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1. Bevezetés – Miért fontosak Európában és Magyarországon a határmenti 

együttműködések? 

 

 Napjainkban a világ komoly átalakuláson megy keresztül, egyszersmind 

összetett válaszút elé állítva az emberiséget. A globalizáció, a fogyasztói társadalom 

térnyerése, a klímaváltozás számos problémát hoz felszínre minden kontinens minden 

országában. Az egyre gyakrabban felszínre kerülő gazdasági, társadalmi, demográfiai és 

ökológiai válságok korában kell Európának is helytállnia. Az „öreg-kontinens” 

szövevényes történelmében a kulturális sokszínűség gyakran okozott közvetve vagy 

közvetlenül konfliktusokat, háborúkat. A relatíve kis terülten sok határozott identitású 

nép fejlődött ki és került egymással mozaikos érdekei szerint szembe. Mindez a sokszor 

fájó történelmi tapasztalat, a 20. század második felére elvezette Európát az 

egységesülés bölcsebb útjára. Az igény intézményesült, megszületett az Európai Unió, 

mely nem csupán a kontinens belső békéjét, de a rohamosan változó világban betöltött 

szerepének megőrzését is hivatott szolgálni. E célok biztosításához a belső 

sokszínűségből előnyt, az érdek-különbözőségek helyett összekötő kapcsot kell 

kovácsolni. 

Hosszabb távon tehát, Európa minden népének érdeke az egységesülés, mind 

belső, európai, mind külső, globális pozíciós szempontból. E kívánalomhoz több téren 

kell cselekedni. Az egyik ilyen terület a határmenti regionális együttműködések 

lehetősége, amely egyébként az Európai Unió által, pénzügyileg is komoly 

támogatottságnak örvend (a határrégiók és tagönkormányzataik több alapból 

pályázhatnak, pl.: INTERREG és a strukturális alapok „Területi együttműködés” nevű 

prioritása is a határokon átnyúló fejlesztések ügyét segíti). Az együttműködésre léteznek 

helyi és regionális, illetve Európai Uniós kezdeményezések is. (Illés I. 2008) 

A földrajzi és történelmi meghatározottság mellett a határok etnikai, társadalmi, 

gazdasági és közlekedési szempontokból is megtörik a térbeli folytonosságot, gátolják a 

térkapcsolatok, áramlások zökkenőmentes alakulását. (Nárai M. – Rechnitzer J. 1999) 

Egy idézet szerint: „A határok rosszabb esetben nyílt sebek, jobb esetben behegedt 

sebhelyek a Föld arcán…” (Illés I. 2008 190. oldal) Ha mindezt az elméletet 

Magyarország jelenlegi határvonalaira vonatkoztatjuk példaként, be kell látnunk mély 

igazságtartalmát. Hiszen Magyarország határai mind földrajzi, történelmi, mind etnikai, 

társadalmi, gazdasági és közlekedési szempontból valós és jelentős sebhelyeknek 

minősültek a legutóbbi időkig, a határvonalak mindkét oldaláról nézve. 
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A határmenti együttműködéseknek ezért különös jelentősége van ebben a 

térségben. Egyrészt, mert az országok kis mérete és a határok sűrű (és sokszor 

tájmegtörő futású) hálózata miatt aligha lehet nagyobb volumenű fejlesztési 

programokat beindítani az egyes országokon belül, anélkül, hogy azok a szomszédokra 

ne gyakorolnának átnyúló hatást. Másrészt, habár az államközi kapcsolatok jelentősen 

javultak az utóbbi két évtizedben, mégis azok még mindig olyan problémákkal 

terheltek, amelyek a közlekedés akadályát jelenthetik. A sokszor alulról építkező, 

regionális együttműködések azonban menetsülnek e gátak alól és olyan társadalmi, 

gazdasági együttműködési kérdésekre összpontosíthatnak, amelyekben nincs vesztes, 

amelyek mindkét fél számára előnyösek. (Illés I. 2002) 

 

1.1. Esztergom város, a megosztott vonzáskörzetek Kárpát-medencéjében. 

 

A mai Európában, a természetes, regionális vonzáskörzetek olyan önállósodási, 

integrálódási és fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek, amelyeket jól felismerve és 

kihasználva többé-kevésbé a saját kezükbe vehetik sorsuk alakulását. A határok 

elmosódásával jobban érvényre juthatnak ésszerű térségfejlődési folyamatok, melyek 

egyes régiók depresszióból való kilábalását is nagyban megkönnyíthetik. Különösen így 

van ez az olyan területeken, ahol évezredes szerves és közös fejlődést felszabdaló 

határvonások csonkították a természetes vonzáskörzeteket és taszították az új határok 

mindkét oldalán lemaradó pozícióba a településeket. Az olyan nagytájakon, mint 

amilyen a Kárpát-medence is, (gyakorlatilag a mai magyar határvonal mentén végig) 

számos ilyen, az elszigeteltségtől torzított településszerkezetet találunk, mely 

nyilvánvalóan minden fél számára negatív következmény. Magyarország határmenti 

együttműködéseinek sikeressége tehát nem csupán a határainkon belül illetve kívül élő 

magyarság sorsát, de az egész Kárpát-térség közös jövőjét is nagyban befolyásolhatja. 

Hazánk határai mentén, mindkét oldalon számos olyan közép-, illetve nagyvárost 

találunk, melyek természetes vonzáskörzetét, város-falu kapcsolatait a trianoni határok 

drasztikusan torzították. A központok a határ egyik, míg vonzásterük egy része a határ 

másik oldalára kerültek. (Győri R. 2006) Ezzel olyan sajátos, „mesterségesen 

városhiányos” térségek alakultak ki a határ mindkét oldalán, melyek súlyosabb esetben, 

megtorpantak, leszakadtak a fejlődésben, kevésbé súlyos esetben pedig új, hiánypótló 

központok kialakítását erőltették (pl. Párkány esete is ilyen). Ma ezen a torzult 

településszerkezettel rendelkező, természetes kapcsolatait nagyrészt elvesztett területen 
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bontakozik ki az újraszerveződés egy sajátos formája, számos kárpát-medencei város 

környezetében. 

Esztergom és tágabb várostérsége is tökéletesen beleillik ebbe az 

állapotjellemzésbe. Itt is egy olyan kisrégióról beszélhetünk, amelyet táji és történelmi 

szempontból is egyfajta egység, szerves összekapcsoltság jellemez. Ráadásul az érintett 

szlovák országrészen igen magas a magyar lakosság aránya (a vizsgálati terület egészén, 

a nagyvárosokkal együtt is 50% fölötti, de a települések túlnyomó részén 90%-nál is 

magasabb), így az együttműködés sem igazán ütközik nyelvi vagy etnikai akadályokba. 

(Kocsis K. – Bottlik Zs. – Tátrai P. 2006) A vizsgálat célpontjául választott központ 

abban is némileg különleges, hogy egyike azon kevés csonkított vonzáskörzetű, kárpát-

medencei városnak, melyek a magyar határon belül maradtak, „vonzástér-követő” 

helyett „vonzástér-alakító” lehetőséget jelentve ezzel hazánknak. A terület sikeres 

együttműködési lehetőségei mellett szól az is, hogy „a gyakorlat azt bizonyítja, hogy az 

együttműködés kialakítása legkönnyebben a hasonló vagy legalábbis kevéssé különböző 

fejlettségű térségek között valósítható meg.” (Illés I. 2008 195. o.) Márpedig Esztergom 

térsége a határ mindkét oldalán igen hasonló adottságokkal rendelkezik mind 

társadalmi, mind gazdasági szempontból. 

A kutatás mintaterületéül választott régió tehát alkalmas a magyarországi 

határmenti együttműködések egy típusának érdemi vizsgálatára. Munkánk célja 

azonban nem elsősorban az együttműködés vagy a területen, esztergomi központtal 

létrejött Ister-Granum Eurorégió bemutatása, értékelése. Sokkal inkább (az 

együttműködési, tervezési munkát is reményeink szerint segítő) szándékunk, a jellemző 

térkapcsolatok, vonzáskörzetek, illetve ezek változásainak feltárása. Jelen dolgozat 

legfőbb célja tehát, hogy a tárgyalt térség (Esztergom és „rivális” városkörnyezete: 

Ipolyság, Léva, Érsekújvár, a két Komárom, Tata, Tatabánya, Budapest, Vác és Rétság 

továbbá a vonzásterület köztes települései) 1900-óta végbement településszerkezeti 

fejlődéstörténetét népesedési szempontból feltárja. Illetve kísérletet teszünk az 

ezredfordulós és a jelenlegi vonzáskörzet elméleti modellek segítségével történő, 

demográfiai, gazdasági szempontokból is végrehajtott vizsgálatára, egy a valóságot 

lehető legjobban közelítő lehatárolásra. Meg kívánjuk világítani, hogy a természeti és 

történeti-társadalmi viszonyaiból adódóan szervesen összefonódó térség városfejlődését 

a trianoni határmegvonás és a szocialista időszak miként deformálta. Kitérünk arra is, 

hogy az egykori Esztergom vármegye a mai térszerkezettel milyen viszonyban áll, 

illetve, hogy napjainkban lehet-e egyáltalán Esztergomot valódi térségközpontként 
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értékelni. Továbbá, ha igen, pontosan mekkora térség központja valójában és mindebből 

(pl. az Ister-Granum Eurorégiónak) milyen területfejlesztési lehetőségek, feladatok 

adódnak. Feltételezésünk szerint az Európai Unió új politikai légkörének 

következményeként a térségben egyfajta településszerkezet-visszarendeződési folyamat 

zajlik. A régi, Trianon előtti városhierarchia és régi település-kapcsolatok, új, 

mindeddig ismeretlen folyamatok kíséretében rendeződnek vissza, lélegeznek fel a több 

évtizedes elzártság alól. E folyamatok erősségét és irányait azonban a lehető 

legpontosabban ki kell mutatni, hiszen túlértékelésük épp olyan hiba lehet, mint 

figyelmen kívül hagyásuk. Az egyik legfőbb kérdés az, hogy ez a településszerkezet-

fejlődés mennyire jelent „visszarendeződést” illetve milyen mértékben mutat új 

térkapcsolati irányokba. A másik fő kérdés pedig, hogy maga Esztergom város 

rendelkezik-e (illetve rendelkezhet-e a jövőben) olyan térszervező potenciállal, amely 

ezen folyamatok élére állva, a térség valódi központjává emelhetik. 

 E kutatás tulajdonképpen hiánypótló-jellegűnek is felfogható, hiszen a 

szakirodalmi előzmények között, konkrétan Esztergommal, pontosabban térségének 

vonzáskörzetével foglalkozó tanulmányt nem találunk (pláne nem határon is átnyúló 

értelemben). Tematikai és módszertani szempontból is, minden bizonnyal Győri Róbert, 

nyugat-dunántúli, hasonló irányú és célú kutatásai e munka legfontosabb elő- és 

példaképei. (Győri R. 2006) A vizsgálatokban szereplő módszerek publikált elméleti 

háttéranyaga már lényegesen gazdagabb. Ezek közül a Nemes Nagy József szerkesztette 

RTT sorozat 11. kötetét, a Regionális elemzési módszerekről (Nemes Nagy J. 2005) 

illetve Bajmócy Péter és Kiss János közös, a Tér és Társadalomban megjelent írását 

(Bajmócy P. – Kiss J. 1999) kezeljük mérvadó módszertani táptalajként. Magára az 

esztergomi-térségre és az utóbbi évtizedek határmenti folyamataira irányulóan persze 

számos publikációban találunk színvonalas, átfogó információkat, de kizárólag a 

vizsgált területre illetve Esztergom vonzáskörzetének lehatárolására mindezidáig nem 

történt kísérlet. Így már most világos, hogy szerény vizsgálatunk várhatóan számos 

további kérdést, kutatási lehetőséget vet majd fel, melyekkel alkalom adtán élni is 

szeretnénk. 
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1.2. Adatbázis, kutatási módszerek. 

 

 A kutatás során a legnagyobb munkát, kétségkívül a megfelelő adatok 

összegyűjtése és az alkalmas módszerek kiválasztása jelentette. Ezért az elvégzett 

vizsgálatok eredményeinek tárgyalása előtt elengedhetetlen, hogy egy komplett 

fejezetben bemutassuk az adatokat és a módszereket érintő problémákat illetve ezek, 

későbbiekben használt feloldási kísérleteit. Elsőként vegyük sorra az adatok, az 

adatbázis kapcsán felmerülő, bővebb kifejtésre, magyarázatra szoruló anomáliákat, 

majd következzen az alkalmazásba vont módszertan! 

 Az elsőként felmerülő kérdés a vizsgálati terület lehatárolása és a konkurens 

központok, Esztergom ellenpólusainak kiválasztása volt. A terület kijelölése nagyjából 

egyértelműen adta magát: az Ister-Granum Eurorégió 2008-as kiterjedése illetve ennek 

a régiónak minden közvetlen illetve egyes etetekben (ahol az ellenpólus távolabb 

helyezkedett el) második szomszédja adta azt a kiterjedést, mely Esztergommal együtt 

összesen 130 településből áll. A vizsgálati területen kívül, de még az ellenpólusok által 

körülhatárolt területen belül eső településeket azért nem vizsgáltuk, mert azok annyira 

közel esnek a „rivális” városokhoz, hogy Esztergomhoz vonzódásuk lehetősége fel sem 

merül. A fenti 130 településhez jött még hozzá a 10 db ellenpólus város, melyek mind 

egy Esztergom középpontú, kb. 50 km sugarú kör szélein helyezkednek el és súlyukban, 

funkciójukban a város valódi, egyenrangú ellenpontjait képezik a térben. Ezek az 

ellenpólusok a következők: Tata, Tatabánya, Budapest, Vác, Rétság, Ipolyság, Léva, 

Érsekújvár és a két Komárom. Már itt ki kell térnünk ezzel kapcsolatosan néhány 

felmerülő problémára. Rétság például településszerkezeti súlyában, bár kisebb, mint 

Esztergom, de a környezetében fellelhető speciális természet- és településföldrajzi 

viszonyok miatt mégis reálisabb ellenpontja, mint a távolabb fekvő, de Esztergomhoz 

hasonló (-bb) hierarchiájú Balassagyarmat lenne. Budapest esetében az óriási túlsúly 

okozott számos problémát, de ezekre a módszertani taglalásoknál még többször 

visszatérünk. Szintén „megér egy külön misét” azonban a „két” Komárom esete. 

Komoly fejtörést jelentett, hogy Komáromot végül egy vagy két városként 

szerepeltessük-e. Végül kompromisszumos megoldás született. Bár véleményünk 

szerint Komárom eredendően, természetesen egy város, illetve a mai tendenciák is 

egyre inkább mutatják az (újra-) egybekapcsolódás jeleit, (Sikos T. T. – Tiner T. 2007) 

mégsem tárgyalhatjuk a vizsgálat során végig egyként, hiszen a régióban 1921-ben 

meghúzott határ (ha a második világháború néhány évére el is tűnt átmenetileg) 
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alapvetően és egyértelműen kettéosztotta. A településszerkezetben többé sajnos nem 

működött egy városként, és mivel közigazgatásilag ma is két városról van szó (eltérő 

vonzásterületekkel), az új időszakokban is (egyelőre) külön kezeljük. (Mint ahogy a 

szintén sok tekintetben összefonódó Esztergomot és Párkányt sem vesszük egy kalap 

alá). 1921-ig azonban nyilvánvalóan egy városról van szó, így a trianoni 

határmódosítást megelőző időszak elemzésekor mi is egy Komáromot vizsgáltunk. 

