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A gazdaság és a társadalom nyolcvanas években zajló strukturális átalakulását 
modellező  társadalomtudományi elméletek egyik alapvet ő  kérdésköre az értelmes 
és cselekvőképes egyén szerepe, helye e folyamatokban. A probléma — gyakorlati, 
kutatás-módszertani okokból — sem volt elválasztható az egyén számára cselekvési 
lehetőséget biztosító társadalmi kapcsolatrendszer fizikai körülményeit ő l, a földraj-
zi tértő l (Thrift 1983; Giddens 1984). Az elméletekre épül ő  empirikus vizsgálatok 
egyik legfontosabb akadályát azonban éppen a cselekvés színterének lehatárolása 
jelenti. Ebben a vonatkozásban a legelterjedtebb, és a globalizáció folyamatával 
összefüggésben gyakran használt — bár sokat vitatott — kategória a lokalitás, ame-
lyet többnyire társadalmi kapcsolatok dinamikus, konkrét fizikai határokkal nem 
rendelkező  rendszereként definiálnak. A lokális kapcsolatrendszerek jelentik az 
egyén számára a cselekvés els ődleges kereteit a fennálló struktúrák átalakítására, 
ugyanakkor tükrözik azokat a folyamatokat, amelyek létrehozták (és újratermelik) 
azokat (Sayer 1984; Cooke 1989; Massey 1991). A kilencvenes évek közepét ő l 
kezdve a lokális gazdasági, társadalmi jelenségek makroszint ű , illetve nemzetközi 
folyamatokba és kapcsolatrendszerekbe ágyazottsága került a kutatások középpont-
jába, nem utolsó sorban az intézményi és gazdasági globalizáció kiteljesedése és az 
arra adott lokális válaszok gyarapodása miatt (Smith 1993; Glassman 2001). 

Erre a problémakörre koncentrálnak a Verseny és/vagy együttm űködés c. könyv 
szerző i is, akik a településhatárokon túllépve, intenzív gazdasági és társadalmi kap-
csolatokra épül ő  térségekben — a Tatabánya—Tata—Oroszlány városegyüttes térségé-
ben, illetve Miskolcon és környékén — vizsgálták a rendszerváltozás és a 
globalizáció következményeit, az átalakulás eredményeként jelentkez ő  strukturális 
válságra adott válaszokat és azok térbeli-társadalmi, illetve környezeti hatásait. A 
kutatás hipotézise szerint a városok hosszú távú, fenntartható fejl ődése csak a gaz-
dasági, a társadalmi és környezeti érdekek, illetve az azokat megjelenít ő  stratégiák 
egyensúlyára épülhet, s ez az egyensúly nem képzelhet ő  el a város és vidékének 
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„egyenrangú partneri viszonyon nyugvó kooperációja" (39. o.) nélkül. Ezért az 
európai városhálózatba, illetve a globális gazdaságba való integráció — a kilencve-
nes évek végéig jellemző  felfogástól eltér ően — csak akkor lehet a települési siker 
alapja, ha az átalakulással járó helyi és térségi konfliktusokat feltárják, és a szerep-
lők megpróbálják azokat közösen megoldani. Ennek megfelel ően a szerzők több 
térbeli dimenzióban (szinten) vizsgálták az átmenet id őszakának folyamatait, a 
helyi (elsősorban városi) gazdaság és társadalom átalakulása mellett a város-város 
kapcsolatokra, város és vidéke viszonyának alakulására, illetve a településközi 
kapcsolatok regionális sajátosságaira is kitértek. Mindezt az átmenet egész id ősza-
kára, több mint egy évtizedre visszatekintve tették. Ez lehet ővé tette a válságkezelés 
és a globális gazdaságba való beágyazódás folyamatainak szakaszolását, és az 
egyes települések, illetve térségek jelenlegi állapotának (gazdasági és társadalmi 
struktúrájának), illetve környezetükkel fennálló kapcsolataik min őségének megfe-
leltetését e szakaszoknak. A könyv nem csupán a siker eddiginél jóval tágabb ér-
telmezése miatt, hanem a vizsgálati terepek — az új városok — sajátosságai elemzése 
révén is hozzájárul a fenntarthatóság, illetve a lokalitás/globalizáció tárgykörében 
zajló elméleti vitákhoz, els ősorban e települések függ őségi rendszerei átalakulásá-
nak, illetve az erre irányuló stratégiák feltárásával. 

