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A PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok 

Központja (KMBTK) által útjára indított 

Mediterrán és Balkán Fórum a Balkán, a Kelet-

Mediterráneum és a Közel-Kelet térségét érintő 

kutatások eredményeit közli. Az elektronikus 

formával célunk az, hogy a témában érdekelteket 

és érdeklődőket gyorsabban tájékoztassuk a friss 

háttérelemzésekkel.  

 

A Mediterráneum és Balkán rovatokban 

tudományos elemzések közlésére vállalkozunk, a 

Mozaik címszó alatt ismeretterjesztő, kulturális 

jellegű  írásoknak  adunk helyet. 

 

A Mediterrán és Balkán Fórum lehetőséget 

biztosít minden tudományos igényességgel 

elkészített, a térséget érintő munka közlésére. A 

tanulmányok magyar ill. angol nyelvűek lehetnek, 

terjedelmük a 20.000 karaktert (képekkel, 

térképekkel, ábrákkal) nem haladhatja meg. A 

szakmai folyóirat csak a szerkesztőbizottság által 

lektorált írásokat jelenteti meg.  
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1.1.1.1. PolitikaPolitikaPolitikaPolitika---- és gazdaságtörténeti vázlat és gazdaságtörténeti vázlat és gazdaságtörténeti vázlat és gazdaságtörténeti vázlat    
 
A magyarság számára Itália a honfoglalás kora óta viszonyítási pont a külgazdasági 
kapcsolatok terén. A kárpát-medencei megtelepedés dunántúli szakasza is egy itáliai 
felderítő hadjárathoz kapcsolódott. A szarvasmarha kereskedelem megszervezésében a 
bizánci és a dél-német piac mellett harmadikként jelent meg Észak-Itália. Később a 
kereszténység felvételével és a Rómához csatlakozással az ipar- és luxuscikkek 
kereskedelme is fellendült, melyben Velence játszotta a fő szerepet. A magyar 
koraközépkor folyamán (a 15. századig) folyamatos vetélkedés jellemezte a magyar-
velencei kapcsolatokat, amelynek tétje a dalmáciai városok feletti uralom, azok adója, 
valamint a politikai és gazdasági jelentőségű tengeri kijárat kérdése volt.  
Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy a vetélkedés mögött tágabb, stratégiai 
törekvésekből fakadó ellentét is meghúzódott. A korszak uralkodó magyar 
külpolitikai/geopolitikai törekvése a balkáni térnyerés volt. Ezt az időről-időre területi 
következményekben is megnyilvánuló folyamatot jól kifejezték, és az igényt fenntartották 
a magyar királyok ún. igénycímei.  Velence – mint a korszak egyik nagyhatalma – 
szükségszerűen erőteljes balkáni politikát fogalmazott meg, melyben a két hatalom 
riválisa volt egymásnak.  
A korszak másik külpolitikai törekvése századokon át az északnyugati térség felől 
megjelenő hódítók elleni feltartó, védekező politika. A kortársak és az utókor nem tud 
elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy az eszményi útvonalat jelentő Duna-völgye milyen 
szerepet játszott ezekben a folyamatokban. Ezek mellett a fő vonulatok mellett a más 
irányú, keleti és északi, Kárpátokon túli területekkel esetlegesen alakult a kapcsolat (bár 
ezen belül a tatárjárás katasztrofális következményű volt).  
Főként az Anjou uralkodók idején jellemezte erőteljes itáliai érdeklődés a magyar államot. 
Fellendült a kulturális csere, a katonai, tanulási és szakrális célokból utazók forgalma is. 
Végül a Balkán felől megjelenő oszmáni hódítás írja felül a fent említett modellt. Velencei 
győzelemmel zárultak le a háborúk Zsigmond uralkodása alatt, majd hamarosan a 
különböző feleket összefogásra készteti a török előrenyomulás. Erdély geopolitikai 
pufferzónába került és fenntartotta a korlátozott magyar államiságot. Külpolitikai 
érdeklődésében – protestáns uralkodóinak és elitjének orientációját követve – az északi és 
nyugati kapcsolati terület értékelődött fel (a szomszédsági politikán túl). Az ún. Királyi 
Magyarország, Habsburg uralom alatt az örökös tartományok segítségével tartotta fel a 
török hódítókat. A védekező, majd a felszabadító harcokban fél Európa segítségére 
szükség volt, és erőforrásokat csak Közép- és Nyugat-Európából tudtak mozgósítani. 