Mindazonáltal hozzá kell tennünk, hogy véleményünk szerint ebben a kérdésben igazán 

jó megoldás nem létezik; minden érv mellett ugyanannyi ellenérv is felsorakoztatható. 

Mi most végül ezt az „öszvér-megoldást” választottuk. 

 A végül felhasznált adatsorokban adathiánnyal egyedül Tatabánya esetében 

kellett megküzdenünk, (itt is egyszerűen csak azért, mert szocialista „újvárosról” van 

szó, amelyet 1947-ben vontak össze várossá – www.tatabanya.hu) ahol is a korai 

időpontokban (1965 előtt) nyilvánvalóan hiányosságok vannak. 

Mivel a térség ma két különböző állam területén helyezkedik el, az egyik fő 

nehézséget is a két statisztikai hivatal mutatóinak összeegyeztetése jelentette. A 

bőségesen rendelkezésre álló magyar adatok mellet, krónikusan fellépő szlovák 

adathiánnyal kellett szembenézni. Hosszas, sikertelen próbálkozást követően ezt a 

helyzetet végül az Ister-Granum Eurorégió nagylelkű segítségével sikerült némelyest 

feloldani, ugyanis rendelkezésünkre bocsátották a Slovstat-tól, a téma kapcsán 

megrendelt adatbázist (amelyet a szlovák kollégák sajnos koránt sem az általunk 

igényelt részletességgel állítottak össze, további űröket hagyva ezzel az 

adatállományban). Összességében távlati vizsgálatokhoz egyedül a népességszám-

adatok álltak rendelkezésre (ezek is csak a nagyobb településekre) illetve a frissebb 

időszakokban egyetlen összehangolható, érdemi mutatót, a vállalkozások számát 

sikerült megszerezni és összeegyeztetni minden településre. A helyzetet tehát tovább 

bonyolította a viszonylag széles vizsgálat alá volt időskála. Ez egyrészt a két ország 

statisztikai hivatalán kívül egyéb (további két) adatforrás bevonását igényelte 

(www.world-gazetteer.com illetve www.populstat.info). Másrészt a határmódosítások, 

település össze- illetve szétvonások eseteit is kitüntetett figyelemmel kellett kezelni. 

Komárom problémáját már említettük, a többi esetben pedig a 2006-os településkört 

vettük figyelembe. 

Ide tartozik az a tény is, mely a távlati vizsgálatokban merült fel zavaró 

tényezőként. A két államban, bizonyos esetekben eltérő időpontokban végeztek 

népszámlálást, így ezek közül az egymáshoz legközelebb esőket lehetett együtt 

http://www.world-gazetteer.com/


Jaschitz Mátyás 

 8 

tárgyalni (itt az 1930-as szlovák és 1931-es magyar mellett az 1965-ös szlovák és 1967-

es magyar népességi adatok lettek egy kalap alá véve, egy közös adatként kezelve). 

Továbbá természetesen a 2006-os érték nem valós népszámlálási adat, hanem számított 

becslés 

Szintén adathiány, pontosabban a két állam elkülönülő közigazgatása miatt nem 

került sor városi funkcióvizsgálatok elvégzésére. Bár a magyarországi részre (a VÁTI, 

TEIR intézményi adatai alapján) tökéletesen kivitelezhető lenne a vizsgálat, a szlovák 

oldallal kapcsolatos vonzódásokból ez nyilvánvalóan semmit sem mutatna, hiszen az 

ottani települések intézményei az ottani központok alá vannak rendelve. 

 Az adatokhoz kapcsolódó probléma merült fel a térképezések során is. A két 

ország települési közigazgatási határokat megjelenítő alaptérképei ugyanis egészen 

különböző vetületi rendszerekben készültek. Ez jelentősnek mondható torzulást okozott 

az összekapcsoláskor, így a hiba kiküszöbölése ez esetben sem volt egyszerű feladat. A 

települési koordináták beszerzése is némi nehézséggel járt, hiszen a Slovstat-tól ezeket 

nem kaptuk meg. Így végül az összes településre a viszonylag könnyen beszerezhető 

gömbi koordinátákat alkalmaztuk; ez viszont a távolság-számításokkor (az egyébként 

pontosabb) gömbháromszögtani távolság-megadás használatát indokolta. 

 Az alkalmazásba vett módszerekről is szólnunk kell. A rendelkezésre álló adatok 

alapján kellett kiválasztanunk azt a módszertani eszközkészletet, mely segítségével a 

lehető legbiztosabban tudjuk megválaszolni eredendően feltett kérdéseinket. A már 

elkészült számos hasonló vizsgálati körű kutatás során (pl. Bajmócy P. – Kiss J. 1999 és 

Győri R. 2006) szakmailag általánosan elfogadott ténnyé vált, hogy a mindenkori 

népességszám adatokból megfelelő következtetéseket vonhatunk le a városok, falvak, 

településszerkezetben elfoglalt helyéről. Már önmagában a népességváltozások 

elemzése, a népességi súlypont eltolódása illetve maguk a települések közötti 

távolságok közelítően jól jelzik a köztük fennálló mindenkori kapcsolat- és 

hierarchiarendszert. Ha azonban ezt a két tényezőt (elhelyezkedés és „nagyság”) 

együttesen vesszük számításba, kitűnő modellezési lehetőséget kínálnak az éppen erre 

az esetre kifejlesztett, különböző gravitációs-modellek. „A newtoni tömegvonzás 

analógiáján alapuló, a területi kutatásokban először Reilly által 1929-ben alkalmazott 

eljárás kiindulópontja, hogy a központok „vonzóereje” a többi településre 

nagyságukkal egyenesen, távolságuk valamely hatványával pedig fordítottan arányos. 

Ilyen módon közvetlenül modellezhetők a valóságban létező igazgatási-ellátó funkciók 

által kiváltott térbeli áramlások irányai – elsősorban azoké, amelyek esetében az 
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ellátott terület adminisztratíve nem rögzített, azaz igénybevételük helye az érintettek 

választásától függ. Ezt persze nem csak a szóba jöhető centrumok elérhetősége 

befolyásolja, hanem több esetben szolgáltatási kínálatuk, választékuk, valamint számos 

egyéb, gyakran véletlenszerű tényező is – de az elméleti modell jó támpontot nyújthat e 

tényezőknek a valóságos térkapcsolati rendszerek kialakításában játszott szerepének 

becsléséhez.” (Bajmócy P. – Kiss J. 1999. 35. oldal) Két típusú gravitációs-modellt 

vontunk használatba. Az egyik a fent leírt „egyszerű” gravitációs-modell, melynél ki 

kell térnünk a tömegek, a távolságok és a hatványkitevők kiválasztására, hiszen ezek a 

tényezők alapvetően befolyásolják a módszer interpretálhatóságát! A 2006-os évet 

leszámítva, ahol a vállalkozások száma is szerepel tömegként, mindig a népességszám 

szerepel, ennek használhatóságára már többször hivatkoztunk. A távolság 

megválasztásának kérdése azonban további lehetőségeket vet fel. Bár a 

szakirodalomban többnyire légvonal-távolság alapján számítottak gravitációs 

modelleket, a legtöbb esetben azért azt is megjegyzik, hogy a közúti távolság 

alkalmazása lett volna a legcélszerűbb. (pl. Bajmócy P. – Kiss J. 1999) Csak a rengeteg 

többletmunkához mérten kevés eltérést mutatott volna a modell az egyszerű légvonal-

távolsághoz képest, ezért ez szinte minden esetben elmaradt. Mivel az általunk vizsgált 

terület nagysága és a Google-Maps útvonaltervező program alkalmazásai lehetővé 

tették, hogy vállalható pluszmunkával hozzájussunk a települések közti legrövidebb 

közúti távolságokhoz, ezért 2001-re és 2006-ra (hiszen ebben a két vizsgált évben volt 

ennek igazán értelme) ilyen viszonyításban is elvégeztük a számításokat. Ennek 

Esztergom esetében azért van különösen nagy jelentősége, hiszen a földrajzi adottságok 

miatt (pl. Duna, Ipoly, Börzsöny nehezebb átjárhatósága) sok esetben az elméleti 

légvonal-távolság és a valós közúti távolság között jelentős eltérések tapasztalhatóak. A 

közúti távolságoknál nem vettük figyelembe az olyan folyami átkelési lehetőségeket, 

amelyeken komp üzemel (hiszen ezek a mindennapi kapcsolattartásban is csupán erősen 

korlátolt szerepet töltenek be), csak a hidakkal ellátott átkelőket használtuk. További 

nagy kérdése minden gravitációs-modell alkalmazásának, hogy a távolság-értékek 

milyen hatványkitevőt kapjanak. Ennek kiválasztását alapvetően a vizsgált probléma 

sajátosságai illetve a kutatói tapasztalat határozzák meg. (Nemes Nagy J. 2005) 

Általában a 2-es vagy a 3-as kitevőt alkalmazzák a leggyakrabban. Ebben az esetben 

azonban egy speciális problémával kellett megküzdenünk, amit Budapest óriási 

túlsúlyának torzító hatása okozott. Habár a többi ellenpólussal, 3-as kitevővel számítva 

reálisnak mondható vonzáshatár-értékek jöttek ki Esztergommal, Budapestet is ezzel a 
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kitevővel vizsgálva tulajdonképp értelmetlenné vált a modell. Ugyanis néhány, a többi 

városhoz szomszédos települést leszámítva minden a fővároshoz vonzódott. (Amely 

jelenségnek egyébként nyilván van bizonyos mértékű realitása is, de mivel mi most 

Esztergom térbeli kihatásait szeretnénk vizsgálni, ezen a torzuláson változtatni kellett.) 

Kísérletet tettünk a kiugró népességi értékek (tehát a „tömegek”) logaritmikus 

elsimítására is, de végül ez a módszer sem vált be, mert túlságosan is elfedte a 

jellegzetességeket. Ezek után 4-es és 5-ös kitevővel számított modellek készültek. 

(Hiszen mivel egy erőtérről van szó, az sem tűnt járható útnak, hogy Budapestet 

kihagyjuk a vizsgálatból, illetve nyilván az is hibás megoldást szült volna, ha Budapest 

esetében más hatványkitevővel számolunk.) Végeredményben a távolság differenciáló 

erejének 4-es hatványkitevővel megnövelt értéke tűnt a legjobb, gond nélkül vállalható 

kompromisszumnak. Ezt támasztja alá, hogy egyrészt, bár Budapest túlereje még jól 

kivehető, az már nem olyan mértékű, hogy elnyomja Esztergom és a többi központ 

között fennálló arányokat. Másrészt pedig a gyakorlati tapasztalatok szerint, a 

központokban megtalálható funkciók vonzóereje jobban függ a távolságtól, mint a 

„vonzó” város nagyságától. (Bajmócy P. – Kiss J. 1999) A módszer alkalmazásával 

tehát minden esetben az alapcél az, hogy a központok köztes településekre kifejtett 

elméleti vonzás-mértéke és a valós területi kapcsolatok a lehető legjobban közelítsék 

egymást. E modellek eredményeit grafikusan, a MapInfo térképező program 

segítségével ábrázoltuk. 

 Alkalmaztuk a gravitációs modell egy speciális (ún. Reilly-képlettel kifejezett) 

változatát is. Ez a módszer nem az egyes (köztes) települések vonzódási 

„hovatartozását” mutatja meg, hanem két központ között, a központok tömegét és 

távolságát figyelembe véve, azt a pontot, ahol vonzáserejük kiegyenlítődik. Máshogy 

fogalmazva, vonzási erőterük határát. (Nemes Nagy J. 2005) Esztergom esetében, ha az 

őt körülvevő 10 ellenpólus vonzáserejét összevetjük Esztergom vonzáserejével, és a 

kapott határpontok koordinátáit kiszámítjuk, majd e pontokat összekötjük, ilyen formán 

is megkaphatjuk Esztergom elvi vonzásterületét. Ezeknél a vizsgálatoknál a tömeget a 

népességszám, (kivéve 2006-ban, ahol a vállalkozások száma is) a távolságot pedig az 

egyszerű légvonaltávolság adta. 

 Egy nagyon fontos dolgot kell még hangsúlyoznunk! Ezek a modellek (mindkét 

típusnál!), illetve az általuk nyert értékek, nem pontos, településről településre 

azonosítható adatokat jelentenek, sokkal inkább arányokat, tendenciákat jeleznek. 

(Győri R. 2006) További hiányosságuk, hogy csupán egyetlen (igaz, bizonyítottan 
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meghatározó) kapcsolattípust vesznek számításba. Ezen felül, a regionális összetartozás 

szempontjából természetesen szintén meghatározó tényezőkre most nem voltunk 

tekintettel (pl. munkaerő-áramlások, migráció, táji-történeti hagyományokon alapuló 

együvé tartozás, közös identitás stb.) Mindezért csupán elméleti területi egységek 

lehatárolására alkalmasak. (Bajmócy P. – Kiss J. 1999) Ezen eljárások tehát valójában 

csak egy (bár tudományosan elfogadott) kísérletet jelentenek a valós térkapcsolatok 

megjelenítésére. 

 

 Az adatbázissal és használt módszerekkel kapcsolatos nehézségeket tehát 

összefoglaltuk. Meg kell még jegyeznünk, hogy amennyiben a felsorolt problémák 

bármelyike zavarná a területi összefüggések érthetőségét, az adott résznél 

magyarázatunkban minden esetben részletesen kitérünk rájuk. 
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2. Tárgyalás – Esztergom mindenkori vonzáskörzetének vizsgálatai 

 

 A munka gerincét a következő három alfejezet adja, melyek vizsgálatai jórészt a 

fentebb ismertetett modellekre alapozzák következtetéseiket. Minthogy a városi 

vonzáskörzetek kialakulása is hosszú, szerves, történelmi folyamat eredménye, a 

dolgozat is elsősorban ilyen szempontból fűzi fel mondandóját, a jelen felé haladván 

egyre pontosabb, részletesebb elemzésekkel nyomatékosítva. Először röviden 

megismerkedünk Esztergom földrajzi helyzetével és tágabb (térszervezői szempontból 

fontos) történetével. Ezt a lényegre törő alapozást követően a 20. század, Esztergomot 

érintő településszerkezeti eseményeire fókuszáljuk figyelmünket. Az ezredforduló 

népességszám és etnikai összetétel szerinti vizsgálatának külön alfejezetben adunk teret, 

egyebek mellett, különböző gravitációs modellek igénybevételével. Majd az 

eredmények ismeretében tovább ásva, a legfrissebb, rendelkezésre álló adatok alapján 

már nem csupán népességi, de gazdasági szempontok szerint is górcső alá vesszük 

Esztergom vonzáskörzetének jelenlegi elméleti határait. 

Minthogy az egyes városok vonzáskörzeteinek kialakulása is függ a természeti, 

táji adottságoktól, mindenek előtt röviden erről is szólnunk kell néhány elengedhetetlen 

szót. 

Mivel Esztergom nem egy minden irányban azonos könnyedséggel járható, sík, 

egyveretű tájon fekszik, vonzáskörzetének (mindenkori) határait merőben befolyásolja a 

domborzat, a vízrajz (illetve természetesen az ezekhez alkalmazkodó településhálózat 

is). (Lásd mindezt az 1. ábrán.) Domborzati szempontból a terület délkeleti része igen 

tagolt. A Gerecse, a Budai-hg., a Pilis, a Visegrádi-hg. és a Börzsöny illetve e 

hegységek völgyei, medencéi adják azt a változatos terepet, melyen a vizsgált térség kb. 

