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I. A témaválasztás indoklása és a kutatás célkitűzései

A kisváros-problematika hosszú ideig a magyar geográfia sokszor 

elkezdett, de soha végig nem vitt kutatási próbálkozása volt. 1987-88-ban még 

egyetemi hallgatóként kaptam lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjak az MTA 

RKK Kecskeméti Településkutató Csoportjának „A magyar kisváros-hálózat 

átfogó vizsgálata” című kutatásába. Az 1980-as évek tudományos kutatásai ekkor 

már kritikusan vizsgálták a korábbi centralizáló településpolitikát. Ez ugyanis a 

fejlesztésre rendelkezésre álló erőforrások elfogytával nem tudta teljesíteni 

legfőbb célkitűzéseit sem: a települési hierarchia egyes szintjein belüli területi 

kiegyenlítődést. Sőt, merev modellszerűsége, „tervutasításos” jellege a telepü

lések közötti differenciák növekedéséhez vezetett. így az évtized vége felé 

felerősödő gazdasági, társadalmi, települési és területi válságfolyamatokban a 

kisvárosok - mint a modernizáció peremére került települések - egyre inkább 

kitüntetett szereppel bírtak. A település- és területfejlesztés változó feltételrend

szere, a csökkenő központi beavatkozások, a lokalitások növekvő autonómiája, a 

tulajdonviszonyok megváltozása pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a 

településformáló folyamatokról korábban nyert ismeretek mellett vizsgálni kell 

azokat a rugalmas tényezőket is, melyek a piaci viszonyok között is 

konvertálhatóak.

Eközben az 1990-es évek elején a városok között szembetűnő verseny 

indult fejlődési esélyeik javításáért, ami egyre inkább összefonódott a régiók 

versenyével is a kormányzat és az Európa Unió által adandó fejlesztési pénzekért. 

A városversenyben a hasonló adottságokkal és funkciókkal rendelkező szerep

lőknek érdekévé vált megfogalmazni egyedi vonásaikat, különbözőségüket a 

versenytárstól, hogy sikerrel vonzzanak településükre beruházásokat, hiszen csak 

így bővül tartós módon a városban megtermelt jövedelem és a helyi adóalap. 

Mindez persze nem zárja ki azt, hogy a települések között kistérségi együtt-

1



működés alakuljon ki a kölcsönös érdekazonosság elve alapján az integrálódó 

gazdasági térben. A helyi önkormányzatok tehát egyre több helyen ismerték föl, 

hogy jövőjük alakításához helyi forrásokat kell találniuk, ehhez pedig verseny- 

képessé kell tenniük városaikat gazdaságilag, akár a kedvező üzleti környezet 

megteremtésével, akár termelési szolgáltatásokkal, vagy éppen adottságaik haté

konyabb kihasználásával. Az új várospolitikának tehát nemcsak az a feladata, 

hogy működtesse a város műszaki - infrastrukturális hálózatát - napi problémákat 

megoldva - hanem a város tartós sikerére is koncentrálnia kell. (ENYEDI GY. 

1996.)

Ily módon a piacgazdaságba való átmenet egyik látványos kísérőjelensége 

lett az ország térszerkezetében, a településközi és társadalmi kapcsolatokban zajló 

változás. Vas megye e történelmi folyamatban komoly modernizációs eredmé

nyeket mutathat fel: gazdasága erőteljesen fejlődik, exportja növekvő, jelentős 

külföldi vállalkozásokat koncentrál, kedvezőek külső kapcsolatai. E relatíve 

dinamikus térség településhálózata azonban komoly térbeli konfliktusokkal küzd, 

és ez visszahathat a megye, azontúl Északnyugat-Dunántúl gazdasági stabi

litására.

1. Az aprófalvas térszerkezet és ennek elmaradott infrastruktúrája.

2. A középvárosok hiánya túlzott súlyt ró a kisvárosokra. Szombathely 

mellett e kisvárosok termelik ugyan a GDP jelentős részét, de a helyi 

vállalkozások gyenge aktivitása azt mutatja, hogy gazdaságuk még nem 

tudott integrálódni a külföldi vállalkozások által teremtett gazdasági 

erőtérbe. így a munkahelyeik is erősen külső érdekektől függnek.

