan! 

5. Kontúrtérképen jelölje be a megadott topográfiai helyeket! 

43. 12. Határon átnyúló (CBC) kapcsolatok, 
euroregionális együttműködések 

43.1. 12.1. Célkitűzés 

A határok, határon átnyúló kapcsolatok, eurorégiók fogalmának meghatározása. A magyar részvétellel működő 

eurorégiók és egyéb interregionális együttműködések társadalomföldrajzi vizsgálata. 

44. 12.2. Tartalom 

A határok, határon átnyúló kapcsolatok, eurorégiók definiálása. A magyar részvétellel működő eurorégiók és 

egyéb interregionális együttműködések. 

45. 12.3. A tananyag kifejtése 

45.1. 12.3.1. A határok, határon átnyúló kapcsolatok, eurorégiók 
definiálása 

Hazánkban a rendszerváltás után került előtérbe a határ, a határmenti területek kutatása. Ezeket a vizsgálatokat 

többek között az is indokolja, hogy Magyarország államhatára 2.242,6 km, az ország területéhez képest 

aránytalanul hosszú (Kozma E. - Héjja I. - Stefancsik F. 1993, 11. p.). De hogyan definiálhatjuk az államhatárt? 

Jogszabályi meghatározás szerint „A Magyar Köztársaság államhatára: A nemzetközi szerződésekben 

meghatározott azon képzeletbeli, függőleges síkok összefüggő sorozata, amelyek Magyarország területét a 

légtérben, a föld (víz) felszínén, valamint a föld (víz) mélyében a szomszédos államok területétől elválasztják.” 

(1997. évi XXXII. törvény I. fejezet 3. §). 

A határ, mint sajátos szerepű térelem ennél a definíciónál természetesen jóval gazdagabb jelentéstartalmat 

hordoz. Igen sokrétű fogalom, különösen földrajzi, történelmi, politikai, filozófiai, matematikai és geometriai 

értelemben gyakran használatos, amelyek részletes bemutatására ezen jegyzet keretében nincs lehetőség. Fontos 

azonban kiemelnünk, hogy Ratti, R. modellje szerint a határok két alapfunkciója az elválasztó, illetve az 

összekötő tényező. Ez a két alapfunkció gyakorlatilag folyamatosan jelen van minden államhatár esetében, s 

hatásukat tekintve a határ lehet elválasztó („barrier” - gát), szűrő és „nyitott” jellegű. A „barrier” határ erősen 

korlátozó jellegű, s általában a periférikus folyamatokat és jellemzőket erősíti az adott területen. „A szűrő 

jellegű határ a szabad mozgást ugyan nem akadályozza, de számos dolgot korlátoz, „szűr”, illetve ellenőriz 

elsősorban a határ külső oldala irányába. A „nyitott határ” meglehetősen szabad átjárást, mozgást, lakossági és 

gazdasági tranzakciókat és forgalmat tesz lehetővé, kevés akadályt támaszt a különböző ellentétes irányú 

mozgásokkal szemben (Ratti, R. - idézi: Baranyi B. 2007, pp. 28-29., Czimre K. 2003/a, pp. 27-30.). 

Magyarország államhatára esetében az elmúlt két évtizedben egyre inkább az összekötés alapfunkciója erősödött 

meg (az egyes határviszonylatokban különböző módon és hangsúllyal, elég csak a schengeni belső, illetve külső 

határszakaszainkra utalni). Lényeges azt is hangsúlyoznunk, hogy „Határok mindig lesznek, hiszen mindig lesz 

valamiféle társadalmi, térbeli identitás. Egy határok nélküli világ identitásvákuum lenne.” (Houtum, H. van - 

idézi: Baranyi B. 2007, 29. p.). 

Martinez, O. a határvidékeket elemezte, s azokat a két oldal között kialakult kapcsolatrendszer alapján 

különböztette meg. Modelljében négy alapvető típusát nevezte meg a határmenti régióknak: elidegenedett 

(alienated) határmenti régiók - a határon keresztül gyakorlatilag semmilyen átjárás vagy kapcsolat nem létezik; 

egymás mellett létező (co-existent) határmenti régiók - még mindig nem kedvez a megfelelő együttműködések 
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kialakításának, a konfliktusok a meghatározóak; együttműködő (independent) határmenti régiók - egyfajta 

szimbolikus együttélés jellemzi ezeket a régiókat, az együttműködés során (amely gyakran nem egyenrangú) az 

egymásrautaltságon van a hangsúly; egyenrangú (integrated) határmenti régiók - mind a két fél teljesen 

egyenrangú a kapcsolat minden területén (Martinez, O. - idézi: Czimre K. 2003/a, pp. 30-32.). 

Hazánkban a határtérségek súlya az ország életében meghatározott jelentőségű, Hajdú Zoltán találó 

kifejezésével élve Magyarország „határ menti ország” (Hajdú Z. 2000). A hét tervezési-statisztikai régió 

mindegyike, a 19 megye közül 14, a kistérségek mintegy egyharmada, a települések 10%-a érintkezik az 

államhatárral. 