65%-a elhelyezkedik. Az északnyugati terület már kevésbé tagolt, a kiterjedt síkságokat 

csupán a Garammenti és az Ipolymenti hátság töri meg valamelyest. (Marosi K.– 

Somogyi S. 1990). A településközi kapcsolatokat igazából a Pilis és kiváltképp a 

Börzsöny domborzata befolyásolja jelentősen, sok esetben az áramlásokat igen 

megnehezítve, lelassítva. A Pilis közúti átjárhatósága tulajdonképpen megoldottnak 

tekinthető, viszont a Börzsöny esetében ugyanezt egyáltalán nem mondhatjuk el. Talán 

a domborzatnál is lényegesebb alakító tényezőt jelent a régió vízrajza, az átjárási pontok 

sok esetben szűk, meghatározott száma miatt. A legfőbb akadályt természetesen a Duna 

jelenti, melynek komáromi, esztergomi illetve budapesti hídjait leszámítva csupán 

néhány komp-átkelő segíti a két part közti érintkezést. Persze ezek a kompátkelések a 
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mindennapi kapcsolattartás szempontjából elhanyagolható szerepet töltenek be; 

igénybevételük sokkal inkább eseti jellegű. Ezen kívül a Garam és az Ipoly számít 

jelentősebb vízfolyásnak, melyek közül az Ipolyon problémásabb az átkelés. Ez nyilván 

annak a friss történelmi örökségnek is betudható, hogy a folyó évtizedekig elválasztó, 

nem pedig összekötő határként (is) funkcionált. 

1. ábra 

 

 

 Mindent összevetve tehát a természetföldrajzi adottságok sok helyen 

megnehezítik a települések közötti kapcsolattartást. Bár az elérési lehetőségek 

nagyjából kielégítőek, bármilyen közlekedési fejlesztés nagyban növelné a régió 

kohézióját. 
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2.1. Szent Istvántól Schengenig – Egy, a csúcsról hanyatló megye és 

szerepvesztett székhelyének története. 

 

2. ábra 

 

Forrás: (Borovszky S. 1908) 
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A Kárpát-medencében, a határmentiség kérdésével foglalkozó kutató abban a 

szerencsés helyzetben van, hogy a jelenben kirajzolódó, vizsgálandó vonzáskörzetek, 

településszerkezeti erőterek, talán mindegyike rendelkezik valamilyen közigazgatásilag 

is jórészt egybefüggő (és éppen ezért korábbi tanulmányokban is együtt tárgyalt) 

történelmi előddel. Ez az előkép Esztergom esetében egyértelműen azonosítható az 

egykori Esztergom vármegyével (2. ábra). Mivel a dolgozatnak nem célja a mélyebb 

történeti elemzés, csupán néhány ide illő idézettel, rövid összefoglalással emlékezünk 

meg a tételes vizsgálat kezdetét jelentő 1900-as év előtti fontosabb tényekről. 

„Esztergom egyike volt ama 45 megyének, (…) a melyeket Szent István alapított 

(…) természetes középpontja volt ama vidéknek, mely éjszakra, a Duna balpartján, a 

lakatlan erdőségekig, délre, a Duna jobb partján pedig, a Vértes hegységig terült el. 

(…) Esztergom, az ország fővárosa, a prímási székhely, jelentékenyen fejlődött az 

Árpádok alatt.” (Borovszky S. 1908) A fényes régmúltat azonban viharos századok 

követték, melyek Esztergom esetében sem mindig jártak pozitív következményekkel. 

Előbb fővárosi rangját vesztette el a tatárjárás után, Buda felemelkedésével 

párhuzamosan, majd néhány évszázadnyi „stagnálást” követően a török-kor helyezte 

gyakorlatilag frontvonalra, mintegy másfél évszázadra. A Habsburg-időkben 

regionálisan újra központi szerepet töltött be, de környezetének dinamikusabb 

városfejlődése sohasem engedte már hajdani rangját visszatérni (leszámítva persze az 

egyházi központi funkciót, amit pedig a reformáció korszaka halványított el kissé, 

időlegesen). A pozícióvesztés első komolyabb jelei már 1874-ben jelentkeztek, amikor 

is az Országgyűlés Esztergom vármegyét egyesíteni kívánta Komárom vármegyével 

(Komárom központtal). (Borovszky S. 1908) Végül ez nem történt meg és Esztergom az 

első világháború végéig betölthette még környezete természetes központjának szerepét. 

A második világháború lezárultáig tartó zűrzavaros és sokszor változó időszakot 

követően hosszú időre perifériára került a városfejlődés történetében. (Beke M. 2004) 

Egyrészt eredeti vonzásterületének felét a véglegesített határmódosítással elvesztette, 

másrészt a „megmaradó” belső, magyarországi településszerkezetben is háttérbe szorult 

korábbi (többek között egyházi) rangjához képest. A régió átmenetileg jelentősen 

átalakult, hiszen a határ a korábbi településközi kapcsolatok közé áthatolhatatlan falként 

tornyosult, kettészakítva ezzel Esztergom korábbi terét. A megmaradt magyarországi 

területen a szénre alapozott, erőltetett iparosítási folyamat is új településszerkezetet 

kívánt meg, így jelentős megyei ellenpontját képezte az újonnan létrehozott, 

mesterségesen felduzzasztott Tatabánya, de a szomszédságában megbúvó Dorog is 
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hamar a fejére nőtt. Sőt, a ’60-as, 70’-es években tulajdonképpen Esztergom csupán a 

dorogi iparvidék egy integrálandó városaként szerepelt a tudományos köztudatban. 

(Lettrich E. 1964) A korábbi esztergomi vonzásterület csehszlovákiai részén pedig 

komolyan megérezte a fellépő városhiányt a településállomány, így „tűzoltásként” Léva 

és Érsekújvár méretének, illetve pozíciójának gyors növelése mellett döntött a 

szomszédos állam. De mindemellett jól kivehető Párkány duzzadása is, mely 

valószínűleg inkább természetes reakció volt, mintsem mesterséges fejlesztés 

eredménye. A rendszerváltozás és az azt követő európai integráció azonban új fejezetet 

nyitott a város történetében, ismét lehetőséget kínálva a földrajzi fekvésből adódó 

előnyök kiaknázására. (Lados M. 1995) 

E rövid, általános történeti áttekintést követően jóval részletesebben kell 

megvizsgálnunk a 20. század történéseit, hiszen a mai tendenciák gyökerei is 

túlnyomórészt az elmúlt században erednek. Az 1900-tól 2001-ig terjedő időszak 

folyamatainak tükrében válik majd érthetővé (egyáltalán elemezhetővé) az 

ezredfordulót követő események láncolata. A tágas, vizsgált időtáv folytán a 

rendelkezésre álló, összehasonlítható települési adatok köre is meglehetősen szűkös 

volt. Így ez a kutatás nem terjed ki az esztergomi régió összes településére, ellenben a 

város lehetséges, szomszédos ellenpólusaival való összevetés közel minden ésszerű 

lehetőségével él. Mivel Budapestet leszámítva, hasonló méretű városokról van szó, 

ráadásul nagyjából egy 50 km-es sugarú kör mentén, többé-kevésbé szabályosan 

helyezkednek el Esztergom körül, úgy gondolom, hogy ez az összehasonlító vizsgálat, a 

terület városfejlődése szempontjából reprezentatív eredményekkel szolgálhat. A 

városok népességváltozásai pedig jól mutatják a mögöttük megbúvó történelmi, 

társadalmi folyamatokat, ezáltal jól reflektálnak a városhierarchiában betöltött 

szerepekre is. (Bajmócy P. – Kiss J. 1999) A soron következő elemzéseknél Esztergom 

és ellenpólus-városai (Budapest, Vác, Rétság, Ipolyság, Léva, Érsekújvár, a két 

Komárom, Tata és Tatabánya) kerülnek górcső alá, rendelkezésre álló népszámlálási 

adataik figyelembevételével. 
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2.1.1. A Monarchiától az Európai Unióig – Népességszám-változások a régió 

meghatározó városaiban, 1900-tól 

 

Először is vizsgáljuk meg tehát a kiválasztott városok és Esztergom átlagos évi 

népességszám-változásait, hiszen ez az adat, már önmagában is jól tükrözi a 

városfejlődés mozzanatait, rávilágít a háttérben megbúvó társadalmi, gazdasági és 

történeti folyamatokra! A népességszám egyszersmind a város településhierarchiában 

betöltött szerepére leginkább, legösszefoglalóbban utaló jelzőszám. (Győri R. 2006) 

3. ábra 

 

 

A 3. ábrán tekinthetjük át a vizsgált városok és Esztergom évenkénti, súlyozott 

átlagos népességszám-változásait százalékos értékekben kifejezve, népszámlálási 

ciklusonként bemutatva. Külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a régió városainak 

átlagadatát megjelenítsük Budapesttel és Budapest nélkül is, az esetleges torzításokat 

elkerülendő. Az azonban már első ránézésre is látszik, hogy népességváltozásaiban a 

teljes és a főváros nélkül vett értékek is mindig egy irányba és ráadásul igen hasonló 

mértékkel mozognak. Esztergom esetében azonban több helyütt is találunk az átlagos 

változásoktól erősen elütő értékeket. Mindezek az eltérések minden esetben 

visszavezethetők az aktuális történelmi folyamatokra. Illetve ezek Esztergom 

városhierarchiában betöltött szerepére gyakorolt hatásaira. Érdemes tehát minden 
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oszlophármast tételesen elemzés alá vonnunk! Az 1900 és 1910 között végbemenő 

népességszám-változások a még egységes térszerkezet szerves fejlődésének egyenletes 

nyomait hordozzák, nagy eltéréseket nem találunk. Az azonban látszik, hogy Esztergom 

településszerkezeti súlyának enyhe csökkenése már az ezt az időszakot követő 

történelmi viharok, határmódosítások előtt megindult. Köszönhető volt ez egyfelől 

Budapest akkori erős prosperálásának, de az akkor még szintén vármegyeszékhely 

Ipolyság és Komárom is fejlődésének csúcsán járt. Az 1910 és 1921 közé eső szakasz 

többé-kevésbé stagnálónak látszó folyamatai azonban a valóságban jelentős eltéréseket 

takarnak az egyes években. Az értékeket nagyban befolyásolja az első világháború és a 

határmódosítások körüli zűrzavar emberáldozata, tehát ezek az értékek talán némileg 

csalókák lehetnek. Az időszak első felében nagyjából az előző szakasz tendenciái 

folytatódtak, míg az utolsó években minden felborult: ez az eltérés adja ezt a 

„becsapós” átlagot. Az 1921 és 1931 közé eső, „békebeli” időszak azonban már igen 

érdekes és jól értékelhető fejleményeket takar. Míg a régió városai átlagosan kb. 2,25 

százalékos növekedést produkáltak évente, addig Esztergom nagyon lassú, de 0,3 

százalékos népességcsökkenést könyvelt el. Ez első ránézésre azért is lehet különös, 

mert a határmegvonások után talán inkább azt várhattuk volna, hogy a határ menti 

városok népessége megnő a bevándorló, kisebbségi helyzet elől menekülő magyarokkal. 

Ám Esztergom esetében ez nem így történt, köszönhetően egyrészt a magyar 

álláspontnak, mely abban az időszakban egyáltalán nem tekintette véglegesnek a 

kialakult határhelyzetet és az élet „otthoni” folytatására buzdította többek között a 

felvidékieket is. Azonban azt a sorscsapást, hogy a város elvesztette vonzáskörzetének a 

felét, ráadásul úgy, hogy közben határperifériára került, kitűnően kiolvashatjuk a 

népességcsökkenés tényéből. (Dávid Z., 1993) Ugyanilyen markánsan megmutatkozik 

az a fellendülési folyamat, mely 1938 után, a határok időleges újbóli egybenyitásával 

Esztergom közel 2,5%-os évi növekedési ütemét adta. Ez közel 1 százalékponttal 

magasabb a régió átlagos értékeinél. A természetesnek mondható településszerkezeti 

szerepkör átmeneti visszaállásával tulajdonképpen néhány év alatt összességében 

bepótolódik az a népességfogyás, amelyet az elszigeteltség megelőző évei okoztak. Itt is 

világosan megmutatkozik, hogy egy-egy város vonzáskörzetének mesterséges 

változtatásai magának a város népességének befolyásolásában is milyen óriási hatással 

vannak. (Beluszky P. – Győri R., 2004) Az 1941 és 1965 közti időszak magasabb 

esztergomi átlagos évi növekedése már teljesen más és kettős eredetű folyamatokat 

takar. A háború végéig tulajdonképpen az előző időszak tendenciái folytatódtak. Ezt 
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követően a trianoni határok végleges megszilárdulása és a korabeli csehszlovák állam 

magyar-ellenes intézkedései jelentős elvándorlást generáltak a magyar kisebbség 

körében, melynek egy része éppen Esztergom város bevándorlási népesség-többleteként 

jelentkezett a korszak 1945-’49-es éveiben. Másfelől pedig az ezt követő, erőltetett 

szocialista iparosítás eredményeként a szomszédos Dorog vált az iparvidék egyik fő 

munkahely-központjává, így Esztergom is előnyösebb hellyé léphetett elő, mint az 

iparosítást megelőző években; bár településhierarchiában elfoglalt helye kétség kívül 

jelentősen visszaesett. (Lettrich E., 1964) Az időszak kapcsán érdemes még 

megemlíteni Budapest elképesztő mértékű növekedését, mely jól megmutatkozik a 

fővárossal együtt vett átlag oszlopában is. Az 1965 és 1980 közé eső időszak azonban 

ismét látványos, több mint 1 százalékpontos évi átlagos lemaradást hozott Esztergom 

számára, a környező városok elkezdtek tartósan elhúzni mellőle. Ez betudható egyrészt 

Budapest hatalmas mérvű (de az előző időszakhoz képest persze lényegesen lassuló) 

népességnövekedésének. Másrészt Tatabánya (és a többi ipari góc) mesterséges 

felduzzasztásának, mely törekvés mindkét érintett államban egyaránt megfigyelhető 

volt, ráadásul kiegészült a határmenti városok ehhez mért elhanyagolásával. 

Harmadrészt pedig, ami az előző szakaszban még a Dorog mellett fekvés előnyét 

jelentette, az fokozatosan elhalványult az időszak során, a szénre alapuló ipar 

pozícióvesztésének köszönhetően. (E. Nagy L., 1993) Az átmenet éveiben (1980-1991) 

Esztergom számára a visszaesés egyértelmű. Ez is egy többtényezős folyamat 

eredménye, melyben a legfőbb okot az szolgáltatta, hogy Esztergomot a gazdasági 

átalakulás kezdeti krízisei mélyebben sújtották, mint a vizsgálatunkban szereplő többi 

várost. (Lados M., 1995) A vizsgált régió egészéről egyébként elmondható, hogy az 

érintett országok többi területéhez mérten, kevéssé nyomasztották a gazdasági, politikai 

átmenet nehézségei. Ám a határmente (és ezzel Esztergom is) kezdetben igen nehéz 

éveket élt át. 1991 és 2001 között, ez a folyamat nemcsak, hogy mérséklődött, de meg is 

fordult. Az átalakulás további szakaszában Esztergomot már kevésbé érintették a 

korszak nehézségei, hiszen a többi várossal ellentétben Esztergomnak nem kellett 

megküzdenie gyakorlatilag semmilyen hanyatló ipari örökséggel, sőt, egy igen komoly 

foglalkoztató, a Suzuki-gyár is betelepülésével segítette a felzárkózásban, fejlődésben. 

