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Átalakuló gazdasági régiók a magyar történelemben I. 

 

Pogácsás Péter1 

 

1. Abstract 

 

The definition of Hungary’s large economic regions for certain historical periods reflects well the 

country’s political and economic development and era changes. The division of Hungary into 

physical and human geographical regions has already a significant literature in Hungarian regional 

science. In this first part of the two-part study I try to identify the economic regions that existed 

in the periods of Hungarian history until 1848. As there are strongly limited data available de-

scribing the content of the connections for defining the regions based on the connection systems, 

I have described homogeneous regions that cover the whole of the space, and can serve as a 

good approach to the sufficiently aggregate economic-based region formation. In the predomi-

nantly agricultural, natural or self-sufficient economic eras of Hungary, the closed but varied nat-

ural factors of the Carpathian Basin were decisive for the spatial structure of the economy. In 

these periods, the major economic regions of the country can be defined on the basis of physical 

geography. 

Keywords: Hungary, economic regions  

 
2. Bevezetés 

 

A nagy gazdasági régiók változásai jól tükrözik egy ország politikai-gazdasági sorsának alakulását, 
korszakváltásait. Magyarország társadalomföldrajzának tudományos szintű elemzése során hamar 
uralkodó szemléletté vált a természetföldrajzi megközelítés, amely a hazai földrajztudományban 
különösen termékeny talajra lelt. A tudományos irányzat legjelentősebb hazai képviselői a 
természetföldrajzon belül is egy erőteljesebb felfogást, a Hajdú Zoltán által földrajzi 
determinizmusként leírt irányzatot képviselték (Hajdú Z. 2005). „A táj államot szül” foglalta össze 
Prinz Gyula a „tájállam - államtáj” gondolatot. Levezetése szerint, a történelem során 
Magyarország térszerkezeti változásainak legfontosabb irányát az képviselte, hogy a középső 
Duna-medencékre támaszkodó magyar állam „e medencéket körülvevő hegybástyákra rakta le 
határjelző oszlopait”, azaz „… a magyar állam belenőtt a természetes geografiai régióba” (Prinz 
Gy. 1914 pp. 163., 166.) A két világháború közötti földrajztudomány, részben szintén 
természetföldrajzi okokra hivatkozva, továbbra is a történelmi Magyarországot tekintette 
vizsgálata tárgyának, és földrajzi, gazdasági, társadalmi szempontból is azt elemezte. A 
természetföldrajzi adottságok, vagyis a medence jellegű állam, társadalom és gazdaság fölött 
gyakorolt meghatározó szerepét Cholnoky Jenő a következőképen foglalta össze: „Nem a közös 
nyelv, nem a közös vallás, nem a közös faj teszi a medence lakosságának összetartozandóságát, 
hanem csakis a gazdasági egymásra-utaltság. S ez olyan törvény, amely ellen nincs apelláta” 
(Cholnoky J. 1920 pp. 291.). A magyar társadalmi térszemlélet determinisztikus természetföldrajzi 
hangja és a Kárpát-medence egységes vizsgálata 1949 után némult el egy időre a magyar 
tudományos közéletben, de a rendszerváltást követő publikációk számos szerzője ismét visszatért 
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a teljes Kárpát-medence természeti, társadalmi, gazdasági földrajzának kutatásához (Frisnyák S. 
szerk. 1996, Beluszky Pál szerk. 2005, Dövényi Z. szerk. 2012).  

A magyar földrajztudományban erőteljesen ható természetföldrajzi megközelítés nem 
véletlen. A honfoglalástól 1920-ig (a török hódoltság idejét leszámítva) Magyarország nemzetközi 
összehasonlításban is igen stabil határokkal rendelkezett, amelyek jól körülhatárolt területet fogtak 
közre. (Cholnoky Jenő Európa két legszerencsésebben határolt államának Nagy-Britanniát és 
Magyarországot tartotta [Cholnoky J. 1911.]). Az ország természetes elhatárolást és védelmet 
jelentő külső határai és változatos belső tájegységei meghatározó hatással voltak a gazdasági 
térszerkezet alakulására. Tóth József szerint, noha a Kárpát-medence regionális egységekre 
tagolódásának évszázados fejlődési folyamatai nem fejeződtek be, „másfelől viszont azt kell 
rögzítenünk, hogy a Kárpát-medence egysége megkérdőjelezhetetlen”. (Tóth J. 2003) 

A magyar földrajztudományban - a sok és jelentős lehatárolási kísérlet ellenére – sem a 
Kárpát-medence természeti tájfelosztására (Hajdú Z. 2005), sem társadalmi, gazdasági régióinak 
meghatározására vonatkozóan nem alakult ki közmegegyezés (Gulyás L. 2013). A 
szakirodalomban már a régió fogalmának meghatározására is eltérő megközelítésekkel 
találkozhatunk. A különböző definíciók egyetértenek abban, hogy régiónak belső hasonlósággal 
és egyfajta kohézióval rendelkező térséget kell tekinteni, aminek kialakulásában elsősorban a 
gazdasági tényezők és kisebb mértékben az egyéb társadalomföldrajzi tényezők (kulturális együvé 
tartozás, identitás) játszanak kiemelt szerepet. Abban azonban jelentős a nézetkülönbség, hogy a 
régióképződésben van-e bármilyen szerepe a természetföldrajzi tényezőknek. A 
természetföldrajzi adottságok meghatározó szerepét hangsúlyozó tudósok (Frisnyák S. 1996, 
Beluszky P. 2005) alapvetően a Kárpát-medence természeti nagytájaira alapuló régiófelosztást 
alkalmazzák. A gazdasági, társadalmi tényezők meghatározó jellegét képviselők (Csüllög G. 2001, 
Süli-Zakar I. 2010, Tóth J. 200.)  ellenben különböző gazdaságú, térhasznosítású és funkciójú, 
egymással érintkező tájegységek közötti munkamegosztás (centrum- és perifériatérségek, 
vonzáskörzetek, energiavonalak) alapján álló régiókat határoznak meg, melyek a legritkább 
esetben követik a természetföldrajzi határokat. Csüllög Gábor a téráramlások, piaci 
vonzáskörzetek alapján meghatározott középkori térségeket térkapcsolati régióknak, a dualizmus 
korában kirajzolódó „modernizációs tereket” gazdasági régióknak nevezi (Csüllög G. 2008).  

Mivel a regionalizmus lényege a régiók egyes alkotórészei közötti kapcsolódás, a régiók 
meghatározásához az integráló tényezők vizsgálatára van szükség. Elméleti szempontból 
jelentősnek tartom az áramlásokra, vonzáskörzetekre alapuló régiómeghatározásokat, azonban 
alkalmazásukkal szemben két komoly kifogást is meg lehet fogalmazni. Egyrészt problémának 
látom velük kapcsolatban azt, hogy következetes meghatározásukhoz még napjaink régióinak 
vonatkozásában sem állnak rendelkezésre a szükséges adatok. Ez a probléma ráadásul egyre 
súlyosabbá válik, amint a magyar történelem korábbi időszakaira nézve próbálunk 
megállapításokat tenni. A gazdasági statisztikák a modern korban is alapvetően a gazdasági 
szervezetekre vagy térségekre vonatkozó kibocsátási és teljesítményadatokat tartalmazzák, de nem 
nyújtanak támpontot az egyes tájegységek közötti gazdasági kapcsolatok feltárásához. Egyre 
csökkenő adattartalom mellett, hasonló problémába ütközünk a sokat vizsgált dualizmus kori és a 
18. századbeli térszerkezet vizsgálatánál. A korábbi évszázadokból pedig legfeljebb csak egyes 
oklevelekből, urbáriumokból, összeírásokból nyerhetők töredékes információk, illetve 
településsűrűségre vonatkozó adatok állhatnak rendelkezésünkre. 

