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A KÁRPÁT-MEDENCE FEUDÁLIS KORI MUNKAMEGOSZTÁSA*

Dr. Frisnyák Sándor

A Kárpát-medence közép-európai megarégió, geo
gráfiai egység, a kontinens legnagyobb medencerendszere. A 
325.000 km'-es megarégió a magyar nép honfoglalásától 
(895-902) és Horvátország meghódításától a trianoni béke
diktátumig (1920) azonos a történelmi Magyarországgal. A 
Káipát-medence a körülötte kialakult politikai, gazdasági és 
hatalmi centrumok között ún. pufferzóna, így történelme során 
— az itt folyó háborúk kimenetelétől függően — a magyar 
állam határai többször változtak. A 16-17. században, amikor 
a törökök elfoglalták a Kárpát-medence központi területeit, az 
ország két, majd három részre szakadt. Az így kialakult belső 
(elasztikus) határok ellenére a Kárpát-medence gazdasági 
egysége megmaradt, amit az interregionális kapcsolatok 
továbbélése bizonyít.1 A Kárpát-medence ökonómiai egysége 
csak 1920-ban, a történelmi Magyarország szétdarabolásával 
és a régiók tradicionális kapcsolatrendszerének 
felszámolásával szűnik meg.

A Kárpát-medence alapvetően két részre, a központi 
medencékre és az 1500 km hosszú és mintegy 150-200 km 
széles hegységkeretre különül. 51 %-át a 200 m-nél alacso
nyabb síksági tájtípusok foglalják el. A dombságok (201-500 
m) 24%-kal, a középhegységek (501-1000 m) 20%-kal, az 
1000 m-nél magasabb hegyvidékek 5 %-kal részesednek a 
Kárpát-medence területéből. Az alföldek, a dombságok és az 
intramontán kismedencék kedvező ökológiai feltételeket 
biztosítanak mind az állattenyésztő, mind pedig a földművelő 
tevékenységhez. A mezőgazdasági temielés orografikus határa 
1000—1100 m, a gabonatermelés délen 900 m. északon 600 m 
magasságig terjed. A Kárpát-medence területének mintegy 3/4 
része alkalmas cereáliák termelésére.2

A honfoglaló magyarság szállásterülete a belső 
medence sík- és dombvidékeire, az ország 2/3 részére 
(= 220.000 km') teljed. S ez a honfoglalás és államalapítás 
kori élettér, az oikumené megközelítőleg azonos a lösz és 
egyéb negyedidöszaki üledékek és a tölgyerdök elteijedésével, 
továbbá a 600 mm-es izohiétával határolt területekkel.* A 
medence belseje erdős-sztyepp vidék, amelyet magassági 
övekbe tagolódó zárt erdőségek foglalnak keretbe (/. ábra).4 
A Kárpátok erdős hegyvonulatait a centripetális jellegű 
vízhálózat teraszos völgyei kapcsolnak össze a belső 
medencékkel (Alföld. Kisalföld és az Erdélyi-medence). A 
medencesíkságokra érkező folyók a meg-megismétlődő 
áradásaikkal hatalmas területeket öntenek el. A 18-19. századi 
vízrajzi kéziratos térképek szerint az ország területének 15 %- 
át (= 48700 km") foglalják el az állandóan és az időszakosan

vízzel borított területek.5 Az alföldi tájak hidro- és 
biogeográfiai adottságaira épül a magyarság differenciált ártéri 
gazdálkodása, amely a honfoglalás és államalapítás korától a 
múlt század közepéig, az integrált környezet-átalakító munká
latokig meghatározó jelentőségű gazdasági ágazat.6

