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Abstract

For three years our research team has been exploring the extent of the impact that features of 
the natural environment have on social activity. Needless to say, it must also be underlined here 
that these effect mechanisms are governed by highly complex processes and are not necessarily 
deterministic in nature. Consequently, our purpose here is limited to the determination of the 
nature and the extent of such indirect impacts. 

The primary focus of our investigation was to compare the effects of karstic to non-karstic 
environment in two selected observation plots located in the Carpathian Basin. Our research 
methods are based on two foundations: firstly, GIS technology renders it possible to examine 
the quantitive data of the relations system under scrutiny and secondly, information gathered as 
a result of an interview survey conducted during our field visit serves as soft data that comple-
ments the quantitative data.

Readers will find below the results of our research activities conducted in a certain section of 
Țara Moților (Mócvidék in Hungarian), which is situated alongside the upper stretch of Aranyos 
Valley in the Apuseni Mountains. As stated above, the main focus of this research is placed on 
society. Our choice fell on this area because 1) karstic and non-karstic environment exist side 
by side 2) the geology of terrain is rather varied 3) the social and settlement structure is fairly 
interesting due to the fact that it is an area with a high density of settlements carrying important 
cultural values both in the past and in the present for mainly the Romanian population from both 
historical and traditional folk cultural aspects.

The political transformation that has occurred in the past quarter of a century in the former 
Communist countries situated in ‘In-between Europe” was followed by sluggish economic and 
eventually even social changes brought about by the former types of transformation. During 
this process the traditional cultural landscape primarily determined by nature underwent fun- 
damental changes in many regions as people adapted to the altered situations and responded to  
challenges differently. We attempted to outline these reactions and to explore how traditional  
cultural landscape can fit into our globalised world, and to what extent the correlation of nature, 
landscape, and people has changed during this multi-dimensional transformation still in prog-
ress in our region. 
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Bevezetés

Egy OTKA kutatás keretében immár három éve foglalkozunk a természeti környe- 
zet adottságainak a társadalom aktivitására tett hatásaival, illetve ezek mértékével (TelBisz 
T. et al. 2014a, b, 2015; kőszeGi M. et al. 2015). Ennek kapcsán természetesen ehelyütt  
is hangsúlyozni kell, hogy e hatásmechanizmusok igen összetett folyamatok mentén mű- 
ködnek, és nem feltétlenül determinisztikusak; célunk éppen ezért – a nemzetközi szak-
irodalomban is követhető kontextusban – e közvetett hatások jellegének és mértékének  
megállapítása.

Kutatásaink során eddig kifejezetten a karsztos és nem karsztos területek összehasonlí-
tására törekedtünk, ezért olyan tájegységeket választottunk mintaterületként, ahol kiterjedt 
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karsztfelszínek is találhatók. Ugyanakkor a vizsgált folyamatok ettől elvonatkoztatva is 
különösen érdekesek lehetnek egy olyan makroregionális értelemben vett periféria terü-
leten, mint Köztes-Európa, ahol e periférián belül további, a helyi gazdasági erőterektől 
távol eső elzárt, így elmaradott térségeket is találhatunk, ahol az átmenet immáron több 
évtizedes története tovább mélyített egy sor korábbi gyökerű problémát. Az alábbi tanul-
mányban kifejezetten a társadalomföldrajz irányából közelítve, egy kulturális szempontból 
lehatárolható, a szűkebb és tágabb közösségek számára is szimbolikus jelentőségű tájegy-
séget (Jude, e. 2001), a Mócvidéket vettük górcső alá.

A Mócvidéken élők tájhasználata történelmi léptékekben is sajátosságokat mutat a kör- 
nyező területekhez képest. A tengerszint feletti magasság által befolyásolt gazdasági akti-
vitási formák, valamint az ennek megfelelő sajátos településhálózat önmagukban is egye-
di táji jellemzőket adnak (ABrudAn, i. – Turnock, d., 1999). Ez azonban az évszázadok 
folyamán egyben kulturális elkülönülést is eredményezett, tovább erősítve a Mócvidék 
sziget jellegét.

Kutatási kérdések és célkitűzés

A világban lezajló gazdasági és társadalmi folyamatok az utóbbi évtizedekben egyre 
inkább globálisan értelmezendők, és ez elvben azt indukálja, hogy a magyarázatok, illet-
ve a megoldások keresésében túl kell lépni az adott (tradicionális) regionális kereteken. 
A globális megoldások kockázatai és a helyi várakozások természetesen meghatározzák 
a lehetséges válaszokat, de legalább ennyire fontos a helyi társadalom innovációs befo-
gadóképessége, dinamizálhatósága is (wAAck, ch. 2005A; 2009). A regionális különbsé-
gek kiegyenlítődését szemlélve elmondható, hogy a perifériák figyelnek a centrum tör-
ténéseire, fontos számukra a jobb rendszerek alkalmazhatósága. Ugyanakkor a piac által  
gerjesztett folyamatok mellett az is igen jelentős szerepet játszik, hogy a helyi társa- 
dalom milyen impulzusokat kap arra nézve, hogyan lehet a hátrányt leküzdeni (wAAck, 
ch. 2005B).