A vonzáskörzetekkel és áramlásokkal kapcsolatos régióképzéssel szemben 
megfogalmazható másik probléma az, hogy egészen a dualizmus koráig nem képes a modelljébe 
beleilleszteni a magyar gazdasági kibocsátás túlnyomó többségét adó tevékenységeket. Már a kora 
középkortól kétségtelenül léteztek Magyarországon olyan gazdasági tevékenységek, melyek 
vonatkozásában a Kárpát-medence egységes gazdasági térként, sőt a nemzetközi kereskedelem 
részeként funkcionált (só, nemesfémek, néhány céhes ipari termék kereskedelme, később 
bizonyos időszakokban ezek jelentőségét átvette a bor, a szarvasmarha és a gabona kivitele). 
Jórészt ezekre a gazdasági tevékenységekre épülve erősödtek meg az átkelőhelyeken és a 
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vásárvonalakon létrejött kereskedelmi központok. A sikeres példák ellenére azonban a 15. 
századig a Magyarországon folytatott gazdasági tevékenység túlnyomó részét a természeti 
gazdálkodás, később az önellátó, helyi termelés határozta meg. Az ezt követő évszázadokban 
kialakult korlátozott árutermelés pedig a legtöbb esetben a közeli helyi piacok keretében zajló 
árucsere formájában jelent meg, amivel összefüggésben csak kisméretű vonzáskörzetekről 
beszélhetünk (Berényi I. 2012, Bácskai V.–Nagy L. 1984). A modern ipari árutermelés 
megjelenéséig a magyar gazdasági teljesítmény túlnyomó része regionális méretekben nem állt 
egymással kereskedelmi kapcsolatban, ezért véleményem szerint a munkamegosztás alapján 
történő régióalkotás szigorú logikája alapján a dualizmus koráig gazdasági régiókat nem lehetne 
Magyarországon kimutatni.  

Más kutatókkal együtt (Beluszky P. 2008, Frisnyák S. 1996) úgy gondolom, hogy a 
hasonló természetföldrajzi körülmények között gazdálkodó, hasonló termelési tevékenységet 
hasonló eredményességgel végző gazdálkodók vagy azok integrációs kapcsolatban álló csoportjai 
annak ellenére gazdasági régiót alkotnak, hogy közöttük gazdasági kapcsolódás nem mutatható ki. 
Ezeket a gazdálkodókat környezetük természeti adottságai és termelésük színvonala kapcsolja 
össze még akkor is, ha köztük konkrét gazdasági és társadalmi integráció nem áll fenn. Az ilyen 
gazdasági szereplők tevékenységük során hasonló előnyökkel és hátrányokkal találkoznak, és a 
szűkebb körzetükön túlnyúló tágabb munkamegosztásba is hasonlóképpen kapcsolódnak be. A 
hasonló gazdasági tevékenységek összekapcsolhatóságát bizonyítják a klaszterelemzések 
segítségével végzett regionális vizsgálatok (Nagy M. 2008) is. A fenti megközelítés alapján, 
egyetértek azzal a megállapítással, hogy a helyi termelés és kézműipar által dominált, csak a 
közvetlen környezettel munkamegosztásban álló országrészek gazdasági régióira elsődleges 
hatással a természeti környezet volt (Frisnyák S. 1996). Ez alól kivételt képeznek az országos vagy 
nemzetközi kereskedelembe bekapcsolódó áruk termelői és kereskedelemi elosztó központjai, de 
ezek inkább szigetszerűen jelentek meg a helyi termelés által meghatározott környezetben, 
mintsem régióalkotó tényezőkként. Az ipari tömegtermelés megjelenésével, a vasúti szállítás 
elterjedésével és a Kárpát-medence világgazdaságba való egyre intenzívebb bekapcsolódásával az 
ország gazdasági szerkezete megváltozott, gazdasági régiói is jelentősen átalakultak.  

A tanulmányban Magyarország gazdasági térszerkezetének változásait mutatom be az 
egyes történelmi korszakokban. A gazdasági térszerkezet vizsgálata során a mezőgazdaság, az ipar 
és a szolgáltatások kibocsátásának alakulását tekintem elsődleges régióalakító tényezőnek, amit – 
ahol lehetséges – a kereskedelmi kapcsolatok alapján módosítok. A régióalkotás során a gazdasági 
jellemzőkhöz szorosan kapcsolódnak a társadalmi terek olyan tényezői, mint a népességszám és a 
településszerkezet alakulása, ugyanakkor kisebb súllyal esnek latba a közigazgatási felosztás 
szempontjai. A politikai, közigazgatási térfelosztási szempontokat akkor veszem figyelembe, 
amikor azok olyan elválasztó funkciójú határokat képeznek, amelyek már a gazdasági 
folyamatokat is alapvetően befolyásolják. A történelmi Magyarországon ilyen politikai, 
közigazgatási alapon nyugvó, ugyanakkor régióképző erővel is bíró elválasztás működött 
Horvátország (Horvát-Szalvónország) vonatkozásában, a hódoltság korában három részre 
szakadt ország egyes részei között, valamint az Erdélyi Fejedelemség tekintetében az 1711 és 
1867 közötti időszakban. Az ezen határok által elválasztott térségek között nemcsak hatalmi, 
hanem a termelést és a kereskedelmet érintő elválasztások is létrejöttek, ami indokolttá teszi eltérő 
gazdasági régióba való sorolásukat.  

A magyar gazdaság térszerkezetének alakulása tekintetében a dualizmusig a 
természetföldrajzi hatások túlsúlyáról beszélhetünk, amit később fölülírnak más gazdaságtelepítési 
tényezők. A gazdasági régiók vizsgálatához ezért fontos keretet teremt Magyarország természeti 
nagytájainak áttekintése. 
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3. A történelmi Magyarország természeti nagytájai 

 

A Magyar Korona országai, azaz a Magyar Királyság és Horvátország 900 évig viszonylag állandó, 
mintegy 325 ezer km2 kiterjedésű területe változatos tájegységeket foglalt magában. Az ország 
természet adta határait nyugaton az Alpok, északon, keleten és részben délen a mintegy 1500 km 
hosszan húzódó Kárpátok, délen a Balkán-masszívum és a Dinári-Alpok hegységei alkották. A 
Kárpát-medencén természetes, széles kaput képez nyugaton a Kisalföld és a Bécsi-medence 
közötti összeköttetés, valamint délen a Száva menti síkság és a Morava folyó völgye. A teljes 
Kárpát-medence mintegy fele, 150 ezer km2,  200 méternél alacsonyabban fekvő alföld és 
folyóvölgy, negyede 200 és 500 méter magasság közé eső dombvidék, hegyláb és medence, 
további egynegyede 500 m fölé emelkedő hegyvidék. Az ország természeti tájfelosztásában (némi 
módosítással) Bulla Béla és Mendöl Tibor (Bulla B.–Mendöl T. 1947; 1999), illetve Beluszky Pál 
(Beluszky P. 2005) felosztását követem (1.ábra). 

 
1.ábra: A történelmi Magyarország természeti nagytájai. Forrás: Saját szerkesztés. 
Grafika: Simon Bertalan 
 

A Kárpát-medence leghangsúlyosabb nagytája a 110 ezer km2-nyi Nagyalföld, földszerkezetét 
tekintve megsüllyedt medence és folyóvízi hordalékkal feltöltött síkság. Morfológiailag a 
Nagyalföld részét képezi a Dráva torkolata, a Száva és a Duna találkozásánál fekvő Szerémség, 
délkeleten a Temesköz, sőt a Duna jobb partján fekvő Mezőség is. Bár földszerkezetileg a 
Nagyalföld egységes táj, de a folyószabályozások előtt gazdasági hasznosíthatóság szempontjából 
4 eltérő tájtípust foglal magában: az alacsony ártereket (szinte folyamatosan vízzel borított 
mocsarak, lápok), a csak áradások idején átmenetileg vízzel borított magasabb ártereket, az 
árvízmentes lösztáblákat és a homokhátságokat. A folyószabályozások előtt a Nagyalföld 
területének fele folyamatosan vagy átmenetileg (gyakorlatilag évente) elöntött ártér, mocsár, láp 
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volt. Az ármentes felszínek közül a löszfelszínek a szántóföldi művelés fő területei. A 
homokhátságok felszínét a honfoglalás idején ligetes erdők borították.  

A Nagyalföldhöz hasonló szerkezetű, de kisebb kiterjedésű természeti nagytáj a 14 ezer 
km2 területű Kisalföld. A térség talaja a Duna feltöltött hordalékaiból épült fel. A felszín 
ugyanakkor változatosabb, mint a Nagyalföldön, területén erodálódott hegylábfelszínek, 
tanúhegyek is találhatók. Itt is kialakultak mocsaras, lápos és árvízjárta területek, azonban a 
Kisalföldnek arányaiban jóval nagyobb területe alkalmas a szántóföldi gazdálkodásra.  