A sikeresség és fenntartható növekedés sajátos megközelítéséb ől adódóan a kuta-
tók módszertani bázisa olyan elemeket foglalt magában, amelyek lehet ővé tették a 
helyi/térségi érdekek és a helyi gazdaság és társadalom különböz ő  szereplői straté-
giáinak feltárását. A sajtóanyagok, település- és térségfejlesztési dokumentumok, 
illetve a mélyinterjúk ezt a célt szolgálták. A rendelkezésre álló információkat a 
kutatás hipotézisében, illetve kutatási célokban (39-41. o.) megfogalmazott szem-
pontok szerint rendszerezték és dolgozták fel a szerz ők. A könyv főbb fejezeteiben 
tehát a gazdasági válság strukturális sajátosságait és kezelését, ez utóbbi folyamat 
tényező it, a gazdasági átalakulás térbeli/térségi aspektusait, a társadalmi kapcsolat-
rendszereket és térbeli konfliktusokat, a környezeti problémákat, valamint a civil 
társadalmi szervez ődések szerepét állítják középpontba a szerz ők. 

A fejezetek közül a leghangsúlyosabb, illetve legnagyobb terjedelm ű  a gazdasági 
kapcsolatrendszerekkel foglalkozó rész, amely a válságból történ ő  kilábalás, a szer-
kezetváltás folyamatát tekinti át, elemezve az egyes szerepl ők elvárásait, stratégiáit. 
A szocialista nagyipar válsága, teljes iparágak elt űnése mindkét vizsgált térségben a 
munkanélküliség növekedését, a szolgáltatások színvonalának hanyatlását, a háztar-
tások szintjén pedig növekv ő  bizonytalanságot, a hátrányos helyzet halmozódását 
eredményezte. A kutatók szerint ebben a helyzetben, a szocialista ipar egykori fel-
legváraiban két gazdaságfejlesztési stratégia hatásai mutathatók ki: az állami segít-
ségre, szerepvállalásra (részben az újvárosi hagyományokra) épül ő , illetve a helyi 
gazdaság szerkezeti és szervezeti átalakítását küls ő , elsősorban globális szerepl ők 
bevonásával megvalósító fejlesztési elképzelések. Ez utóbbi stratégia megvalósítása 
lehetővé tette a korábbi (állami, iparszerkezeti) függ őségi rendszerekb ől történ ő  
kilépést, amit valamennyi, a gazdasági átalakulásban érdekelt szerepl ő  fontosnak 
tartott és támogatott. 
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E törekvés sikeres példájának Tatabánya tekinthet ő  (amely részben megmagya-
rázza, miért Komárom-Esztergom megye volt a hazai ipar egyik legdinamikusabban 

növekvő  térsége az utóbbi öt évben), a szerz ők nyilvánvalóan ezért elemzik ezt a 
modellt a legrészletesebben. Következtetéseik szerint a helyi iparban lejátszódott 
gyors szerkezeti átalakulásban (diverzifikálódásban) meghatározó szerepet játszott 
a külföldi működőtőke, melynek letelepedését — a város már létez ő  „tőkéi", a ked-

vező  földrajzi-közlekedési helyzet, az ipari hagyományok és a szabad munkaer ő  
mellett — a helyi vezet ők stratégiája, illetve ennek következetes megvalósítása (ipari 
területek biztosítása infrastruktúra-fejlesztéssel, részben rekultivációval, az intéz-
ményi szolgáltatások színvonalának javítása, operatív fejleszt ő  szervezet működte-
tése, a környezeti károk kezelése, a negatív imázs átalakítása) ösztönözte. Tatabá-
nya gazdasági bázisa átalakulásának áttekintése több szempontból is tanulságos (a 
szerzők nem véletlenül tárgyalják a vizsgált települések közül a legnagyobb terjede-
lemben ezt a példát). Áttekinthetjük egy olyan modell m űködését, amelyet a térség 

(és valószínűleg az ország más ipari települései is) számára követend őnek, vonzó-

nak tartanak, ugyanakkor a különböz ő  szereplők véleménye felszínre hozta az át-
alakulás helyi ellentmondásait (a helyi kis- és középvállalkozások, illetve a multik 
kapcsolatrendszerének gyengeségét, a kevésbé képzett csoportok növekv ő  súlyát a 

munkaerő-piaci struktúrában, a hazai kvalifikált munkaer ő  nem kellő  megbecsülé-
sét, a gazdasági szerkezet sérülékenységét a beszállítói tevékenységek magas ará-
nya miatt stb.), amelyek tanulságosak lehetnek hasonló stratégiát épít ő  települések, 

térségek számára. 
A gazdasági átalakulásból következ ő  térségi (településközi) feszültségek, konflik-