Népességfogyása ennek köszönhetően gyakorlatilag megállt, illetve e jelenség 

kiegészült a többi város párhuzamos (jelentősebb mérvű) népességcsökkenésével. 

Jóllehet ezekben a népességcsökkenési adatokban megmutatkozik az általános 

népességfogyás, illetve a középvárosok környékén is meginduló szuburbanizációs 
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folyamat, amely Budapest esetében láthatóan igen nagy méreteket öltött. Az azonban 

kijelenthető, hogy a rendszerváltozás, ha nem is nagyon látványos mértékben, de 

mindenképp „jót tett” Esztergomnak, megállította leszakadását, sőt javított 

településszerkezeti pozícióján. Ezzel ugyan befejeztük a fejezet elején, célul kitűzött 20. 

század tárgyalását, de a folytonosság kedvéért az ábra (3. ábra) utolsó oszlophármasát is 

itt elemezzük. Az új évezred (2001-2006-os időszak,) szintén új lehetőségeket hozott 

Esztergom számára (is). Itt mutatkoznak meg igazán az előző időszak halványan 

kirajzolódó tendenciáinak tovagyűrűző hatásai. Egyrészt a régió városainak 

népességszáma (bár lassuló mértékben), de tovább fogy. Továbbra is megfigyelhető 

Budapest erőteljesebb népességcsökkenése, mely egyértelműen a szuburbanizáció 

számlájára írható. Másrészt Esztergom népessége azonban a többi város átlagos 

értékeivel teljesen szembemegy és már nem csupán stagnál, hanem jelentősen 

(átlagosan 0,5 % évente) növekszik. (Mindez azért is érdekes, mert eközben Esztergom 

környezetében is nagyjából a többi középvároséval azonos arányú szuburbanizáció 

figyelhető meg.) Ráadásul vonzáskörzete, főként munkaerő-áramlási szempontból kezd 

túlnyúlni az országhatáron, ami tovább erősíti (egyébként az ellenpólusokhoz mérten 

még így is csak közepes) pozícióját. Továbbá szintén e folyamatokat generáló tényező, 

hogy a Dunán újra híd épül, az országhatár pedig gyakorlatilag fokozatosan le is 

bomlik. Bizonyos mértékben a város kezdi visszanyerni természetes központ szerepét és 

ez bizony megmutatkozik a népességi adatok enyhe javulásában is (illetve szélesebb 

körű, a határokon is átnyúló foglalkoztatás terén is). (Bódiné Vajda Gy., 2004) 

Tulajdonképp hasonló folyamatot figyelhetünk meg, mint az 1931-1941-es időszakban, 

csak jóval elnyújtottabban, természetesebben és nem mellékesen sokkal hosszabb 

időszak, lényegesen több településszerkezeti tényezője által befolyásolva. 

De mielőtt jobban belemélyednénk e friss korszak mélységi elemzésébe, 

folytassuk még más módszerekkel is a megelőző időszak bemutatását, hiszen bőven 

maradtak még feltáratlan folyamatok, melyek ismertetése a folytatás szempontjából 

elengedhetetlennek tűnik. 
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2.1.2. – A térség népességi súlypontjának mozgása a 20. században 

 

Érdekes lehet az a kérdésfelvetés is, hogy a térség városainak népességi 

súlypontja a kérdéses időszakban miként változott, milyen irányokban és milyen 

mértékben tolódott el az egyes időszakok között. A népességi súlypont alakulásából 

szintén következtethetünk a vizsgált városok egymáshoz viszonyított, 

településhierarchiában elfoglalt helyére. Mindezt a 4. ábra Budapesttel együtt, az 5. ábra 

pedig Budapest nélkül szemlélteti. A főváros különválasztására azért van szükség, mert 

drasztikus túlsúlya miatt a többi, egymáshoz hasonló méretű város közti 

arányeltolódások másképp jórészt fedve maradnának. 

4. ábra 

 

 

A 4. ábrán ismét világosan megmutatkozik Budapest abszolút túlsúlya. A 

tizenegy vizsgált város adatai alapján számított népességi súlypontok végig Budapest 

közvetlen közelében koncentrálódnak. Érdemes azonban az apró elmozdulásokra is 

odafigyelni, hiszen már ezek is reprezentálják a térség városfejlődési történéseit, igaz 

még így is leginkább a főváros népességváltozásait tükrözik. Az egyes évtizedek közt 

viszonylag nagy elmozdulások tapasztalhatók, különösen azokban az esetekben, amikor 

valamilyen hirtelen, történeti, társadalmi-gazdasági fordulat is szerepet játszik. A 20. 

század elején, az első világháborúig nagyjából egyhelyben topog a súlypont, majd 
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közelebb kerül Budapesthez (a határmenti területek átmeneti szerepvesztése, de főként 

Budapest duzzadása okán). Ezt követően, a második világháború idejére azonban 

hirtelen visszatalál a súlypont az 1900-as, 1910-es helyzetek közvetlen közelébe. Itt is 

kitapintható tehát az akkor még markáns visszarendeződés. Az ezt követő, 1965-ös 

időszak azonban újra jelentős elmozdulást hoz. A határmenti területek ismét perifériára 

kerülnek, Budapest súlya viszont drasztikusan nő. Az ezt követő két évtized mozgása 

összességében megfeleltethető annak a ténynek, mely szerint a térség köztes települései 

a határ-átalakítással elvesztették eredeti természetes központjaikat (Komárom és 

Esztergom), amelyek közben ráadásul perifériára kerültek. E folyamat mellett pedig 

mindkét államnak igazodnia kellett az új térszerkezethez, így a határtól „beljebb” eső 

városok indultak nagyobb mérvű fejlődésnek, illetve ezeket fejlesztették mesterségesen 

(Tatabánya, Érsekújvár, Léva). A súlypont fokozatos északnyugatra tolódása tehát a 

régió Budapesttől észak-északnyugati irányban fekvő városainak fokozatos 

felduzzadásából adódik; illetve a jól kivehető nyugati mozgás pedig főként Tatabánya, 

mint új mesterséges központ fejlesztésének az eredménye. De nagyon lényeges 

mindehhez hozzátenni, hogy Budapest egyidejű népességfogyása, szuburbanizálódása 

nélkül ezek a folyamatok alig-alig látszanának! Az ezredforduló végére a nyugati irányú 

mozgás lelassult és inkább enyhén északabbi irányt vett: ez (Budapest további fogyása 

mellett) a határterületek, határvárosok újbóli felértékelődésére utal. 

 Az 5. ábrán már Budapest torzító hatásai nélkül figyelhetjük meg a tíz, 

nagyjából hasonló súlyú város közötti súlyponteltolódásokat. A térség súlypontja ebben 

az esetben mindvégig valahol Esztergom és Komárom között húzódik. A régió keleti 

szélén elhelyezkedő Ipolyság, Rétság és Vác értelemszerűen nem tudta tehát 

ellensúlyozni a nyugati oldal fejlettebb városainak tömegét és a geometriai középpont 

felé jobban húzni a súlypontokat. Az erőtér kezdetben azonban meglehetősen 

kiegyenlített volt, 1900-ban található Esztergomhoz legközelebb a súlypont. Az ezt 

követő, 1910-es érték halványan, de jelzi Komárom akkori erősödő szerepét, illetve 

Esztergom lassú halványulását. Mindezt az első világháború megtöri, a határvárosok 

pozíciója visszaesik, Érsekújvár és Léva fejlődése azonban északra húzzák a súlypontot, 

melyet az akkor még várossá sem nyilvánított Tatabánya sem tudott ellensúlyozni 

(1947-ben vonták össze várossá, Tatabánya néven a területén elhelyezkedő 

településcsoportot – www.tatabanya.hu). Az 1931-es súlypont is ennek a folyamatnak a 

továbbélését jelöli, Esztergom és Ipolyság további szerepvesztésével kiegészülve. 

 

http://www.tatabanya.hu/
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5. ábra 

 

 

A második világháború átmeneti visszarendeződése halványan, de ismételten kivehető: 

a pont enyhén délnyugatra mozdul, mely főként Komárom akkori domináns szerepére 

utal. A szocialista időszak azonban újabb fordulatot hoz: Tatabánya megszületésével és 

felfuttatásával a súlypont drasztikusan délre mozdul. Egészen átrendeződik a városi 

erőtér. A nyugatra mozgás azonban ezt követően sem áll le, mely leginkább Esztergom 

és Ipolyság elszigetelt helyzetének tudható be. Másrészt megfigyelhető egy újbóli 

északra tolódás, mely Tatabánya (és ezzel párhuzamosan a hozzá fűződő szénipar) 

dominanciájának halványulását jelzi. Ugyanez a mozgás folytatódik, tulajdonképp 

megegyező mértékkel a rendszerváltás befejeztéig. Ezek után azonban a folyamat 1991-

től lényegében megtorpan (a súlypontok gyakorlatilag egymást fedik), hiszen a változó 

nemzetközi politikai helyzetnek köszönhetően újra erőre kaphattak a természetes 

folyamatok a térszerveződésben, így Esztergom és Komárom (illetve kisebb mértékben 

Ipolyság) szerepe láthatóan újból felértékelődik és a súlypont, ha nagyon halványan is, 

de ismét a térség geometriai középpontja felé kezd tolódni. Mindemellett azonban látni 

kell azt is, hogy ezek a „visszarendeződő” folyamatok, bár kimutathatóak, nagyon-

nagyon gyengék, erőtlenek a korábbi időpontokban tapasztaltakhoz képest. 
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2.1.3. – A népességi gravitáció kérdése a régió 20. századi történetében 

 

A kutatás során a népességváltozások különböző statisztikai értékelései és a 

városok népességi súlypontjának eltolódása mellett a gravitációs-modellek jutnak 

főszerephez. Egészen pontosan az elméleti vonzáshatár megállapítására kidolgozott ún. 

Reilly-képlettel alkalmazott gravitációs modell, melynek súlyát esetünkben 

értelemszerűen a városok adott évi népessége adja. (Bajmóczy P. – Kiss J., 1999) 

Az eddig tárgyaltaknál talán még több érdekességet tartogató és eredendő 

kérdéseinkre legjobb válaszokkal kecsegtető módszer, a népességi gravitációs erők 

meghatározása. Jelen esetben a használt, Reilly-képlettel kifejezett vonzáshatár-

megállapító módszer két pont (város) között azt a harmadik pontot adja meg, ahol 

népesség szerinti gravitációs erejük kiegyenlítődik, vagyis egy elméleti vonzás-határt 

húzhatunk meg a két város között. Ha mindezen pontokat (tehát Esztergom és az összes 

többi város között) összekötjük, akkor megkapjuk (az adott évre) Esztergom elméleti 

népességi gravitációs terét. Legalábbis, azt a teret, ami az ellenpólusok és Esztergom 

összevetésével adódik. (Nemes Nagy J. 2005) 

1. táblázat 

 

 

Az 1. táblázatban tételesen nyomon követhetjük a vizsgálat minden 

időpontjában, az összes ellenpólus városra vonatkozóan Esztergom elméleti 

vonzáshatár-értékeinek pontos változásait. E táblázat adataira a későbbi, részletesebb 

vizsgálatok során is fogunk még hivatkozni, most csak az egyes időszakok általános 

tendenciáit foglaljuk össze. (Mindez grafikusan is megtekinthető a Függelékben, az F1. 

ábrán.) 

Az 1900 és 1910 közötti időszakban egy általános, egyenletes, lassú 

pozícióvesztés figyelhető meg (a „két” Komárom itt még nyilvánvalóan egyként 
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szerepel, ezért nem találunk adatot a Komárno felirat mellett). Az első határmódosítás 

időszakában ez alapján a vizsgálat alapján is zűrzavarosnak tűnik a kép, bár hozzá kell 

tenni, hogy a Komárom felé történő pozitív elmozdulás csupán a kettészakítottság 

eredménye, ha továbbra is együtt tárgyalnánk a város két felét, az összérték csökkenne. 

Ezt követően, a perifériára került Esztergom szerepvesztése egyértelmű: minden 

„fronton” negatív értékeket könyvelhet el. Igen tanulságos a második határmódosítás, 

időszakos visszacsatolások ideje is, hiszen a két, szintén újra fellendülő határváros 

(Komárom és Ipolyság) kivételével minden más településsel szemben pozíciót nyer 

Esztergom. A szocialista időszakban, a határok megszilárdulásával ismét jelentős 

szerepvesztés látszik (különösen az új megyeszékhely, Tatabánya felduzzadásával) 

leszámítva az újfent szétszakított Komárom és a szintén perifériára kerülő Ipolyság 

eseteit. Ezt követően a rendszerváltásig lényegében töretlen Esztergom gravitációs 

terének zsugorodása. Az 1990-es évtizedben ez a zsugorodás előbb, lelassul, megtorpan, 

majd átmegy bár kismérvű, de minden vizsgálati ponttal szemben egységes 

területnyerésbe. 

 Ezután az áttekintő felvezetés után vegyünk sorra részletesen is minden lényeges 

alakulást ebben az elméleti gravitációs térben! 

6. ábra 
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A 6. ábrán az első három vizsgálati időszak történéseit követhetjük nyomon, 

grafikus ábrázolás mellett. Az 1900 és 1910 között végbemenő vonzáshatár-

értékváltozásoknál külön ki kell térni Tatabánya esetére, a tapasztalható zsugorodás 

ugyanis csak látszat. Azért jelenik meg, mert az első időpontban szerepelt egy összevont 

adat Alsógallára, Felsőgallára és Bánhidára, (e településekből vonták össze Tatabányát 

1947-ben várossá – www.tatabanya.hu) míg az ezt követő években semmilyen adat nem 

állt rendelkezésre (így itt a modell Tatabányát kihagyta az ellenpontok sorából). A többi 

településsel szemben azonban érzékelhető az az enyhe, még szerves, természetesnek 

mondható szerepvesztés, melyre már többször utaltunk. 1910 és 1921 között a 

határmódosítás és Komárom kettészakítása komoly változást okozott az erőtérben. 

Egyrészt a szomszédos államra átnyúló vonzásterület nyilván csak erősen elméleti. 

Másrészt Komáromból két, eltérő tömegű város válik, így a magyarországi szakaszon 

abban az irányban Esztergom kihatása jelentősen megnyúlik. A hasonlóan perifériára és 

még Esztergomnál is nehezebb helyzetbe kerülő Ipolysággal szemben szintén 

érzékelhető egy halvány pozíciónyerés. 

7. ábra 

 

 

 A következő vizsgálati szakasz is érdekes eseményeket tartogat, melyet ez 

esetben is a történelmi fordulatok okoznak (7. ábra). Az 1921 és 1931 között eltelt 

időszak az egész 20. század legjelentősebb pozícióvesztését hozta Esztergom számára. 

http://www.tatabanya.hu/
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Az új határhelyzet, a hirtelen felbomló sok évszázados, szerves kapcsolatok drasztikus 

megváltozása, a vármegyeszékhelyből határperifériára szorulás eseményei komolyan 

megmutatkoztak. A többi centrumhoz képest Esztergom vonzóereje jelentősen 

csökkent. E csökkenés a határtól beljebb eső Léva és Érsekújvárnál jelentős, hiszen e 

városok népességi löketet kaptak az újonnan megalakuló csehszlovák állam 

berendezkedésekor. Komárom esetében is mindkét oldalon csökkenés tapasztalható, 

hiszen mindkét államban igyekezték „visszapótolni” valamelyest a hagyományosan 

központi szerepű, ám megfelezett várost (ez nyilván a kisebb, magyarországi 

városfélben járt jelentősebb arányú duzzasztással). Tata átvett valamennyit a megingó 

Komárom és Esztergom központi súlyából, így szintén teret nyert Esztergom rovására. 