A Dunántúl, mint nagytáj területén 3 eltérő tájegység található. A Nyugat-magyarországi 
peremvidékhez tartozik a Keleti-Alpok néhány középhegység méretű nyúlványa és két további 
dombvidék. A közeli Alpok miatt ez viszonylag csapadékos terület. A Dunántúli-dombvidék a 
Balatontól délre, a Dunáig és a Dráváig húzódó alacsony dombos térség. Szigetszerűen emelkedik 
ki belőle a Mecsek. A dunántúli nagytáj északi részén húzódó Dunántúli-középhegység 200 km 
hosszú, 40 km széles, medencékkel, keresztvölgyekkel jól tagolt középhegység. A Dunántúl 
felszínét természetes állapotában a dombságokon tölgy-, a középhegységekben bükkerdő 
borította, talaja általában alacsony termőképességű, a települések az irtványokon jöttek létre, 
átlagosan kis lélekszámmal. A Dunántúli-középhegység hegylábainál húzódó vásárvonalon 
azonban az ország történelme során a legjelentősebb gazdasági és állami funkciójú városok jöttek 
létre.  

A Felvidék tájegységét a Kárpátok északnyugati és északkeleti vonulatai jelentik. Az 
Északnyugati-Kárpátokban terjengős fennsíkok, jól járható szorosok találhatók, melyek lehetővé 
teszik az összeköttetést a Morva-medence és Galícia felé. Az alacsonyabb vonulatokban lezajlott 
vulkáni utóműködés eredményei a középkorban európai jelentőségű nemesfémbányászat alapját 
képező arany-, ezüst-, réz-, és ólomlelőhelyek. Az Északkeleti-Kárpátok hegyháta egybefüggő, 
folyóvizek, medencék alig tagolják. A Felvidék nagytája éghajlatában csapadékos és hűvös, 
felszíne sűrű bükk és fenyőerdőkkel borított. A falvak az északnyugati területeken a medencékben 
és a folyóvölgyekben, északkeleten a folyóvölgyekben húzódnak. 

Erdély domborzatilag is elkülönül a Kárpát-medence belső részeitől, maga is 
hegykoszorúval elkerített, tagolt, dombvidéki jellegű medence. Míg azonban a Keleti- és Déli-
Kárpátok magas falai egyértelműen elhatárolják ezekben az irányokban, a Kárpát-medence belseje 
felé széles, könnyen járható folyóvölgyek és alacsony hágók vezetnek (Szamos, Sebes-Körös, 
Maros völgye). Az Erdélyi-medence az Alföldhöz hasonlóan megsüllyedt medence, de sokkal 
magasabban fekszik annál (5-600 m tszf.). Erdély medencéjét nem tölti ki feltöltött folyóhordalék, 
talajából hiányzik a lösz, agyagos, alacsony termőképességű összetevőkből áll. A medence közepét 
erdős sztyepp borította, amelyet az emberek könnyen birtokba vettek. A Keleti- és Déli-Kárpátok 
2000-2500 m magas. Egyes vonulatok között kicsi, de tökéletesen zárt medencék alakultak ki, 
amelyekben zárt életterek jöttek létre. Az Erdélyi-érchegységben nemesfémeket, a Déli-Kárpátok 
medencéiben jó minőségű szenet és vasércet, a Keleti-Kárpátokban sót bányásztak.  

A Magyar Korona társországa, Horvátország (Horvát-Szlavónország) 
természetföldrajzilag ugyan nem tekinthető önálló nagytájnak, de mindvégig fennálló 
közigazgatási elkülönültsége miatt a természetföldrajzi felosztásban is indokolt önálló egységként 
kezelni. Horvátország területe 3 tájegységre tagolható. A Kárpát-medence részének tekinthető 
Dráva–Száva köze nyugati fele a Nagyalföld, keleti része a Dunántúli- dombvidék folytatása. 
Horvátország délnyugati része a Dinári-Alpokhoz tartozó Karszt-hegység területén fekszik. A 
Karszt-hegységet eredetileg sűrű erdők borították, amit a velencei fennhatóság alatt kiirtottak. Az 
erózió a termőréteget lemosta, a hegység felszíne kopasz, alig lakott. Horvátország harmadik 
tájegysége a Karszt-hegység adriai lejtője, mediterrán vidék.  
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4. A középkori Magyarország gazdasági nagyrégiói 

 

Középkori külföldi utazók Magyarországot „legelőkben, kenyérben, húsban, aranyban és 
ezüstben bővelkedő földnek” írják le, amely „halakban minden országnál gazdagabb” (Zolnay L. 
1977). 

A Kárpát-medence benépesítése a honfoglalás után még évszázadokig elhúzódott, sőt 
egyes értelmezések szerint a Kárpátok bizonyos részeinek ember általi birtokba vétele csak a 20. 
században fejeződött be (Beluszky P. 2005). A honfoglalás idején a magyarság szállásterülete a 
medence mintegy kétharmadára (mintegy 220 ezer km2-re) terjedhetett ki, a tölgyerdő zónájáig 
(Bulla B.–Mendöl T. 1947, 1999). Az országot határoló gyepűelve egyre szűkebb területre 
szorítása és a külföldiek Magyarországra történő jelentősebb arányú beköltözése a 12. században 
indult meg, elsősorban a környező területek szláv és román népessége, másrészt többek között 
német, vallon bevándorlók által.  

A magyar középkor a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából maga is szakaszokra 
osztható. A 13. század közepéig a magyar gazdaságban az önellátó, természeti gazdálkodás volt az 
uralkodó, az Európában kibontakozott mezőgazdasági forradalom csak fokozatosan terjedt el. A 
kézművesség főleg az egyes földesurak, egyházi központok közelében működő helyi mesterekre 
korlátozódott. A bányászatot eleinte csak a sóbányászat képviselte, majd a 13. századtól zajló 
szász betelepítésekkel nyert teret az intenzívebb nemesfémbányászat (Berényi I. 2012). Az 
alapjaiban Szent István által lefektetett megyerendszer a 13. század közepéig még a királyi 
birtokigazgatás és gazdálkodás területi egységeiként funkcionált, egyben az állandóan úton lévő 
királyi udvar ideiglenes tartózkodási helye volt. A megyeszékhelyek gyakran változtak, és „csak” 
katonai, igazgatási központként működtek, gazdasági értelemben nem voltak igazi városok. 
Rendelkeznek ugyan némi közigazgatási és gazdasági funkcióval (törvénynapok, templom, 
vásárok, pénzváltás), de nem voltak a kereskedelemből, kézműiparból autonóm módon 
kifejlődött csomópontok. Nyugati és arab utazók igazi városként ekkor még csak Fehérvárt és 
Esztergomot írták le (Székely Gy.–Bartha A. 1987).  

A tatárjárás után bekövetkező újjáépítés és betelepülések után, a 13. század végén kezdett 
a természeti gazdálkodás egyre több helyen az árutermelés, a társadalmi munkamegosztás és a 
kereskedelem irányába változni. Erre az időszakra terjedt el az európai agrárforradalom 
újításainak átvétele, ami megkettőzte a hozamokat és lehetővé tette a paraszti eredetű tömegáru 
piacra jutását. A lakosság és a gazdaság növekedése, az árutermelés és kereskedelem kiterjedése a 
15. század végéig tartott. A 15. századra nagyjából befejeződött a Kárpát-medence területeinek 
birtokba vétele (Csüllög G.–Frisnyák S.–Tamás L. 2014). 

A természeti gazdálkodás évszázadaiban a lakosság a legsűrűbben a Dunántúlt, különösen 
annak az Óbuda-Esztergom-Fehérvár-Pécsvárad-Drávaszabolcs közötti fejedelmi szállásterületét, 
később a Kisalföldet, délen a Szerémséget vette birtokba, az Alföld és Erdély ritkábban lakott 
volt. Az árutermelés és kereskedelem fellendülésével a városfejlődésre Magyarországon is a 
településföldrajz általánosan beazonosított erői hatottak. A legfontosabb településfejlesztési 
energiák az egyes tájegységek (alföldek és a hegyvidékek) találkozásánál létrejövő vásárvonalakban 
mutatkoznak meg. A kereskedelemi utak átkelőinél jöttek létre a kapuvárosok vagy hágóalji 
települések, zárt tájegységek központjaiban a medenceközponti városok. A városfejlődés korai és 
szintén fontos tényezője a nemesfémbányászatra és a sóelosztásra települt városok kialakulása 
volt.  