3. A kisváros-hálózaton belül Celldömölk és Vasvár ráadásul elmaradott - 

belső - perifériák centrumai, nem reménykedhetnek gyors fellendü

lésben, külső forrásokat csak nehezen tudnak vonzani.

Mindezek alapján a megyét hátrányosan érinti, ha fejlettségi szintjét csak az egy 

főre jutó GDP alapján ítélik meg, és a pénzeszközök elosztásánál ennek szánnak
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kitüntetett szerepet az országos területfejlesztési koncepcióban. Nem kétséges 

ugyanis, hogy a modernizációs fejlődés térbeli megjelenésében egyszerre vannak 

jelen erőteljes, új, sikeres dimenziókat kijelölő folyamatok, és a potenciális 

felzárkózás ellenében ható tényezők.

Ebben az összefüggésben különösen izgalmas kérdés az, hogy

- a kisvárosok képesek-e teljesíteni központi funkcióikból adódó felada

tukat a sajátos Vas megyei településhierarchiában, a kisváros-hálózat 

jelenlegi állapotában megfelel-e a vele szembeni elvárásoknak?

- Milyen a kisvárosi önkormányzatok hozzáállása a változásokhoz, az 

átalakulásban milyen szerepet vállalnak? Megvan-e az a szükséges 

szakértelem, amely elengedhetetlen a települések versenyképességének 

fokozásához, a beruházások vonzásához, és amely szakértelem felelős a 

kisvárosok arculatának formálásáért? Mindezt azért tartom lényegesnek, 

mert a kisvárosok szellemi potenciáljával kapcsolatban a rendszerváltás 

kezdetén túlzott elvárások fogalmazódtak meg, de ezek rövid távon 

egyelőre nem igazolódtak.

II. A kutatás módszerei, adatbázisa

A szakirodalom áttekintésével képet alkothattam a piacgazdasági átalaku

lásból fakadó területi differenciálódásról, a regionális különbségek növeke

déséről. Ezek a térszerkezeti változások lassan, de érzékelhető módon befolyá

solják a településrendszert is. Nemcsak az egyes települések életpályája, hanem 

az azt alakító helyi várospolitika (önkormányzatiság) és a településközi kapcso

latok is (városok versenye) átalakulóban vannak. Az összehasonlító elemzés így 

lehetőséget nyújtott az azonos társadalomföldrajzi térbe - nyugati határmenti 

övezet - eltérő módon beilleszkedő kisvárosok sajátosságainak meghatározására, 

a jellemző alkalmazkodási típusok lehatárolására.
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Az alkalmazkodás egyben azt is jelenti, hogy a városok nemcsak befogadói vagy 

elszenvedői az új társadalmi-gazdasági folyamatoknak, hanem hosszabb távon 

maguk is befolyásolják, alakítják azokat. Ezért az elemzést végigkísérő fontos 

szempont volt az időbeliség is, különösen ott, ahol saját kutatásaimra támasz

kodva módomban volt 5, illetve 10 évvel ezelőtti adatokkal összevetni a maiakat. 

Az elemzések során, a városhierarchia egy meghatározott szintjére koncentráltam, 

a kisvárosokra. Úgy vélem, a kisvárosok közvetítő szerepüknél fogva elsőrendű 

szerepet játszanak a Vas megyei területfejlesztésben, a településhálózat urbani

zációs folyamataiban. A települések körének ilyen lehatárolása a vizsgálatban 

egyrészt már megfelelő információkat szolgáltat általánosabb következtetések 

levonására, másrészt még lehetőséget nyújt arra, hogy a kisváros-hálózatban 

lejátszódó folyamatokat empirikus úton - kérdőívek, interjúk segítségével - 

feltérképezhessem. Az elemzés során az áttekintő kép kialakításánál támasz

kodtam a megjelent esettanulmányokra is. (RECfINITZER J.- CSAPÓ T. - 

PALKOVITS I. 1997.) A térbeli folyamatok elmélyültebb elemzéséhez adott 

keretet a statisztikai adatok feldolgozása. Ez azért is fontos részét képezi az 

alkalmazott módszereknek, mert így dokumentálható a városi szerepkörök elmúlt 

évtizedes időbeli átrendeződése. A felhasznált statisztikák a Központi Statisztikai 

Hivatal adatbázisai voltak, a városok adatai 1995-ből, a Vas megyei Statisztikai 

Évkönyv 1996-ból és a megye városairól kiadott Helyzetkép 1997-ből. Az 

említett adatbázisok mellett támaszkodtam a városi képviselő - testületek üléséről 

készült jegyzőkönyvek kivonataira, a képviselő - testületek cselekvési program

jába, és fontos információkat gyűjtöttem össze a helyi sajtó figyelemmel 

kísérésével is.