A népesség növekedésével a gazdasági tevékenység a 
sík- és dombvidékek télöl a hegyvidékek teraszos folyó- és 
patakvölgyeiben teijeszkedik. A periférikus hegységek hu
manizálása (benépesítése és gazdasági birtokbavétele) kb. a 
13. század végére, a 14. század elejére valósul meg. A 
szállásterület és a kultúrtáj diffúziójának előfeltétele az erdők 
intenzív irtása. Az irtványföldeken kezdetben a sík- és 
dombvidéki kultúrák termelésével kísérleteznek. A kedve
zőtlen agroökológiai feltételek miatt a hatékonyság nem 
kielégitö. a termésátlagok alacsonyak és nem biztosítják a 
növekvő népesség ellátását. A Kárpát-régióban megtelepült 
lakosság arra kényszerül, hogy korábbi életmód-stratégiáját, 
természetkezelési gyakorlatát a geográfiai feltételeknek meg
felelően alakítsa át. A környezethasználat az ártereken, az 
ármentes területek lösz- és homokfelszínein, továbbá a 
dombsági tájakon is racionálisan alkalmazkodik a természeti 
adottságokhoz és erőforrásokhoz A hasonló ökológiai 
feltételrendszer általában hasonló alkalmazkodási formákat 
vált ki, de a mező- és mikrotérségek termelési struktúráját a 
társadalmi-gazdasági faktorok is alakítják-formálják. A 
strukturális különbségek, az egyes térszerkezeti egységekben 
keletkező hiányok és feleslegek indukálják a gazdasági tájak 
közötti árucsere-forgalmat. A Kárpát-medence gazdasági tájai 
egymást kiegészítő, komplementer-jel legű tevékenységet 
folytatnak. Kapcsolatuk intenzitását, pl. a gazdasági javak és 
(a 16. századtól) a munkaerő áramlását a társadalmi 
szükségletek határozzák meg. A 14. századra kialakulnak az 
egyes tájtípusoknak megfelelő földhasznosítási 
(környezetgazdálkodási) formák és termelési szerkezetek. A 
gazdasági tájak az önellátást szolgáló termelésen kívül egy-két 
termékből vagy termékcsoportból értékesíthető felesleget is 
termelnek. A Kárpát-régió már az Árpád-kortól a bánya- és 
feldolgozóipar területe, ahol a földművelés feltételei 
korlátozottak. A hegységkeret a népesség növekedésével 
élelemhiányos területté válik, az alapvető élelmiszerekből (pl. 
kenyérgabonából) nem önellátó. A Kárpát-régió a bánya- 
és feldolgozóipari termékeivel kapcsolódik be az ország 
területi munkamegosztásába (és exporttevékenységébe). 
A montánipari telephelyek mellett az oppidumok ipari ter-

* (Az OTKA T 024171. sz. kutatási program keretében készült tanulmány)

47



I. ábra. A Kárpát-medence és környékének potenciális növény-takarója az I. évezred fordulója körül (Zólyomi Bálint 
nyomán, kevés módosítással).
Jelmagyarázat: I = folyómenti fűz-nyár ügetek, magastéri szil-kőris-tölgy elegyes szálerdők, nádas mocsarak, szikesek, 
sziki tölgyesek, tözeges rétlápok, 2= alföldi homokhátak pusztai gyöngyvirágos kocsányos tölgyesei, közepén nyáras 
borókások, pontus-szubmediterrán jellegű homokpuszták, buckaközi szódás szikesek. 3= alföldi füves löszhátak 
tatárjuharos-tölgyes foltokkal, törpemandulás cserjék. 4= az Alföld erdőssteppéjének részben már szubmediterrán jellegű 
tatárjuharos-molyhostölgyes-cseres-tölgyerdeje, löszpuszta foltokkal. 5= a havasalföldi erdössteppe tatárjuharos 
lösztölgyese, 6= a moldvai-podóliai löszös hátság felszakadozott tatárjuharos-tölgyese, 7= a kelet-európai kocsányos 
tölgy zárt lomberdős zóna, részben még gyertyánnal, 8= a Pannon-dombság zárt cseres-tölgyes szálerdeje, 9= szub
mediterrán molyhos tölgyese és virágos körises elegyes szálerdők. 10- Dáciai-moesiai dombvidéki cser- és farnetó-tölgy 
elegyes szálerdők, 11= Balkáni hegyi ezüsthársas-kocsányos tölgyesek, 12= Középeurópai, mélyárnyékú gyertyános- 
kocsánytalan tölgyes szálerdők (bükkös szigetekkel), ártérperemi gyertyános kocsányos tölgyesek, 13= Közép- és dél
európai mélyárnyékú hegyi bükkösök, jegenyefenyös-bükkösök, délnyugaton illír, északkeleten kárpáti-erdélyi jelleggel, 
14= Európai magashegységi lucfenyvesek, szubalpin cirbolya fenyvesekkel és alhavasi-havasgyepek, 15= Közép-európai 
savanyú talajú erdei fenyővel elegyes tölgyerdők, 16= a magy ar kalandozás kori sírokból előkerült tarsolylemezek 
lelőhelyei, 17= a Kárpátoktól keletre feltárt magyar, illetve magyar jellegű sírok és temetők. (A vastag vonal a félnomád 
életmód vitelére kedvező terület határvonala).

melése is növekszik (pl. a 15. században a mezővárosi 
népesség 25-30 %-a él kézművességből).7