A fenti jellemzők alapján a középkori Magyarország gazdasági régióit véleményem szerint 
az alábbiak szerint azonosíthatjuk be (2.ábra): 
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2.ábra: A középkori Magyarország gazdasági nagyrégiói. Forrás: Saját szerkesztés. 
Grafika: Simon Bertalan 
 

Mivel a Nagyalföld fele ártér és árvízjárta legelő volt, ezeken a területeken és a szántóföldi 
termesztésre kevésbé alkalmas homokhátságokon külterjes állattartás vált uralkodóvá. A 
folyamatosan vízzel borított területeken az emberek szigetszerűen éltek a magasabb helyeken, és 
halászatot, vadászatot, a vízszintingadozáshoz alkalmazkodó ártéri gazdálkodást folytattak 
(Andrásfalvy B. 2007). Intenzívebb földművelés a lösz- és homokhátságok ármentes felszínein 
alakult ki. A falvak gyakran a folyóvizek közelében jöttek létre, azonban a térség felszíni vizei 
állandó mozgásban voltak. Részben ezekre a természeti okokra visszavezethetően, részben pedig 
arra, hogy a kora középkorban az Alföld jelentős részét kitevő kun és a jász autonóm területeken 
a félnomád életforma volt az uralkodó, az alföldi falvak kevésbé voltak állandóak és helyhez 
kötöttek, mint más régiók települései (Pálóczi H. A. 1998). A Nagyalföld tájtípusainak tájhatárain 
is létrejöttek vásárvonalak. Debrecen az Alföld egy nagy ármentes szigetének középpontjában, a 
homokos Nyírség és a löszfelszínes Hajdúság tájhatárán, és az ártéri gazdálkodást folytató 
Nagykunság, Hortobágy, Sárrétek közelében fejlődött ki. Jelentős vásárvonal az Alföld és a 
környező hegységek érintkezésénél és a szállítás szempontjából fontos vízi utak találkozásainál 
alakult ki (Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti). Vízi átkelőhelyeknek köszönhették a 
fejlődésüket más városok (Szeged, Szolnok, Mohács, Baja). A 14. századra már a Nagyalföldön 
élő kunok és a jászok autonóm társadalma is átalakult, a nehézlovasság előtérbe helyezése 
szükségszerűen vezetett a katonáskodásból kiszorult elemek jobbágyságba süllyedéséhez és társaik 
felfegyverzése érdekében történő megadóztatásához. 

A Kisalföld már a kora középkortól az ország egyik legfontosabb és legfejlettebb régiójává 
vált. Folyamatosan viszonylag sűrűn lakott vidék volt, jó szántóföldi gazdálkodási adottságokkal, 
ahol a kereskedelem és az igazgatási funkciók egyaránt erőteljesen hatottak a városfejlődésre. A 
mezőgazdaság fejlődését a térség kapujellege, Ausztria közelsége is támogatta. A kora középkortól 
ezen a tájon, az ún. Morva-kapun keresztül bonyolódott le egész Magyarország, sőt a Balkán, 
valamint a Közel-Kelet kereskedelmi és migrációs forgalmának egy része is a Nyugattal (Kitanics 
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M. 2007). A kereskedelemben a Duna fontos szerepet játszott. Kapuvárosként erősödött meg 
Sopron, Pozsony és Nagyszombat, Nyitra igazgatási, uralmi központ, Győr fontos átkelőhely és a 
Bécs felé tartó utak csomópontja volt (Bulla B.–Mendöl T. 1947, 1999).  

A honfoglalást követően a Dunántúlon alakultak ki az ország kormányzati, egyházi 
központjai és első valódi városai. A Dunántúl Római Birodalomtól örökölt kultúrtáj jellege nem 
enyészett el teljesen a honfoglalás idejére, léteztek erdőirtások, szántók, szőlőművelés és kövezett 
utak is. A Nyugat-magyarországi peremvidéken észak-déli irányban fontos kereskedelmi utak 
haladtak át (Borostyán út), közelében kézműves, árutermelő települések jöttek létre (Kőszeg, 
Szombathely). A dombvidék belsejében ellenben kis létszámú, archaikus falvak telepedtek meg 
(Őrség, Vendvidék, Göcsej, Vasi-Hegyhát területe). A Balatontól délre eső dombvidéken nem 
vezettek át fontosabb kereskedelmi utak, a mezőgazdasági tevékenység és az árutermelés szerény 
méretű maradt. Valódi várossá csak a vásárvonalon kialakult Pécs vált. A Dunántúli-
középhegység a Kisalföldet és a Dunántúlt, valamint Kisalföldet és a Nagyalföldet is elválasztja 
egymástól. Hágóin és kapuvárosain keresztül került kapcsolatba egymással a „két alföld népe”, 
ami a középkori és a későbbi Magyarország legfontosabb városainak létrejöttét eredményezte 
(Esztergom, Visegrád, Buda, Székesfehérvár, Veszprém) (Prinz Gy. 1914 pp. 183.). Az öt város 
által körülhatárolt térség a középkori Magyarország „core area-jának”, szívterületének tekinthető. 
A kora középkorban az országon átutazó kereskedők számára előírt „útkényszer” és 
„árumegállító jog” Esztergomon való áthaladásra kényszerített, ami jelentősen hozzájárult a város 
kereskedelmi központtá válásához. Két másik keresztvölgy bejáratánál települt a szakrális 
központnak számító Fehérvár és Veszprém. Buda és Pest környékén a Duna nemzetközi vízi útja 
keresztezte a Dunántúli-középhegység vásárvonalát és a legfontosabb kelet-nyugati belső 
szárazföldi utat. A Kisalfölddel együtt a Dunántúl volt a középkori Magyarország legsűrűbben 
lakott része, itt volt a legtöbb nagyváros, és a legsűrűbb a kolostorok hálózata (Pannonhalma, 
Bakonybél, Tihany, Szentgotthárd, Zirc, Pécsvárad). 

A Felvidék földrajzilag viszonylag egységes természeti tája gazdasági szempontból két, 
egymástól elkülönülő részre osztható. A Kárpátok teljes vonulatára érvényes, hogy a benne rejlő 
nemesfémlelőhelyekre települve bányavárosok jöttek létre, a folyóvölgyekben kereskedelmi utak, 
a hegyközi medencékben földművelésre alkalmas területek találhatók. A Nyugati-Felvidék 
azonban gazdasági fejlettségével kiemelkedett a Kárpátok térségei közül, és gazdag 
városhálózatával, patrícius lakosságával, a késő középkori Magyarország legvárosiasabb részévé 
fejlődött. A falvak lakói azonban a mezőgazdasági adottságok miatt szegények maradtak. A 
Szepességi-medencébe a 12–13. században telepített német lakosság a helyben talált 
ásványkincsek kitermelésével, kézműves munkájával, kereskedelmi tevékenységével Magyarország 
egyik legfejlettebb, legurbanizáltabb kistáját hozta létre. A kereskedelmi utakra és a nyersanyagok 
feldolgozását jelentő kézműiparra alapozódott többek között Kassa, Késmárk, Eperjes és Bártfa 
fejlődése. A nyugatabbra fekvő bányavidékeken gazdag bányavárosok alakultak ki (Selmecbánya, 
Körmöcbánya, Besztercebánya stb.)  

A Keleti-Felvidék jóval kisebb kiterjedésű, mint az északnyugati rész. Legfontosabb 
vásárvárosaivá Ungvár és Munkács váltak. Ásványkincsekben csak a délkeleti hegységek 
gazdagok, ezekre települt Nagybánya, Felsőbánya, Kapnikbánya nemesfémbányászata. Az ércek 
és (a Máramarosi-medencén kívül) a jelentősebb medencék hiánya hozzájárult a térség 
szegénységéhez. Máramarosban a fa és a só fontos árucikk volt, a Tiszán juttatták el a nagy 
elosztó központokba, Tokajba és Szolnokra.  