A megyei településhierarchiáról az első felmérést 1995-ben végeztem, ez része 

volt a MTA RKK NYUTI a településhálózatról és a térségi szerveződésekről 

Északnyugat-Dunántúlon folytatott kutatásainak. A hierarchia-szintek lehatárolá

sával elkülönítettem a kedvező alapellátottságú és valamely központi funkcióval
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rendelkező településeket, megvizsgáltam intézményeik meglétét, működését, 

hatásukat a környező településekre. Az 1997-ben végzett második felmérést a 

városi képviselőtestületek tagjai között végeztem, valamennyiük számára 

eljuttatva a kérdőíveket, így a 108 kérdőívből 41 db (37%) érkezett vissza . Ennek 

célja az volt, hogy puha információkat gyűjtsék a kisvárosok kapcsolatait alakító 

döntések hátteréről, a döntést hozó önkormányzati képviselők városukról alkotott 

képéről. Ahol módom volt rá, a városok jegyzőivel, polgármestereivel is folytat

tam beszélgetést, arra keresve a választ, hogy milyen az önkormányzat kapcsolata 

a helyi vállalkozókkal, gazdasági szervekkel, melyek az átalakulás ágazati és 

helyi sajátosságai. A kisvárosok átalakulásának megrajzolásánál a stratégia-terve

zés klasszikus eszközével élve, a swot-analízissel számbavettem adottságaik erős

ségeit és gyengeségeit, illetve a fejlődésükben rejlő lehetőségeket és veszélyeket, 

hogy ezek alapján hipotetikusan felvázoljam a jövőjüket meghatározó fejlődési 

irányokat.

III. Kutatási eredmények

A gazdasági - társadalmai környezetet terhelő anomáliák egyik térbeli 

csomópontja a magyar kisvároshálózat. Akár időbeli, akár településrendszerbeli 

aspektusból közelítünk ugyanis a kisvárosok fejlődési pályájához, azon meghatá

rozó válságtüneteket fedezünk fel, mivel kialakulásuk, megszilárdulásuk a válto

zatos természeti - gazdasági - társadalmi keretek között nem lehetett egyenletes. 

A rendszerváltás óta a települések között termelési, foglalkoztatási, infrastruktu

rális különbségeik miatt erős differenciálódás indult meg. Egyes kisvárosok 

megerősödtek, műszaki infrastruktúrájuk elérte, sőt meghaladta a kisvárosi átla

got, miközben még ezek a települések sem váltak kistérségeik valódi centrumává, 

sok tekintetben hiányos, részleges központi funkcióik miatt. Más kisvárosok meg 

egyenesen az elszegényedő települések közé tartoznak, amelyek csak a meglévő 

infrastruktúra fenntartására gondolhatnak, de jelentősebb beruházásokra nem.
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Kilátásukat tovább rontja az, hogy az önkormányzatok központi támogatásának 

reálértéke évről évre csökken (RUDL J. 1995.).

Vas megye a magyarországi modernizációban meghatározó szerepet tölt 

be, hiszen fejlődése az országos átlagot meghaladó mértékű, kedvező endogén 

erőforrásainak, illetve a megyét ért külső hatásoknak köszönhetően. Noha telepü

léshálózata alapvetően egészséges, mégis figyelmet érdemelnek a megye sajátos 

térségei: Kőszeg - Szombathely térsége éppen az átlagot meghaladó agglomerá

ciós fejlődése miatt, míg a megye határon fekvő Kemeneshát, Hegyhát, Őrség, 

Vend-vidék pedig az átlagtól való elmaradottsága miatt. Ez utóbbi területek 

térségi nivellálásában fontos szerep hárul a településhálózat kistérségi centruma