    

                                                 
1 A tanulmány az OTKA T 49291 számú, „Az olasz-magyar kapcsolatok területi aspektusai” című kutatás 
keretében készült. 
2  PhD, tanszékvezető egyetemi docens, PTE TTK Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék. 
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A korábban nagy jelentőséggel bíró itáliai kapcsolatok intenzitása erősen visszaesett. A 
kapcsolat külpolitikai fontossága csökkent ugyan, de annak kulturális és részben 
gazdasági aspektusa megmaradt. A 18. században a Habsburgok birodalmába 
integrálódott magyar területek újraformalizálták gazdasági és kulturális kapcsolataikat 
Itáliával. Ez a kapcsolat a modernizáció előrehaladásával egyre intenzívebb lett, és a 19. 
században egy újabb csúcspont következett be. A szakaszt az I. világháború (melyben 
ellenségként állt egymással szemben a magyar és az olasz nemzet), és a történelmi 
Magyarországot megcsonkító trianoni békediktátum zárta le. A két állam a korábbi 
„szomszédi” helyzetből „messze került” egymástól. 
A két világháború közötti időszakban az újra szuverénné vált magyar állam számára a 
köztes-európai „egészségügyi övezetből” és az ellenséges szomszédállamok gyűrűjéből az 
olasz kapcsolat jelentett valamiféle kiutat, mozgástere behatároltságából következően. 
Végül az újabb világégésbe együtt sodródtak bele, melyből vesztesen kerültek ki, de 
sorsuk eltérően alakult, a bipoláris világ ellentétes táboraiba integrálódtak. A sors 
fintoraként „egymásnak kijelölt” ellenségként teltek el a következő évtizedek. Ezalatt 
mindkét állam megvalósította a maga modernizációs programját. Itáliában piacgazdasági 
struktúrák alakultak ki, és az 1980-as évekre a világ legfejlettebb államai közé zárkózott 
fel. Magyarország modernizációja kevésbé volt sikeres és legalább annyira 
ellentmondásos, mint a háromszor akkora területű és hatszor akkora népességű és erősen 
tagolt Olaszországé.  
Az államszocialista kor második felében az Alpok-Adria együttműködés keretében olyan 
kapcsolatok, kooperációk alakultak ki szubnacionális szinten a két ország között, melyek 
államközi viszonylatban, az uralkodó geopolitikai ellentmondások miatt 
elképzelhetetlenek voltak. Az együttműködés hozzájárult az 1988-91 közötti fordulathoz. 
A rendszerváltozás időszaka nem csak a poszt-szocialista térség részeként 
Magyarországnak, de a hidegháborús logika által kimerevített politikai struktúrájú 
Olaszországnak is hatalmas megrázkódtatást okozott (Tangentopoli, „Tiszta kezek”). Az 
egységesülő európai gazdasági térségben történtek kezdeményezések (főleg olasz 
részről), és elkezdtek közeledni egymáshoz, szubregionális szerveződéseket kreálva 
(Pentagonale, Hexagonale, stb.). A várakozásokhoz képest azonban jelentősen elmaradtak 
az eredmények. 
 
 

1. táblázat: A magyar –itáliai területi kapcsolatok és a délnyugati-korridor történeti-
földrajzi kronológiájának vázlata 1920-ig 

 

IdőIdőIdőIdő    EseményEseményEseményEsemény    

Kr.u. I. század A Borostyánút bronzkori előzmények után – Aquileia és 
Vindobona/Arrabona között – szilárd útburkolatot kap. Számos ága 
közül az egyik abban a térségben halad át, amelyet tanulmányunkban 
vizsgálunk, a pannon térség nyugati határvidékén. 

Kr. u. I-IV. sz. A Római Birodalom kiépíti a dunai limest és a hadiutak rendszerét. 

Kr. u. VII. 
század eleje 

Szláv (horvát) betelepülés az Adria menti térségbe. 
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895-900 A magyarok elfoglalják a Kárpát-medence Dunától keletre eső részét. 