A köztes-európai régió egykori szocialista országaiban az elmúlt negyed században 
a rendszerint egy dátumhoz köthető politikai rendszerváltást csupán megkésve, sokszor 
vontatottan kísérte valamiféle gazdasági, majd még később, leginkább ezek hatására némi 
társadalmi átalakulás. E folyamat során a természet által inkább meghatározott tradicio-
nális kultúrtáj sok helyen alapvetően megváltozott, az emberek máshogy alkalmazkodtak 
a megváltozott szituációkhoz, más-más válaszokat adtak az új kihívásokra, amivel pedig 
más jellegű problémákat generáltak. 

Jelen tanulmány keretein belül ezeket a válaszokat próbáljuk felvillantani, illetve kör-
bejárni ezt a folyamatot, tágabb összefüggésben vizsgálva, hogy hol a helye a mai globali-
zált világban e tradicionális kultúrtájnak (periféria), mennyiben változott meg a természet,  
a táj valamint az ember kapcsolata ebben a többdimenziós átalakulásban, ami jelenleg is 
zajlik térségünkben a szemünk előtt. Ennek egy szeletét kell elhelyezni a rendszerváltás 
kontextusában. A konkrétabb vizsgálati kérdések között meg kell említeni, hogy mi lehet 
a sorsa a 21. században egy többszörösen hátrányos helyzetben lévő, ám az államalkotó 
nemzet számára szimbolikus jelentőséggel bíró tájegységnek? Hogyan hat az évszázadokra 
visszanyúló hagyományos és az államszocializmus évtizedeiben túldimenzionált gazda-
sági tevékenységeire a rendszerváltással bekövetkező átalakulás és a globalizálódó világ-
ba való bekapcsolódás? Alább az e kérdések mentén folytatott vizsgálatokat mutatjuk be  
a mintaterületen végzett terepbejárás és felmérés segítségével.
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Adatok, módszerek

Az általános földrajzi kép felvázolása érdekében a földrajzi kutatásokban ma már elen-
gedhetetlennek mondható geoinformatikai módszereket alkalmaztuk. Ezen kívül több 
alkalommal több napos terepbejárást tettünk a helyszínen, illetve a rendelkezésre álló 
település szintű adatok segítségével a természeti és a társadalmi környezet kapcsolatát ele-
meztük. A statisztikai adatok forrása a Román Nemzeti Statisztikai Intézet illetve Varga 
E. Á. (2002) munkája volt.

Továbbá kérdőíves felmérést is végeztünk, hogy a helyi sajátosságokról mind több infor-
mációt gyűjthessünk be. A kérdések az alapadatok (kor, nem, családi viszonyok) mellett 
az életkörülményekre (a házuk minősége, közműellátottság, közlekedés, kiskereskedelmi 
ellátottság), a gazdasági aktivitásra (munkahely, ingázás, piacozás) vonatkoztak. Ezekkel 
a kérdésekkel arra voltunk kíváncsiak, hogy a tradíciók mennyire hatják át a válaszadók 
életkörülményeit. A képzettség és a vidéken leginkább elterjedt nem hagyományos gazdasági 
tevékenység, a turizmus viszonyait taglaló kérdések esetében a lehetséges kitörési pontokat 
próbáltuk felderíteni. A kérdőív végén több, a helyiek általános helyzetére, illetve a jövő-
re vonatkozó általános kérdést tettünk föl, amire szabadon válaszolhattak a kérdezettek.

Összesen 71 értékelhető kérdőív született, az információkat 10 településen gyűjtöttük 
a járókelőket megállítva, illetve megkérdezve. A helyszíneket előzetesen úgy választot-
tuk meg, hogy különböző földrajzi környezetben, különböző földrajzi dimenziókat repre-
zentáljanak (központi helyzetben-periférián lévő települések, völgyek-magaslatok, mező-
gazdaság-ipar-turizmus). Így akadtak egyrészt völgyekben lévő, központi szereppel bíró, 
nagyobb lélekszámmal rendelkező helyszínek, illetve a központi területektől távolabb eső 
települések, valamint csak mező- és erdőgazdaságból élő falvak, illetve egy-egy turiszti-
kai célpont környékén található helységek is.

A mintaterület tájgazdálkodásának jellemzői és ezek történelmi tradíciói

Mintaterületünk egy több szempontból is sajátos térség, az Erdélyi-szigethegység közpon-
ti részén, hegyvidéki környezetben fekvő Mócvidék (1. ábra). A Mócvidék három hegység, 
a Bihar, a Gyalui-havasok és az Érchegység találkozásában található. Ennek megfelelően 
domborzati, geológiai, biogeográfiai szempontból is változatos terület. Közép- és óidei üle-
dékes, valamint átalakult kőzetek, mélységi kőzetek és vulkanitok egyaránt előfordulnak 
itt. A karsztvidékek zömmel középidei mészköveken alakultak ki, kivéve az óidei kristályos 
mészkőből felépülő Poieni-fennsíkot. A Mócvidék fő folyója az Aranyos, de innét ered az 
Ompoly és a Fehér-Körös is. A folyóvölgyek egyben a közlekedés fő tengelyei is, melyeket 
magasan fekvő hágóutak (Bihar-hágó, Bucsony-hágó, Bucses-hágó) kötnek össze egymással.