Budapest és Vác nagyjából stagnált, Ipolyság viszont szintén perifériára került, így ezen 

a téren alig vesztett Esztergom területet. Rétság pedig a szintúgy leszakadó Ipolyság 

funkcióiból vett át valamennyit, így Tata esetéhez hasonlóan, itt is Esztergom kárára 

történt vonzásterület-módosulás. Az 1941-es népszámlálások értékei alapján számított 

modell azonban ismét átrajzol mindent a térképen. Az újbóli határváltoztatások illetve 

ezzel párhuzamosan Esztergom eredeti vonzásterületének átmeneti visszatérése, újra 

„helyreállítja” az eredeti településhierarchiát, és ezzel a központok vonzásereje is 

arányaiban nagyjából visszaáll az első világháborút megelőző szintre. A vonzásterület 

határai a legtöbb pontban, jó közelítéssel éppen az 1921-es nullpontokhoz tolódnak 

vissza. Egyedül a másik két korábbi határváros, Komárom és Ipolyság esetében 

tapasztalunk ettől eltérő folyamatokat. Komárom újraegyesítése ismét régi rangjába 

helyezi vissza a várost, így komoly területet vesz el Esztergom korábbi erőteréből. 

Ipolyság periférikus helyzete is megszűnik, így itt is (bár jóval kisebb mértékben, mint 

Komáromnál) pozícióvesztés mutatható ki. 
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8. ábra 

 

 

 A 20. század második felének eseményei újból átrendezték a vizsgált erőteret (8. 

ábra). Az ismételt határmódosítás, a megszilárduló trianoni határok visszafordították a 

második világháború alatt meginduló folyamatokat. 1965-re a másik két határváros 

(Ipolyság és az újból két részre szakadó Komárom) kivételével minden ponton 

zsugorodott Esztergom vonzásterülete. (A Tatabányánál megfigyelhető látszólagos 

gyarapodás csak annak az eredménye, hogy a megelőző években, az 1947-ben 

létrehozott iparvárosnál nem szerepelt adat). A szocializmus időszakának második 

felében apadt talán a legkisebbre Esztergom vonzástere. A határon túli területekre 

teljesen elvesztette a hatását, de a hazai településszerkezetben is hátrébb sorolódott. 

Egyrészt Tatabánya mesterséges felduzzasztása következtében, hiszen a szocialista 

iparosítás gyakorlatilag a semmiből emelte térségi központtá, jelentős várossá, 

bámulatos gyorsasággal. Másrészt a dorogi iparterület fejlődése is háttérbe szorította az 

egykori központot (Lettrich E. 1964) Továbbá Budapest is ebben az időszakban nőtt 

(arányaiban is) a legnagyobbra. Az 1980-ra kialakuló állapot ennek a folyamatos 

szerepvesztési folyamatnak az eredménye. Érdemes azonban kiemelni a Tatabánya és 

Budapest irányából gyakorlatilag megszűnő zsugorodást. Ez egyrészt a szénre 

alapozódó ipar (és ezzel Tatabánya) szerepének a jelentőségvesztését, másrészt pedig 

Budapest duzzadásának sikeres visszafogását jelzik. 
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9. ábra 

 

 

 A politikai és gazdasági átmenet évtizedeinek folyamatait a 9. ábrán követhetjük 

nyomon. A második világháború óta mindvégig fennálló esztergomi vozástér-

zsugorodás enyhülő és differenciálódó ütemben ugyan, de 1980 és 1991 között is 

tovább folytatódott. A legnagyobb mértékben Érsekújvárral és Lévával szemben 

könyvelhetünk el esztergomi szerepvesztést. E kapcsán azonban érdemes megjegyezni, 

hogy az itt észlelhető területvesztés alapvetően nem Esztergom fogyásának, hanem 

Léva és Érsekújvár ez időszakbéli nagyobb növekedésének tudható be leginkább. A 

határ magyar oldalán belül a zsugorodás jelentős lassulása, megtorpanása már a 

rendszerváltás idején kimutatható volt. Ez főként a gazdasági átalakulás 

településszerkezetre gyakorolt hatásának hozománya. Amint arra már korábban is 

utaltunk, az esztergomi térség mélyebb válságjelenségektől menetesen vészelte át ezt az 

időszakot és körülbelül hasonló mértékben érintették a nehézségek az összes 

magyarországi, vizsgált központot. Tatabánya és Vác esetében a visszaszoruló ipari 

lehetőségek, Budapestnél pedig a felerősödő szuburbanizáció (népességcsökkentő 

hatása) folytán stabilizálódott az erőtér kiterjedése. Esztergom helyzetét tovább javította 

a Suzuki-gyár 1991-es betelepülése is (igaz ennek gazdasági és foglalkoztatási 

hozadékai 1994-1995-re értek el igazán érzékelhető, pozitív hatásokkal járó szintet). 

Azután ha az 1991 és 2001 közötti értékekre fordítjuk figyelmünk, ismét tanúi lehetünk, 
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hogy az új gazdasági, politikai, társadalmi viszonyok, azonnal megmutatkoznak a 

vonzástér nagyságában, a településszerkezetben is. Jelentősebb elmozdulás egyedül 

Rétsággal szemben található, méghozzá pozitív irányban. Ettől eltekintve azonban 

gyakorlatilag annyiban foglalhatjuk össze a folyamat lényegét, hogy a több mint fél 

évszázada tartó zsugorodás megállt, hozzávetőlegesen egy stagnáló erőtér-méret alakult 

ki. Véleményünk szerint mindez még nem jelzi egyértelműen a régi térkapcsolatok 

újraéledését (mint pl. 1941-ben), bár kétségtelenül a határok újbóli fokozatos 

megnyílása is lényegesen belejátszik ebbe a kialakuló képbe. Azonban az időszak olyan 

jelentős (főként) gazdasági átalakulásokat hozott, melyek komolyan érintették a térség 

központjainak erejét (és ezáltal befolyásolják az eredményeket). A kapott értékek 

egyfajta befagyó térszerkezet-állapotra is utalhatnak. Az azonban még egy ilyen óvatos 

megközelítéssel is vitathatatlan, hogy míg korábban a határmenti fekvés egyértelmű 

hátránynak számított, az ezredfordulóra ez a helyzet nemcsak megszűnt, de fokozatosan 

egyre inkább előnnyé is vált. Egy szétszakított, egymástól elzárt, hosszú korszak 

lezárultát jelentette az ezredforduló abban az értelemben is, hogy 2001. október 11-én 

(www.istergranum.hu) végre ismét elkezdhette betölteni összekötő szerepét az 

újraépített Mária Valéria híd. Ezzel Esztergom ismét reális térszervező tényezőként 

jelenhetett meg a vizsgálati terület szlovákiai részén is. Így már egyre inkább a valós 

földrajzi fekvés-előnyök újbóli előtérbe helyeződéséről kell beszélnünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istergranum.hu/
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2.2. Új évezred, új lehetőségek – Esztergom vonzástérsége a 2001-es 

népszámlálások alapján. 

 

 2001-től új időszámítás kezdődik a térségben. A változó politikai helyzet új 

lehetőségeket hoz. Az utak újra kezdenek egymásba futni, a mozgások, a kapcsolattartás 

többé nem (de legalábbis egyre kevésbé) ütköznek falakba a határon. Nem lehet eléggé 

hangsúlyozni az egészséges településközi kapcsolatok kialakulása szempontjából oly 

lényeges közlekedési vonalak meglétét, illetve azok átjárhatóságának fontosságát. A 

Mária Valéria híd természetesen egy alapvető jelentőségű kapocs a térségben, de 

ugyanilyen lényeges szerepe van minden egyes Ipoly-hídnak, hegyi útnak stb. A 

térségről alapvetően elmondható, hogy bár (többek közt a közlekedési fejlesztéseknek 

köszönhetően) a kapcsolattartási lehetőségek lényegesen javultak a régió egyes pontjai 

között, további fejlesztésekre is szükség van. A (számos szakember szerint a jövőt 

jelentő) vasúti közlekedés fejlesztése mellett új hidakra is szükség lenne, mind az 

Ipolyon, mind pedig a Dunán (pl. Nagymaros és Visegrád között). Ezek a beruházások 

minden bizonnyal egészen más, a jelenleginél is racionálisabb (és ezzel minden fél 

számára gazdaságosabban, hatékonyabban működő) erőtereket rajzolnának ki. 

(Különösen a közúti távolsággal számított modellekkel lehetne ezt ábrázolni). 

Mindamellett e kívánatos fejlesztések nélkül is komoly változásokról beszélhetünk a 

térségben, 2001-től fogva. Ez a frissen kialakuló helyzet megérdemli tehát, hogy külön 

fejezetben, mélyrehatóan tárgyaljuk. Az ezredfordulós esztergomi térség folyamatainak 

feltárását, a múlt eseményeinek ismeretében már jó eséllyel kísérelhetjük meg. 

A vizsgálatot megkönnyíti és egészen pontossá teszi, hogy erre az évre (2001) 

már minden településre rendelkezésre állnak, pontos népszámlálási adatok is. Tehát már 

nem csupán a központok egymáshoz viszonyított erejét modellezhetjük, hanem a térség 

összes településének centrumokhoz mért relációit is feltárhatjuk. Emellett ráadásul a 

légvonaltávolság szerinti vizsgálatokat is kiegészíthetjük a valóságot jobban tükröző, 

közúti távolság adatokkal számított modellekkel. A következő két térképen (10. és 11. 

ábrák) gravitációs modell alapján mutatjuk be az erőtér rajzolatát, Esztergom 

erősségének szemszögéből. A vizsgált településeket mind Esztergommal, mind pedig a 

10 ellenpólus várossal összevetettük. Azt kutattuk, hogy Esztergom hány esetben bír az 

összes többi központnál erősebb gravitációs erőt kifejteni az egyes településekre. 

Azonban azokat az eseteket is külön (árnyaltan) jelöltük, ahol Esztergom gyengébbnek 

bizonyult (itt a színezés azt is mutatja, hogy hány városnál tapasztalható erősebb 
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vonzás). A szaggatott, piros határvonal (minden térképen) az Ister-Granum Eurorégió 

(jelenlegi, 2008-as) kiterjedésének határvonalát jelöli. 

10. ábra 

 

 

 A 10. ábrán a 2001-es év esztergomi vonzáskörzetét szemléltetjük, a szlovák 

terület etnikai összetételének feltüntetése mellet. Mielőtt rátérnénk a modell 

vonzáskörzet-szempontú elemzésére, röviden vizsgáljuk meg a térség etnikai arányait! 

 Habár jelenlegi elemzéseinknek, vonzáskörzet-lehatárolási kísérleteinknek 

eredendően nem része az etnikai elemzés, mégis elengedhetetlen kitérnünk erre a 

szempontra is, hiszen a térség általános magyar többsége komoly pozitív potenciált 

jelent a sikeres határmenti együttműködések szempontjából. Ez olyan tény, amelyet 

nem szabad figyelmen kívül hagyni! A térképre tekintve szembetűnik, hogy nagy 

számban találunk egyértelmű magyar többséggel rendelkező településeket. Az is látszik 

azonban, hogy e települések jobbára a kisebb falvakból kerülnek ki, minél nagyobb 

városról beszélünk, annál magasabb a szlovákok aránya is. Illetve természetesen minél 

északabbra helyezkedik el a vizsgált település, szintén annál nagyobb lesz a szlovákok 

aránya. Az Esztergom vonzása által leginkább érintett területen azonban a magyarok 
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túlnyomó többségi helyzete egészen egyértelmű, mely tényező nem csupán a területi 

együttműködés, de a napi társadalmi kapcsolati irányok alakulása szempontjából is 

döntő jelentőségű lehet. Egy magyar anyanyelvű munkavállaló nem csupán azonos, de 

még akár kevéssel rosszabb feltételek mellett is valószínűsíthetően a magyar Esztergom, 

nem pedig a többségében szlovák Léva, vagy Érsekújvár mellett fog dönteni. (Bódiné 

Vajda Gy. 2004) Ismét fel kell tehát hívnunk a figyelmet az általunk használt erőtér-

modellek korlátaira, hiszen az ilyen (pl. etnikai indíttatású) kapcsolatokat ez a módszer 

nem fedi fel. 

 Mindazonáltal az általános kutatói tapasztalat szerint igen jó közelítéssel 

ábrázolhatjuk e számítási forma segítségével a valóságot. A térképen (10. ábra) az 

egyszerű légvonaltávolságok és a népességszám alapján világosan kirajzolódik egy 

erőtér, ahol egyértelműen Esztergom vonzása a meghatározó. (Az egyes modellek 

alapján Esztergomhoz vonzódó települések körét a Függelékben, a F1. táblázatban 

követhetjük pontosan nyomon.) Ebben a megközelítésben 46 település vonzódik tisztán 

Esztergomhoz, amely nagyjából megfelel a térség centrumait (Reilly-képlettel) 

összevető vizsgálatkor kapott arányoknak. További 19 település esetében csupán egy 

ellenpólus rendelkezik nagyobb gravitációs erővel. A vonzástérség Budapest felől 

erősen degradált, ami egyértelműen a főváros óriási tömeg-fölényének tudható be. A 

többi irányban azonban nagyjából az ellenpontok felé félúton ér véget Esztergom 

erőtere. Feltétlenül ki kell emelnünk, hogy a 46 települést felölelő vonzásterületből 

mindössze 17 esik a magyar állam területére, míg 29 Szlovákia részét képezi! Ezek az 

arányok ismét magyarázzák azt az érzékenységet, mellyel Esztergom a 

határváltozásokra reagált a történeti vizsgálatok során. Továbbá 

megkérdőjelezhetetlenné teszik a térségben kialakuló határmenti együttműködési 

igények létjogosultságát. Míg a határ innenső oldalán egy bizonyos mértékű 

szerepvesztettség, csonka vonzástér tapasztalható, addig a szlovák oldalon egy komoly 

térnyerési lehetőség látható. Az évtizedeken át természetes központjukat nélkülöző 

települések újra visszatalálhatnak eredeti kapcsolataikhoz. 

 A 11. ábrán szintén a 2001-es népességi adatok alapján, csak nem légvonal-, 

hanem közúti távolság figyelembevételével modelleztük az erőteret. A két megközelítés 

közti különbség szembetűnő. Emellett minden okunk megvan arra is, hogy a közúti 

távolsággal számolt modelleket a valósághoz valamivel jobban közelítőnek ítéljük meg, 

hiszen itt a tényleges kapcsolattartási távolságok szerepelnek. 
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11. ábra 

 

 

A térség speciális közlekedési viszonyai miatt, az előbbitől eltérő képet kapunk. 