tusok tárgyalása, azok típusainak elkülönítése a tatabányai, illetve a miskolci tér-
ségben — e sorok írója szerint — a könyv egyik legérdekesebb része. A „követ ő" 

pozícióban lev ő , ipari válsággal küzd ő  Oroszlány, és az elmúlt évtizedben leszaka-

dó, sajátos adottságokkal rendelkez ő  Tata (idegenforgalmi potenciál, polgári ha-
gyományok, megosztott helyi társadalom és vezetés) szerepének, illetve a megye-
székhelyhez fűződő  viszonyának tárgyalása, illetve a két megyeszékhelyet övez ő  
községek átalakulása és sajátos stratégiáik (nyitottság—bezárkózás, önállósodás—a 
kapcsolatok szorosabbra fűzése) elemzése során magyarázatot kapunk egy sor 
olyan jelenségre (pl. a városok körüli településgy űrű  differenciálódására), amelyek 
pusztán az adatok áttekintésével nem értelmezhet ők. A könyv egyik fontos követ-
keztetése a településközi/térségi kapcsolatrendszerek sajátosságainak, intenzitásá-
nak összefüggése a városi gazdaság dinamizmusával, globális gazdaságba történ ő  
integrációjával, illetve e folyamatok társadalmi-térbeli következményeivel. A szer-
zők szerint a nyitottság, a közös problémák és érdekek felismerése, a térségi kap-
csolatok erősítése elengedhetetlen a városi (térségi) gazdaság fenntartható növeke-
déséhez egy olyan függési (elosztási) rendszerben, amelyben a globális szerepl ők és 

az állami intézmények a meghatározó szerepl ők, és hiányoznak a társadalmi (térsé-
gi) összefogás hagyományai, mechanizmusai 

A társadalmi kapcsolatrendszerek átalakulását a szerzők — nyilvánvalóan a fo-

lyamat új vonásai és meghatározó jellege miatt — a szuburbanizáció jelenségén 
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keresztül tárgyalják. A szerz ők tapasztalatai, vizsgálatai szerint a gazdasági válság, 
illetve Tatabányán az azt követ ő  kilábalás a társadalmi differenciálódás és a térbeli 
elkülönülés irányába hatott alapvet ően, amely a városok bels ő  tereit, illetve a kör-
nyező  településeket is érintették, átalakítva, átértelmezve a korábbi térbeli-
társadalmi kapcsolatrendszereket. Az alacsonyabb státuszcsoportok kisebb, olcsóbb 
lakásba, illetve a környez ő  falvakba történ ő  költözése mellett az elmúlt évtizedben a 
magasabb státuszcsoportok „kifelé" irányuló mozgása is meghatározó folyamat 
volt. E jelenségeket a gazdasági átalakulás (közvetve a globalizáció) térbeli-
társadalmi következményeinek tekintik a szerz ők, azonban fontos taszító tényez ő-
ként említik a kibocsátó településeken az („örökölt") lakókörnyezet romló min ősé-
gét is. A szuburbanizációs folyamatok társadalmi-gazdasági feszültségeket keltettek 
a befogadó településeken, a kibocsátó centrumokban — még a dinamikusan fejl ődő  
Tatabányán is — pedig felvetették a fenntarthatóság (pl. demográfiai egyensúly, 
slumosodás) kérdését, érdekeltté téve az érintett településeket a problémák közös 
kezelésében, az együttm űködésben. 

A fenti problémákkal szorosan összefügg ő  kérdéseket vet fel a térbeli társadalmi 
konfliktusokat tárgyaló, harmadik fejezet. A kutatók szerint az átalakulás során 
termelődő  (esetleg újratermel ődő) társadalmi konfliktusok „... akadályozzák a 
gazdaság dinamizálódását, ... a térségi együttm űködés, az autonómia kialakulását, 
... végső  soron pedig a helyi társadalom mentális értelemben vett sikerességét, jó 
közérzetét, településhez való köt ődésének minőségét." (133. o.) Az egyik alapvet ő  
kérdés ebben az összefüggésben a vizsgált városok, térségek társadalmának viszo-
nyulása a globalizációhoz, illetve annak szerepl ő ihez. A konfliktusok egyik forrása 
a nemzetközi szerepl ők érintőleges integrációja a helyi gazdaságba és társadalomba, 
ezzel összefüggésben a hazai és külföldi szakmai elit konfliktusait, illetve a helyi 
vállalkozások valós vagy vélt hátrányait emelték ki a szerz ők. Az átalakulási és az 
ezzel párhuzamosan zajló globalizációs (integrációs) folyamat legf őbb kritikusait a 
civil szervezetek körében találták meg a kutatók. Ezek képvisel ő i az elszegényedés, 
a szegregáció, a lakáspiaci feszültségek mellett a lakókörnyezet min őségét is bírálták. 