A Mócvidék azonban elsősorban történeti-néprajzi fogalom, melyet leginkább a tár-
sadalmi struktúra és a gazdálkodási tevékenység által meghatározott sajátos tényezők 
jellemeznek. A hegyvidéki terület még a motorizáció elteredése idején, napjainkban is 
viszonylag nehezen megközelíthető, belső perifériának számító, több súlyos társadalmi 
problémával (elnéptelenedés, munkanélküliség) küzdő térség.

A társadalom a tradicionálisan már a történelem során is jellemző gazdasági tevékeny-
ségeket űzi. A meglehetősen egyoldalú mezőgazdasági tevékenység, illetve a jelenleg vál-
ságban lévő bányászat a területet két markáns térségi típusba sorolja. Míg a terület déli 
felében, Abrud, Bucsony és Verespatak körzetében a bányászat volt pár évtizeddel ezelőtt 
is meghatározó, addig északon Topánfalva térségében, valamint az Aranyos és mellékfo-
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1. ábra A vizsgált terület települései
Figure 1 Settlements of the case study area

lyói völgyében az állattenyésztésből és az erdőgazdálkodásból próbálnak megélni az itt 
lakók (reiF et al. 2005).

A jelentősebb erdélyi központoktól (Gyulafehérvár, Kolozsvár, Nagyvárad, Arad) 
nagyobb távolságra és erős forgalmi árnyékban lévő terület gazdasága nem különösebben 
differenciált, általában gyenge infrastruktúrával rendelkezik. 

A településhálózat, alkalmazkodva a betelepülők életmódjához és a táji adottságokhoz, 
sajátos vonásokat mutat. A völgyekben lévő, csak néhány, inkább „kényszer” funkcióval 
rendelkező, a völgyek futását követő hosszan elnyúló nagyobb település mellett, kisebb, 
szórt agrárfalvak a jellemzők. A román közigazgatás alapegységét képező községek (com-
mună) így kis lélekszámú, nagy területen szétszórt, gyakran több tucatnyi telepből állnak.

A vizsgált területen 17 községben összesen 345 település van, ami a szórtságot jól jelzi: 
egy községre több mint 20 település jut. A jelenlegi népsűrűség a 2011-es népszámláláskor 
mért 51 055 fő alapján 36,2 fő/km2-nek adódik, ami alacsonynak számít, azonban az adott 
tengerszint feletti magassági tartományt (490-1335 m) és az erősen tagolt domborzatot 
figyelembe véve tulajdonképpen egy relatíve sűrűn lakott területről van szó. A Mócvidék 
népességének 98%-a román nemzetiségű, rajtuk kívül mintegy 2%-nyi cigány él itt, és 
elenyésző számban magyarok, illetve németek.
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A történelmi tradíciók

A nehezen megközelíthető, magas hegyvonulatokkal szabdalt terület a történelem korábbi 
szakaszaiban nem igazán kedvezett a nagyobb csoportok betelepülésének. Ez alapvetően 
a magyarok kárpát-medencei honfoglalása után sem változott meg. Csupán az ércekben 
gazdag területeken vannak a bányászathoz kötődő településeknek antik gyökerei, melyek 
a pénzgazdálkodás 12. századi megélénkülésével éledtek újjá (wAAck, ch. 2003B).

A későbbiekben ezekből a kicsiny bányásztelepülésekből indult – vélhetően túlnépese-
dés következményeként – a térség lassú benépesülése, a korabeli termelési technológiával 
még éppen megművelhető, így belakható folyóvölgyek, valamint az alacsonyabban fekvő, 
de már hegyvidéki térszínek felé. A tágabb erdélyi környezet medencéinek, folyóvölgyei-
nek 15. századi krízise miatt érkeztek egyre többen – főleg román nyelvű, ortodox vallású 
emberek – az elzárt, ezért jobban védhető területekre (rUșdea, e. et al 2005).

A kultúra alapvető tájformáló szerepe mutatkozik meg a helyi mezőgazdaság sokoldalú 
stratégiáiban és a sajátos településhálózatban, amelyben kifejezetten az apró települések 
dominálnak (különösen az Aranyos folyó völgyében). Az Erdélyi-szigethegységben általáno-
san elterjedt a tartós megtelepedésre berendezkedett kis közösségek jelenléte, amelyek a nyári 
évszak pásztortevékenysége révén igen nagy területet és jelentős tengerszint feletti magassá-
got ívelnek át. A magasabb térszínek közül elsősorban az Erdélyi-szigethegységben kialakult 
lepusztulási szintek viszonylag sík területei jelentettek kedvező adottságot a megtelepedés-
hez. A fennsíkok különösen jellemzők a karsztos területekre, és ahol a vegyes karsztokon 
víznyerési lehetőség is kínálkozott, ott a karsztfennsíkokon is létrejöttek zárt vagy szórt tele-
pülések (pl. Aranyosfői-fennsík, Poieni-fennsík). Ezek elterjedésének felső határa – éghajlati 
okokból – 1300 m t.sz.f., e fölött még kedvező domborzati adottságok esetén is csak ideigle-
nes, pásztorkodáshoz, erdészethez kapcsolódó szállások jöttek létre (pl. a Pádis-fennsíkon).