Erdélyben, mint kiterjedt autonómiákkal rendelkező országrészben, a föld általános 
magántulajdonba kerülése az ország más tájaihoz képest később, és töredékesebb formában 
valósult meg. A kora középkori királyi hatalom szempontjából az itteni helyi igazgatás fő feladata 
a só biztosítása volt, valamint a védelem a besenyők és a kunok ellen. A középkori Erdély 
könnyűlovas ellenségei miatt fennmaradt a székelyek könnyűlovas harcmodora és jó ideig az ezt 
megalapozó, személyi szabadságon alapuló társadalma is. A szászoknál ezzel ellentétben már 
kezdetektől fennállt a katonáskodó birtokosok és a földműves parasztság elkülönülése. A 14. 
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század második felétől a szász autonómia irányítási jogait a megerősödő városok gazdag 
polgáraiból álló vezető testületek kezdték gyakorolni a környezetükben lévő falvak lakossága 
felett. A 15. századra szilárdult meg Erdély rendi szerkezete is, amely a magyar vármegyék, a 
székely és a szász székek szövetségéből állt. Jelentősebb városok csak Szászföldön és az ország 
belseje felé vezető kapuban alakultak ki. A szász városok megerősödése a 14. században indult 
meg, ekkor még jövedelmüket alapvetően a havasalföldi és moldvai vajdaságok felé irányuló 
kereskedelemből nyerték, az erdélyi ipar termékei csak a 15. század közepétől jelennek meg a 
keleti piacokon. A 15. századi vámszabályzatokban már változatos erdélyi termékekkel (ruhák, 
edények, kések, fegyverek, fémkészítmények, ötvösmunkák, pergamen, papír, élelmiszerek) 
találkozhatunk (Makkay L.–Mócsy A. 1987). Mivel Nagyszeben, Brassó és Beszterce árumegállító 
joga és földrajzi elhelyezkedése révén uralta a Kárpátokon túli kereskedelmet, sem a magyar (Dés, 
Torda, Gyulafehérvár), sem a székely városok (Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Udvarhely, 
Sepsiszentgyörgy), sőt a többi szász város (Szászsebes, Medgyes, Segesvár, Szászváros) sem volt 
képes versenyezni velük. Ehhez egyedül a Magyarország belső területeiről Erdélybe vezető 
kereskedelemi utak találkozásánál fekvő Kolozsvár tudott „felnőni”. Kolozsvárott már a 14. 
században erőteljesebb iparosodás következett be, mint a szász városokban, ami a környék 
magyar jobbágylakosságát is a városba vonzotta. 

A 8–9. században a dalmát tengermelléken és a horvát Karszt-hegység területén létrejött 
horvát állam északon a Kulpa, az Una és a Vrbas középső folyásáig terjedt (Sokcsevits D.–Szilágyi 
I.–Szilágyi K. 1994). Az első horvát király, I. Tomislav idejében a Száva–Dráva közének nyugati 
része valószínűleg a senki földje lehetett, míg Kelet-Szlavóniát a magyar népesség vette birtokba. 
Dalmácia fontosabb városai a 9–10. században hol Bizánc, hol a római pápa, hol pedig Velence 
fennhatósága alá tartoztak, de bennük a horvát lakosság fokozatosan többségbe került. A 
trónviszályokba merült Horvátország az 1100-as évek elején lépett perszonálunióra 
Magyarországgal, majd rövid időn belül Dalmácia is magyar uralom alá került. „1526-ig a 
Rijekától a Neretváig terjedő Horvátország, illetve a Zágráb, Kőrös és Varasd vármegyéket 
felölelő Szlavónia a Magyar Királyság integráns része maradt, miközben Dalmácia az 
erőviszonyok kedvezőtlen alakulása miatt a 15. század elejétől már a Velencei Köztársasághoz 
tartozott” (Kitanics M. 2014. pp. 14.). 

Horvátország természeti tájai kevés ásványkincset kínálnak, de fontos kereskedelemi utak 
vezetnek át rajtuk. Zágráb a Déli-Alpok és a Zágrábi-medence találkozásánál, valamint az Itáliába 
tartó utak csomópontjaként kialakult kapuváros, a legsűrűbben lakott Zágrábi-medence és az 
egész horvát államigazgatás központjává vált. Zimony átkelőhelyként, Verőce, Vinkovce, 
Vukovár vásárvárosként alakult ki. 

 
5. A hódoltság korának gazdasági nagyrégiói 

 

Zrínyi Miklós költő és hadvezér a 17. századot a magyar romlás századának nevezte, de 
történelmi távlatból a 16. és a 17. századra egyaránt ráillik ez az elnevezés. A vizsgált kétszáz 
évben az ország sorsát két nagy hatású, az Oszmán Birodalom terjeszkedésére visszavezethető 
fejlemény határozta meg. Ázsiai és európai területfoglalásai következtében a törökök ellenőrzése 
alá kerültek a keletről nyugatra vezető (korábban Magyarországon is áthaladó) kereskedelemi 
utak. Az új útvonalak keresése váltotta ki az Európa atlanti partjairól kiinduló földrajzi 
felfedezéseket. A felfedezett kontinensekről Európába áramló nemesfémek, gyarmati áruk, 
valamint az ezzel egy időben kibontakozó reformáció Nyugat-Európában az ipari fejlődés és 
tudományos gondolkodás megerősödéséhez, és a feudális viszonyok bomlásához vezetett. Az 
ipari termelés és a kereskedelem súlypontja Észak-Itáliából, Közép-Európából és a déli, illetve 
keleti német tartományokból az Atlanti-óceán partjára tevődött át. 

Ennél rövidebb távú, de súlyosabb negatív hatással járt Magyarország sorsára nézve az 
Oszmán Birodalomtól elszenvedett katonai vereség, az ország három részre szakadása, és 
tartósan az Oszmán, valamint a Habsburg Birodalom hatalmi befolyása alá kerülése. Mindez 
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ráadásul úgy valósult meg, hogy az egyes országrészek a két birodalom egymással harcban álló 
pufferzónájává váltak. 1526-tól a kettős királyválasztással az ország először két részre szakadt, míg 
a középső rész a háborús dúlások színterévé vált (Pach Zs. P.–R. Várkonyi Á. 1985). A három 
részre szakadás 1541-ben, Buda török elfoglalásával következett be. A 16– 17. század szinte 
folyamatos háborúi, a portyázó csapatok dúlásai, a nagyarányú belső vándorlás hátrányosan 
érintette a magyar népesség számának alakulását, miközben ezek az évtizedek Európa nagy részén 
a népességrobbanás évszázadai voltak. A Mediterráneum lakossága a 16. században 
megkétszereződött, Észak- és Nyugat-Európa lakossága másfélszereződött, az európai 
nagyvárosok lélekszáma 100–200 ezer fölé emelkedett. Magyarország népessége az 1494–95. évi 
összeírás alapján 3,5–4 millió főre tehető, és becslések szerint az ezt követő két évszázadban 
mindvégig ennek alsó határa közelében alakulhatott, de ezen belül a magyar etnikumú népesség 
száma jelentősen csökkent (Dövényi Z.–Tóth J. 2012). 

A Magyarország szempontjából alapvetően kedvezőtlen geoökonómiai átrendeződés 
ugyanakkor egy kedvező fejleménnyel is járt: a nyugati ipar és kereskedelem fellendülése, valamint 
a népességrobbanás jelentősen megemelte az élelmiszerek és nyersanyagok iránti igényt, amit az 
Amerikából beáramló nemesfémek árnövelő hatása tovább erősített. Az agrárárak emelkedése a 
harmincéves háború dúlásai következtében, a 17. század elején tört meg, és a század hátralevő 
részében az árak már csökkenést mutattak. Az agrárkonjunktúrára Magyarország a háborúk és az 
ország szétesése ellenére rá tudott csatlakozni, ezért a 16. század még egyes térségek, települések 
és társadalmi rétegek számára hozott némi föllendülést, a többség számára azonban a 
visszacsúszást vagy akár az eltűnést is eredményezte. A 17. században azonban már majd minden 
szereplő és térség sorsában a helyzet romlása figyelhető meg (Pach Zs. P.–R. Várkonyi Á. 1985).  

A 16. század agrárkonjunktúrájába Magyarország elsősorban a marhaexporttal 
kapcsolódott be, ami nagyobb volumenű és meghatározóbb üzletággá vált, mint a középkori 
nemesfémkivitel. A lábon történő szállításra a hosszúszarvú, nagytestű, magyar szürke marha 
kiválóan alkalmasnak bizonyult, húsa is ízletesebb volt az Európában ismert fajtákénál, 
kialakulásának és a világkereskedelembe való berobbanásának előzményei azonban ma is 
rejtélyesek (Zolnay L. 1977). Az 1580-as években évi 120–150 ezer marhát hajtottak Nyugatra, 
sőt valószínűleg egyes kiemelkedő években évi 200 ezer marha exportjára is sor kerülhetett. Az 
agrárkonjunktúra másik sikertermékévé a bor vált. A nyugati irányú export nagy részét Nyugat-
Magyarország borvidékei adták, a lengyelországi viszonylatot pedig az Északi-középhegység déli 
lejtői és a Hegyalja szolgálta ki. A fejlett borvidékek szomszédságában szintén fejlett, árutermelő 
gabonatermesztő térségek alakultak ki, amelyek ellátták a szőlőműveléssel és kereskedelemmel 
foglalkozó városokat gabonával. Az ország fejletlenebb részein azonban az önellátó gazdálkodás 
érvényesült (Beluszky P. 2008). 