A Tatabánya—Oroszlány—Tata térségében végzett kutatás vélhet ően egyik legfon-
tosabb következtetése, hogy a gazdasági válság enyhülése után felbomlik a helyi 
társadalmi csoportok között a válság enyhítésére létrejött konszenzus, és sor kerül a 
társadalmi (köztük környezettel, egészségüggyel, oktatással összefügg ő) konfliktu-
sok megfogalmazására, erősödik az igény ezek kezelésére. A kutatók szerint a fel-
zárkózó, gazdaságilag dinamikus városokban ennek ellenére a városfejlesztési stra-
tégiákban, a tervezési dokumentumokban továbbra is a gazdaságfejlesztési szem-
pontok a meghatározóak, s a társadalmi, környezeti és egyéb érdekek, problémák 
ennek alárendelten jelennek meg (ezt tükrözi pl. az alapos, átfogó társadalmi és 
környezeti hatásvizsgálatok hiánya). Nem véletlen, hogy az ezzel kapcsolatos kriti-
kákat és a városfejlesztéssel kapcsolatos új elvárásaikat (amelyek tükrözik a helyi 
társadalom különböz ő  csoportjai, illetve a gazdasági szerepl ők és az önkormányzat 
közötti konfliktusokat) els ősorban a tatabányai civil szervezetek fogalmazták meg. 
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A szerzők részletesen elemzik a (gazdasági, politikai és civil szférára tagolódó) 
elit csoportok konfliktusait, valamint a társadalmi státuszcsoportok közötti feszült-
ségeket is, amelyek eltérő  módon jelentek meg az átalakulás és a globalizációs 
hatások különböz ő  fázisaiban (Tatabánya/Oroszlány), a különböz ő  társadalmi, 
kulturális hagyományokkal rendelkez ő  településeken (Tatabánya/Tata), s nem füg-
getlenek „a térségi szerepkörök kínálta profiloktól" (165. o.) sem. A társadalmi 
konfliktusok vizsgálata során a szerz ők túlléptek a településhatárokon, és a városok 
közötti, illetve a város-városkörnyék kapcsolatrendszer ellentmondásait is feltárták. 
Egészében véve a településközi együttm űködésre való hajlandóság észrevehet ő  
erősödését regisztrálták, ám a centrumszerepre törekvés, az ezzel összefügg ő  —
városok közötti — viszályok még akadályozzák a térségi együttm űködést, a (valódi) 
partneri viszony kialakulását. A kutatás eredményei szerint a sikeres gazdasági 
szerkezetváltás — a globális gazdaságban betöltött kedvez őbb helyzet — újratermelte 
a centrumfunkciókat, megteremtette a város és (akár tágabb) környéke szerves 
integrációjának feltételeit (Tatabánya esetében), s lehet ővé tette az újonnan felme-
rülő  konfliktusok közös kezelését (szemben pl. a miskolci térséggel). A fejezet 
fontos üzenete, hogy egy-egy térség településeit ellenmondásokkal teli kapcsolatok 
kötik össze, amelyek — bár vannak közös jellemz ő ik — nem írhatók le általános 
sémákkal. A települések konfliktusai a helyi társadalmakban, a településhierarchiá-
ban elfoglalt helyükben, politikai kapcsolatrendszerükben, a globális gazdaságba 
való beágyazottságukban gyökereznek, feltárásuk tehát csak a tatabányai és miskol-
ci térségekben végzett vizsgálatokhoz hasonló „mélyfúrásokkal" lehetséges. 

A globalizáció hatásaival kapcsolatos viták egyik sarkalatos kérdése a szegényebb 
országok környezeti értelemben vett kizsákmányolása. A törvényi háttér hiányossá-
gai és a civil szféra gyengesége miatt a Magyarországon — és különösen a könyvben 
vizsgált ipari térségekben — él ők egészségét tehát örökölt és új kelet ű  környezeti 
ártalmak is veszélyeztetik. A negyedik fejezet e problémára koncentráló elemzése 
szerint az ipari térségek lakossága ellentmondásosan viszonyul az ilyen jelleg ű  
problémákhoz. Környezeti érzékenységük ugyan növekedett, de „... a környezeti 
érdekek érvényesítésére vonatkozó posztmateriális értékek a munkahely biztonsá-
gával együtt jelennek meg", vagyis az itt él ők hajlandóak a kompromisszumra kör-
nyezetük rovására is a gazdasági stabilitás meg őrzése érdekében. Bár a vizsgálatok 
szerint az elmúlt néhány évben a civil társadalomhoz közel álló csoportok igyekez-
tek megjeleníteni a környezeti érdekeket, ez utóbbiak érvényesülése részben a gaz-
dasági elit ellenérdekeltsége és a helyi stratégiák kialakításában betöltött kulcssze-
repe, részben a környezeti érdekek széles kör ű  felismerésének hiánya, illetve az 
azokat képvisel ő  civil szervezetek csekély társadalmi támogatottsága és politikai-
pénzügyi függése miatt kevéssé volt jellemz ő . 