A román és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt elterjedt nézet, hogy ez a fajta 
magasan fekvő településtípus igen régi és sajátosan román (VuiA r. 1975). Próbáltak pár-
huzamot vonni azokkal az illír-trák településekkel, amelyek – vészterhes időszakokban –  
a magasabban fekvő területeken alakultak ki. 

Kialakulásukra hihetőbb magyarázat azonban a surd, V. és Turnock d. (2000) által 
kifejtett nézet, miszerint a 18-19. században egyrészt a népesség növekedésével a mezőgaz-
dasági potenciál minél teljesebb kihasználására törekedtek, másrészt a növekvő feudális 
nyomás elől menekültek a hegyvidék belseje felé. A mócoknak nevezett helyi pásztorok 
így a magasabban fekvő területekre hátráltak a Habsburg hatalom elől. De hasonlóképpen 
segítették a román favágók letelepedését az erdőket hasznosítani kívánó magyar birtokosok  
a vegyes farmgazdaság kialakítására alkalmas felszíneken. A magasabban fekvő apró telepü-
lések egy-egy családhoz tartozó önálló gazdaságokként jöttek létre, azonban később az utó-
dok között felosztották a területüket, így fokozatosan alakultak át több portás településekké.

A hegyvidék vegyes gazdaságában a mócok kifejezetten az élőállat tartásával és a hegyi 
legeltetéssel foglalkoztak (hegyi transhumance). Ez évszakos vándorlással járt: tavasszal 
kihajtották az élőállatot a kaszálókra, nyáron a magasabban fekvő területekre, majd az 
idő hidegebbre fordulásával visszatértek ismét az alacsonyabban fekvő kaszálókra, majd 
a leghidegebb időszakokat a völgyek falvaiban töltötték. 

A létfenntartás érdekében a kevésbé lejtős térszínek szántóföldi művelésbe vonásával 
rozst és burgonyát termesztettek. A gyapjút otthon dolgozták fel, viszont a gabona őrlésére és  
a lenből készült fonál beszerzésére a völgyekben nyílt lehetőség. Ugyanígy a fakitermelés is 
a magasabban fekvő erdőzónában zajlott, viszont a favágók ruházatához szükséges textilt a 
völgyekben állították elő. A különböző termékek cseréje, valamint a házasságok elhatározása 
a vásárokon (pl. Gainai leányvásár) és az ünnepi mulatságokon zajlott (reiF, A. et. al. 2005).
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A színes- és nemesfémek bányászata Abrudbánya környékén kétezer éves múltra tekint 
vissza, a település a 15. században kapott bányavárosi rangot. A kézműves iparban az erdő-
ségek és a homok az üvegművesség jelenlétét biztosították.

Később azonban a hegyvidéki helyzet egyre inkább hátrányt jelentett az itt élő társa-
dalmakra, mivel nehezítette a 18-19. században meginduló modernizációs folyamatokba 
történő bekapcsolódást. Miután a korabeli innovációk, fejlesztések elkerülték a vidéket,  
a térség érintetlensége a románság számára identitásképző erővé vált, párhuzamosan a kár- 
pát-medencei kisebb népek nemzettéválási folyamatával.

Amikor az Erdélyi-szigethegységben a Habsburgok kialakították a zalatnai kincstári 
uradalmat a 18. században, az erdőkkel körülvett, nagy tengerszint feletti magasságban 
található, elszórtan fekvő településeket igyekeztek láthatóvá tenni a közigazgatás és ezzel 
együtt az adófizetés számára. A modernizáció eme első megjelenési formája, a megnö-
vekedett terhek, kiváltották az itt lakók ellenállását. A feszültségek parasztfelkeléshez  
vezettek 1784-ben, amelynek vezetője, Horea később a román nép szimbolikus figurájá-
vá vált, az események kiindulási helyszíne pedig a modern nemzet születésével fonódott 
össze (Gavra, C-i. – CrăCiUn i-C. 2012). 

Ezek a feszültségek indukálták a terület lakóinak ellenállását az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc idején a magyar honvédsereggel szemben is. A fegyveres ellenállási 
mozgalmat éppen a terepi adottságok okán sosem sikerült felszámolni. A terület a későbbi 
román generációk szemében éppen ezért a nemzetté válás folyamatában nagy jelentőséget 
kapott, ahogyan a fegyveres felkelés vezetője, Avram Iancu is román nemzeti hőssé vált.