ira, a kisvárosokra. Induló hipotézisem ezért az volt, hogy a vidékfejlesztés egyik 

lényeges területe a kisvárosi funkciók erősítése a településhálózatban . Az ezt 

szolgáló városfejlesztési és rendezési tervek hagyományos statikus szemlélete 

azonban nem tartható tovább. Ezeknek az elképzeléseknek ugyanis a műszaki 

kereteken kívül lennie kell egy másik, dinamikus keretének is, azaz, a döntés

hozóknak vállalniuk kell a fejlesztéssel együtt járó bizonytalanságokat is. A 

befektetők telephelyválasztását üzleti érdekek befolyásolják, és egyáltalán nem 

mindegy, hogy a kiírt pályázatra jelentkező gazdasági szereplők a városról milyen 

információkkal rendelkeznek, döntésük a város számára kedvező lesz-e vagy sem. 

Napjainkban szinte mindegyik kisváros új identitását keresi, ezért lényeges a 

jövőépítés szempontjából, milyen a kapcsolat a városfejlesztéssel foglalkozó 

szakemberek, a gazdasági szereplők és a választott önkormányzati testület (ahol 

végül is laikus emberek hozzák a döntéseket) között. Dolgozatomban az önkor

mányzatok felől közelítettem a válaszhoz, és a következő kutatási eredményeket 

emelem ki:

A megye településhálózatában Szombathely abszolút túlsúlyát a kisvá

rosok - Sárvár kivételével - nem tudják ellensúlyozni, mert központi funkcióik 

gyengesége miatt nem képesek betölteni teljes egészében centrum-szerepkörü-
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két. így vonzásterületük ellátása hiányos lesz, ezért a megye déli és keleti 

részén egy összefüggő városhiányos terület húzódik. E térség helyzetét 

súlyosbítja, hogy a szomszédos megyékben sem alakultak ki erősebb kisvá

rosok a megyehatárok közelében. Ezért szükségesnek tartom a várossá nyil

vánítását azoknak a több központképző funkcióval rendelkező, fejlődőképes 

településeknek, amelyek a vonzáskörzetüket idővel (5-10 év múlva) el tudják 

látni. Ezek a megye északi határán Bük és Répcelak, déli, délkeleti határán 

pedig Oriszentpéter és Jánosháza. Ezek a települések a megye térszerkezetében 

a perifériákon, kistérségeik elmaradott, centrumhiányos részén fekszenek, 

kiemelkedésüket földrajzi helyzetükből adódó központi funkcióiknak, az azok

kal összefüggő jelentősebb gazdasági potenciálnak köszönhetik. Közülük Bük 

helyzete speciális, esetében ugyanis meghatározó a turizmus, azon belül a 

gyógyidegenforgalom szerepe. E települések a jövőben a decentralizált kistér

ségi igazgatás feladatát is vállalhatják.

A megyeszékhely központú térszerkezet és kapcsolatrendszer oldásának 

másik útja a már meglevő kisvárosok középfokú szolgáltató funkcióinak bőví

tése. A városiasodás mértékét kifejező mutatók alapján azonban az a következ

tetés vonható le, hogy a kisvárosok tercier funkciói a kisebb javulás ellenére is 

hiányosak, gyengék, a gyors gazdasági fejlődést csak nehezen követik. Külö

nösen igaz ez a 10000-nél, de még inkább az 5000 lakosnál kisebb népességű 

új városokban. Esetükben saját települési infrastruktúrájuk is elmarad a 

korábbi átlagos városi színvonaltól, városi címük inkább csak megelőlegezett 

jellegű. Intézményrendszerük hiányossága miatt lakosságuk a nem minden

napos szolgáltatásokat másutt kénytelen igénybe venni. Fontosnak tartom 

ugyanakkor kiemelni azt, hogy anyagi erejükhöz képest mindegyik városban 

nagy gondot fordítanak a rászorultak szociális ellátására, támogatására, ami 

jelzi, hogy ez a terület egyre növekvő jelentőségű részét képezi a városok 

tercier funkcióinak.
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• A kisvárosi fejlődés szellemi hátterét gyengítheti a jövőben az, hogy ipa

ruk átalakulása eddig elsősorban az olcsó, betanított fizikai munkát preferálta. 