A katonai, politikai, gazdasági tényezők jelentős változásokat eredményeztek az ország 
térszerkezetében. A háborúk, a török és tatár betörések ellenére a királyi Magyarország és Erdély 
területén a gazdaság a korábbi évszázadokban kialakult struktúrában működött tovább. A 
hódoltsági területen azonban a tájhasználat alapvetően átalakult (Frisnyák S.–Csüllög G.–Tamás 
L. 2015.) Számos korábbi ipari, kereskedelmi központ török támaszponttá vált, és ezáltal sokat 
veszített gazdasági jelentőségéből. Más, korábban jelentéktelen települések ugyanakkor a 
kedvezőbb fekvésükből fakadó önállóság kihasználásával be tudtak kapcsolódni az árutermelésbe 
és a kereskedelembe. Hanyatlásnak indultak Magyarország korábban fontos városai, mint 
Esztergom, Fehérvár, Pécs, Visegrád, de veszített gazdasági jelentőségéből Buda és Pest is. Mivel 
a nyugat-európai iparcikkek a magyarországi gyártókat kiszorították a hazai piacokról, a szövő és 
posztóiparra épülő szepességi és erdélyi szász városokban a termelés súlyos visszaesése 
következett be. Egyedül az ötvösipar élte túl hanyatlás nélkül a korszakot. Kolozsváron, a 
felvidéki bányavárosokban, Kassán, Debrecenben tömegesen telepedtek le a török elől menekülő 
vagyonos kereskedők, iparosok, értelmiségiek és nemesek, és sok helyen új, pezsgő kulturális 
életet alakítottak ki (Makkai L.–Szász Z. 1986). A 16. századi agrárkonjunktúra a királyi 
Magyarországon és Erdélyben a jobbágyföldek kisajátítását, és a földesúri magángazdaságok, 
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majorságok kialakulását idézte elő. Mindez együtt járt a jobbágyok szabad költözési jogának 
eltörlésével és robotterheinek megnövelésével (második jobbágyság).  

A középkorhoz képest az ország gazdasági térszerkezetét alakító erők alapvetően 
megváltoztak, közülük a legmeghatározóbbnak a hatalmi, katonai felosztás bizonyult. A három 
országrész egymástól eltérő jellegzetességeket mutat, ezért a hódoltság korának gazdasági 
nagyrégióit helyesnek látszik a politikai felosztás alapján meghatározni (3.ábra).  

 

 
3.ábra: A hódoltság kori Magyarország gazdasági nagyrégiói. Forrás: Saját szerkesztés. 
Grafika: Simon Bertalan 
 

A leglátványosabb térszerkezeti átalakulást a hódoltság alá került területek élték át. Lakosait 
részben elhurcolták a törökök, részben más országrészekbe vagy a mezővárosokba menekültek. 
Az Oszmán Birodalom kádihivatalok szervezésével több kísérletet tett arra, hogy jelenlétét, 
életformáját, a Balkánhoz hasonlóan, tartóssá tegye a meghódított országban, de ezek a kísérletek 
nem jártak számottevő eredménnyel. Ehelyett a hódoltság belső és peremterületein egyaránt az 
állandó háborúra rendezkedtek be a felek (Hegyi K. 1976). Az Oszmán Birodalomban egyedülálló 
módon, a török adóztatás mellett az elmenekült nemesek is igyekeztek adót szedni korábbi 
alattvalóiktól (kettős adóztatás), a magyar végvári katonaság pedig gyakran mélyen behatolt a 
hódoltsági területre. A török helyőrségek és hivatalok városai gazdaságilag és lakosságukban 
visszafejlődtek. Két településtípus azonban erősödni tudott a hódoltság körülményei között. A 
hódoltság belsejében fekvő mezővárosokat a törökök kockázat nélkül magukra hagyhatták, ennek 
köszönhették önállóságukat. A közvetlenül a török kincstár tulajdonába került, ún. khászvárosok 
erőteljes fejlődésnek indultak (Bulla B.–Mendöl T. 1947, 1999). Tipikus nagy mezővárossá 
fejlődött Hódmezővásárhely, Nagykőrös, Kecskemét, Cegléd. A határterületeken fekvő, olyan 
jelentősebb városok, amelyekben nem volt török adminisztráció és hadsereg (Debrecen, Miskolc, 
Rimaszombat), annak köszönhették viszonylagos önállóságukat, hogy a hódítók a magyar 
katonaság támadásai miatt voltak kénytelenek magukra hagyni őket. Közülük a három országrész 
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határán fekvő Debrecen vált a leghatalmasabbá. Életét viszont megnehezítette, hogy mindhárom 
országrész felé adóznia kellett (Pach Zs. P.–R. Várkonyi Á. 1985). 

A hódoltság korának gazdaságilag legfejlettebb országrésze a királyi Magyarország volt. A 
gazdasági, politikai, katonai változások azonban itt is jelentősen átalakították a térszerkezetet. A 
16. század első felében még a Fuggerek és más délnémet vállalkozók hatalmas összegű 
beruházásokkal futtatták fel az északnyugat-felvidéki bányák nemesfém- és rézkitermelését, a 
világkereskedelmi átrendeződés következtében azonban ezek a bányák versenyképtelenné váltak. 
A bányavárosok 16–17. századi visszafejlődésével szemben, a marhakereskedelemnek 
köszönhetően jelentős fejlődést éltek át a kereskedelem útjába eső kapuvárosok (Pozsony, 
Nagyszombat). A bortermelés és -kereskedelem következtében erősödött meg Sopron, Ruszt, 
Kőszeg és Szombathely. A nyugat-magyarországi fejlett városok előnyös fekvésüket kihasználva 
(az országban egyedüliként) élénk gabonaexportot is bonyolítottak az osztrák tartományok felé. 
Kassa, Bártfa és Eperjes posztóipara visszaesését a Hegyalja felől Lengyelország irányába történő 
borkereskedelemmel pótolta, kihasználva a lengyel gabonakonjunktúra következtében a magyar 
borok iránt megnőtt keresletet.  

A mohácsi vereséget követően Horvátország az Una folyó vonaláig, a korábban többnyire 
magyar igazgatású Szlavónia pedig Varasd vármegye kivételével teljes egészében oszmán uralom 
alá került. A török előrenyomulás elől a horvát lakosság Szlavónia észak-nyugati részébe, valamint 
Itáliába és Nyugat-Magyarországra menekült (Kitanics M. 2014). Az áttelepülő horvát 
nemeseknek köszönhetően Horvátország elnevezése fokozatosan Nyugat-Szlavóniára is átterjedt 
(Sokcsevits D.–Szilágyi I.–Szilágyi K. 1994). A Habsburg-irányítás alá került Horvátország és 
Szlavónia a királyi Magyarország határvidékeihez hasonló helyzetbe került. Zágráb megmaradt az 
országrész központjának, Szlavónia központjává Varasd vált, egyre jelentősebb kapuvárossá 
erősödött a Károly főherceg által 1579-ben alapított Károlyváros. A 16–17. században a 
fontosabb horvát városoknak az Itáliába irányuló marhakereskedelem kínált magas jövedelmet. 

Erdély a Török Birodalom hűbéres államává vált és viszonylagos függetlenséget tudott 
fenntartani a hódoltság korában. A többi országrésszel folytatott kereskedelem alacsony szinten 
maradt. Erdélyben nem alakult ki a másik két országrészben helyenként domináns monokultúrás 
mezőgazdasági árutermelés. A parasztgazdaságokra az önellátás volt a jellemző, a második 
jobbágyság elemei is csak mérsékelten érvényesültek. A területet a 16. századi agrárkonjunktúra és 
annak a 17. századi megtorpanása is sokkal kevésbé érintette, mint a királyi Magyarország és a 
hódoltság árutermelőit (Makkai L.–Szász Z. 1986). Az önálló fejedelemség az erdélyi gazdaság 
számára többnyire virágzó korszakot hozott. Gyulafehérvár fejedelmi és kulturális központként, 
Kolozsvár és a kiemelt szász városok a kézműipar és a kereskedelem központjaiként tovább 
erősödtek.  