Ráadásul ez a kép Esztergom számára jóval kedvezőbbnek tűnik. A tiszta vonzásterület 

összességében négy településsel többet érint, mint a légvonaltávolság alapján vizsgált 

esetben, de ez az érték is árnyalt. Ugyanis három település, Búcs, Márianosztra és Szob, 

nehezebb elérhetőségük miatt kikerül az előző modell erőteréből. Búcs Komárnohoz 

Szob és Márianosztra pedig Váchoz húz ebben az esetben jobban (pl. egy Visegrád és 

Nagymaros közötti híd megléte esetében az utóbbi két település maradna Esztergom 

erőterében). A pozitív oldalon azonban hét település, Ipolybél, Kisölved, Kural, 

Lábatlan, Lekér, Nagysáp és Vámosmikola bekerül Esztergom tiszta vonzáskörzetébe. 

Mindez annak köszönhető, hogy ezek a helyiségek közúton lényegesen közelebb esnek 

Esztergomhoz, mint a többi centrumhoz. Így ebben az esetben már 50 darab, 

egyértelműen vonzott települést könyvelhetünk el. A vonzástér tehát keleti és nyugati 

irányból enyhén összezsugorodik, ennél jelentősebb azonban az északi, délnyugati 

megnyúlás (ami jórészt szintén szlovákiai térnyerést jelet). De mindennél is sokkal 

érdekesebb fejleményekre lelhetünk a nem tisztán Esztergomhoz vonzódó települések 
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esetében. Itt ugyanis, már nem csupán 19, hanem (egészen elképesztő módon) 53 darab 

olyan helyiséget találunk, amely egyetlen városhoz vonzódik csak jobban. Ebből a 

szembetűnő arányeltolódásból egymás mellett, rögtön két következtetést vonhatunk le. 

Először is azt, hogy ez a modell minden bizonnyal jobban, pontosabban mutatja meg az 

egyes települések feltételezhető központjait. A közúti távolságok alapján a kapcsolatok 

egyértelműbbek: ami egy út mentén fekszik, az többnyire (csak) ahhoz a városhoz 

húzódik, ahová az út vezet. Ezt bizonyítják a halványnarancssárga „nyúlványok” is a 

térképen. A második következtetés pedig arra vonatkozik, hogy Esztergom, a légvonal-

távolságú értékelésnél a valóságban minden bizonnyal versenyképesebb vonzóközpont 

régiójában. Egyrészt azért mert már a tiszta vonzástér is nagyobb, másrészt pedig azért, 

mert e területen kívül is jelentős azon települések köre, melyekért csak egyetlen másik 

ellenpólussal verseng. Ha mindezt kiegészítjük például Léva és Érsekújvár esetében a 

fentebb tárgyalt etnikai alapú előnyökkel, könnyen lehet, hogy a tényleges erőtér e két 

város irányába tovább bővülhetne további egy-két településsel. Ennek a lehatárolásnak 

egyébként a centrumok közül Vác a legnagyobb vesztese (e város vonzásköre 

zsugorodott a legnagyobb arányban). Ez semmi másnak nem tudható be, mint annak az 

egyszerű ténynek, hogy a vizsgálati terület helyiségeinek nagy részére igen rosszak a 

közúti kapcsolatai. (Ha a korábban már említett, Nagymaros és Visegrád közötti 

esetleges híd példáját vesszük, ez esetben viszont valószínűleg Vác erőtere is 

növekedne valamelyest.) Budapest egyértelmű túlsúlya természetesen ezen a modellen 

is kiütközik, sőt jóval nagyobb területen válik egyeduralkodóvá Esztergommal szemben 

(ami egyébként Esztergom súlyát is reálisabban mutatja, hiszen e területen valóban csak 

Budapest a vetélytárs, más városok nem). 

Az ezredforduló tehát igen lényeges lehetőségeket hozott Esztergom számára. A 

20. században (a történelmi viharok rövid átmeneteitől eltekintve) folyamatos erőtér-

vesztés végre megtorpant, sőt számos fejlemény okán bizakodva tekinthetett 

„településszerkezeti jövőjére” a város! 
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2.3. Új évezred – új tények. A vonzás kérdése 2006-ban, eltérő modellek 

alapján. Módosuló térszerkezet. 

 

 Mit sem érne az előző fejezetben tárgyalt, ezredfordulós lehetőségek 

beharangozása, ha nem vizsgálnánk meg e korábbi feltételezések helytállóságát egy 

későbbi időpont állapotának elemzésével. A dolgozat írásának idejében legfrissebb, 

rendelkezésre álló, a két országban összeegyeztethető, ilyen kontroll-időpontnak a 

2006-os év bizonyult. A már ismert és alkalmazott módszerek segítségével először 

összehasonlítjuk a 2001 és 2006 között végbement változásokat, majd a 2006-os év 

(mint legfrissebb vizsgálati időpont) kerül részletes értékelésre. 

12. ábra 

 

 

 A két időpont folyamatainak elsődleges összevetésére, a már megszokott, Reilly-

képletes, központ-összehasonlító gravitációs modellt használjuk. E modell eredményei 

követhetők nyomon a 12. ábrán. Mint ahogyan azt már az 1. táblázatban (24. oldal) 

korábban esetleg megfigyelhettük, a 2006-os év (bár enyhe, de) a 20. század során soha 

nem látott fordulatot hozott magával: nevezetesen Esztergom az összes ellenpólussal 

szemben vonzásterület gyarapodást könyvelhetett el! A 12. ábra is ezt a fordulatot 

jeleníti meg részletesen. Mivel az elmozdulások nagyon szerény mértékűek és ezért 

nehezen kivehetők, azok pontos, méterben kifejezett értékeit is feltüntettük minden 
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egyes vizsgálati pont mellett. (Mindez persze továbbra is csupán elméleti vonzásterület-

változást jelent!) Érdemes tehát sorra vennünk, minek is köszönhető ez a pozitív 

elmozdulás. Általános okként ez esetben is a nemzetközi politikai fejleményekben kell 

keresnünk a választ. A híd megépülését követően jelentősen és dinamikusan nőtt évről 

évre az esztergom-párkányi határforgalom (lásd: Függelék, F3., F4., F5. ábrái), de a 

2004-es évet követően (hazánk és Szlovákia Európai Uniós csatlakozása) további, 

ugrásszerű növekedés tapasztalható. (www.istergranum.hu) Az ezt követő években 

azonban ezen a magas szinten beállt a határforgalom, amiből arra következtethetünk, 

hogy az áramlások, a kapcsolattartás hozzávetőlegesen elérte a természetes szintet. Bár 

feltétlenül hozzá kell ehhez fűznünk, hogy a 2007. december 21-e utáni időszakról 

(hazánk és Szlovákia közt, a schengeni egyezmény értelmében ekkor szűnt meg a 

határellenőrzés) még nem állnak rendelkezésünkre adatok. Pedig eme fejlemény 

valószínűsíthetően újabb határforgalom-növekedést hozhatott magával. Tehát 

Esztergom számára a 2001 utáni időszak mind „politikai-környzeti”, mind gazdasági 

szempontból (elég ha csak a Suzuki-gyár ez időszaki folyamatos termelésbővülésére 

gondolunk) kedvező feltételek teremtődtek egy enyhe, a többi központnál nagyobb 

intenzitású fejlődésre. 

Ha az egyes ellenpólusok szerint vizsgáljuk meg a kérdést, először is a két 

Komárom esetét kell kiemelnünk. Bár a dolgozat elején kifejtettük álláspontunkat az 

„ikerváros” külön kezeléséről és az ábrán is külön szerepelnek, a teljesebb rálátás 

érdekében azért szólunk arról is, hogy mi lenne, ha együtt vennénk számításba őket. 

Tegyük fel, hogy 2001-ben és 2006-ban is egy egységes, „nagy” Komáromot 

hasonlítunk Esztergomhoz vonzáserő tekintetében. Habár a vonzáshatár nyugatról 

nyilván (negatív irányban) behorpad kissé mindkét esetben, a 2006-os év, a 2001-eshez 

viszonyítva ebben a vizsgálatban is enyhe, esztergomi pozíciónyerést mutatott. Korábbi 

megállapításainkat támasztja alá, hogy a legnagyobb térnyerés a szlovákiai 

ellenpólusokkal szemben tapasztalható, míg a magyarországi településhierarchiában 

jobbára stabil Esztergom helyzete (bár itt is árnyalatnyi javulás látszik). Érsekújvár, (a 

speciális helyzetű) Komárno és Léva a legnagyobb vesztesei Esztergom térnyerésének, 

ami jelzi, hogy bár Esztergom magyar város, mára igenis jelen van a szlovákiai 

településszerkezet terében is. A pozíciónyerés ráadásul éppen abban az irányban 

tapasztalható leginkább, ahol a meglévő etnikai arányok is kedveznek e folyamatnak, 

ami a valóságban tovább erősítheti a jelenséget. Ellenben Ipolyság esetében a térnyerés 

jóval szerényebb mértékű, ami viszont azt jelzi, hogy Ipolyság pedig a (hagyományosan 

http://www.istergranum.hu/
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is) holdudvarába tartozó magyar „települési-térben” van jelen. Így kevesebb hátrányt 

szenved el Esztergomtól, mint északnyugatabbi társai. A magyar szakaszon 

Tatabányával szemben vehető ki a legerősebb térnyerés. Ez egyrészt mutatja Tatabánya 

halvány pozícióvesztését a térség újra magára találó hagyományos központjaival 

(Komárom és Esztergom) szemben, másrészt nagyban belejátszik a jelenségbe 

Tatabánya nagyobb arányú szuburbanizációja is. (A megállapítás első felét hiba volna 

tehát túlértékelni!) Esztergom magyarországi vonzáshatára, (főként Budapest jelentős 

túlsúlyának következtében) tehát nagyjából stabilnak mondható, a szlovákiai szakaszon 

viszont már 2006-ban megmutatkoztak a térnyerési lehetőségek. 

A megfigyelt, összességében vett vonzáskörzet-növekedés persze nagyon lassú 

és egyelőre igen kicsiny mértékű. Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy 

ez esetben nem tíz, csupán 5 év változásairól beszélünk! Illetve 2006 óta a határok még 

erőteljesebb „olvadáson” mentek keresztül, ezáltal Esztergom további lehetőséghez 

juthat. Szintén nagyon fontos kiemelni, hogy e megfigyelt vonzástér-gyarapodás, nem 

egy mesterségesen fejlesztett, torzan szabdalt térszerkezet eredményeit tükrözi, hanem 

éppen a szerves, közös fejlődés lehetőségének megnyílásával, természetesen visszaálló 

folyamat hatásairól van szó. A folyamat kétségkívül nagyon lassú, de végső soron ez is 

természetességét bizonyítja, hiszen a természetes mozgásokra éppen a lassú, megfontolt 

haladás jellemző leginkább. 

 Mindezen általános megállapítások után vessük össze a vizsgálati terület minden 

települését figyelembe vevő gravitációs-modellek eredményeit is! Elsőként a 2001-es 

évre már alkalmazott, népesség szerinti gravitációs-modelleket (légvonal- és közúti 

távolság alapján) vesszük szemügyre a 2006-os adatokkal. 

 A 13. ábrát a 10. ábrával összevetve a következő megállapításokat tehetjük. A 

2001-ben tapasztalt 46 darab tisztán vonzott településsel szemben 2006-ban ugyanez a 

vizsgálat 47 ilyen helyiséget mutat ki. A Települések köre nem változott, csupán 

Kisölveddel kiegészült. Az egy központhoz, Esztergomnál jobban vonzódók száma 

mindkét esetben 19. Drasztikus változás tehát ez alapján a modell alapján sem 

mutatható ki, mindössze azt állapíthatjuk meg, hogy enyhén növekedett Esztergom 

vonzástere, méghozzá (ahogyan azt vártuk is) a szlovákiai oldalon. 
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13. ábra 

14. ábra 
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 A 14. ábrát előző fejezetben szereplő elődjével (11. ábra) összevetve hasonló 

megállapításokat tehetünk, mint a légvonaltávolság modelljei esetében. A vonzásterület 

ez esetben is egyetlen településsel gyarapodott, 50 darabról, 51-re. Változások itt sem 

történtek a tisztán vonzott települések körében, mindössze Búccsal kiegészült a lista. Ez 

az egyetlen módosulás a 2001-es és 2006-os közúti távolság szerint megállapított 

modellek között. Mindez ismét egy nagyon lassan és gyengén, szlovákiai irányba 

erősödő esztergomi erőteret mutat. 

 A 2006-os légvonal- és közúti távolság alapján számított modellek között 

értelemszerűen ugyanazok a nagyságrendi különbségek állnak fönn, mint a 2001-es 

esetben. Ezek okai ugyanazokra a módszertani sajátságokra vezethetők vissza, mint az 

előző vizsgálati időpont esetében, ezért mindezt az okfejtést itt nem ismételjük meg. 

 Habár a népesség az általános kutatói tapasztalat szerint alkalmas a települések 

súlyának reális meghatározására, a településhierarchiában elfoglalt hely 

kikövetkeztetésére (Győri R. 2006) más, ésszerű szempontok szerint is lehetséges a 

modellalkotás. Tovább közelíthetjük a valósághoz a modellezett képet, ha valami más, 

praktikusan például valamilyen gazdasági mutató alapján próbáljuk meghatározni a 

települési tömegeket. Erre a legalkalmasabb, települési szinten is hozzáférhető, illetve a 

két ország közt egymásnak megfeleltethető mutatónak a településen bejegyzett összes 

vállalkozások száma bizonyult. Míg a népességszám, egyfajta átfogóbb, általánosabb 

erőt, e mutató egyfajta gazdasági jellegű potenciált tár fel. Habár nyilvánvalóan egy 

település gazdasági erejét az is döntően meghatározza, hogy a bejegyzett vállalkozások 

milyen méretűek, mekkora forgalmat bonyolítanak le (hiszen például egy kulcsmásoló 

műhelyt sincs értelme egy autógyár mellé állítani). De mivel Budapestet leszámítva 

hasonló lehetőségű, hasonló helyzetű városokról van szó, ráadásul a vállalkozások 

statisztikai sokasága is kellően magas, ezeknek a központokban meglévő, kiugró 

nagyságú vállalkozásoknak a rejtve maradó hatása, az erőtér összes pólusvárosát 

tekintve talán mégsem zavaró mértékű. Így véleményünk szerint jó közelítéssel 

alkalmazhatjuk ezt a mutatót egyfajta „gazdasági tömeg” modellezésére. 

 A 15. ábrán a már megszokott, központok szerinti erőtér-határ összehasonlítást 

szemléltetjük, a két modell közti eltérések bemutatására fókuszálva. Az egyes, elméleti 

gravitációs határpontokon méterben kifejezve feltüntettük a vállalkozások száma és a 

népességszám szerinti modellek különbség-értékeit. 
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15. ábra 

 

 

Az ábra alapján megállapításokat tehetünk Esztergom, városkörnyezetéhez mért 

gazdasági-potenciáljának alakulásairól (abban az esetben persze, ha elfogadjuk, hogy a 

vállalkozások számából következtethetünk a gazdasági erőre). Ez a modell is tovább 

erősíti a korábban megfogalmazott, következtetéseket. Budapest túlsúlya ez esetben 

még egyértelműbb, mint népességi szempontból (ez azt is jelzi, hogy Budapest a 

valóságban az egész térségre mennyire komoly erőhatást fejt ki). Érsekújvár, Léva és 

Ipolyság felé viszont Esztergom gazdasági potenciálja a népességinél is magasabb, ami 

az etnikai faktor mellett további térnyerési lehetőséget sejtet. Ipolyság esetét külön ki 

kell emelni, hiszen a legnagyobb abszolútértékű eltérés itt tapasztalható, méghozzá a 

vállalkozások száma szerint Esztergom javára. Ennek valószínűsíthetően közvetve 

fekvési okai vannak. Hiszen Esztergom egy gazdaságilag dinamikusabb térbe 

kapcsolódik, míg Ipolyság egy természetföldrajzilag is tagoltabb, „elszigeteltebb”, 

település- gazdaságföldrajzilag is hátrányosabb struktúra része. Ez közvetve 

alacsonyabb vállalkozási mutatót eredményez. Magyarázatra szorul a Tatánál 

tapasztalható, népességi tömeghez mérten kirívó vállalkozási-potenciál is. Ez annak 

tudható be, hogy Tatán extrémen magas a kis- és közepes vállalkozások sűrűsége 

(főként ingatlan-szolgáltatási és építőipari vállalkozások – a 2006-os neszmélyi nyári 
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terepgyakorlat eredményei alapján). A többi ellenpólus esetében a két modell közti 

különbségek elhanyagolhatók. 