A regionális és határ menti, transznacionális együttműködések támogatása, az elmaradott határ menti régiók 

fejlesztésének és felzárkózásának elősegítése az Európai Uniónak is egyik prioritása határain belül és a külső 

határtérségekben egyaránt. Ilyen programok voltak korábban például az Interreg-, valamint a PHARE- és a 

TACIS CBC-programok; 2007-2013 között pedig 

1. az Európai Területi Együttműködés (European Territorial Co-operation - ETC) keretében az EU belső határai 

mentén - tehát a tagországok között - valósulnak meg kétoldalú fejlesztési programok; 

2. az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (European Neighbourhood and Partnership Instrument - 

ENPI), amely azokat az EU külső határai mentén található országokat érinti, amelyek csatlakozási 

tárgyalásokat folytatnak Brüsszellel (pl.: Horvátország), illetve amelyek taggá válásával középtávon számolni 

lehet (pl.: Szerbia); 

3. valamint az Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA), amely 

azon országok felé irányul, amelyek várhatóan tartósan az EU-n kívül maradnak (pl.: Ukrajna) 

(http://www.nfu.hu/europai_teruleti_egyuttmukodes_ipa_enpi_2007_2013). 

A közös projektek egyik legfontosabb célja az államhatárok miatt kialakult politikai, történeti-etnikai, 

társadalmi és gazdasági feszültségek enyhítése, a kapcsolatok javítása, elmélyítése, a gazdaságfejlesztés (ezek a 

területek sokszor a földrajzi fekvést és a fejlettséget tekintve perifériák, hátrányos helyzetű térségek) (Kiss É. 

2009). Az együttműködések gyakori motivációja az integráció erősítése, a belső és külső erőforrások közös 

hasznosítása, az uniós regionális támogatások elnyerése, az euroregionális szemlélet és a regionális identitás 

erősítése („A feudális korszak Európáját a „királyok Európájának”, a polgári nemzetállamok létrejöttét követően 

a kontinenst „nemzetek Európájának”, a modern Nyugat-Európát pedig a „régiók Európájának” nevezik a 

nyugati leírások.” - Süli-Zakar I. 2010/b, 282. p.). 

Az eurorégiók a határvidékek közötti együttműködés intézményesített formáját testesítik meg. „A határ menti 

együttműködés hagyományos és legeredményesebb formái, amelyek földrajzilag két vagy több ország területét 

foglalják magukban, amelyek megállapodást kötöttek abból a célból, hogy összehangolják tevékenységüket a 

határ menti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében” (Horváth Gy. 2006/b, 19. p.). 1971-ben 

közreműködésükkel jött létre az Európai Határ Menti Térségek Szövetsége (Association of European Border 

Regions = AEBR, központja a németországi Gronauban van), melynek fő célja a határ menti helyzetből fakadó 

hátrányok csökkentése, az országhatárokhoz közeli térségek érdekeinek képviselete (Soós E. - Fejes Zs. 2009). 

Az eurorégiók növekvő száma, illetve az európai integráció egyre inkább kiteljesedő folyamatának 

következményeként az AEBR összeállított egy kritériumrendszert az eurorégió konkrét lehatárolására az egyéb 

határon átnyúló együttműködésektől (Czimre K. 2003/b, pp. 289-290). 

Az eurorégiók Nyugat-Európában már hosszabb múltra tekintenek vissza, a Kárpát-medencében pedig a 

rendszerváltás, valamint az európai integrációs folyamatok előrehaladása, az államhatárok elválasztó jellegének 

mérséklődése nyomán jött létre a határ menti kapcsolatoknak ez a formája. „Archeotípusának” a máig működő 

Regio Basiliensis tekinthető, amely formálisan 1963-ban alakult meg a nyugatnémet-francia-svájci hármas határ 

térségében, s amelynek eredményeképpen a korábbi német-francia ellentétet egy harmonikus gazdasági és 

kulturális együttműködés váltotta fel. „Névadó”, a későbbi eurorégiós szervezetek számára is modellként 

szolgáló szervezeti formája az Enschede-Gronau székhellyel, a nyugatnémet-holland határon 1965-ben létrejött 

EUROREGIO volt (Baranyi B. 2007, 237. p.). Nyugat-Európában az eurorégiók legkoncentráltabban ma is a 

belga-holland-luxemburgi-francia-német határvidékek térségében találhatók, különösen sok euroregionális 

együttműködés alakult ki a német-holland, a holland-belga és a német-belga-holland határ menti területeken 

(Czimre K. 2003/b). 

A munkaközösségek, eurorégiók kialakításának és működtetésének legfőbb akadályát az együttműködő 

partnerek eltérő közigazgatási és jogrendszeréből, hatásköréből adódó nehézségek, valamint az 

http://www.nfu.hu/europai_teruleti_egyuttmukodes_ipa_enpi_2007_2013


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 100  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

együttműködések jogi személyiségének hiánya jelentik. Ezért az Európai Unió az Európai Területi 

Együttműködés keretében, a 2007-2013-as költségvetési időszakban egy új határon átnyúló együttműködési 

formát, új jogi eszközt teremtett, amely a határ menti helyi és regionális igazgatási egységek saját 

kezdeményezésén alapul. Az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (European Grouping of Territorial 

Cooperation - EGTC) egy opcionálisan választható eszköz az eddigiek mellett, decentralizált együttműködést 

jelent, az euroregionális együttműködések több éves tapasztalataira épül (Soós E. - Fejes Zs. 2009). A 

csoportosulás tagjai lehetnek tagállamok, regionális hatóságok, helyi hatóságok, valamint bizonyos közjogi 

intézmények, illetve ezekbe tartozó társulások, ha azok legalább két tagállam területén helyezkednek el. 

Alapvetően három funkciót képes betölteni: közös fejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása; 

kapcsolatépítés, tapasztalat-csere, koordináció; térségi lobbi és marketing. Ezáltal a határ menti 

együttműködések jóval hangsúlyosabb szerepet kaptak az EU regionális és kohéziós politikájának formálásában. 