A modernizáció sajátos megjelenése 

A 19. században az elszórt kis települések száma a magasabb térszíneken folyamatosan 
gyarapodott, a népességszám növekedésével párhuzamosan. A 19. és a 20. század egyben 
azt a fokozatos változást is jelentette, hogy egyre inkább bekapcsolták az itt lakókat a köz- 
igazgatás vérkeringésébe. Az alacsonyabb völgyekben fekvő központokhoz kapcsolódtak  
a kis hegyi közösségek. Ezen kapcsolatok hatalom oldaláról való erősítése az első világ-
háború után vált meghatározóvá – ekkor jelentek meg a szimbolikus nevek (Horea, Avram 
Iancu) a földrajzi helyek elnevezésében. A hivatalos faluközösségek (commună-k) kialakítása 
azonban csak a 20. század második felében, az államszocializmus évtizedeiben történt meg.

Az első világháború után a helyi gazdaság Bukarest felé orientálódott, a földreform révén 
a magyar tulajdonosok eltűntek a vidékről, azonban ennek negatív hatása is volt a helyi ipar-
ra nézve. A Mócföld népessége folyamatosan növekedett, a lehetőségek viszont továbbra is 
korlátozottak voltak ezen a területen. A jólét érdekében a pásztorok igyekeztek minél jobban 
kiaknázni az erőforrásokat, a kézművesek pedig vándorkereskedelemmel növelték ebben az 
időszakban bevételeiket (surd, V. – Turnock, d. 2000). A népesedési nyomás miatt a túlle-
geltetés és a szántóföldi erózió is egyre inkább jellemzővé vált. A modern idők azonban egy-
ben rávilágítottak arra is, hogy a vidék életszínvonala alacsony, ami megmutatkozik az elégte-
len oktatási, háztartási és közlekedésföldrajzi, valamint közegészségügyi körülményekben is.

A bányászat bizonyos fokú diverzifikációt nyújtott a terület számára. Nagy múltja 
ellenére az igazi felfutása a vasútvonalak megjelenésével kapcsolható össze és már a két 
világháború közötti időszakban is prosperáló ágazatnak számított. Az államszocializmus 
éveiben azonban további nagyarányú fejlesztéseket, és a bányászat mellett a fémfeldolgo-
zás bővítését hajtották végre az ágazatban (boţan, C. n. – ilovan, o. r. 2006; drAgAn, 
m. 2013). A fafeldolgozás, a faipar, később a bútoripar megjelenése a vidéken, kifejezetten  
a modern időkre tehető, melynek eredményeként vasúton már a feldolgozott fát szállították 
tovább (boţan, C. n. – iloVAn, o. r. 2006).
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A 20. században jelentek meg a kulturális, oktatási és egészségügyi közintézmények 
a Mócvidék jelentősebb településein: Topánfalván, Abrudbányán, Aranyosbányán, Belé- 
nyesen, Brádon, Zalatnán.

Az államszocializmus időszakának tervgazdasága ellentmondást nem tűrően hatékony 
volt ugyan, de a környezettel és a hagyományos gazdasági formákkal közel sem szimpatizált. 
A kommunizmus első évtizedeiben a Mócvidék nagy része a Topánfalva központtal létre-
hozott rajonhoz tartozott. Az 1960-as években várossá nyilvánított településen fafeldolgozó 
komplexumot létesítettek. Az aranyosbányai és verespataki bányászcsaládok megélhetését 
segítette az abrudbányai fonoda és az aranyosbányai ruhagyár, ami a női munkaerőnek 
biztosított lehetőséget (surd, V. – Turnock, d. 2000; drAgAn, m. 2013). A veresvölgyi 
rézbányászati komplexumot az 1970-es évek végén kezdték fejleszteni.

A kitermelés lehetőségeinek maximalizálásával, valamint a faipari fejlesztések révén 
kis ipari centrumok hálózata jött létre a Mócvidék területén, amelyek méretükből adódóan  
nem alakultak át igazi városokká, de a városi életmód vívmányai megjelentek területükön. 
A kis falvak és a magasan fekvő apró települések egyre inkább hátrányba kerültek velük 
szemben. A megművelhető földterület és a legeltetéshez rendelkezésre álló terület drasztiku-
san lecsökkent, mivel az államszocializmus idején korlátozták a mezőgazdasági művelésre 
fogható területeket. Az élőállatok száma szintén visszaesett, a mezőgazdasági kisgépek nem 
voltak elérhetők az állami gazdaságokban sem, az önálló mezőgazdasági tevékenységet 
folytatókat pedig még magas adók is sújtották. Mivel modern közlekedési eszközökkel is 
nehezen érhetők el ezek a kis közösségek, ezért a fiatalok az ingázást sem tudták vállal-
ni, így inkább beköltöztek a munkát adó, alacsonyabban fekvő, iparosodott településekre.