 
6. A feudalizmus záró szakaszának (1711–1848) gazdasági nagyrégiói 

 

A török kiűzését eredményező felszabadító háborúkat természetszerűen a hódoltsági települések 
szenvedték meg a leginkább. Az ezt követő kuruc háborúk azonban a volt királyi Magyarország 
településeit pusztították elsősorban, néhány fontosabb várost a szembenálló felek többször is 
felégettek. A háborús rombolások hatását tetőzték be a 17–18. században gyakori pestisjárványok. 
A szatmári béke, a Temesköz 1718-as visszafoglalása és a Pragmatica Sanctio a magyar 
nemességnek a Habsburg-uralkodóházzal való kiegyezését hozta el. Ezzel kezdetét vette egy 
nyugodtabb időszak az ország gazdaságának újjáépítésére. 

1715–20-ban országszerte lezajlottak az első átfogó úrbéri összeírások, amelyek még a 
háborúk utáni, elpusztult Magyarországról adnak képet. A helyreállt békét követően radikális 
népmozgalmi változások következtek be az ország minden régiójában. Egyrészt erőteljesen 
felgyorsult a természetes szaporodás, másrészt hatalmas belső vándorlás indult el, ami a 
kedvezőtlenebb mezőgazdasági adottságokkal bíró és nagyobb népsűrűségű felvidéki térségből 
jórészt a hódoltság volt területeire irányult. Külföldről történő tömeges bevándorlás zajlik 
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egyrészt a németek, románok és szerbek, másrészt a horvátok, ruszinok, örmények, zsidók és 
„görögök” betelepítésével, illetve betelepülésével. A bevándorlás és az országon belüli vándorlás a 
18. század végéig zajlott, az összeírások szerint a század folyamán a vármegyék népessége állandó 
változásban volt. (A legmostohább természeti adottságokkal rendelkező Árva megyéből pl. az 
1715-ös és az 1720-as összeírás között az adózó háztartások több mint harmada költözött el 
délre.) Az úrbéri összeírások csak az adófizetésre kötelezett úrbéres parasztság és a városi 
népesség háztartásait mérték föl, de Acsády Ignác 180 évvel későbbi munkájában más forrásokból 
megpróbálja kiegészíteni a megyékre lebontott népmozgalmi adatokat (Acsády I. 1896). Acsády 
becsléseit a kutatók ma már pontatlannak tartják, de az általa bemutatott változások mértéke a 
vármegyék között összehasonlítható, az adatok részletezettsége pedig lehetőséget ad a különböző 
csoportosítású vizsgálatokra. A 18. századi Magyarország egyes megyéit a nagy természeti 
régiókba és azon belül a volt hódoltság vagy királyi Magyarország részei között felosztva, a 18. 
század népmozgalmi változásai Acsády adatai szerint a következőképpen foglalhatók össze: 

 
1. táblázat: A népesség számának változása 1720 és 1789 között 

Természeti nagyrégió Figyelembe vett megyék 
1789/1720 

(%) 

Nagyalföld (volt 
hódoltság) 

Békés, Csanád, Csongrád, Pest-Pilis-Solt, Bács-
Bodrog, Jász-Kun kerület, Hajdú kerület, 
Szabolcs, Heves és Külső-Szolnok, Arad és 
Zaránd, Krassó, Temes, Torontál 

611% 

Nagyalföld (volt királyi 
Magyarország) 

Szatmár, Bihar 391% 

Kisalföld (volt hódoltság) Esztergom, Komárom 327% 

Kisalföld (volt királyi 
Magyarország) 

Győr, Moson, Pozsony 219% 

Dunántúl (volt hódoltság) Fejér, Somogy, Tolna, Baranya 593% 

Dunántúl (volt királyi 
Magyarország) 

Zala, Vas, Sopron, Veszprém 255% 

Felvidék (volt hódoltság) Borsod 731% 

Felvidék (volt királyi 
Magyarország) 

Árva, Trencsén, Turóc, Liptó, Nyitra, Gömör, 
Bars, Zólyom, Szepes, Sáros, Nógrád, Zemplén, 
Abaúj-Torna, Hont, Bereg, Ugocsa, Ung, 
Máramaros, Szilágy 

311% 

Erdély 
Alsó-Fehér, Hunyad, Szeben, Fogaras, 
Háromszék, Udvarhely, Küküllő, Torda, Belső-
Szolnok, Kolozs, Közép-Szolnok 

173% 

Magyarország 
(Horvátország nélkül) 
összesen 

 
310% 

Forrás: Acsády Ignác Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720–1721 
 
A tartós béke ugyan megteremtette a gazdaság stabilizálódásának feltételeit, de az az ipar 
visszamaradottsága, a közlekedési infrastruktúra hiánya és a kedvezőtlen konjunkturális feltételek 
miatt a legtöbb helyen továbbra is a természeti gazdálkodás és a helyi termelés formájában 
működött. Az ország településhálózata, a Nagyalföld volt hódoltsági részét kivéve, alapvetően a 
hódoltság előtti állapotok visszaállását mutatta, inkább e keretek között zajlott le mennyiségi 
gyarapodás. (Beluszky P. 2008) 

Bár az 1760-as évtizedben osztrák tőkéből zajló iparosodás következtében az ország 
északnyugati részén, valamint Budán és Pesten számos textilmanufaktúra létesült, az árutermelés 
és kereskedelem továbbra is alapvetően agrártermékek termelését és kereskedelmét jelentette. 
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Ezen belül a lábon hajtott marha kivitele tovább csökkent, és a korábban virágzó borexport is 
visszaszorulóban volt. Valamelyest fellendült ugyanakkor a gyapjúkivitel, a napóleoni háborúk 
kitörésével pedig erőteljes gabonakonjunktúra vette kezdetét. A marha, a gyapjú és borkivitel 
elsősorban az utakon zajlott, ezek vonalvezetése és természetes adottságai határozták meg a 
kereskedelmi központok helyét. A gabonakonjunktúra azonban új térségek és városok 
megerősödését eredményezte. Felemelkedtek a jó gabonatermesztési tulajdonságokkal rendelkező 
tájak (Temesköz, Bánát, Bácska, Körös–Maros köze, Kisalföld települései), valamint fontossá 
váltak a vízi szállítás átrakodó helyei is (Komárom, Győr, Pest, Moson, Esztergom, Vác, Baja, 
Mohács, Apatin, Újvidék, Szeged, Arad, Törökbecse).  

A korabeli összeírások arra is kiterjedtek, hogy a helyi termelést folytató települések lakói 
áruikat melyik vásáron értékesítették, és hova jártak vásárolni. Bácskai és Nagy 1828-ig 
feldolgozta az ország piacközpontjaira és vonzáskörzeteikre vonatkozó adatokat (Bácskai V.–
Nagy L. 1984). A feltárt képből kirajzolódik Magyarország 18. századi településeinek gazdasági 
térszerkezete. A szerzőpáros a piacközpontok vizsgálatát kiegészítette a lakosságszám és 
különböző városi (piaci, áruforgalmi, közigazgatási, jogállási, oktatási, egészségügyi) funkciók 
faktoranalízis keretében történő vizsgálatával, továbbá egy városiassági rangsor felállításával is. A 
piaci vonzáskörzetek mérete és eloszlása azt mutatja, hogy Magyarország természeti tájakon 
alapuló nagy gazdasági régiói a 18. században és a 19. század első felében is megőrizték a 
jellegzetességeiket. A török kiűzését követő, 1848-ig tartó időszak nagy gazdasági régióit tehát a 
középkori régiókhoz hasonló jellegük alapján határozhatjuk meg. Az alábbi térkép a nagyrégiók 
mellett a Bácskai-Nagy szerzőpáros által faktoranalízis útján a Dunántúlon, a Kisalföldön, a 
Felvidéken és a Nagyalföldön beazonosított 20 legerősebb városi értékekkel rendelkező várost is 
bemutatja. Erdély és Horvát-Szlavónország legfontosabb városai Katus L. 2012 és Sokcsevits D.–
Szilágyi I.–Szilágyi K. 1994 alapján kerültek meghatározásra.  
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4.ábra: Piacközpontok és vonzáskörzeteik alapján meghatározott nagy gazdasági régiók, 
valamint a legfontosabb városok a Magyar Királyságban 1828-ban. Forrás: Saját 
szerkesztés, Bácskai Vera-Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok 
Magyarországon 1828-ban című munkája alapján. Grafika: Simon Bertalan 

 

A Nagyalföld korábbi hódoltsági területein a falvak nem éledtek újjá, számos korábban 
elnéptelenedett mezőváros azonban újjáépült. Az alföldi piackörzetek hatalmas méretűek, a 
településhálózat gyér. A gabonakonjunktúra időszakáig az állattenyésztés túlsúlya érvényesült. A 
volt hódoltság területén kialakult mezővárosi és a később elterjedő tanyasi gazdálkodást nem 
sikerült a volt királyi Magyarországon érvényesülő faluközösségi és földesúri ellenőrzés alá 
bekényszeríteni, mindvégig szabadabb, a magánhasználat alapján álló gazdálkodási formák 
érvényesülnek (Beluszky P. 2008). Ez a hatás kevésbé érvényesül a volt királyi Magyarország 
alföldi megyéiben, ahol a faluhálózat fennmaradt, de az urbáriumok alapján kirajzolódó 
vonzáskörzetek így is nagyobbak, mint a volt királyi Magyarország egyéb térségeiben.  