A bérmunkára települő multinacionális vállalkozások határon túli központjai a 

magyar kisvárosok munkaerőpiacán nem is nagyon tudnak képzett munkaerő- 

bázisból meríteni, ezért fontos lenne a tudásigényes ágazatok fogadási és 

működési feltételein javítani. Ennek egyik területe a humán erőforrások fej

lesztése, és a kihívás felismerését jelzi, hogy a munkavállalók között egyre 

keresettebbek a szakképzési programok, a különböző át- és továbbképzési 

lehetőségek. A magasan kvalifikált munkaerő - helyi értelmiség, gazdasági

menedzseri réteg - ugyanakkor nemcsak a kisvárosok fejlődési pályáját befo

lyásolja aktivitásával, cselekvő lokálpatriotizmusával, hanem lakóhelyével, 

környezetével szemben rendkívül igényes is. Ebből a szempontból egyre fon

tosabb, milyen élet élhető meg a kisvárosokban, milyenek a rekreációs lehető

ségek, vagy éppen a társadalmi mozgástér keretei. Minden város más-más élet

esélyt, életlehetőséget nyújt az ott lakóknak, és mivel a különbségek döntőek, a 

képzett munkaerő egyre inkább az önmagát is vonzónak tartó és mutató váro

sokban igyekszik megtelepedni. Úgy látom azonban, hogy a helyi önkormány

zatok fejlesztési stratégiáiban a városok közti versenyben „puha tényezőként” 

jelentkező versenyelőnyök még nem tudatosultak. Annak okát, hogy a kisvá

rosok a valóságban nem sokat törődnek környezetük minőségével, a szabadi

dős és pihenési lehetőségek bővítésével, nemcsak a rendelkezésre álló szűkös 

anyagi forrásokban látom, hanem a szemléletmód hiányában is. Az elmúlt 

évtizedekben faluról beáramlott lakosság még nem lett - a rövid idő alatt nem 

is lehetett - városi polgárrá, ráadásul a polgárosult társadalmi miliő kialakulá

sának folyamatát csak tovább lassította a munkanélkülivé válás is.

Az elmondottak alapján egy sikeres fejlődési modell megújulást hordozó 

elemeit az alábbiakban összegezhetjük. Ezek egyben a Vas megyei kisvárosok 

fejlődésének kereteit is kijelölik:
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1
1. műszaki infrastruktúrával jól ellátott település

2. a közúti közlekedési kapcsolat kedvező

3. vasúti csomópont

4. érintetlen természeti környezet, kedvező klíma

5. vonzó táji adottságok

6. idegenforgalmat vonzó műemlékkel rendelkezik

7. határhoz közeli fekvés, határátkelőhöz vezető út mentén van

8. kreatív várospolitika, az önkormányzat fogadókészsége

9. bevásárló turizmus

10. termálvízre épülő gyógy idegenforgalom

11. idegenforgalomra épülő szolgáltatás és egészségügyi ellátás

12. lakosság képzettsége, szorgalma, nyelvismerete

13. alacsony munkanélküliség

14. ipari park, külső tőke által gerjesztett ipari fejlődés

15. a város ismertsége.

Ezek alapján markánsan kirajzolódik a kisvárosi átalakulásban a Rába-völgye, 

mint térbeli választóvonal.

Az ettől nyugatra fekvő kisvárosok - az újonnan várossá nyilvánított, speciális 

helyzetű Csepreg kivételével - alkalmazkodása a megváltozó gazdasági - társa

dalmi folyamatokhoz gyors volt, sikeres adaptációs képességük alapján fejlődé

sük előrehaladt, felzárkózásuk az Északnyugat - Dunántúl fejlett városaihoz hatá

rozott. Egyértelműen sikeres modellt jelent Sárvár fejlődése, amely egyre telje

sebb mértékben látja el kisvárosi feladatait, kötődik a megyeszékhelyhez, mint 

innovációs centrumhoz, és fejlődésében további tartalékot rejt az ipari park és a 