45.2. 12.3.2. A magyar részvétellel működő Eurorégiók és EGYÉB 
interregioális együttműködések 

A határon átnyúló együttműködéseknek Magyarországon kiemelkedő szerepe van, hiszen hazánk hét országgal 

határos. A szomszédos országok közül Ausztria 1995 óta az Európai Unió tagja, Szlovákia és Szlovénia 2004-

ben, Románia 2007-ben lett tagállam. Horvátország tagjelölt, míg Szerbia potenciális tagjelölt státusban van, 

miközben Ukrajna belátható időn belül nem kerül ilyen pozícióba. 

A különféle munkaközösségek, euroregionális szervezetek és interregionális együttműködések száma az 

Európai Unióban mintegy 200 (12.1. ábra), hazánk államhatárai mentén 18, amelyek már lefedik minden 

határszakaszunkat (Baranyi B. 2008/b) (12.2. ábra, 12.1. és 12.2. táblázat). 

 

12.1. ábra. Határon átnyúló együttműködések Európában 

Forrás: http://www.aebr.eu/en/members/map_of_members.php 

http://www.aebr.eu/en/members/map_of_members.php
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12.2. ábra. A Magyarországot érintő határon átnyúló együttműködések 

Jelmagyarázat: Slovenian-Hungarian Crossborder Development Council, 114: EuRegio West/Nyugat Pannonia, 

115: Euroregion Podunajský Trjspolok, 116: Euroregion Vagus - Danubius - Ipolia, 117: Euroregion Ister-

Granum, 118: Ipel' - Ipoly Euroregion, 119: Euroregion Neogradiensis, 120: Euroregion Slaná-Rimava, 121: 

Euroregion Kras, 122: Euroregion Košice - Miskolc / Zemplén, 123: Hajdú-Bihar - Bihor Euroregion, 124: 

Euroregion DKMT, 126: Euroregion Danube-Drava-Sava, 127: Euroregion Mura-Drava; E: Ister-Granum 

EGTC, F: Karst-Bódva EGTC, G: Ung-Tisza-Túr-Sajó EGTC, S: Pons Danubii EGTC, T: Abaúj-Abújban 

EGTC, U: Bánát-Triplex Confinium EGTC 

Forrás: http://www.aebr.eu/en/members/map_of_members.php 

12.1. táblázat. Magyar részvétellel működő eurorégiók, interregionális együttműködések 

 

http://www.aebr.eu/en/members/map_of_members.php
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Forrás: Fejes Zs. 2010, pp. 239-240. 

12.2. táblázat. Magyar részvétellel működő EGTC-k 

 

Forrás: Fejes Zs. 2010, 241. p. 

Ajánlott szakirodalom és honlapok: Baranyi B. 2007, pp. 242-286; Fejes Zs. 2010, pp. 146-179., Mezei I. 2008, 

pp. 90-124., Süli-Zakar I. 2008, http://www.alpeadria.org/magyar, http://www.dkmt.net/hu, 

http://www.ddseuro.org/portalhu/index.php, http://www.euregio.hu/eu, http://www.ipelregion.sk, 

http://www.euroregion-vdi.sk, http://www.euroregion-neogradiensis.sk/phpmenu/main_hu.php, 

http://www.euroregion-slana-rimava.sk, 

http://www.euroregio.sk/hu/?module=news&action=list&fname=tarsulas, http://www.istergranum.hu, 

http://www.zrva.hu/euroregio.html 

http://www.alpeadria.org/magyar
http://www.ipelregion.sk/
http://www.euroregion-vdi.sk/
http://www.euroregion-neogradiensis.sk/phpmenu/main_hu.php
http://www.euroregion-slana-rimava.sk/
http://www.euroregio.sk/hu/?module=news&action=list&fname=tarsulas
http://www.istergranum.hu/
http://www.zrva.hu/euroregio.html
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Magyarország és a szomszédos országok, a határ menti térségek integrációjának alapjává is elsősorban a határ 

menti (cross-border - CBC = Cross-Border-Cooperation) és kisebb mértékben a távolabbi határon átnyúló 

(trans-border) típusú együttműködések váltak. 

A határközi struktúrák intézményi modelljei közül, funkciójuk, méretük, területiségük, térszerkezeti 

elhelyezkedésük és -kapcsolataik alapján három fő típus különíthető el (Baranyi B. 2007, pp. 245-246; Baranyi 

B. 2008/b, 446. p.): 

I. Hosszútávú stratégiai együttműködések: 

1. Munkaközösség: „az eurorégiónál egyszerűbb szervezeti felépítésű vagy kevésbé integrált, országokat és 

tartományokat magában foglaló laza, alacsonyabb kompetencia-szintű, transznacionális jellegű 

országhatárokon átívelő együttműködés, érdekközösség” (Magyarország: Alpok-Adria Munkaközösség, 

Duna Menti Tartományok Munkaközössége). 

2. Eurorégió: „államhatárokat árhidaló, legmagasabb szintű, legtöbb hatáskörrel és funkcióval rendelkező, 

legfejlettebb együttműködési forma, határközi struktúra, amely területiség és térszerkezeti kapcsolatok 

alapján két nagy csoportra osztható”: 

II. Rövid távú, projektszintű együttműködések: 

1. Eseti, „ad hoc” jellegű, egyedi projektet megvalósító (településközi, kistérségi, ritkán régiós) 

együttműködések, alkalmi kooperációk. 

2. Egyéb jogi alapokon vagy anélkül működő (testvértelepülési) kooperációk, illetve regionális méretű térben 

szerveződő, de alacsony integritással bíró, formális szerepkörű „névleg eurorégiók”. Konkrét, gyakran 

átmeneti jelleggel jönnek létre, számuk igen magas, s állandóan változik (Rechnitzer J. 1999). 