A gabonatermelés előtérbe kerülésével és a kereskedelem erősödésével a gabonatermelő 
vidékek városainak lakossága megnőtt, közülük elsősorban Pest, Debrecen, Nagyvárad, Temesvár 
és Újvidék lélekszáma és piaci ereje vált meghatározóvá. A 18. század végére az ország 
legnépesebb településévé Debrecen vált, és még 1828-ban is ez a város rendelkezett a legnagyobb 
méretű vonzáskörzettel. Tipikus alföldi központként közel 20 ezres nagyvárossá fejlődött 
Kecskemét, Szeged, Szabadka, Hódmezővásárhely, Zombor, Jászberény és Békéscsaba is. A 19. 
század elejére Pest, Buda és Óbuda egyértelműen az ország gazdasági, szellemi és igazgatási 
központjává válnak (egyetem, Hétszemélyes Tábla, Helytartótanács, Nemzeti Múzeum, színház, 
Tudományos Akadémia). A három város összlakossága 1830-ra eléri a 100 ezer főt (Beluszky P. 
2008). 
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A Kisalföldön a tagoltabb birtokstruktúra nyomán kisebb piackörzetek alakultak ki. A 
gabonakereskedelem fellendülése először a felvevőpiachoz közel eső, jó termelői adottságokkal 
rendelkező kisalföldi városok (Tata, Magyaróvár, Moson, Keszthely, Pápa) fellendülését 
eredményezte, majd a Nagyalföld bekapcsolódásával a kikötővárosok (Komárom, Győr, Vác, 
Szentendre, Esztergom) megerősödését hozta el. Pozsony, Nagyszombat, Szenc az idetelepült 
textilipari manufaktúrák termelésével is erősíti gazdasági súlyát.  

A Dunántúlon közepes méretű piaci vonzáskörzeteket láthatunk, ezen belül a volt 
hódoltság területeire eső körzetek nagyobbak, a Királyi Magyarországra esők kisebbek. A 
történelmi Magyarország földrajzilag csaknem zárt egységéből az 1828-as felmérés alapján már 
alig volt határokon átmenő kilépés. Az ország egyesítését követő időben a nyugati határszélen 
erős külkereskedelem visszaesett, az erre épülő központok (pl. Kőszeg) gyengültek. 
Megerősödtek viszont a belső kapcsolatokra épülő, a határtól távolabb eső központok (Pécs).  

A Nyugati-Felvidék bányavárosai és Nyitra körzetében jelentősebb változások nem 
következtek be a korábbi évszázadokhoz képest. A körzetek kisméretű, zárt földrajzi egységeket 
képeznek. Gyakoriak a kis lakosságú piacközpontok. A Keleti-Felvidék piaci körzetei közepes 
méretűek, a települések viszonylag kis létszámúak. A 19. század elején összeírt urbáriumok a száz 
évvel korábbi állapothoz képest többnyire a térség piacközpontjainak gyengülését mutatják.  

Erdély középkori regionális elkülönülését tovább mélyítette önálló politikai, katonai, 
gazdasági és kulturális egységként eltöltött másfél évszázada. A török kiűzését követően a 
Habsburgok nem akarták teljesen helyreállítani Magyarország integritását, aminek a déli 
határőrvidékek felállítása mellett a legerőteljesebb eszköze Erdély különállásának fenntartása volt. 
Erdély sajátos történelmének köszönhetően, az országrész mélyén, a Székelyföldön és a 
Szászföldön (Királyföld) a lakosság viszonylag nagy számban vészelte át a háborúkat és 
járványokat. 1720-ban a pestisjárványok ellenére Magyarország és Erdély legnépesebb városai 
még Brassó és Nagyszeben voltak, tízezer fő feletti lakossággal. A 18. század dinamikus 
népmozgalmi és gazdasági fejlődésétől azonban Erdélyben jóval kisebb ütemű növekedés 
mutatkozott, mint a magyarországi régiókban. Nagyarányú román beáramlás mellett magyar és 
román lakosság egy része a partiumi és az alföldi térségek irányában el is hagyta a különálló 
országrészt. Erdély 18. századi településszerkezetének vizsgálata az Északi-Felvidék 
jellegzetességeihez hasonló, nagyszámú, de kisméretű városias települést és viszonylag kisméretű 
vonzáskörzeteket mutatott ki (Katus L. 2012).  

Horvátország-Szlavónia a 18. századi törvényekben a Magyar Királyság részeként jelenik 
meg, de függése természetesen a Habsburg uralkodói hatalom felé is fennállt. A korábbi 
Szlavónia 3 nyugati megyéjét az új közigazgatásban már Horvátországnak hívták, a későbbiekben 
már csak a keleti, részben határőrvidékként kormányzott részét nevezték Szlavóniának (Ember 
Gy.–Heckenast G. 1989). Az eredetileg Belső-Ausztriához tartozó Fiumét 1776-ban csatolták 
Horvátországhoz, majd 1779-től közvetlenül Magyarországhoz. A városban már a 18. század 
közepétől jelentős nádcukrot feldolgozó üzem, valamint további 13 tőkés ipari vállalkozásnak 
tekinthető üzem működött. Károlyváros a tengeri kikötők felé irányuló forgalom fontos 
kapuvárosává fejlődött. 

 
7. Összefoglalás 

 
Magyarország túlnyomórészt mezőgazdasági jellegű, természeti vagy önellátó gazdálkodási 
korszakaiban alapvetően a Kárpát-medence zárt, de változatos természeti tényezői határozták 
meg a gazdaság térszerkezetét. Ezekben a korszakokban az ország gazdasági nagyrégiói a 
természetföldrajzi adottságok alapján határozhatók meg. A természetföldrajzi tényezők hatását 
150 évre háttérbe szorította az ország három részre szakadása, amely olyan erős hatalmi 
beavatkozást eredményezett, hogy az részben felülírta a természeti adottságok dominanciáját.  

A 15. század végéig az ország legfejlettebb területének, közigazgatási és szakrális 
központjának számító szívterület a hódoltság háborús körülményei között visszafejlődött. 
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Szerepét részben a nyugati kapcsolatok felértékelődésével megerősödő Kisalföld vette át. Noha a 
külkereskedelem folyamatosan jelen volt a magyar gazdaságban, a feudalizmus évszázadaiban 
soha nem tudott olyan hatást kifejteni, amely a természeti tényezők által meghatározódó 
térszerkezet átalakításával járhatott volna. A török háborúk körülményei és a marhakereskedelem 
felfutása ugyan átformálta a Nagyalföld és a Kisalföld gazdaságát, de a természeti adottságaik 
régióképző hatása meghatározó maradt, a háborús viszonyok elmúltával, a gabonatermesztés és 
gabonakereskedelem megerősödésével továbbra is a tájegységeikre jellemző termelési 
hasonlóságok jellemezték őket.  

A Nyugati- és a Keleti-Felvidék, valamint Erdély a 19. század közepéig megőrizte 
természeti adottságaiból és időszakos politikai elkülönüléséből fakadó sajátosságait, 
Horvátország-Szlavónia területében, népességének összetételében és gazdaságában is sokat 
változott a vizsgált időszakban, politikai és gazdasági önállósága fokozatosan erősödött. 

A természetföldrajzi tényezők erőteljes régióképző hatását a gazdaság szerkezetének 
mezőgazdasági dominanciája, valamint a közlekedés, szállítás hagyományos útvonalai és formái 
biztosították. A gyáripari termelés és a vasúti szállítás megjelenésével megváltoznak a gazdasági 
beruházások telepítő tényezői, és megindul az ország gazdasági régióinak erőteljes átalakulása. 
Ezeket a folyamatokat tanulmányom következő részében vizsgálom meg. 
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