gyógyidegenforgalom. Kőszeg és Körmend javuló foglalkoztatási lehetőségekkel 

rendelkezik, előbbi az idegenforgalom, utóbbi a sikeres ipari alkalmazkodása 

révén egyre magasabb lakossági jövedelmeket ér el. Szentgotthárd helyzete, ipari 

parkja, valamint az autógyár szervező - fejlesztő hatása révén mára stabilizáló-
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dort. A Rábától délre és keletre fekvő Vasvár és Celldömölk viszont problemati

kus kisvárosok, a vállalkozások terjedése lassú, a lakosság jövedelemszintje 

alacsony, és komoly gondot jelent a foglalkoztatási helyzet is. Ezek a kisvárosok 

kevés versenyelőnnyel rendelkeznek a többiekhez képest, lemaradásuk tehát 

prognosztizálható a jövőben.

A Vas megyei kisvárosok nemzetközi összeköttetéseiben határozottan 

érzékelhető térkapcsolataik újbóli felerősödése nyugati irányba, bár a Rába-vonal 

itt is kirajzolódik, tőle keletre a kibontakozó határon túli együttműködés már 

gyengébb, halványabb. Részvételük erősödő, a határmenti települések munka- 

megosztásában, kulturális kapcsolatok tartásában. Ez egyébként stratégiai érde

kük is, így várhatóan tovább fog javulni együttműködésük Burgenland tartomány 

és Szlovénia településeivel a további dinamikus fejlődés lehetőségének kialakí

tása érdekében.

IV. A kisvárosok jövőbeli szerepe

Végül szólni kell arról, hogy mi lehet a szerepe a jövőben a kisvárosoknak. 

Bár a közigazgatási rendszer reformjával Magyarországon minden település 

önálló és elvileg egyenrangú lett, mégsem hiányozhatnak a településhálózatból 

azok a centrumok, amelyek központi- ellátó szerepüknél fogva képesek össze

fogni a kistérségüket. Az alapfunkciókat működtető falvak ugyanis az önálló 

fejlődés egy bizonyos szintjén túl igénylik központjaikkal az érdemi kapcsolatot, 

az igazgatás és az irányítás koordinálását. Ezekre a feladatokra a kisvárosokat 

látom a jövőben is a legalkalmasabbnak. A kisvárosok rendelkeznek ugyanis 

azzal a szellemi és gazdasági erővel, amivel össze tudják hangolni vidéküket, 

nélkülük a falvak kapcsolat nélküli önálló szigetekként nem tudnának tovább fej

lődni. Ennek alátámasztására egy példa a kistérségi szennyvízhálózat kivitelezé

sének területéről: szakmai elképzelések szerint a Celldömölk szomszédságában
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lévő három település, Tokorcs, Kemenesmihályfa és Kemenessömjén csatorna

rendszere a városi tisztítóműbe vezetné a községek szennyvízét.

Persze, hogy kisvárosaink a középfokú városi szerepköreiket megfelelően működ

tessék, meg kell szüntetni azt a méltatlan állapotot, amely a mai finanszírozási 

rendszer ellentmondásaiból fakad, és amelynek következtében egyes - például 

oktatási - funkcióikat kénytelenek átadni a kisvárosok a megyei önkormányzat

nak. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy a kisvárosok szerepét nemcsak a funkció

ik, vagy infrastrukturális- kommunális ellátottságuk minősíti. Vallom, hogy a kis

városi fejlődésnek van szellemi háttere, kisugárzása is, ami bonyolult, de érzékel

hető jelenség. Függ ez a polgárok összetartozás tudatától, cselekedeteitől, az egy

kori lokálpatrióta hagyományoktól. Tapasztalatom szerint a sárváriaknak városuk

ban például a vár, a történelmi épületetek és a kisvárosi jelleg tetszik a legjobban. 

A kisvárosi ranghoz a magyar településhálózatban tehát igen fontos szerepkörök 

tartoznak, polgáraik számára a városhoz tartozás markáns lélektani tényező, ezek 

pedig kiindulópontként kell, hogy szolgáljanak ahhoz, hogy a kisvárosok a 

jövőben jobban megbecsült szereplői legyenek a magyar területi politikának.
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