Magyarország vonatkozásában a határon átnyúló kapcsolatok tartalma és az együttműködések száma alapján 

három csoport különíthető el (Fejes Zs. 2010, pp. 179-180): 

1. „a legteljesebb együttműködő struktúrák a magyar-osztrák és magyar-szlovák határon alakultak ki, ahol a 

helyi és területi szintek mindegyikén intenzív kapcsolatok jöttek létre; 

2. nem játszik jelentős szerepet a magyar-szlovén határszakasz a magyar euroregionális fejlődésben, hiszen 

alapvetően rövid határterületet ölel fel, és mindkét ország esetén periferikus területet fed le, ugyanakkor az 

együttműködési szándék mindkét ország részéről inkább az osztrák partner felé nyilvánul meg; 

3. más szakaszokon, főként a külső határok mentén a magyar-szerb, magyar-ukrán, és magyar-horvát határon a 

kapcsolatok hiányosak, változatos partnerségi viszonyok alakultak ki, amelyek jellegére elsősorban a 

szomszédos országok közigazgatási berendezkedésének eltérése nyomja rá a bélyegét.” 

Magyarország határai az 1993 utáni egy évtizedben eurorégiókkal teljesen „fedetté” váltak (jó néhány megye, 

kistérség és település akár több eurorégiónak is tagja). Ezekre az eurorégiókra jellemző, hogy tagjaik rendszerint 

megyei szintű közigazgatási egységek, s az együttműködések integráltságának szintje, intézményi formáik és 

céljaik - az eurorégió elnevezése ellenére - nagyon különböző. További sajátosság, hogy az eurorégiók 

kezdetben igen nagy területűek voltak (nagyrégiós modell), nem mindig fedtek le valódi, funkcionális 

határtérségeket, viszont jelentősen hozzájárultak a térség geopolitikai stabilizációjához, segítették az egyes 

országok NATO-hoz és az Európai Unióhoz való közeledését. A későbbiekben, a megváltozott politikai-

földrajzi helyzetben egyre inkább kisebb területű, a valós térkapcsolatokat egyre inkább figyelembe vevő 

regionális és lokális együttműködések alakultak ki, amelyek a nagyméretű szervezeteknél jóval hatékonyabban 

és operatívabban tevékenykednek. Magyarországi tapasztalatok alapján az interregionális együttműködés 

követendő példája lehet az optimális helyzetű és méretű, eredményesen működő EuRegio West/Nyugat-

Pannónia, a magyar-osztrák határrégióban. Valószínűsíthetően a jövőben a határon átnyúló regionális 

együttműködésekben az euroregionális szerveződések mellett a határrégiók egyes kistérségei, 

településegyüttesei és -szövetségei, s főként a határ menti nagyvárosok együttműködései, az ún. 

eurometropoliszok létrehozása is meghatározó szerepet töltenek majd be. 

A határon átnyúló együttműködések különböző formái hozzájárulhatnak a határrégiók közötti összekötő (híd-) 

szerep erősödéséhez, a trianoni békediktátum által szétszakított térszerkezeti, gazdasági, infrastrukturális és 

egyéb funkciók „újraszerveződéséhez”, távlatosan pedig az egységes Kárpát-medencei makroregionális 

gazdasági térség létrejöttéhez (Tóth J. 1996). 



 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 104  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

12.4. Kérdések, feladatok 

1. Mutassa be a határok, határ menti térségek, eurorégiók definiálásával, tipizálásával kapcsolatos legfontosabb 

elméleteket, modelleket! 

2. Milyen magyar részvétellel működő eurorégiókat és egyéb interregionális együttműködéseket ismer? 

Irodalomjegyzék 

Baranyi Béla (2007): A határmentiség dimenziói Magyarországon. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 318 

p. 

Baranyi Béla (szerk.) (2008/a): Észak-Alföld. A Kárpát-medence régiói 8. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, 

Pécs-Budapest, 515 p. 

Baranyi Béla (2008/b): Euroregionális és egyéb interregionális együttműködések. - In: Baranyi Béla (szerk.): 

Észak-Alföld. A Kárpát-medence régiói 8. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 445-458. 

Baranyi Béla (szerk.) (2009): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. – MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, 

Pécs-Budapest, 541 p. 

Beluszky Pál (1999): Magyarország településföldrajza. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 584 p. 

Beluszky Pál (2002): A modernizáció területi differenciái a századelő Magyarországán. - In: Pásztor Cecília 

(szerk.): „… ahol a határ elválaszt” Trianon és következményei a Kárpát-medencében. - Nagy Iván Történeti 

Kör, Nógrád megyei Levéltár, Szindbád Kht., Balassagyarmat-Várpalota, pp. 9-30. 

Beluszky Pál (szerk.) (2005): Magyarország történeti földrajza I. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 462 p. 

Beluszky Pál (szerk.) (2007): Közép-Magyarország. A Kárpát-medence régiói 6. - MTA RKK, Dialóg Campus 

Kiadó, Pécs-Budapest, 566 p. 

Beluszky Pál (szerk.) (2009): Magyarország történeti földrajza II. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 438 

p. 

Berghauer Sándor (2009): Turizmus. - In: Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. - 

MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 337-353. 

Brenzovics László (2009): Kárpátalja történetének korszakai és gazdasági-társadalmi helyzete a XX. században. 

- In: Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-

Budapest, pp. 75-106. 

Bulla Béla - Mendöl Tibor (1947, 1999): A Kárpát-medence földrajza. - Az Országos Köznevelési Tanács 1947. 

évi kiadása alapján közreadta a Lucidus Kiadó, Budapest, 420 p. 