 A modellek összevetéséből látszik tehát, hogy mindkét esetben megközelítően 

hasonló eredményeket kapunk, ám arra mindenféleképp alkalmas e kísérlet, hogy eltérő 

szempontok szerint, némileg árnyaljuk vizsgálatunkat. Talán ezzel is közelebb jutunk a 

valós vonzástér helyesebb megbecsléséhez. A teljesebb rálátás érdekében tekintsük át a 

központokon túl a köztes településeket is figyelembevevő ábrázolásokat is! 

16. ábra 

 

 

 A 16. ábra légvonaltávolság alapján szemlélteti az Esztergom „gazdasági” 

tömegű vonzásterébe tartozó települések körét. (Lásd részletesen a Függelék F1. 

táblázatában.) Ezt a 2006-os modellt is érdemes összehasonlítanunk a népességszámmal 

vett párjával (13. ábra). Az előző megállapítások után, talán némileg meglepő kép tárul 

elénk. A vállalkozások száma szerint vett erőtér ugyanis némileg szűkebb, (ráadásul 

főként észak, északnyugati irányból) mint a népességszám szerinti. A (13. ábrán) 

tapasztalható 47 tisztán Esztergomhoz vonzódó település helyett itt csupán 36 ilyet 

találunk. Ebben a vizsgálatban Búcs, Csata, Érsekkéty, Ipolypásztó, Karva, Kisölved, 
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Márianosztra, Nagybörzsöny, Oroszka, Szőgyén és Zalaba kiestek Esztergom 

erőteréből. Mindez természetesen magyarázatra szorul, hiszen a centrumok ilyen irányú 

erőviszonyainak ismeretében inkább azonos, vagy talán egy-két településsel nagyobb 

vonzástérséget várhattunk volna. A meglepő eredménynek egészen egyszerű, 

módszertani okai vannak. Mindkét modell esetében a 4-es hatványkitevőt alkalmaztuk 

az értelmezhető összehasonlíthatóság érdekében. Azt azonban el kell mondani, hogy 

(bár az egyéb kitevővel kapott eredmények alapján ez a legkisebb hiba) ez is egy kissé 

hibás megoldás. Ugyanis a népességszám adatok egyes települések közt tapasztalható 

különbségei arányaikban magasabbak, mint a vállalkozások száma közötti különbségek. 

Ezért ez az erőtér jelentősebben deformálódik a modellben, mint a népességszám adatok 

esetében. De a különböző hatványozottságú erőterek összevetése teljesen értelmetlen 

lett volna. Ezért igyekeztünk e problémákat szövegesen feloldani. A vállalkozások 

száma szerinti erőtér, (a Reilly-képletes központ-összevetés alapján) a valóságban 

vélhetően nagyobb a 16. ábrán megjelenőnél, ráadásul egészen hasonló lehet (ha nem 

megegyező) a 13. ábrán látottal. Amiért ez az ábra (a 16. ábra) mégis a dolgozat szerves 

részét képezi és nem a Függelékben szerepel, azt egyrészt az indokolja, hogy a 

vizsgálatot mindenképpen több módszer több pillérére kívántuk helyezni, illetve a 

következő térkép ismertetésekor világossá válik még egy fontos érv. (17. ábra). 

 Az ábrán ugyanis a 2006-os vállalkozások száma, és közúti távolság szerinti 

erőteret mutatjuk be. Ha mindezt összevetjük a népességszám szerinti párjával, (14. 

ábra) érdekes dolgot tapasztalhatunk. A két modell között alig van eltérés! Mindkét 

esetben 51 település vonzódik egyedül Esztergomhoz, a differencia csupán annyi, hogy 

a népességszám szerinti vizsgálathoz képest Csolnok kikerül az erőtérből, Kisújfalu 

pedig a részévé válik. Azok az esetek pedig, ahol Esztergomnál csak egyetlen város fejt 

ki erősebb hatást 52-ről 54-re emelkednek. Nem tapasztalunk tehát olyan mértékű 

eltérést, mint a légvonaltávolságok alapján készített számítások összevetése esetében. 

Mindez azért érdekes, mert ez az állapot (amit az 17. ábra mutat) a Reilly-képlettel 

kifejezett tendenciáknak is megfelel. Ennek eredményeként pedig egy, a 

végkövetkeztetés helyességének szempontjából igen fontos megállapítást tehetünk: a 

közúti távolságokkal számított modellek elméleti vonzáskörzete ténylegesen közelebb 

áll a vélelmezhető valós állapothoz, mint a légvonaltávolság függvényében kapott 

eredmények! 
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17. ábra 

 

 

A fejezet összefoglalásaként megállapíthatjuk tehát, hogy az ezredfordulót 

követő legfrissebb események, Esztergom enyhe pozícióerősödését hozták a vizsgálati 

régióban. A népességszám szerinti modellekről minden esetben egy lassú, kis mértékű, 

de egyértelmű térnyerés olvasható ki. Ha ezt kiegészítjük a gazdasági potenciállal 

(vállalkozások száma szerinti modellek), illetve az etnikai arányokkal, tovább 

árnyalódik némelyest a kép. Ugyanis mindkét szempont alapján az derül ki, hogy míg a 

magyarországi településstruktúrában Esztergom helyzete nagyjából stabilnak látszik, 

(nagyon halvány erősödéssel), addig úgy tűnik, hogy a szlovákiai területeken 

jelentősebbnek mondható erőtér-növelési lehetőségek kínálkoznak. A 2006-os 

helyzetkép a múlt ismeretében tehát mindenféleképpen kedvező Esztergom 

szemszögéből nézve. További bizakodásra ad okot, ha figyelembe vesszük azt a 

határmenti területek áramlásaiban cseppet sem elhanyagolható tényt, mely szerint 2007. 

december 21-e óta Szlovákia és Magyarország között, a schengeni egyezmény 

értelmében megszűnt a határellenőrzés. Ez vélhetően további komoly lehetőséget jelent 

Esztergom pozícióerősítése szempontjából. De mindemellett persze a 2008-ban, 
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fokozatosan kialakuló gazdasági válság, (amely például az autóipart, tehát a Suzuki-

gyárat és ezzel közvetve Esztergomot is komolyan érintheti) ma még ismeretlen 

következményeivel is számolni kell. (Lásd bővebben: az Összegzésben, 53. oldal.) 

Persze ezeken túl is számos (sokszor véletlenszerű) tényező játszik közre egy-egy város 

valós vonzáskörzetének kialakulásakor. A tendenciák azonban már a mi 

vizsgálatainkból is jól kiolvashatók: a lehetőség adott, kérdés, hogy tud-e vele élni a 

város, a térség. 
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3. Összegzés 

 

 A számos elvégzett vizsgálat eredményeként igen összetett képet kaphattunk az 

esztergomi térség településhierarchiájáról, településközi kapcsolatairól. Megismerhettük 

Esztergom városfejlődési történetét, illetve a várostérségben elfoglalt mindenkori 

pozíciójának változását. Mielőtt tételesen összegeznénk vizsgálataink eredményeit és 

levonnánk következtetéseinket, röviden, emlékeztetőül idézzük fel, hogy pontosan 

milyen kérdésekre is kerestük a választ, mikor megfogalmaztuk kutatási 

elképzeléseinket. 

 

 Több célt is kitűztünk a vizsgálatok megkezdésekor. Szándékunkban állt a régiót 

jellemző térkapcsolatok, vonzáskörzetek, illetve ezek változásainak feltárása. Meg 

kívántuk világítani, hogy a természeti és történeti-társadalmi viszonyaiból adódóan 

szervesen összefonódó térség városfejlődését a trianoni határmegvonás és a szocialista 

időszak miként deformálta. Végül kísérletet tettünk Esztergom jelenlegi 

vonzáskörzetének elméleti, a valóságot lehető legjobban közelítő lehatárolására is. E 

vizsgálatok eredményeit a 3.1.-es alfejezetben részletesen is összefoglaljuk. Itt térünk ki 

arra az elméleti kérdése is, hogy az egykori vármegye, a jelenlegi vonzástér és a 

térségben létrejött Ister-Granum Eurorégió területei milyen átfedési viszonyban állnak 

egymással, illetve, hogy mindebből mi következik. Feltételeztük, hogy a térségben az új 

külpolitikai légkör hatására egyfajta „erőtér-visszarendeződési” folyamat zajlik, amiről 

azonban nem tudtuk megállapítani, hogy mennyiben rejt egészen új, előzmény nélküli 

kapcsolat-kialakulásokat. Természetesen az erre irányuló tapasztalatokat is 

összegezzük. 

 Hogy mindezen megállapítások a jövőre nézve, illetve a jelen feladatait kutatva 

milyen következményekkel járnak; egyáltalán Esztergom esetében mennyire lehet 

valódi térségközpontról beszélni, a 3.2.-es alfejezetben tárgyaljuk. A mai folyamatok 

lehető legpontosabb körülírása igen fontos feladat, hiszen túlértékelésük legalább 

akkora hiba volna, mint figyelmen kívül hagyásuk. 
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3.1. A vonzástérség 20. századi alakulása. A jelenlegi erőtér nagysága és 

annak viszonya az egykori vármegyével illetve az Ister-Granum Eurorégióval. 

 

 A vizsgált, több mint egy évszázad városi népességváltozásaira és az 

ebből következtethető településhierarchiára vonatkozóan összegzésként a következő 

megállapítások tehetők. 

A centrumvárosok közül, Komárom és Ipolyság mellett, talán éppen Esztergom 

volt az, amelyik a legrosszabbul „jött ki” a határváltoztatásokból (és az ezzel 

kapcsolatos vonzáskörzet-torzulásokból), a szocialista időszak településpolitikájából és 

az átmenet éveinek elején tapasztalható gazdasági visszaesésből. (Lados M., 1995) 

Emellett viszont talán éppen Esztergom (és Komárom) az a város, amely a legjobban 

járt az európai integrációval összefüggésbe hozható határ-elmosódási folyamattal. 

(Bódiné Vajda Gy., 2004) Le kell szögezni, hogy térszerkezet-fejlődési szempontból az 

utolsó évtized eseményei (a határok újbóli, fokozatos megnyílása miatt) ismét a valós, 

természetes és történetileg is összefüggő településszerveződési térbe helyezték a régiót, 

annak városait pedig várhatóan egészen más, a Trianon előtti állapotokhoz hasonló 

kapcsolati irányokba mozdítják. A mesterséges elszigeteltség megszűntével új 

településközi viszonyok alakulhatnak ki. Ez pedig várhatóan egy a (mára, lassanként 

sok szempontból képzeletbeli) határ mindkét oldalán pozitív irányú társadalmi-

gazdasági hatásokkal kecsegtető, természetesen és önmagától is működő folyamat lehet. 

 Ha arra az alapkérdésünkre keressük a választ, hogy a vizsgálati időszak során 

miként alakult át Esztergom erőtere, a legegyszerűbb, ha a már bevált, Reilly-képletes, 

központok szerinti vizsgálati módszert hívjuk segítségül. A 18., a teljes időskálát 

tömören összefoglaló ábrán Esztergom elméleti vonzáshatárának változásait olvashatjuk 

le három kitüntetett időpont alapján. A kezdeti (1900) és a záró időpont (2006) mellett 

feltüntettük a szocialista időszakot is legjobban jellemző, köztes állapotot, (1965) a jobb 

viszonyítás érdekében. Az ábrán méterben kifejezve jelöltük az 1900 és 2006 között 

tapasztalt elméleti vonzástér-zsugorodás mértékét is. 

A látottak alapján több dolgot is kiemelhetünk. Először is, a legfontosabb 

megállapítanunk, az a nyilvánvaló, de cseppet sem elhanyagolható tény, mely szerint 

Esztergom vonzáskörzete a kb. 100 év során folyamatosan zsugorodott. Az 1900-as 

értékekhez képest 2006-ban az erőtér lényegesen kisebb. A történelem viharai, a 

határmódosítások, a szocialista időszak nehézségei megtették hatásukat, és bár 

időszakonként változó mértékben, de összességében folyamatos pozícióvesztést okoztak 
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Esztergomnak. Ez a pozícióvesztés az egyes ellenpólusokkal szemben azonban 

korántsem egyveretű. Az erőtéren legjelentősebb mértékű horpadást természetesen 

Budapesttel szemben találjuk. Ez különösebb magyarázatra nem szorul, nyilvánvalóan a 

főváros hatalmas népességi túlsúlyából adódik. Érdekes azonban, hogy ez a „horpadás” 

a kb. 100 év során nagyjából megegyező mértékű, mely a két város (Budapest és 

Esztergom) egymáshoz való viszonyának többé-kevésbé kiegyenlített voltát jelzi. 

18. ábra 

 

 

Vác és kisebb ingadozásokkal Rétság illetve Ipolyság eseteiben is hasonló állandóságot 

tapasztalunk az erőtér határait illetően. Ezen a négy ponton, vagy másképp fogalmazva: 

az erőtér keleti oldalán a vonzáshatár nagyjából állandó. A 2006-os értékek (bár 

átlagosan 0,5 km-el gyengébbek) igen közel helyezkednek el az 1900-as, még teljesen 

szerves fejlődés következtében kirajzolódó, befolyásoltság nélkülinek vett értékekhez. 

Az erőtér nyugati felén azonban egészen más arányokat tapasztalunk. Komárom esetét 

persze most is külön kell tárgyalnunk, hiszen ha két városról beszélünk, bizonyos 

mértékű (látszat-) szerepnövekedés érzékelhető esetében. Azonban a jobb 

összevethetőség érdekében feltüntettük azt az adatot is, amit abban az esetben kapnánk, 

ha 2006-ban is egy egységes Komáromról beszélhetnénk. És ez az adat bizony közel 5 

km-el szűkebb vonzásteret jelentene Esztergom számára az 1900-as szinthez képest. 

Tatabánya esetében a legmarkánsabb a pozícióvesztés, (majd’ 9 km) ami nyilvánvalóan 
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annak tudható be, hogy a bányászváros bámulatos gyorsasággal, gyakorlatilag a 

semmiből vált a térség népességi szempontból második legmeghatározóbb városává. 

Tatával szemben, ennek is köszönhetően kisebb mértékű a hátrálás. Érsekújvár és Léva 

irányából azonban szintén kiugró mértékű a kb. 100 év pozícióvesztése, ami 

egyértelműen a határmódosítások torzult térszerkezetének, illetve a két állam ehhez 

igazodó településpolitikájának következménye. Ne felejtsük el, hogy éppen ezeken, az 

erősebben vesztes pontokon tapasztaltuk az ezredforduló után a legkomolyabb 

térnyerési tendenciákat, lehetőségeket! Ez ismét a hagyományos térkapcsolatok 

bizonyos mértékű visszarendeződését jelzi, ami jórészt kezdeti hipotézisünket is 

alátámasztja. 