A környezeti érdekek megjelenítése, képviselete és érvényesítése korlátjainak, fo-
gyatékosságainak feltárása felszínre hozta azokat az alapvet ő  sajátosságokat, ame-
lyek az átalakuló helyi társadalmakra, azok m űködésére jellemzőek. A sajátos vo-
nások közé sorolhatjuk a civil szervezetek helyi társadalomban betöltött szerepét, 
amelyet a szerzők az ötödik fejezetben részletesen tárgyalnak. Következtetéseik 
szerint a szervezetek gyenge társadalmi beágyazottsága és támogatottsága, er ős 
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pénzügyi függése (a központi és helyi kormányzattól), megosztottságuk, az általuk 
megfogalmazott és képviselt alternatív stratégiák hiánya oda vezetett, hogy a város-
(illetve térség-) fejlesztés irányainak kialakításakor mell őzik őket, legalábbis cse-
kély súlya van az általuk megfogalmazott véleményeknek. Ez a szerz ők következte-
tései szerint a helyi és térségi tervezés társadalmi bázisának növelése ellen hat, a 
helyi társadalom kiszolgáltatott néhány (els ősorban gazdasági) érdekcsoportnak, és 
mindez a fejl ődés fenntarthatóságát veszélyezteti. Városonként jelent ős eltéréseket 
találtak a kutatók a civil szféra súlyában és szerepében — e tekintetben az újvárosi 
„hagyományok", illetve a polgárosult Tata eltér ő  modellt testesítenek meg —, de a 
kutatás eredményei szerint a társadalmi szervezetek megosztottsága (Tatán pl. a 
válságra adott sikertelen válaszok miatt) is lehet a fejl ődés (kilábalás) akadálya. 

Egy új szakkönyvet olvasva mindenkiben felmerül a kérdés, hogy kiknek is szól-
nak, illetve milyen módon hasznosíthatók az abban leírt eredmények, következteté-
sek. Ha — Nyugat-Európához, Észak-Amerikához hasonlóan — a hazai tudományos 
életben is „bevett" és elfogadott kategória lenne a különböz ő  diszciplínákat össze-
fogó, integráló „várostudomány" (urban studies) a verseny és/vagy együttm űködés 
kérdését körüljáró kutatás eredményeit els ősorban nekik ajánlhatnánk jó szívvel. A 
szerzők ugyanis oly módon adnak átfogó képet két térség — els ősorban azok városi 
centrumai — gazdasági-társadalmi átalakulási folyamatairól és globális gazdaságba 
történ ő  illeszkedésérő l, hogy felhasználják a szociológia, a közgazdaságtan, a geo-
gráfia, a regionális és környezettudomány (helyenként a történettudomány) elméleti 
hátterét, kategóriáit és módszertani eszköztárát. A hazai városkutatások m űvelő inek 
szól tehát e könyv els ősorban, s azért is, mert a jelenlegi „felhalmozási szakaszban" 
végzett „mélyfúrások" során kristályosodnak ki azok a vonások, amelyek a kelet-
közép-európai helyi társadalmak sajátos viszonyulását jellemzik a globalizáció 
folyamatához (annak jelenségeihez), s amelyek e régió múltjában/közelmúltjában 
gyökereznek. Ily módon a globalizáció, a lokalitás, a fenntarthatóság és a városter-
vezés témakörében zajló (nemzetközi), illetve az azokkal összefügg ő  elméleti vi-
tákhoz is hozzájárul a könyv empirikus vizsgálatokon alapuló következtetéseivel. 
Ugyanakkor fontos, a település- és térségi tervezésben hasznosítható tanulságokkal 
is bőségesen szolgál e könyv mindazok számára, akik részt vesznek a stratégiaalko-
tásban és a tervek megvalósításában, illetve e folyamatok el őkészítésében. 
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