Miután a hagyományos gazdasági tevékenységhez egyre szűkebb kereteket biztosított 
az állam, sok gazdaságot inkább elhagytak ebben az időszakban. A Mócvidék népesség-
száma a 20. század közepéig emelkedett (leszámítva az 1. világháború okozta visszaesést), 
azóta viszont folyamatosan csökken, korábban lassabban, majd egyre gyorsuló ütemben  
(2. ábra). A népességszám csökkenésében a természetes szaporodás tendenciái mellett 

2. ábra A vizsgált térség lakosságszám-változása (1880-2010)
Figure 2 Population change in the case study area (1880-2010)
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főként a migrációs folyamatok játszanak szerepet. A magasabban fekvő területek elnép-
telenedése olyan rohamos volt, hogy az 1980-as években már igyekeztek terveket kidol-
gozni arra, hogy miként tudják megőrizni nem csupán a nemzet szimbolikus jelentőségű 
helyének hagyományos értékeit, hanem egyáltalán a lakosságát. Az elvándorlás a korszer-
kezetet is jelentősen módosította az idősek arányának növekedésével (drAgAn, m. 2010). 

Új tendenciák a rendszerváltozás után

A romániai rendszerváltást bevezető 1989. decemberi forradalom után a korlátozó 
tényezők ugyan megszűntek, a tulajdonosok azt kezdhettek tulajdonukkal, amit csak 
akartak, azonban ez a lehetőség ekkorra már közel sem volt annyira csábító. Az egyenlőt-
len fejlesztések miatt az életszínvonal rendkívül alacsony volt a Mócvidéken, az alapvető 
infrastrukturális (víz, villany, csatorna, úthálózat), oktatási és egészségügyi beruházások 
is hiányoztak a magasabban fekvő területekről. A tömegközlekedés és az egyéb szociális 
juttatások igénybevétele továbbra is problémás maradt, az utazás problémája a munkába 
és iskolába járást, az ingázást is megnehezíti. A főként a tanult társadalmi csoportokat 
érintő elvándorlás a gazdasági átmenet éveiben tovább növekedett. 

A fiatalok lakóhelyüktől távol töltik az iskolaidőt, ezért már eleve nem a helyi viszo-
nyok között szocializálódnak. A társadalom folyamatos elöregedése nem állt meg: a fia-
talok nem tértek vissza a tradicionális gazdasághoz, az idősek viszont egyre kevésbé tud-
ják fenntartani a korábbi állapotot. A piaci viszonyok között a túlélést esetleg segítené az 
együttműködések kialakítása, azonban a tulajdonát visszakapó helyi gazdálkodók inkább 
a versenytársat látják egymásban. Emellett pedig, főként a pénzhiány, de részben a kép-
zettség hiánya miatt is, a tőkeigényes technológiai újítások sem terjedtek el ez elmúlt két 
évtizedben. A mezőgazdasági tevékenység ma főleg pásztorkodást jelent – jóllehet volu-
mene mára már érzékelhetően csökkent (3. ábra). Az átmenet éveiben a megművelhető 
területeket kevésbé fogták művelés alá, mint korábban, köszönhetően a romániai kárpótlá-
si folyamat visszásságainak, az alacsonyabb technológiai felszereltségnek és a termények 
iránti kereslet hiányának (BuzA, m. et al. 2001).

A táji adottságok eleve meghatározzák az erdős vidékek és a gazdaságok arányát, az 
utóbbi javára. Az erdők a kereskedelem mellett a kézművesiparban is igen fontosak, de 
egyben az ökológiai jelentőségük is nagy (1. kép). A helyiek számára azonban illegális 
energiaforrást is jelentenek: az ellenőrizetlen fakivágások igen jelentős károkat okoznak 
a vidéken (3. ábra).

A Mócvidék az 1989-es forradalmat követően nagyfokú munkanélküliséggel küzdött, 
hiszen a nehézipar válsága magával sodorta a területen létező bányászati és fémfeldolgo-
zó üzemeket, komplexumokat (drAgAn, m. 2013). A 21. század első évtizedének végén,  
a teljes leállás után újraindult a rézbányászat a területen, ennek társadalmi megítélése 
azonban nem egyértelmű, noha munkalehetőséget jelent a helyiek számára. A bányászte-
rületek túlnyomó része azonban halmozottan hátrányos helyzetű térség, ahol a környezeti 
károk, a csökkenő és öregedő népesség, a drasztikusan leromlott életszínvonal rendkívül 
súlyos problémákat jelent (consTAnTin, V. et al. 2015; 2. kép).

Általánosan elfogadott nézet, hogy a Mócvidék számára a jövőt az idegenforgalom 
jelenti. A vidék idegenforgalmi potenciálja igen nagy, mind természeti, mind kulturá-
lis-történelmi örökség szempontjából. Míg a csak mezőgazdasághoz kapcsolódó Poieni-
karsztfennsík kihalt, addig a barlangjáról nevezetes Aranyosfői-fennsíkon máig aktív 
népesség lakik (3-4. kép).