899 A bajorok biztatására az Arnulf uralma alatt álló Pannónián át, magyar 
sereg indul Lombardiába. Az év során a Lidón keresztül 
(eredménytelenül) megközelítik Velencét. Legyőzik az itáliai király 
seregét. Arnulf az év végén meghal. 

900 A hazatérő sereg elfoglalja Pannóniát, az év végére az egész Kárpát-
medence magyar uralom alá kerül. Ez évtől kezdődően rendszeressé 
válnak az itáliai hadi vállalkozások, magyar csapatok általában mint 
szövetségesek vesznek részt a helyi háborúkban (951-ig). 

966 Velence megszerzi a dalmát városokat. 

1091 I. (Szent) László, Zvonimir (Trpmirovic) horvát király özvegye, (nővére, 
Ilona) hívására bevonul a tengermelléki Horvátországba, elfoglalja 
Tengerfehérvár kikötőjét, címei közé pedig felveszi új hódításai, 
Szlavónia (Horvátország) és Moesia nevét.  

1093-tól Megindulnak a keresztes hadjáratok, melyek ráirányítják a figyelmet a 
Magyar Királyság nemzetközi környezetére. 

1102 I. (Könyves) Kálmánt Biográdban (Tengerfehérvár) horvát királlyá 
koronázzák, ezzel jogi megalapozást nyer a több mint 800 éves horvát-
magyar együttélés. (Horvátország 1918-ig a magyar korona uralma 
alatt marad.) 

1105 Kálmán elfoglalja a déli Tengermelléket (Zára, Trau és Spalato) 
valamint a dalmát szigeteket. Horvátország élére kormányzót (bán) 
állít. 

1115-től Velence első hadjárata Dalmácia visszafoglalására. 

1420 Hosszú, I. (Luxemburgi) Zsigmonddal folytatott háborúskodás után 
Velence visszafoglalja Dalmáciát. Ebben az évben elfoglalja Trau és 
Sebenico városát is. Ezzel a magyar Tengermellék mindössze a 
Frangepánok néhány birtokára szűkül (Tersact, Buccari, Veglia). 

XV.-XVII.század Az Oszmán Birodalom elleni védekezés időszaka. Erődök sora védi a 
tengerparti területet, valamint a maradék Horvát- és Magyarországot. 

XVI. század 
közepétől 

A maradék Horvátország és Szlavónia területén létrehozzák az első ún. 
határőrvidéket. A török kiűzetését követően a déli határ teljes 
hosszában kialakítják rendszerét. Több ütemben – a kérdéses területen 
1871 és 85 között – fokozatosan szűnik meg a határőrvidéki rendszer. 

1717 Fiume és Trieszt egyaránt szabad kikötő lesz. Hamarosan a Habsburg 
Birodalom keleti, tengeri kereskedelmének kijelölt hídfőivé válnak. 

1728-30 Használatba kerül a Karszton átvezető műút, a Károly út, mely a 
garnizonvárosnak épült Károlyvárost kötötte össze Fiumével. A 
Triesztet Fiumével összekötő Karolina út is megkezdi működését. 
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1779 Fiume Mária Terézia rendeletére corpus separatum lesz. Állami szinten 
fogalmazódik meg a történelmi Magyarország tengeri kikötőjének 
fejlesztési igénye. 

1797 A Velencei Köztársaság önállósága megszűnik, előbb francia, majd az 
1815-ös Bécsi Kongresszust követően osztrák kézre kerül. 

1811 A Lujza-út létesítése Károlyváros és Fiume között, a túlságosan 
meredek Károly-út helyett. 

1840-es évek „Tengerre magyar!” Kossuth és Széchenyi vitája a világpiachoz való 
kapcsolódás tárgyában. 

1848-1868 Fiume Horvátországhoz tartozik, majd visszakerül Magyarországhoz.  

1857 Átadják a Bécs-Laibach-Trieszt vasútvonalat. 

1870-től Fiume megyét (a város és szűk környéke nélkül) Horvátországhoz 
csatolják. Fiume város hivatalos nyelve az olasz, a királyt képviselő 
kormányzó hatásköre tengerészeti kérdésekben kiterjed a magyar-
horvát tengerpartra is. 