 

 Alapvető célkitűzésünk volt Esztergom jelenlegi erőterének lehatárolása is. 

Ennek érdekében számos nézőpontból, számos modell igénybevételével végeztük 

vizsgálatainkat. Azt is leszögeztük, hogy ezek a modellek csupán egy a valósághoz jó 

közelítésű, elméleti kísérletet jelentenek. Több, egymástól többé-kevésbé eltérő 

eredményt kaptunk, így most végül ezek közül mégis ki kellene választani egyet, 

amelyet a legmegfelelőbbnek tartunk. Az alapul vett szakirodalmak és saját munkánk 

eredményei alapján egyaránt a következő megállapításokra jutottunk. A települési 

tömegeket legárnyaltabban, legelfogadhatóbban jelző mutató a népességszám (Győri R. 

2006), míg a települések kapcsolatait legéletszerűbben visszaadó távolság-típus a közúti 

távolság (Bajmócy P. – Kiss J. 1999). Elkészített modelleink közül tehát a 2006-os, 

népességszám és közúti távolság szerintit tekintjük a mai állapotot leghűbben 

visszaadónak (14. ábra, 39. oldal). Ha mindezt kiegészítjük azzal a tapasztalattal, 

miszerint az etnikai arányok és a gazdasági potenciál is további enyhe észak-

északnyugati (főként Érsekújvár és Léva irányában) térnyerést feltételez, ezt a 

vonzástérséget ebben az irányban, gondolatban talán még kibővíthetjük egy-két 

településsel. De Esztergom erőterének túlbecslésétől semmiképp nem kell tartanunk a 

14. ábrán látottak elfogadásakor. 

 Munkánk alapvető, elméleti kérdése volt, hogy vajon a jelenlegi vonzástér 

milyen kapcsolatban áll az Ister-Granum Eurorégióval, illetve az egykori vármegye 

kiterjedésével. Mindezt a 19. ábra segítségével kívánjuk szemléltetni, ahol az eurorégió 

jelenlegi (2008-as) térképére rávetítettük a vármegye egykori kiterjedése mellett a 2006-

ra megállapított vonzáshatárt is. A fentebb felvázolt érvek alapján tehát az ábrán a 

legfrissebb vonzáshatárként a 2006-os, népességszám és közúti távolság szerint 
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számított modell, (14. ábra, 39. oldal; vagy lásd még a vándorlási különbözettel 

kiegészítve: Függelék, F6. ábrája) tisztán Esztergomhoz vonzódó helyiségeinek 

összesített határvonalát rajzoltuk be. 

19. ábra 

 

 

 Az ábrára tekintve mindhárom vizsgált határvonal között igen jelentős 

eltéréseket tapasztalhatunk. Persze természetesen három egészen különböző jellegű 

határvonalról van szó. A mai vonzás-vonal egy erősen elméleti lehatárolás eredménye, a 

vármegye vonala egy régi közigazgatási határ (ami nyilván nem jelent feltétlenül 

tényleges vonzáskörzetet is – ahogyan ezt a központ-vizsgálatoknál láttuk is korábban), 

az eurorégió határa pedig egy friss, „puhább” együttműködésen alapuló körvonal 

csupán. Konkrét összemérésük ezért nyilván értelmetlen. Ha azonban azt vesszük, hogy 

az 1900-as vonzásterület vajon hogyan viszonyulhatott a vármegye területéhez, nagy 

valószínűséggel azt kell mondanunk, hogy ekkor volt a közigazgatási határ a 

legközelebb a valós térkapcsolatok kiterjedéséhez. Sőt néhány északkeleti település 

esetében még szűkebb is volt a közigazgatási lehatárolás Esztergom város akkori 

térszervező hatókörénél. A jelenlegi vonzástér éppen abból az irányból zsugorodott az 

évtizedek során, ahol a mai vonzáshatár nem éri el az egykori vármegyehatárt (Léva, 

Érsekújvár, Komárom, Tata, Tatabánya felől). A vármegyét az eurorégióval 
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összehasonlítva két megállapítást tehetünk. Egyrészt le kell szögezni, hogy két igen 

különböző szintű és szerepű területegységet vetünk össze. Másrészt az eurorégió 

jelenlegi kiterjedése nagyjából duplája az egykori vármegyéének. Egy alacsonyabb 

szintű „integrációról” beszélünk tehát, jóval nagyobb kiterjedéssel. A „legértelmesebb”, 

legérdekesebb összevetés természetesen az eurorégió és a jelenlegi vonzáskörzet 

egymás mellé állítása. A vonzásterület lényegesen kisebb, mint az eurorégióba foglalt 

települések köre. Ha tehát nyersen a vonzásterület szempontjából vizsgáljuk a kérdést, 

elmondható, hogy Esztergom nem uralja száz százalékosan a köré szerveződő 

határmenti együttműködés terét. Ennek azonban az egyes határszéleken különböző 

mértékeivel találkozunk. Kelet felől (Budapest, Rétság, Vác, Ipolyság) jelentős a rivális 

erők mértéke. Dél-délnyugat felől (Tatabánya, Tata, Komárom – különösképp, ha ez 

utóbbit egyként kezeljük) is tapasztalható egy, az előzőnél enyhébb arányú ellenhatás. 

Észak-északnyugat (Érsekújvár, Léva) felől azonban (a vállalkozási és etnikai 

megállapításokkal kiegészítve) vélhetően egészen jól azonosítható az Esztergomhoz 

vonzódó és az Ister-Granumba integrált települések köre. Ezen a részen közelíti tehát a 

két határ a legjobban egymást. Összességében így Esztergomnak jelenleg nem 

vonzáskörzete az Ister-Granum Eurorégió, viszont az eltérés sem akkora, hogy 

esztergomi központtal ne lehetne sikeres határmenti együttműködési munkát végezni a 

vizsgált területen. 

 

 

3.2. Esztergom térségszervezői potenciálja. A határmenti együttműködés 

létjogosultsága, területfejlesztési kilátásai. A jövő lehetőségei, veszélyei. A kutatás 

további irányai. 

 

 Számos megállapítást tettünk tehát a régió térkapcsolatait, településhierarchiáját 

illetően. Állást kell foglalnunk Esztergom gravitációs erejének ügyében is. Ha abból a 

szemszögből vizsgáljuk a kérdést, hogy maga Esztergom város milyen mértékben 

jelenti e vizsgált régió valódi központját, illetve milyen jövője van a köré szerveződő, 

határokon is átnyúló, településközi együttműködéseknek, árnyalt képet kapunk. 

Egyfelől a teljes térséget szemlélve nem beszélhetünk Esztergom egyöntetű centrum-

fölényéről (még esetleg Budapest kérdését zárójelbe téve sem). Esztergom városnak a 

főváros hatalmas, déli irányból „leküzdhetetlen” ellenpólust jelent, de néhány kivétellel 

(pl. Rétság, illetve bizonyos esetekben Tata, Vác és Ipolyság) a többi központ is 



Jaschitz Mátyás 

 52 

egyenrangú, ha nem erősebb félként jelenik meg a térben. Tiszta vonzáskörzete tehát 

ehhez a helyzethez mérten teljesen racionálisan, az eurorégió kiterjedéséhez képest 

viszonylag szűken jelenik meg. A modellek tükrében egy, a múltban folyamatosan 

gyengülő, ám a közelmúltban, ha lassan is, de egyértelműen újra erőre kapó erőtér 

rajzolódik ki. De még ez alapján a nyers, elméleti kép alapján is egyértelműnek 

mondható a térség határmenti együttműködéseinek létjogosultsága, hiszen Esztergom 

vonzáskörzetének nagyjából háromnegyede nem magyarországi, hanem szlovákiai 

településeket érint. Sőt az elemzések alapján megállapítható, hogy a további térnyerési 

lehetőségek is sokkal inkább szlovák területeken kínálkoznak, mintsem a nagyjából 

szilárd magyar térszerkezetben. (És akkor a terület jórészt egyveretű etnikai 

szerkezetéről még nem is beszéltünk.) Másfelől, ha a most nem vizsgált „puha” 

térszerveződési tényezőket is figyelembe vennénk (pl. munkaerő-áramlások, 

nyelvközösség, hagyományos kapcsolatok, identitás stb.) Esztergom szerepe 

valószínűleg pozitív irányba változna. Sőt, minden jel arra mutat (pl. schengeni határ), 

hogy a közeljövőben a város pozíciónyerése nem áll meg, ráadásul további 

településekkel gazdagodhat erőtere. Mindezek értelmében tehát kijelenthetjük, hogy a 

város a jövőben, még abban a bizonyos szempontból talán túlméretezett régióban is 

képes lehet a központi szerep betöltésére, az együttműködési kapcsolatok, szándékok 

összefogására, mint amilyen enyhén „túlméretezett” teret jelent számára 2006-ban az 

Ister-Granum Eurorégió. Néhány határmenti együttműködéssel szemben ez a 

kezdeményezés valóban sikeres lehet, hiszen a területén többnyire természetes 

erőviszonyok állnak vissza, valós kapcsolatok élednek fel, a kisebb arányú, új folyamat 

mellett (pl. Esztergom erőterének északkeleti kiterjedése). 

 

 Ha ezen együttműködés területfejlesztési kilátásait értékeljük, 

megállapíthatjuk tehát, hogy viszonylag jó eséllyel várhatunk racionálisan (mesterséges 

gerjesztés nélkül) is működő kapcsolatokat, létrejövő programokat. Azt azonban nem 

szabad elfelejteni, hogy bár az Esztergomot erősítő folyamatok kimutathatóak, 

túlértékelésük is jelentős hiba volna! Az eurorégió további bővítését semmi sem 

indokolja, sokkal inkább a meglévő terület belső kapcsolatainak, áramlásainak 

fejlesztésére érdemes koncentrálni. Ezek fejlesztése éppen a hagyományos, 

beavatkozások nélkül is működő vonzódások miatt gazdaságosabban, jobban 

funkcionáló erőtereket eredményezhet. Ezért minden félnek érdeke kell legyen, hogy 
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akár direkt területfejlesztési szempontokból is támogassa e természetes 

településszerveződések mielőbbi, akadálytalan előmozdulását. 

 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a mai Esztergom vonzásterülete, a 20. század 

viharos eseményeinek következtében jóval kisebb, mint pl. a századfordulós 

Esztergomé. További következtetésünk az is, hogy egészen egyértelmű régióközpontról 

a használt módszerek eredményei alapján szintén nem beszélhetünk. De mindemellett, 

úgy hiszem, sokkal fontosabb kiemelni azt a folyamatot, mely a valós, teljes körű 

kapcsolattartást lehetővé tévő földrajzi tér kibővülésével (mind Esztergom, mind az 

összes többi határmenti város esetében) a határmenti, egykori hagyományos 

régióközpontok újbóli felértékelődését vetíti előre. 

Számos, ma már érezhető, de a rendelkezésre álló adatok köre miatt még nem 

vizsgálható tényező is közrejátszik a térségben. Egy ilyen, minden bizonnyal pozitív 

faktor a schengeni határ-szabadság helyzete. Ez vélhetően további előnyöket jelent a 

határok mentén lassan magukra találó egykori központok számára. De szólnunk kell a 

2008-ban kialakult pénzügyi világválságról is. Ezen eseménysor hatásai ma még 

teljesen kiszámíthatatlanok. Feltételezhetnék azt is, hogy az újra kedvezővé váló 

határhelyzet átsegíti Esztergomot a nehézségeken és pozícióját megerősíti. De legalább 

ilyen könnyen előfordulhat (mi is inkább efelé hajlunk), hogy a gazdasági recesszió 

jelentős, akár erőtér-zsugorodással is járó problémát okozhat. Elég, ha a város 

legnagyobb gazdasági potenciálját jelentő (a válságra különösen érzékeny autóiparba 

tartozó) Suzuki-gyárra, illetve a gyár kapcsán ma még meglévő munkaerő-felszívó 

hatásra gondolunk. E tényezők mellett, mivel két állam területéről beszélünk, kiemelt 

fontosságú lehet a térség jövőjét illetően a terület- és településfejlesztési 

együttműködések mértéke, színvonala. Konkrétabban, akár magának az Ister-Granum 

Eurorégiónak a sikeressége. A vizsgált ellenpólusok közül pedig egyértelműen az 

egységesedő Komáromot (Sikos T. T. – Tiner T. 2007) kell megjelölnünk a jövő 

legpotenciálisabb „esztergomi riválisaként”. 

 

 Zárásként, bár többször megtettük, még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy az 

általunk elvégzett vizsgálatok alapján feltett kérdéseink csupán jó közelítéssel, de nem 

maradéktalanul válaszolhatók meg. E vizsgálatokat a jövőben ki lehetne egészíteni más, 

„puhább” tényezőket is jobban figyelembevevő kutakodásokkal, módszerekkel. Illetve a 

következő, a schengeni határhelyzet és a pénzügyi válság hatásait is feltáró 
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népszámlálás hasonló elemzése is nyilván fényt vetne néhány, most nyitva maradó 

kérdésünkre; új megvilágításba helyezné számos feltételezésünket. Az azonban nem 

lehet kétséges, hogy a Kárpát-medence hosszú évtizedeken át szétszabdalt térszerkezete 

kiváló terep lehet a hasonló kutatásokra, a hasonló határmenti együttműködésekre, a 

teljes térség kedvezőbb közös jövőjének érdekében. 
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5. Függelék 

 

F1. ábra 

 

 

Magyar népesség aránya a Kárpát-medencében (2007)   F2. ábra 

 

Forrás: http://www.nek.gov.hu/data/images/nepesseg_big.jpg 

http://www.nek.gov.hu/data/images/nepesseg_big.jpg
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A párkány-esztergomi határátkelő személyforgalmának alakulása   (1995-2007) 

F3. ábra 

 

Forrás: 

http://www.istergranum.hu/admin/data/00000000/_fix/00000001/_fix/00000006/_subpa

ge/files/_0000szemelyforgalom_1995_2007.jpg 

 

A párkány-esztergomi határátkelő járműforgalmának alakulása   (1995-2007) 

F4. ábra 

 

Forrás: 

http://www.istergranum.hu/admin/data/00000000/_fix/00000001/_fix/00000006/_subpa

ge/files/_0003jarmu_1995_2007.jpg 
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http://www.istergranum.hu/admin/data/00000000/_fix/00000001/_fix/00000006/_subpage/files/_0003jarmu_1995_2007.jpg
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A tehergépjármű-forgalom alakulása Párkánynál     F5. ábra 

 

Forrás: 

http://www.istergranum.hu/admin/data/00000000/_fix/00000001/_fix/00000006/_subpa

ge/files/_0002abra3.jpg 

 

F6. ábra 

 

http://www.istergranum.hu/admin/data/00000000/_fix/00000001/_fix/00000006/_subpage/files/_0002abra3.jpg
http://www.istergranum.hu/admin/data/00000000/_fix/00000001/_fix/00000006/_subpage/files/_0002abra3.jpg
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Az alábbi (2 oldalas) táblázatban összefoglalóan szerepel minden településre, 

minden modell esetében, hogy vonzódott-e Esztergomhoz. (A cellákban az ’1’-es 

vonzódást jelent, a ’0’ pedig értelemszerűen azt, hogy a település valamely másik 

központhoz jobban vonzódott. A központokat szürkével emeltük ki.) 

 

F1. táblázat 
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