Czimre Klára (2003/a): Euroregionális fejlődés az EU csatlakozás küszöbén - különös tekintettel Magyarország 

eurorégióira. Studia Geographica 15. - Debreceni Egyetem Földrajz Tanszékei, Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 229 p. 

Czimre Klára (2003/b): Az eurorégiók szerepe a határon átnyúló kapcsolatok erősítésében. - In: Süli-Zakar 

István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 285-304. 

Csüllög Gábor (2003): Megjegyzések a régiók kialakításához Magyarországon: történeti előzmények, 

következmények, lehetőségek. - In: Süli-Zakar István (szerk.): Társadalomföldrajz-Területfejlesztés II. - 

Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 461-478. 

Csüllög Gábor (2007): A Tiszántúl a Kárpát-medence 10-17. századi regionális tagolódásában. Studia 

Geographica 18. - Debreceni Egyetem Földrajz Tanszékei, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 147 p. 

Dancs László (2009): Ukrajna társadalmi-gazdasági helyzete. - In: Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-

medence régiói 11. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 25-64. 



 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 105  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Diószegi László (é. n.): A moldvai csángók története és jelene. 3 p. - http://www.csango.hu/download/dioszegi-

tanulmany.doc - utolsó letöltés: 2010. 09. 24. 

Fejes Zsuzsanna (2010): A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei - Különös 

tekintettel a magyar határrégiókra.  - PhD disszertáció, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 252 p. Kézirat. - 

http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/dr-fejes-zsuzsanna/fejes-zsuzsanna - utolsó letöltés: 2012. 01. 17. 

Fodor gyula (2004): Demográfiai változások Kárpátalján az 1989-es és a 2001-es népszámlálás között. - In: 

Süli-Zakar István (szerk.): Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások. - Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, pp. 347-354. 

Fodor gyula (2010): A humánerőforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. - PhD 

disszertáció, Debreceni Egyetem, Debrecen, 144 p. Kézirat. - 

http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/93660/7/disszertacio_fodor_gyula_vedett.pdf - utolsó letöltés: 2010. 11. 

19. 

Frisnyák Sándor (1990): Magyarország történeti földrajza. - Tankönyvkiadó, Budapest, 213 p. 

Frisnyák Sándor (2006): A kultúrtáj kialakulása és a gazdaság térszerveződése a középkori Magyarországon. - 

In: Kókai Sándor (szerk.): A Délvidék történeti földrajza. - Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, 

Nyíregyháza, pp. 37-44. 

Gál Zoltán (2004): A Felvidék története. - In: Horváth Gyula (szerk.): Dél-Szlovákia. A Kárpát-medence régiói 

2. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 27-81. 

Gehér József (1991): A kulturális népirtás fogalma és tilalmának jogi lehetőségei. - Regio - 

Kisebbségtudományi Szemle 2. 3. pp. 194-201. 

Gulyás László (2004): A szlovák ipar fejlődése, 1918-1993. - In: Horváth Gyula (szerk.): Dél-Szlovákia. A 

Kárpát-medence régiói 2. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 326-335. 

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

Hazai Térségfejlesztő Rt., Pécs, 233 p. 

Gulyás László (2009): Kárpátalja 1918 előtt. - In: Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 

11. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 65-75. 

Györfy Lehel (2006): A gazdaság fejlődésének általános tendenciái. - In: Horváth Gyula (szerk.): Északnyugat-

Erdély. A Kárpát-medence régiói 4. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 221-235. 

Győri Róbert (2006): A határ két oldalán. (Városi vonzáskörzetek és a trianoni határmegvonás a Nyugat-

Dunántúlon). - In: Győri Róbert - Hajdú Zoltán (szerk.): Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, 

térstruktúrák. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 279-292. 

Hajdú-Moharos József (1995): Fehéroroszország, Ukrajna, Moldávia, Kárpátalja leírása. - Balaton Akadémia, 

Vörösberény, 251 p. 

Hajdú-Moharos József - Hevesi Attila (1997): A kárpát-pannon térség tájtagolása. - In: Karátson Dávid 

(főszerk.): Magyarország földje. Pannon Enciklopédia. - Kertek 2000. Budapest, pp. 274-284. 

Hajdú-Moharos József - Probáld Ferenc (2007/a): Szlovákia. - In: Probáld Ferenc - Szabó Pál (szerk.): Európa 

regionális földrajza. Társadalomföldrajz. - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 385-400. 

Hajdú-Moharos József - Probáld Ferenc (2007/b): Románia. - In: Probáld Ferenc - Szabó Pál (szerk.): Európa 

regionális földrajza. Társadalomföldrajz. - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 400-424. 

Hajdú Zoltán (2000): A határon átnyúló együttműködés potenciális lehetőségei Magyarország EU-csatlakozása 

után. - In: Horváth Gyula (szerk.): A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. - MTA RKK, Pécs, pp. 163-173. 

Hajdú Zoltán (2001): A magyar közigazgatás történeti földrajza. - In: Frisnyák Sándor (szerk.): A Kárpát-

medence történeti földrajza. - MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Bessenyei 

György Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 211-223. 

http://www.csango.hu/download/dioszegi-tanulmany.doc
http://www.csango.hu/download/dioszegi-tanulmany.doc
http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/dr-fejes-zsuzsanna/fejes-zsuzsanna
http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/93660/7/disszertacio_fodor_gyula_vedett.pdf


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 106  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Hajdú Zoltán (2005): Magyarország közigazgatási földrajza. - Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 332 p. 

Hajdú Zoltán (2006/a): A „Délvidék” értelmezése a magyar földrajztudományban. - In: Kókai Sándor (szerk.): 

A Délvidék történeti földrajza. - Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 69-74. 