1873 Befejeződik a Budapest-Zágráb-Ogulin-Fiume vasút építése. Ezzel a 
kikötő a Monarchia keleti felének (a Magyar Királyság) elsőrendű 
tengeri kapujává válik. 

1918 Horvátország, Szlovéniával együtt az SzHSz Királyság részévé válik. 
Fiume szabad város státuszt kap (1924-ig), majd Olaszországhoz 
csatolják. 

1920. június 04. A trianoni békediktátummal államjogi értelemben véglegesen 
megszűnik a földrajzi kapcsolat a két állam között. 

Szerk. Pap Norbert 2007. 
 

 
 

2.2.2.2. Kapcsolati területek Kapcsolati területek Kapcsolati területek Kapcsolati területek –––– földrajzi dimenziók földrajzi dimenziók földrajzi dimenziók földrajzi dimenziók    
 
A magyar magterületről a történelmi útvonal Itália felé, a Balaton északi/déli partjai 
mentén a fontos drávai átkelőhely Ptujon (Petovium, Potoj) keresztül haladt az Adria 
partjáig. A szelíd dombsági jellegű pannon táj nem okozott nagyobb közlekedési 
nehézségeket. Csak a folyókon, patakokon való átkelés jelent itt-ott problémát. Nagyobb 
megterhelést csak a Dinári-hegység vonulatai képeznek. Rómába tartó zarándokok, a 
Velencei Köztársasággal üzletet kötni akaró marhahajtók, kereskedők és katonák 
használták a nehézkesen használható utakat, melyekkel a Karszt kietlen, víztelen 
vonulatait kellett leküzdeniük. Végül leereszkedve a Kvarner (Kvarnerói-öböl) mediterrán 
partjaira, kiértek egy másik annyira különböző világba, amelynek mássága és színei, 
ritmusa és ízei ma is a meglepetés erejével érik az utazót. 
Magyarország számára napjainkban a délnyugati irány/korridor két fő célterületet tár fel. 
Az egyik az olasz területeket jelenti és a domináns közúti közlekedés számára a Budapest-
Nagykanizsa-(Zágráb)-Ljubljana-Trieszt vonalon érhető el legoptimálisabban.  
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Ennek infrastrukturális alapja az épülő magyar M7, a horvát Csáktornya-Zágráb 
autópálya, továbbá a szlovén autópálya Sezanaig. Az autópályalánc legnagyobb része már 
készen van. Vasúton a Venezia nemzetközi gyorsvonat teremt közvetlen kapcsolatot 
Budapest és Velence - Róma között. A légi kapcsolat Budapest-Róma 
(Fiumicino/Ciampino) és Budapest-Milánó között intenzív.  
A másik célterület az Adria keleti tengerpartja, melynek turisztikai célterületeit, illetve 
kikötőit (Koper, Rijeka) a Budapest-Zágráb-Károlyváros-Rijeka/Split autópályák tárják fel. 
Légi úton számunkra a Dubrovnik körüli dél-dalmát térség tárható fel. A kérdéskört 
részleteiben is Erdősi Ferenc kitűnő tanulmánya tárja fel (ERDŐSI F., 2006). 
 
 
 

3.3.3.3. Az olasz magyar gazdasági kapcsolatok napjainkban Az olasz magyar gazdasági kapcsolatok napjainkban Az olasz magyar gazdasági kapcsolatok napjainkban Az olasz magyar gazdasági kapcsolatok napjainkban     
 