A Kárpát-medencében kialakult nagy térszerkeze
tek hosszú időn át stabilizálódnak (változásokat csak az
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1750-tö! 1850-ig terjedő intenzív erdőirtás és a lokális 
vagy mikroregionális kömyezetátalakítő munkák jelente
nek). A 19. század derekán induló és 1914-ig tartó integ
rált kömyezetátalakítás (pl. a folyószabályozás, láp- és



mocsárlecsapolás. gát- és belvizlevezetö csatornák épí
tése, a síkvidékek fásítása, a szikes és homokvidékek 
meliorációja stb.) alapvetően megváltoztatja a mezőgaz
dasági termelés feltételeit és korábbi struktúráját. Meg
szűnik az ártér és az ármentes szintek különbsége, igy a 
mezőgazdaság óriási területekkel bővül. A kultúr- 
tájfejlesztés 19. századi korszaka (és a korábbi időszakok 
egymásra épülő ilyen jellegű tevékenysége) a Kárpát
medence népeinek közös nagy alkotása.* A kiegyezés 
(1867) után dinamikus iparfejlődés indul a hegységkeret 
nyersanyag- és energiatermelő körzeteiben (Hunyad. 
Krassó-Szörény, Gömör-Szepesi-érchegység, Zagyva- és 
Sajó-völgy) továbbá Budapesten és környékén. A jelentős 
iparfejlesztés, infrastruktúra-építés, városnövekedés stb. 
ellenére 1900-ban a lakosság több mint 68  %-a 
östennelésböl él.

Az emberi tevékenységi formák differenciálódnak 
és térbeli rendszereket alkotnak. A Kárpát-medence 
feudális kori térszerkezetéről és interregionális kapcsolat
rendszeréről egy földrajzi modell (2 . ábra) segítségével 
tájékozódhatunk.9 A modellen megjelenített gazdasági 
terek nem homogén egységek, hanem a termelés 
(környezetgazdálkodás) belső törvényei szerint formálódó 
strukturális rendszerek.

2. ábra. A Kárpát-medence feudális kori munkamegosz
tásának földrajzi modellje (szerk. Frisnyák Sándor). 
Jelmagyarázat: A= medencesíkság, B= dombvidék, C= 
hegységkeret, I = ártéri síkság (állattenyésztési profillal), 
2— ármentes szintek (=élelkamrák) földműveléssel. 3= 
dombsági tájak vegyes (polikultúrás) gazdálkodással, 4 = 
szőlő- és gyümölcstermelés, 5= erdő. 6= intramontán 
kismedencék földművelése, 7= havasi legelő. 8= vásár
vonal, 9= vásárváros, 10= ártérperemi település, 11= 
medenceközpont, 12= montánipar, 13= a gazdasági 
javak áramlása, 14- a munkaerő-migráció iránya

A  modell alapját a Kárpát-medence domborzatá
nak koncentrikus szerkezete képezi. A belső-alföldi 
süllyedékek felöl a hegységkeret irányába — egyre maga
sodó térszínek — a síkságok (A), a dombságok (B), a 
közép- és magashegységek (C) alkotják a társadalmi

gazdasági tér szerkezeti egységeit. A síkságok alapvetően 
két morfológiai szintre tagolódnak, az ambifikus, válta- 
kozóan nedves-száraz árterekre (1) és az ármentes élet
kamrákra (2). Az ártereken a kora Árpád-kortól a 19. 
századi integrált kömyezetátalakító munkálatokig mono
kultúrás állattenyésztés, az ármentes térszíneken (pl. 
löszös síkságokon, a futóhomokos hordalékkúp-síkságo
kon és a medenceperemi hordalékkúpokon) a földműve
lés (helyenként és időnként monokultúrás gabona-terme
lés) jellemző. Az állattenyésztő és földművelő (ga
bonatermelő) térszerkezetek is a távolabbi fogyasztó
piacok ellátására törekednek: az élőállatot (pl. a 16-17. 
században évenként kb. 120-150.000 szarvasmarhát) 
külföldön, a gabonafelesleget — a megfelelő szállitópá- 
lyák és eszközök hiánya miatt — belföldön, az élelemhi
ányos hegyvidéki területeken értékesítik. A monokultúrás 
térszerkezetek alapvetően önellátóak, hiszen az árterüle
teken — a néhány méterre kiemelkedő folyóhátakon és 
parti dünéken — is foglalkoznak földműveléssel, az 
ármentes életkamrák földjén is tenyésztenek állatokat. 10 
Az árterek ökológiai potenciálját — a jellegadó állatte
nyésztésen kívül —  változatos módon hasznosítja a 
társadalom (pl. folyóvízi, tavi, réti és rekesztö halászat, 
csíkászat, pákászat, nád- és fakitermelés, ártéri gyümölcs
ös szőlő-termelés, vályogvetés, víziközlekedés stb. ) .11

A dombsági területek polikultúrás gazdálkodást 
folytatnak (3). ahol a szántóföldi gazdálkodás, a szőlő- és 
bortermelés, az állattenyésztés és az erdöhasznosítás 
arányai változóak. Pl. a történelmi borvidékek (4) borból, 
a Dunántúl dombságai gabonafélékből termelnek értéke
síthető felesleget. A szőlő- és borgazdasági mikrokörzetek 
már az Árpád-kortól jelentős borexportálók (pl. Tokaj- 
Hegyaljáról a 16-19. században évente 10-20.000, rit
kábban 30.000 hl bort szállítanak Lengyelországba, 
Galíciába, Sziléziába, Moráviába, Oroszországba stb.).