Hajdú Zoltán (szerk.) (2006/b): Dél-Dunántúl. A Kárpát-medence régiói 3. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, 

Pécs-Budapest, 499 p. 

Hevesi Attila (2003): A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról. - Földrajzi Értesítő 52. 

3-4. pp. 253-267. 

História 2008. (30.) 6-7. 

Horváth Alpár (2003): Turizmus. - In: Horváth Gyula (szerk.): Székelyföld. A Kárpát-medence régiói 1. - MTA 

RKK, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 254-278. 

Horváth Alpár (2009): Vonzerők és turisztikai termékek. - In: Horváth Gyula (szerk.): Dél-Erdély és Bánság. A 

Kárpát-medence régiói 9. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 364-377. 

Horváth Gyula (szerk.) (2003): Székelyföld. A Kárpát-medence régiói 1. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest-Pécs, 452 p. 

Horváth Gyula (szerk.) 2004: Dél-Szlovákia. A Kárpát-medence régiói 2. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest-Pécs, 523 p. 

Horváth Gyula (szerk.) (2006/a): Északnyugat-Erdély. A Kárpát-medence régiói 4. - MTA RKK, Dialóg 

Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 584 p. 

Horváth Gyula (2006/b): Regionális helyzetkép a Kárpát-medencéről. - In: Rácz Szilárd (szerk.): Regionális 

átalakulás a Kárpát-medencében. - Magyar Regionális Tudományi Társaság, Pécs, pp. 9-22. 

Horváth Gyula (szerk.) (2009): Dél-Erdély és Bánság. A Kárpát-medence régiói 9. - MTA RKK, Dialóg 

Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 582 p. 

Huszka Beáta (2005): A szerb-magyar gazdasági kapcsolatok fejlődésének lehetőségei Magyarország Európai 

Unióba történt csatlakozása után. - In: Réti Tamás (szerk.): Közeledő régiók a Kárpát-medencében II. Dél-

Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása. - Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 

Közalapítvány, Budapest, pp. 271-321. http://www.eokik.hu/data/files/123545109.pdf - utolsó letöltés: 2010. 

10. 17. 

Illés Iván (2003): A közigazgatás területi szerkezete. - In: Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-

gazdasági földrajza. - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 502-518. 

Izsák Tibor (2009/a): Ásványi kincsek. - In: Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. - 

MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 118-123. 

Izsák Tibor (2009/b): Természetvédelmi területek. - In: Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence 

régiói 11. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 154-158. 

Izsák Tibor (2009/c): A gazdaság fejlődésének általános tendenciái. - In: Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A 

Kárpát-medence régiói 11. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 301-303. 

Juhász Anita (2006): Turizmus. - In: Horváth Gyula (szerk.): Északnyugat-Erdély. A Kárpát-medence régiói 4. - 

MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 334-343. 

Juhász József (1999): Volt egyszer egy Jugoszlávia. - Aula Kiadó, Budapest, 376 p. 

Juhász László (1999): Burgenland. Várvidék. - Antológia Kiadó, Lakitelek, 271 p. 

Karácsonyi Dávid (2007): Ukrajna. - In: Probáld Ferenc - Szabó Pál (szerk.): Európa regionális földrajza. 

Társadalomföldrajz. - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 480-509. 

Katus László (1998): A délszláv-magyar kapcsolatok története. 1. rész: A kezdetektől 1849-ig. - Pécs, 80 p. 

http://www.eokik.hu/data/files/123545109.pdf


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 107  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kerner István - Kovács Tibor (2005): Kell-e nekünk régió? Beszélgetés Tóth József professzorral. - Területi 

Statisztika 8. (45.) 4. pp. 301-306. 

Kiss Éva (2009): Az európai integrációs folyamatok új kihívásai. - In: Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A 

Kárpát-medence régiói 11. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 454-457. 

Kocsis Károly (2002): A közigazgatási térfelosztás változásai a mai Szlovákia területén a XX. században. - In: 

Pásztor Cecília (szerk.): „… ahol a határ elválaszt” Trianon és következményei a Kárpát-medencében. - Nagy 

Iván Történeti Kör, Nógrád megyei Levéltár, Szindbád Kht., Balassagyarmat-Várpalota, pp. 131-153. 

Kocsis Károly - Bottlik Zsolt - Tátrai Patrik (2006): Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli 

régióiban (1989-2002). - MTA FKI, Budapest, 197 p. 

Kovács Sándor (2007): Máramarosi bércek között: Kárpátalja máramarosi térségének kalauza. - Romanika, 

Budapest, 344 p. 

Kovács Tibor (2003): A régióalkotás kérdései, problémái és jelenlegi állása Magyarországon. - In: Süli-Zakar 

István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 141-161. 

Kovács Zoltán (1990): A határ menti területek központhálózatának átalakulása az első világháború utántól 

napjainkig. - Földrajzi Közlemények 114. 1-2. pp. 3-16. 

Kozma Endre - Héjja István - Stefancsik Ferenc (1993): Katonaföldrajzi kézikönyv. - Zrínyi Kiadó, Budapest, 

179 p. 

Kókai Sándor (2010): A Bánság történeti földrajza (1718-1918). - Nyíregyházi Főiskola Turizmus és 

Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 421 p. 

Králik Lóránd (2005): Nyugat-Románia magyarlakta régióinak fejlődési lehetőségei az autópálya-programok 

fényében. - In: Réti Tamás (szerk.): Közeledő régiók a Kárpát-medencében II. Dél-Szlovákia, Erdély és a 

Vajdaság gazdasági átalakulása. - Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, pp. 99-

132. http://www.eokik.hu/data/files/123545109.pdf - utolsó letöltés: 2010. 10. 17. 