A turistatérképeken jelölt természeti látnivalók elemzése alapján megállapítottuk, hogy 
ebben a karszt kiemelkedő jelentőségű, 81%-os arányt képvisel, miközben a területből csu-
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3. ábra A felszínborítás alakulása Mócvidéken
Figure 3 Changes in land cover in Țara Moților

1. kép Házi fűrészüzem
Photo 1 Private wood-mill
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2. kép Leromlott állapotú bányászházak Verespatakon
Photo 2 Run-down miner houses in Verespatak

pán 6%-ot foglal el (imecs z. et al. 2015). Kiemelt célpontnak tekinthetők a barlangok, 
amelyek megfelelő kiépítettség és megközelítési infrastruktúra esetén képesek nagyobb 
tömegeket is vonzani, így például az Aranyosfői-jégbarlang látogatószáma 10-szeresére 
nőtt a 2010-es évek elején megépített aszfaltútnak köszönhetően. Általánosságban a turis-
taforgalom (főleg a belföldi) rendkívüli módon megnövekedett az elmúlt két évtizedben. 

3. kép Aranyosfő – rendezett kultúrtáj, lakott házak, turistahelyek; 
Photo 3 Aranyosfő – well-managed cultural landscape with inhabited houses and tourist spots
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4. kép Poieni – kihalt fennsík, elhagyott móc ház
Photo 4 Poieni – desolate plateau with a ‘Móc’ house

Emiatt azonban éppen az a természeti és kulturális-társadalmi keret van átalakulóban és 
eltűnőben, ami a legnagyobb értékét és egyben idegenforgalmi vonzó tényezőjét is jelen-
ti a tájnak (linc, r. et al. 2001). Az átgondolatlan idegenforgalmi beruházások sokszor 
inkább rontják a helyzetet.

A változatos geológiai adottságok és a biodiverzitás magas foka miatt a Mócvidék a kör- 
nyezetvédelmi mozgalmak elsődleges célterületének is számít. Ez viszont az idegenfor-
galmi lehetőségek kiaknázásának is gátat szabhat. Az érzékeny rendszer egyensúlyának 
megteremtése egyelőre várat magára (wAAck, ch. 2003A; serBAn, g. – TouchArT, l. 
2007). Itt említjük meg, hogy a verespataki aranybányászat elleni környezetvédelmi til-
takozás mérföldkőnek számított a román civil társadalom szerveződésében, hasonlóan 
ahhoz, ahogy Magyarországon a bős-nagymarosi erőmű elleni fellépés a rendszerváltás 
egyik szimbolikus elemévé vált (wAAck, ch. 2003B).

Válaszok a jelen kihívásaira – ahogy a helyiek látják

Már a Mócvidék történetének áttekintéséből is láthatjuk, hogy a táji adottságok, az 
elzártság alapvetően határozta meg az itt élő társadalom viszonyrendszerét más vidékek-
kel kapcsolatban. A jelen és főképp a jövő lehetőségeit, a helyi sajátosságokról kialakult 
önképet a kérdőívek eredményei alapján tekintjük át.

Az alapadatok szerint a megkérdezettek valamivel nagyobb arányban aktívak, illetve 
fiatalok voltak (a megkérdezettek 57 %-a), vélhetően azért, mert az idősebbek kevésbé 
mozogtak az utcán. Szinte az összes válaszadó (90%) régóta, családjuk általában több 
generáció óta él a vizsgált térségben. Az idősebbek gyerekei elvándoroltak, többségük 
már nem is a közeli városokba (Topánfalva, Belényes), hanem a távoli nagyobb városok-
ba (Nagyvárad, Arad, Kolozsvár). Ennek oka leginkább az lehet, hogy már több évti-
zede a társadalmi mobilitás egyik alapja a tanulás, a továbbtanulás, amit helyben csak  
korlátozottan tudtak, illetve tudnak megtenni az itt lakók. Minél tovább tart ez a tanulási 
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folyamat, annál gyengébbek lesznek a szülőhelyhez kötődő szálak, illetve annál inkább 
megnő az esélye annak, hogy más társadalmi (és egyben) földrajzi térben kapaszkodja-
nak meg. Emellett természetesen a szűkös munkalehetőségek is elvándorlásra késztetik 
a lakosságot.

Megállapítható, hogy a terepbejárás tapasztalataival összhangban a lakosok jelentős 
többsége tradicionális körümények között lakik. Fával fűtenek, vizet a kútból húznak. 
Legtöbbször a helyben megtermelhető nyersanyagokból előállítható élelmiszereket fo- 
gyasztják. A gyenge tömegközlekedés és motorizáció az aktivitási rádiuszt korlátozza, 
vagyis az életük által bejárt tér, a mai lehetőségekhez képest szűknek mondható. A mai 
értelemben vett modernizációs eszközök – ha nem is teljes – hiánya szintén ezeket a kor-
látokat erősíti. Bár villany a háztartások 99%-ában van, de például csatorna egyáltalán 
nincs, internet pedig csak elvétve, inkább csak a legfiatalabbak esetében része a minden-
napi életnek.

A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a lakosság kvalifikációs szintje alacsony. Ha 
van is szakmájuk, az mindenképpen a helyi, a korábban is meglévő igényekhez igazodik 
(pl. sofőr, boltos, pék). A többség a mezőgazdaságban tevékenykedik, jóllehet leginkább 
csupán az önellátás szintjén, vagy idénymunkában napszámosként. Az önellátó kereteket 
jelzi a gépesítés szinte teljes hiánya, a minimális piacozás, illetve az a tény, hogy a válasz-
adók közül többen arról számoltak be, hogy a téli nagy havazás többször semmittevésre 
kárhoztatja családjukat.