A közép- és magashegységi területeken az erdö
hasznosítás (5) és a montánipar (12) a gazdasági élet 
alapja. A montánipar meghatározó ágazata a nemesfém
bányászat a 13-15. században éli virágkorát, de később is 
igen jelentős (pl. a Garam- és mellékvölgyei, a Gömör- 
Szepesi-érchegység, a Gutin és az Erdélyi-érchegység). A 
13. században évi 1.000 kg aranytermelésünk a világter
melés 1/3-a, az európai termelés 80 %-a. Igen jelentős az 
ezüst- és a vasércbányászat és -kohászat is, szintén a 
hegységkeret területén. Az erdőhasznositás a 18. század
ban — amikor hét évtized alatt mintegy 5 millió ember 
hajlékát építik fel a Kárpát-medence sík- és dombvidéki 
területein — a fa és a faipari termékek jelentősége meg
növekszik (erre az időre tehető az exportorientált — 
erdőpusztító — hamuzsírtermelés is). Az intramontán 
kismedencék (6 ) és a teraszos folyóvölgyek földművelése, 
továbbá a hegyi és a havasi pásztorkodás (7) összességé
ben nem biztosította a Kárpát-régió népeinek élelmiszer- 
ellátását.

A Kárpát-medence gazdasági térszerkezetében 
erővonalak, erőterek és erőközpontok alakultak ki. A gaz
dasági erővonal-típusok közül a legismertebb a Cholnoky
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3. ábra. A Kárpát-medence régiói és vásárvonal-rend- 
szere a feudalizmus korában (szerk. Frisnyák Sándor). 
1= Alföld, 11= Kisalföld, 111= Felvidék, IV= Északkeleti 
Felvidék, V= Dunántúl és a Dráva-Száva köze, 
VI = Erdély, VJ 11= Karszt és a Tengermellék

által felismert vásárvonal, amely a síksági és a domb- és 
hegyvidéki tájakat, eltérő termelési területeket választ el 
(8 ). A gazdasági tájhatárok nem élesek, a vásárvonal 
inkább olyan területsáv (= vásáröv), amely átmeneti 
jellegű és összekapcsolja az érintkező, különböző 
szerepkörű vidékeket. A történeti földrajzi vizsgálatok azt 
bizonyítják, hogy a kárpáti medencerendszer és a 
hegységkeret határán a vásárvonal már a középkorban is a 
nagyobb gazdasági aktivitás zónája.

A Kárpát-medencében három nagy és több kisebb 
vásárvonal-rendszer található. A vásáröv legenergikusabb 
pontjain, a hegységek felöl érkező folyók völgynyílásai
ban erőközpontok (= vásárvárosok) fejlődnek ki (9) és 
válnak a gazdasági élet növekedési-innovációs pólusaivá. 
A vásárvárosok dinamizmusát a tájenergiák, a természeti 
és humán erőforrások, a földrajzi fekvésből származó 
előnyök stb. befolyásolják. A gazdasági jelentőségük 
nagymértékben függ attól, hogy a vonzás- és ellátó 
körzetük mekkora és milyen fejlettségű területekre terjed. 
A nagy piackörzet gyér népesség és kedvezőtlen öko
lógiai-ökonómiai feltételrendszer mellett nem indukál 
jelentősebb városnövekedést.

Az Alföld központi részeit vagy a kiterjedt hegy
vidékek belső területeit (kivéve az Erdélyi-medencét) nem 
érinti a vásárvonal, de ezeken a területeken is kialakulnak 
a gazdasági erővonalak és erőközpontok (pl. a síksági 
folyók, az ártérperem, a hegyvidékek teraszos folyóvöl
gyei, az intramontán kismedencék, az ásványkincsek 
lelőhelyei stb ). Ezeken az erővonalakon az átkelőhelyek, 
az ártérperemi települések ( 10), a medenceközpontok 
( 11), a szoros- és hágókapu-városok töltik be a vásárvá
rosi funkciót.1" A kárpáti hegységkeret piac-központjai 
— a belső medenceperemi vásáröv gazdasági tranzakci
óihoz kapcsolódva — az exportimport forgalmat is lebo
nyolítják (pl. a Felvidéken Bártfa, Eperjes, Kassa, az 
Erdélyi-medencében Brassó stb.).

A modell a gazdasági javak áramlását (13) és a 
munkaerőmigrációt (14) is feltünteti. A Kárpát-medence 
hipotétikus régióit és a vásárvonal-rendszert a 3. sz. 
térkép ábrázolja.
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