A hegyeken túl elterülő vidék, mely kincseivel, kultúrájának ragyogásával őseinket a 
kezdetektől vonzotta, Itália. Az Alpok karéjától délre fekvő, sűrűn lakott, urbánus térség 
Magyarország számára mindig is a fejlettebb partner szerepét játszotta. Tanulságokat, 
modernizációs mintát, kézzelfogható anyagi előnyöket kínált. Napjainkban az olasz észak, 
továbbá a viszonylag későn felzárkózó északkelet és közép, Európa  legfejlettebb 
részeinek centrumtérségeit képezik (ld. mint a „blue banane”, vagy európai ötszög része). 
Kapcsolódásunk, kapcsolatunk ezzel a főként „padán” (Pó-vidéki) területtel ma éppolyan 
jelentős, mint a tengeri kijárat kérdése volt egykoron. Röviden tekintsük át ennek az 
állami, gazdasági, kulturális alakulatnak a főbb jellemzőit. A Pó-alföld kontinentális 
klímája mellett a félsziget legnagyobb része a mediterrán klímaterülethez tartozik. Ez alól 
a magasabb hegységek tetőrégiói kivételek, melyek a hegyvidéki klíma befolyása alatt 
állnak. A növényzet jellege a tengerszint feletti magassággal változik.  
Az Alpok (1300 km hosszan) jelentős akadályt képez Európa törzsterületei felé, de számos 
hágón évezredek óta zajlik állandó kereskedelem a Baltikum és Németalföld irányába. 
Az olasz gazdaság minden összehasonlításban a legfejlettebbek közé tartozik a világon. A 
mezőgazdaság a GDP 2%-át állítja elő, és a munkaerő 9%-át foglalkoztatja. A termőterület 
negyede öntözésre szorul. Összességében a magyar mezőgazdasággal komplementer 
jellegű, ami a nagyon különböző adottságokból adódik. 
Az ipar (a GDP 29%-a) a termékek széles körét állítja elő. Járművek, fegyverek, 
szerszámgépek, vegyipari termékek, elektromos háztartási eszközök, divatholmik, 
textíliák, kiegészítők, cipő és bőráru, stb. szerepelnek a kiviteli cikkek között, melyeknek 
fő felvevő piacai az USA, Franciaország, Németország és Nagy - Britannia. 
A szolgáltatási szektor a GDP 69%-át teszi ki. Különösen kiemelt a szerepe a turizmusnak. 
Tengerpartjai, hegyei, síüdülő helyei, Róma, mint a katolikus világ központja, kulturális 
öröksége, az olasz konyha és az életmód az egész világból vonzanak látogatókat. A fogadó 
infrastruktúra rendkívül fejlett. A világ 25 legfontosabb turista desztinációjának listáján 
Olaszország 2004-ben az ötödik helyet foglalta el (WTO). 
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Az ország regionálisan tagolt. A hagyományos ipari háromszög (a Triangolo: Genova, 
Milánó, Torino) mellé az 1980-as években több mutató tekintetében felzárkóztak az 
észak-keleti és középső területek is (Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana). 
A déli területek (Mezzogiorno: Lazio két déli megyéje, a déli régiók és a két nagy sziget) 
az utóbbi fél évszázad hatalmas invesztíciója ellenére sem voltak képesek behozni 
lemaradásukat, igaz, leszakadásuk megállt. 
 
 
 

4.4.4.4. A magyar A magyar A magyar A magyar –––– olasz kapcsolatok olasz kapcsolatok olasz kapcsolatok olasz kapcsolatok        
 