Kubinyi András (2001): Pécs gazdasági jelentősége és városiassága a késő-középkorban. - In: Font Márta 

(szerk.): Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon. - Pécs Története Alapítvány, Pécs, pp. 43-52. 

Lorenz, Detlef (1991): Regionalisation versus regionalism - Problems of change in the world economy. - 

Intereconomics 26. 1. pp. 3-10. 

Losonc Alpár (2005): A Vajdaság gazdasága. - In: Réti Tamás (szerk.): Közeledő régiók a Kárpát-medencében 

II. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása. - Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 

Közalapítvány, Budapest, pp. 241-269. http://www.eokik.hu/data/files/123545109.pdf - utolsó letöltés: 2010. 

10. 17. 

Mezei István (2008): A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-

Pécs, 159 p. 

Molnár Ernő (2010/a): Közép- és Délkelet-Európa határán: gazdasági modernizáció és szerkezetváltás 

Romániában. - In: Demeter Gábor - Radics Zsolt (szerk.): Kompországok - ahol a part szakad… Szemelvények 

Köztes-Európa integrációs törekvéseiből (1990-2008). - Didakt Kiadó, Debrecen. pp. 370-411. 

Molnár Ernő (2010/b): A magyar terület- és településfejlesztés intézményrendszere. - In: Süli-Zakar István 

(szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 327-353. 

Molnár József - Molnár D. István (2003): Kárpátalja népessége és magyarsága a 2001. évi ukrajnai 

népszámlálás hozzáférhető eredményeinek tükrében. - In: Gyurgyík László - Sebők László (szerk.): 

Népszámlálási körkép Közép-Európáról 1989-2002. - Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 62-79. 

Molnár József - Molnár D. István (2004): Kárpátalja nemzetiségi összetétele a 2001-es népszámlálási adatok 

alapján. - In: Süli-Zakar István (szerk.): Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások. - Kossuth Egyetemi 

Kiadó, Debrecen, pp. 339-346. 

http://www.eokik.hu/data/files/123545109.pdf
http://www.eokik.hu/data/files/123545109.pdf


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 108  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Nagy Gábor (szerk.) (2009): Dél-Alföld. A Kárpát-medence régiói 10. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, 

Pécs-Budapest, 496 p. 

Nagy Imre (szerk.) 2007: Vajdaság. A Kárpát-medence régiói 7. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-

Budapest, 575 p. 

Nagy Imre - Miletić, Radmila - Todorovic, Marina (2009): Szerbia regionális fejlődésének alapvető jellemzői. - 

Tér és Társadalom 23. 3. pp. 173-184. 

Nárai Márta (2009): A regionális identitás. - In: Lados Mihály (szerk.): Nyugat-dunántúli régió: Múlt, Jelen, 

Jövő. - Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, 

Győr-Sopron, pp. 127-144. 

Nemes Nagy József (1997): Régiók, regionalizmus. - Educatio 6. 3. pp. 407-423. 

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=52 - utolsó letöltés: 2010. 04. 08. 

Nemes Nagy József (2003): Regionális folyamatok, régiók. - In: Perczel György (szerk.): Magyarország 

társadalmi-gazdasági földrajza. - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 563-621. 

Nemes Nagy József (2009): A régiókról. - Comitatus 19. 5. pp. 23-30. 

Németh Adél (2003): Burgenland. Panoráma regionális útikönyvek. - Medicina Könyvkiadó, Budapest, 236 p. 

Paasi, Anssi (2003): Region and Place: regional identity in question. - Progress in Human Geography 27. 4. pp. 

475-485. 

Palotás Zoltán (1990): A trianoni határok. - Interedition, Budapest, 96 p. 

Patkós Csaba (2010): A régióképződés sajátosságai Magyarországon. - In: Süli-Zakar István (szerk.): A terület- 

és településfejlesztés alapjai II. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 156-183. 

Probáld Ferenc (2007): A jugoszláv utódállamok. - In: Probáld Ferenc - Szabó Pál (szerk.): Európa regionális 

földrajza. Társadalomföldrajz. - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 424-447. 

Pusztay Sándor - Zsigmond Enikő (szerk.) (2002): Erdélyi túrák. - Kornétás Kiadó, Budapest, 511 p. 

Raagma, Garri (2002): Regional Identity in Regional Development and Planning. - European Planning Studies 

10. 1. pp. 55-76. 

Rechnitzer János (szerk.) (2007): Nyugat-Dunántúl. A Kárpát-medence régiói 5. - MTA RKK, Dialóg Campus 

Kiadó, Pécs-Budapest, 454 p. 

Rechnitzer János (1999): Határ menti együttműködések Európában és Magyarországon; Az osztrák-magyar 

határ menti együttműködések a kilencvenes években. - In: Nárai Márta - Rechnitzer János (szerk.): Elválaszt és 

összeköt - a határ. Társadalmi-gazdasági változások az osztrák-magyar határ menti térségekben. - MTA RKK, 

Pécs-Győr, pp. 9-128. 

Renczes Ágoston (2010): A szlovák gazdaság és Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek fejlődése az EU-

csatlakozás óta. - Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 48 p. - 

http://www.eokik.hu/data/files/169857988.pdf - utolsó letöltés: 2010. 10. 17. 

Romsics Ignác (2007): A trianoni békeszerződés. - Osiris Kiadó, Budapest, 207 p. 

Rónai András (1936): Biographie des Frontieres Politiques du Centre-est Européen. - Budapest, 140 p. 

Rónai András (1989): Térképezett történelem. - Magvető Kiadó, Budapest, 349 p. 

Somogyi Gabriella (2004): Turizmus és kulturális értékek. - In: Horváth Gyula (szerk.): Dél-Szlovákia. A 

Kárpát-medence régiói 2. - MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 381-403. 