Akik a közösségekből magasabban kvalifikáltak, azok nem a térségben élnek, mivel 
nem kapnak képzettségüknek megfelelő munkahelyet a környéken. Sok esetben a telepü-
lésen belüli nagy távolságok miatt az általános iskolát is nehéz megközelíteni, jóllehet az 
utóbbi időben több helyen iskolabuszokat is sikerült rendszerbe állítani. A válaszokból az 
is kiderül, hogy a tradicionális tevékenységek mellett az utóbbi évtizedben megélénkülő 
turizmus csak némi bizonytalan bevételkiegészítésre elég, bevételnövelésre, esetleges fel-
halmozásra, vagyis lényegében hosszabb távú stratégiák kialakítására (pl. munkahelyte-
remtésre) többnyire elégtelen.

A kérdőív végén lévő kérdésekre adott válaszok, illetve a kötetlen beszélgetések során 
kiderült információk lényegében a fenti képet erősítik meg. A helyzetet kilátástalannak 
látják (talán a fiatalabbak korukból adódóan egy kicsit optimistábbak). A legfőbb prob-
lémaként a települések lakosainak elvándorlását, a közösségek elöregedését fogalmazzák 
meg. A fiatalok elvándorlása olvasatukban a munkahelyek hiányára, a lehetőségek szű-
kösségére vezethető vissza. A munka hiányát minden aktív korú saját bőrén tapasztalja. 
Sokan az ezredforduló után bezárt, régebben működő gyárak újraindítását látnák megol-
dásnak. Ugyanakkor a tradicionális tevékenységek köre is szűkül. Leginkább az erdőterü-
letek drasztikus fogyását említik meg, de többen a szigorú szabályokat okolják, hogy „már 
semmi sem olyan mint régen”. Voltak, akik a megváltozott technológiai körülményeket 
említették, nevezetesen az olcsó kínai műanyag termékek térhódítását, ami nehézzé teszi 
a környék hagyományos fából készült kézműipari termékeinek eladását, emiatt pedig sorra 
megszűnnek az ezzel foglalkozó tevékenységek. A válaszadók közül sokan hiányolták  
a helyi termékeket feldolgozó üzemeket. A helyi nyersanyagok ugyanis akár bútoripari, 
tej- és konzervipari üzemeket is eltarthatnának a vélemények szerint. Összességében a kér- 
dőívek a helyi társadalmak belső dinamizmusának hiányát mutatják. 

Pozitív jelként említhető az infrastruktúra (úthálózat) és egyes turista célpontok (pl. 
barlangok) kiépítése, amit sok helyen az EU is támogat (és hazánkhoz hasonlóan hatalmas 
táblák hirdetik ezt a tényt), ám ez kívülről érkező segítséget jelent (5. kép). Belső erőforrás 
kevés van és bár a falvak, valamint a táj meglepő rendezettsége sok helyen megfigyelhető, 
ám az elnéptelenedés éppen ezt a tájkaraktert veszélyezteti.
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5. kép Öt nyelvű üdvözlő tábla a Nemzeti Park határán
Photo 5 Welcome board in five languages at the border of Apuseni National Park 

Kitekintés

Összefoglalva elmondható, hogy a helyiek válaszai beleillenek a köztes-európai térség 
perifériáinak általános helyzetébe, ami leginkább a gazdasági aktivitás erős csökkené-
sében, illetve az elöregedő társadalomban érhető tetten. A problémák – mint láthattuk – 
ma már nemcsak a felzárkózás kérdésköreit, hanem a (hagyományos) társadalom és a táji 
környezet teljes eróziójának problémáját érintik. A tradicionális tevékenységek jelenleg 
nem biztosítanak olyan pozíciót (megélhetést) a társadalomban, mint régen; az egykor 
relatíve előnyös táji adottságok mostanra inkább hátrányt jelentenek, így a természeti 
adottságok társadalomra gyakorolt hatását mindenképpen a posszibilizmus keretei között 
lehet csak értelmezni.

Ugyanakkor a korábbi életpályák modern lehetőségei (pl. tanulás), valamint a globa-
lizáció jelenségei sokkal intenzívebben lépnek fel, nemcsak a régi tradicionális világgal 
szembeni bizalmatlanságban, hanem a más helyek felé fordulásban is. Így az elvándorlás 
és a helyi társadalmak elöregedése az utóbbi időkben drasztikusan felgyorsult. 

Az ebből a helyzetből történő kimozdulásra úgy tűnik, hogy a tradícióktól eltérő élet-
stratégiákra, nem kevés helyi impulzusra és külső segítségre van szükség egy átfogó prog-
ram keretében. Kérdés azonban, hogy a térség sajátos, a centrum térségektől alapvetően 
eltérő modern kori történelmi szituációkban formálódó és a rendszerváltással, valamint 
a globalizáció kihívásaival egyidejűleg küzdő társadalmainak számára ez nem egy már 
elkésett alternatívát jelentene-e. 
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