A reláció spektruma széles. Kulturális, gazdasági, turisztikai, biztonságpolitikai területen 
egyaránt nagy hagyományúak és a közelség okán jelentős dimenziót érnek el. A kulturális 
kapcsolatok erős, régi, állami intézményi bázison (Olasz Kultúrintézet, Római Magyar 
Akadémia) valamint önkormányzat-közi, egyetemközi és személyes kapcsolatrendszer 
alapján alakultak ki. A kulturális cserében az olasz fél a zenével, operával, filmmel, 
irodalommal, képzőművészettel, a divattal és az olasz konyhával vesz részt. A magyar fél 
az olasz kulturális közéletben elsősorban az irodalommal és a szép magyar nőkkel van 
jelen. Az itáliai/olasz kultúrának Magyarországon viszonylag nagy a presztízse. 
Olaszország Magyarországnak a kivitel területén a 3., a behozatal terén a 4. legnagyobb 
partnere. Ez az intenzív kapcsolat területi megoszlásban elsősorban az északi régiókkal 
létesült, a déli régiókkal való kooperációnak nagyok a tartalékai. A magyar export 
mintegy fele feldolgozott termék, több mint egyharmada pedig gépekből és 
szállítóeszközökből áll. 
Magyarországon az olasz érdekeltségű vállalatok száma 2400, a befektetések értéke 
mintegy 2 milliárd euró. Jelenleg az olasz befektetések második korszakát éljük.  
A privatizációban érdekelt, az olcsó bérköltségre települt vállalatok, amelyek az 1990-es 
években voltak aktívak, ma már a délkelet-európai térség felé orientálódnak. Az új olasz 
befektetők a kedvező földrajzi pozíciót értékelik és a nyugatihoz képest még mindig 
versenyképesebb, magas színvonalú szaktudást keresik. Új szempont az EU 
csatlakozásunk után megnyíló strukturális támogatásokhoz való hozzáférés lehetősége is. 
A jelentősebb magyarországi olasz befektetések közé tartozik az Italgas (szolgáltatás), 
Agip (szolgáltatás), Boscolo-csoport (szállodaipar), a Benetton (ruházat), SanPaolo-IMI 
(Inter-Európa Bank), Intesa BCI (CIB Bank),  Iveco (buszgyártás), ENI (vegyipar), 
Generali (biztosítás), Pirelli (kábelgyártás), Zanussi (háztartási gépek), Ferrero 
(édességipar), valamint a Sole (tejipar).    Ugyanakkor    az olasz vállalkozások zöme olyan 
kisvállalkozás, mely gyakorlatilag családi méretű. Ez a magyarországi jelenlétük 
sajátosságait is meghatározza. Erős a tevékenység szervezésében az informális jelleg.  
Az EU csatlakozás óta  a magyar vállalatok – a bürokratikus nehézségek csökkenése miatt 
– aktívabbá váltak. Az olasz vállalkozások jelentős része kamarai szervezetbe tömörült 
(MOKK). Az ITDH3    irodát tart fenn Milánóban.     
A turizmus területén az együttműködés virágzik. A magyar turisták elsősorban az északi 
olasz területeket látogatják (tengerparti üdülőhelyek, síterepek, történelmi városok). Az 
olaszok pedig főként Budapestet keresik fel hosszú hétvégék keretében.  

                                                 
3ITDH – Magyar Állami Kereskedelmi és Befektetés-ösztönző Szervezet. 
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Az intézményi kapcsolatok (egyezmények, szakmai szervezeti együttműködés) kiépültek. 
A Magyar Turizmus Rt. 1996 óta hivatalos képviseletet tart fenn Milánóban. Empirikus 
vizsgálataink alapján elmondható, hogy – a fent kifejtettek alapján – az itáliai 
vállalkozások esetében azok az államközi szintű intézmények, melyeket Magyarország 
működtet, kevéssé hatékony. A kétségkívül nagy növekedési lehetőségeket csak egy helyi 
szinten erős, a kulturális, nyelvi, méretbeli sajátosságokat figyelembevevő, erősen 
személyfüggő, vállalkozásösztönző rendszer képes csak kihasználni. 
 
 
 

5.5.5.5. Konklúziók, következtetésekKonklúziók, következtetésekKonklúziók, következtetésekKonklúziók, következtetések    
 
Az itáliai/olasz – magyar kapcsolatok alakulása jelentős, kölcsönösen pozitív mérlegű. A 
kapcsolatok jellege kulturális, gazdasági és csak korlátozottan politikai/biztonságpolitikai. 
Nagyobb időtávban erősen hullámzó jellegű. Magyar részről általában a politikai, 
gazdasági mozgástér bővítése, az uralkodó külső befolyás csökkentése által motiváltak a 
kezdeményezések.  
A kapcsolatok intenzitásának növelése, a kihasználatlan lehetőségek érvényesítése jó 
esélyekkel bír, ehhez azonban az olasz kulturális sajátosságok, világnézet, vállalati - 
vállalkozási kultúra megértésére van szükség. A Magyarországon kiépített befektetési és 
kereskedelem ösztönzési rendszer (mely a német, amerikai, japán, illetve általában a 
nyugat-európai térség főként nagyvállalati struktúráira szocializálódtak) nem tudja 
kezelni a földrajzilag közel fekvő, de sok kis vállalattal jellemzett olasz gazdasági 
érdeklődést. 
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