Somogyi László (2004): A burgenlandi magyarság. - Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája, Oberschützen-

Felsőlövő, 208 p. 

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=52
http://www.eokik.hu/data/files/169857988.pdf


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 109  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Soós Edit - Fejes Zsuzsanna (2009): Határon átnyúló együttműködések Magyarországon. - Pólay Elemér 

Alapítvány, Szeged, 260 p. 

Sós Judit - Farkas Zoltán (2003): Szlovákia. Útikönyv. - Jel-Kép Kiadó, Budapest, 311 p. 

Sós Judit - Farkas Zoltán (2004): Kárpátalja. Lemberg és Csernovic. Útikönyv. - Jel-Kép Bt., Budapest, 197 p. 

Sós Judit - Farkas Zoltán (2007): Erdély. Útikönyv. - Jel-Kép Kiadó, Budapest, 448 p. 

Süli-Zakar István (1996): Magyarország határainak változásai az államalapítás korától 1920-ig. - In: Frisnyák 

Sándor (szerk.): A Kárpát-medence történeti földrajza. - MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos 

Testülete és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 97-106. 

Süli-Zakar István (2008): Kárpátok Eurorégió - 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért. Kossuth 

Egyetemi Kiadó, Debrecen, 502 p. 

Süli-Zakar István (2010/a): A régió: földrajzi integráció. - In: Süli-Zakar István (szerk.): A terület- és 

településfejlesztés alapjai II. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 145-155. 

Süli-Zakar István (2010/b): A határ menti területek fejlesztése, az eurorégiók és az eurometropoliszok szerepe. - 

In: Süli-Zakar István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 

pp. 275-311. 

Süli-Zakar István - Csüllög Gábor (2000): Az alföldi regionalizmus történelmi előzményei. - In: Frisnyák S. 

(szerk.): Az Alföld történeti földrajza. - MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a 

Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 199-220. 

Süli-Zakar István - Csüllög Gábor (2003): A regionalizmus történelmi előzményei Magyarországon. - In: Süli-

Zakar István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 17-

46. 

Süli-Zakar István - Csüllög Gábor (2006): A Délvidék helye és szerepe a Kárpát-medence térszerkezetében. - 

In: Kókai Sándor (szerk.): A Délvidék történeti földrajza. - Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, 

Nyíregyháza, pp. 251-273. 

Süli-Zakar István - Csüllög Gábor (2010): A regionalizmus, a terület- és településfejlesztés történelmi 

előzményei Magyarországon. - In: Süli-Zakar István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II. - Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 37-72. 

Szabó Pál (2005): „Régió: meghatározott területi egység”. - Regionális Tudományi Tanulmányok XII. kötet, 

ELTE Regionális Földrajzi Tanszék és az MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, 57 p. 

http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_12/rtt1201szabopal.pdf - utolsó letöltés: 2010. 04. 08. 

Szegedi Nándor (2007): Ausztria. - In: Probáld Ferenc - Szabó Pál (szerk.): Európa regionális földrajza. 

Társadalomföldrajz. - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 209-223. 

Szegvári Péter (2005): Magyarország és a régiók. - Területi Statisztika 8. (45.) 4. pp. 324-339. 

Szirmai Viktória (szerk.) (2010): Közép-Dunántúl. A Kárpát-medence régiói 12. - MTA RKK, Dialóg Campus 

Kiadó, Pécs-Budapest, 503 p. 

Tánczos Vilmos (é. n.): A moldvai csángók lélekszámáról. 25 p. - 

http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/moldva.pdf - utolsó letöltés: 2010. 09. 24. 

Thomka Orsolya - Pastyik Endre - Zsoldos Ferenc (szerk.) (2004): Barangoló: a Délvidék első turisztikai 

kézikönyve. - Logos Kiadó, 119 p. 

Tóth József (1996): A Kárpát-medence és a nemzetközi regionális együttműködés. - In: Pál Ágnes - Szónokyné 

Ancsin Gabriella (szerk.): Határon innen - határon túl. - JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék, JGYFT Földrajzi 

Tanszék, Szeged, pp. 27-43. 

Tóth József (2002): Régiók a Kárpát-medencében. - In: Pap Norbert - Tóth József (szerk.): Európa politikai 

földrajza. - Alexandra Kiadó, Pécs, pp. 257-271. 

http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_12/rtt1201szabopal.pdf
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/moldva.pdf


 Magyarország és a Kárpát-medence 

regionális társadalomföldrajza 
 

 110  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tóth József - Golobics Pál (1996): Régiók és interregionális kapcsolatok a Kárpát-medencében. - In: Frisnyák 

Sándor (szerk.): A Kárpát-medence történeti földrajza. - MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos 

Testülete és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 107-119. 

Tóth József - Wilhelm Zoltán - Pirisi Gábor - Kiss Katalin (2005): A Kárpát-medence térszerkezetének 

stratégiai irányai az „andráskereszt” alapján. - In: Pap Norbert - Végh Andor (szerk.): A Kárpát-medence 

politikai földrajza - IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. - PTE TTK Földrajzi Intézet, Kelet-Mediterrán 

és Balkán Tanulmányok Központja, Pécs, pp. 10-19. 

Törzsök Erika (szerk.) (2008): Jelentés a külhoni magyarság helyzetéről. - Miniszterelnöki Hivatal, 

Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya, Budapest, 154 p. - http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf - utolsó 

letöltés: 2010. 06. 12. 

Vofkori László (1998): Székelyföld útikönyve I-II. - Cartographia Kft., Budapest, 640 p. és 607 p. 

  

http://www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf

