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Az elmúlt évtizedekben a fogyasztók minél 
olcsóbban és gyorsabban kívántak az élelmi-
szerhez hozzájutni. A nők munkába állása meg-
növelte az igényt az előre elkészített ételek és  
a mindent egy helyen kínáló bevásárlóközpon-
tok iránt. Mára azonban ez a trend megfordulni 
látszik. Egyre többen veszik a fáradtságot, hogy 
tanulmányozzák az összetevőket a termékek 
címkéin, beszélgessenek a gazdákkal az elkészí-
tés folyamatáról, szezonális alapanyagokat sze-
rezzenek be, és azokból otthon főzzenek. A szer- 
zők, JenniFer Meta robinson és JaMes robert 
FarMer, mindketten az egyesült államokbeli 
Indiana Egyetemen dolgoznak, elkötelezettek  
a vidéki életmód, a helyi termékek és a fenntart-
ható gazdálkodás iránt. A több évtizedes önálló, 
majd a jelenlegi közös kutatómunka során több 
száz interjút készítettek helyi gazdákkal (far-
merekkel), látogatásokat tettek gazdaságokban, 
illetve tanulmányozták a témában készült fel-
méréseket, szakirodalmakat.

A könyv a bevezetőt nem számítva 6 főfeje-
zetből áll, s a mindennapi életben is használha-
tó útravalóval zárul. Rögtön az első fejezetben 
felmerül a kérdés, hogy vajon miért szükséges 
a helyi élelmiszerekre irányítanunk figyelmün-
ket, és vajon miért vált épp most ennyire idő-
szerűvé az élelmiszer-önrendelkezés kérdése. 
Az egészséges életmód iránti növekvő igény, az 
ételallergiák megjelenése és terjedése, a kör-
nyezettudatosság, valamint a társadalmi szo-
lidaritás mind-mind az okok között található.  
A szerzők szerint a folyamat hátterében társa-
dalmi, gazdasági és környezeti tényezők állnak. 
A mezőgazdaság és élelmiszertermelés 1960-as 
években bekövetkezett gyors iparosítása olyan 
folyamatokat indított el, melyek negatív hatás-
sal vannak a helyi gazdaságra, a környezetre, 
illetve az emberi egészségre egyaránt. A világ 
kezdi felismerni, hogy a jelenlegi túlfogyasztás 
nemcsak saját egészségünk, jólétünk, de Földünk 
jövője szempontjából sem tartható fenn sokáig.  
A 21. századi USA-ban, illetve mondhatjuk, hogy 

az egész fejlett nyugati világban trendivé vált  
a helyben termelt élelmiszer. Az Európai Unió 
mezőgazdaságában és regionális politikájában is 
egyre nagyobb figyelmet kap a rövid értékláncra 
épülő termelés.

A fejezet mindenekelőtt kísérletet tesz arra, 
hogy meghatározza a „helyi’, illetve a közvetlen 
értékesítés fogalmát, ami korántsem egyszerű 
feladat. A könyv közérthetőségét és közvet-
len szóhasználatát jól példázza, hogy nem az 
amerikai hivatalok által használt definíciókat 
elemzi, hanem egy tíz éve gazdálkodó helyi 
farmer megfogalmazását veszi górcső alá. Ez 
alapján a „helyi” fogalmát 7 nézőpontból köze-
lítik meg a szerzők. A helyi termékek frissek, 
szezonálisan elérhetőek, továbbá egészségesek. 
Jellemzően kisüzemi körülmények között állít-
ják elő őket, bár nehéz meghúzni a gazdaságok 
méretére vonatkozó határvonalat, és azt mon-
dani egy üzemre, hogy túl nagy ahhoz, hogy 
helyi terméket vigyen a piacra. A helyi termék 
felelősséggel jár, hiszen a gazda a nevét, arcát 
adja a termékhez, szemben a szupermarketek 
személytelenségével. Helyben termelt élelmi-
szer vásárlásával minimalizálhatjuk a szállítás-
ból eredő környezetterhelést, továbbá a gazdák 
nagy része saját maga is igyekszik csökkenteni 
ökológiai lábnyomát. 

A második fejezet segít megérteni a helyi 
termelői piacok működését. Több, az USA-ban 
működő közvetlen értékesítési formát ismertet, 
mint az út menti árusítás, vagy a becsületkassza. 
Olyan, egy-egy termelő gazdaságában működő 
kisebb piacok is léteznek, amelyek több termelő 
összefogásával jönnek létre, az értékesítés mel-
lett kiegészülve egyéb szolgáltatásokkal is, mint  
a kisállatsimogató vagy a termékkóstoló. A gaz-
dák néha egyszerűen csak egy nagyobb parkoló-
ban gyűlnek össze, színes napernyőik, szalmaka-
lapjaik odacsalogatják a vásárlókat, kiegészülve 
egy gitárduóval pedig hétvégi szórakozást is 
kínálnak. Vannak különféle vásárok, ahol a helyi 
élelmiszerek mellett jól megférnek a használt-
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cikkek, továbbá a világ minden részéről érkező 
kézműves termékek és ételkülönlegességek is.

A piac csak egy kis szelete a helyire építő 
élelmiszerrendszernek. Közel áll az emberekhez, 
mivel állandó, jól látható, továbbá a vásárláson 
túl kielégíti társas igényeinket is. A helyi gaz-
daságélénkítő hatás mellett segíti a közösséghez 
tartozás erősítését. A vásárlók sok esetben nem 
tudják a termelők neveit, de mégis elkötelezettek 
irányukban, és büszkék rájuk. Sajátjuknak érzik 
a piacot, ragaszkodnak a „saját” méhészükhöz, 
hentesükhöz, zöldségesükhöz. Ez az, ami a helyi 
élelmiszerrendszert működteti. A fejezet a hazai 
termelői piacok szervezői számára is szolgál-
tat megfontolandó gondolatokat, hiszen leírja, 
milyen tényezők ismerete szükséges a sikeres 
működtetéshez. „Ismerd meg termelőidet és 
fogyasztóidat, majd alakítsd hozzá piacodat!” 
A piac sikeres üzemeltetéséhez szükséges tehát  
megismerni a fogyasztókat, vásárlási motivá-
ciójukat, preferenciáikat. Egy ilyen irányú fel-
mérés segít megérteni igényeiket, amely alapján 
formálható a piac, továbbá célzott marketinggel 
növelhető népszerűsége. Ehhez nyújt gyakorlati 
tanácsokat a fejezet. 

„Közösség által támogatott gazdálkodás”  
– egyre többször hallani Magyarországon is  
a helyi termékekkel foglalkozó szakma körében. 
De vajon mit is jelent? Miként fogjak hozzá, ha 
gazdálkodó vagyok? Milyen marketingfogások-
kal növelhetem a közösség tagjainak számát? 
Hogy csatlakozhatok hozzá fogyasztóként? Miért 
jó a közösséghez tartozni? Milyen előnyökben 
részesülhetek, és milyen nehézségekkel kell 
szembenéznem, ha elkötelezem magam egy gaz-
daság mellett? A harmadik fejezet ezekre a kér-
désekre ad választ. Az USA-beli (US Department 
of Agriculture) meghatározás szerint a közösség 
által támogatott mezőgazdaság olyan közösség, 
amely egy gazdaság működésének segítésére jön 
létre, ami által jogilag és érzelmi értelemben is  
a közösség gazdaságává válik. A gazdálkodók és 
a fogyasztók közösen részesülnek a hasznokból, 
és osztoznak a terheken. Szakmailag hozzáértő 
és elkötelezett család műveli a földet, melyhez 
időnként igénybe veszi a közösség tagjainak 
segítségét is. Az előre befizetett összeg terhére  
a fogyasztók meghatározott rendszerességgel 
jutnak hozzá az előállított terményekhez, álta-
lában zöldségekhez. A gazdaság egészséges és 
vegyszermentes ételeket juttat a családok aszta-
lára, megtanít együtt élni az évszakok változá-
sával, megismertet új tájfajtákkal, és ami a leg-
fontosabb és sok esetben leginkább motiváló az 

együttműködésben, hogy biztosítja a közösség-
hez tartozás érzését. A gazdálkodók számára is 
számos előnyt hordoz, hiszen a tagok befizetései 
által állandó, időben tervezhető bevételt bizto-
sít, munkacsúcsok idején bevonható a közösség 
a betakarításba, a gazda nincs kiszolgáltatva  
a felvásárlási árak változásainak, a kereslet inga-
dozásának.

A negyedik fejezet a helyi élelmiszerrendsze-
rek egy lehetséges jövőképét tárja az olvasó elé. 
Az előző két fejezetben megismert értékesítési 
formák, mint a helyi termelői piacok és a közös-
ség által támogatott gazdaság, az USA-ban már 
mindennaposnak számítanak. Nálunk a termelői 
piacok most élik virágkorukat, közösség által 
támogatott gazdaságokkal viszont még csak 
elvétve találkozhatunk. Az internetnek hatalmas 
szerepe van a marketingben, a közösségépítés-
ben, így a közvetlen értékesítési csatornák elter-
jedésében is. A közösségi oldalak, a kifejlesztett 
telefonos applikációk, az online rendelési felüle-
tek, továbbá a bankkártyás fizetés megjelenése 
a helyi termékek piacát is forradalmasította az 
USA-ban. A modern infokommunikációs eszkö-
zök nemcsak az értékesítésben, de a termelésben 
is jelen vannak. A globalizáció előrehaladtával, 
a nagyvárosokban tapasztalható elidegenedés 
ellensúlyozásaként a városi lakosok számára 
felértékelődött a közösséghez tartozás érzése, 
illetve előtérbe került a szegényebb társadalmi 
rétegekről való gondoskodás. Sorra alakulnak 
a közösségi kertek, az óvodák, iskolák udvarai 
zöldségágyásokká válnak. A társadalmi szolida-
ritás jegyében a farmokon megtermelt termények 
egy része a rászorulókhoz kerül. 

Az amerikai farmertársadalom elöregszik, 
a fiatalok számára nem vonzó a mezőgazda-
ság, ezzel szemben az igény egyre növekszik  
a helyben megtermelt élelmiszerek iránt. A szer-
zők három esettanulmányt ismertetnek, ame-
lyeken keresztül bemutatják a gazdálkodói lét 
kihívásait, mint például a megfelelő nagyságú 
és minőségű termőföld megszerzése, továbbá  
a gazdálkodáshoz szükséges készségek és képes-
ségek megléte vagy éppen hiánya. A gazdálko-
dó „gyüttmentek” számára nem egyszerű fela-
dat a beilleszkedés, a közösség szimpátiájának 
elnyerése sem.

Az utolsó fejezet egy új modellt tár az olvasó 
elé. Az emberiség minden tagja kölcsönhatás-
ban él egymással, minden cselekedetünk kihat 
a gazdaságra, a környezetre, a társadalomra, az 
eljövendő generációkra. A szerzők által kidol-
gozott modell Michael McGinnis és elinor 
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Az alcímnek megfelelően az első fejezet azt 
szeretné tisztázni, hogy ez a terület Európa keleti 
felén vagy Eurázsia közepén van. A geopoliti-
ka kifejezés alkotója Halford Mackinder 1919-
ben Eurázsiát világszigetnek, Közép-Európát 
középső övezetnek nevezte, amely elválasztó  
zóna Németország és Szovjet-Oroszország kö- 
zött. A nagyhatalmak közötti semleges zónára 
vonatkozó elképzelést a II. világháború megvaló-
síthatatlanná tette. A hidegháború végével a volt  

szocialista országok egy része EU és NATO tag- 
gá vált. Ezen országok részére újra megfogal-
mazódott a kérdés, maradnak a nagyhatalmak 
között sodródó ütközőzóna vagy hídzónává vál-
nak nyugat és kelet között. A szerző szerint  
a jelenlegi ütközőzóna hídzónává válhat Európa 
és Ázsia között, olyan területté, amelynek gaz-
daságával való együttműködés 20-25 év múlva 
világgazdasági és világpolitikai sikernek fog 
számítani.

bernek áGnes:
Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai/geoökonómiai  

stratégiájában – A 20. század Nyugat és Kelet közötti ütközőzónájától  
a 21. század eurázsiai hídtérségéig

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018, 200 p. és 20 oldal színes térkép

ostroM által felállított társadalmi-ökológiai ke-
retrendszerre (social-ecological systems – SES)  
épít, amely alapján az alrendszerek (jelen eset-
ben az erőforrások, a politikai tényezők, a sze-
replők), bármely irányú elmozdulása hatással 
van a rendszer egészére. Mindezeket lefordítva 
a helyi élelmiszerrendszerekre láthatjuk, hogy 
például a „helyi” fogalmának egy adott jogrend-
szer általi értelmezése szignifikánsan befolyá-
solja nemcsak a termelői piacok kínálatát, de azt 
is, hogy kit tekintünk kistermelőnek, a gazdák 
milyen mennyiségben, milyen módon állítják 
elő a termékeket, milyen növényvédő szereket 
használnak, mennyire szennyezik környezetü-
ket, visszatérnek-e a tájfajtákhoz, gyermekeink 
találkozhatnak-e velük az iskolai konyhákon, 
és így tovább folytathatnánk a sort. A modell 
vizsgálja azt is, hogy melyek azok a tényezők, 
amelyek hatással vannak a helyi élelmiszerrend-
szerek működőképességére. A könyv kilenc ilyen 
tényezőt említ, melyeket részletesen bemutat, 
majd két működő közösség esettanulmányán 
keresztül ismerteti a fontosságukat. A tényezők 
között vizsgálja a rendelkezésre álló erőforráso-
kat, a termelékenységet, az erőforrások mobili-
tását, a szereplők számát, a közösség tagjainak 
vállalkozási és vezetési ismereteit, képességeit, 
továbbá a közösség normakövető viselkedését, 
együttműködési hajlandóságát. A változók elem-
zése ad választ arra, hogy milyen környezetben, 
melyik értékesítési módot, együttműködési lehe-
tőséget célszerű választani a gazdáknak. Az 
együttműködés növeli az árualapot, így a helyi 
termékek könnyebben találhatnak utat a szu-
permarketek polcaira. Mindazonáltal az egyéni 
döntések szintjén dől el a kérdés, a helyi termé-

kek értékesíthetőségének legfontosabb tényezői 
a helyi fogyasztók.

A könyv nemcsak a szakmához szól, olvas-
mányos stílusban, rengeteg példával, személyes 
történetekkel, esettanulmányokkal és képekkel 
illusztrálva hozza közel az olvasóhoz a helyi ter-
mékek világát. Azokat a hangulatokat, melyek-
nek részesei lehetünk egy-egy termelői piacon, 
vagy közösség által támogatott gazdaság tag-
jaiként. Fellebbenti a fátylat a mélyebb össze-
függésekről, hogy miért fontos vásárlási dönté-
seinkkel támogatni a helyi gazdákat. A szerzők 
nemcsak nosztalgikus vagy divatos tevékeny-
ségként tekintenek a helyi termékek előállítására 
vagy fogyasztására, hanem társadalmi-ökológiai 
keretrendszerre épülő modelljükkel, multidisz-
ciplináris megközelítéssel igazolják ezen cse-
lekedetek egész emberiségre kiható hatásait. 
Kutatómunkájuk azért is időszerű, hiszen az 
amerikaiak több, mint egyharmada egyáltalán 
nem érzi reálisan fenyegető veszélynek a klí-
maváltozást, továbbá azok fele sem gondolja 
saját cselekedeteit számottevőnek a folyamat 
megállításában, akik hisznek a globális felmele-
gedés okozta fenyegetésben. A szerzők kutatási 
tapasztalatait összefoglalva elmondhatjuk, hogy 
az élelmiszerfogyasztás csak egy kis szelete 
annak a komplex rendszernek, amelynek gyö-
keres megváltoztatásával már így is az utolsó 
utáni pillanatban vagyunk. Az étkezésre vonat-
kozó egyéni döntéseink azonban kézenfekvőek 
az egész megértésében, a tudatos fogyasztással 
megtett első lépéseink rávilágítanak felelőssé-
günkre a Föld jövőjével kapcsolatban.

inzsöl renáta
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Napjainkban kelet gyors gazdasági fejlő-
désével létrejött a többpólusú világ. Kína a vi- 
lág második legnagyobb nemzetgazdasága lett.  
A világ központi térsége egyre inkább átke-
rül a Csendes-óceáni erőtérbe. A változásokat 
jelezheti az is, hogy Európa centrikus világtér-
képek helyett terjednek a Csendes-óceán köz-
pontú világtérképek. Kelet megerősödésével 
két lényeges politikai, gazdasági területi egység 
jöhet létre, Eurázsia és Amerika (az amerikai 
kontinens).

A kínai kezdeményezésű Új Selyemút inf-
rastrukturális és gazdasági programja nyomán  
a földrajzi Eurázsia kifejezést kezdi felváltani 
a név gazdasági térségként való értelmezése, 
az Új-Eurázsia kifejezés. Jogos a kérdés, ezen  
a világszigeten létezik-e a címben szereplő Kö- 
zép- és Kelet-Európa régió, mint földrajzi egy-
ség. A szerző szerint létezik és a Németország és 
Oroszország közötti országok és délen az egykori 
Jugoszlávia államai, összesen 20 volt szocialis-
ta ország alkotja ezt a térséget. A 20 szocialista 
ország egy térségbe foglalása magyarázatra szo-
rul. Az Oroszországi politikai változások során 
önállóvá vált balti államok és Fehéroroszország, 
Moldova, Ukrajna is e régió részévé vált. Ennek  
a területnek nincsenek természeti földrajzi hatá-
rai. Jellemző közös sajátságaik a szárazföldi 
éghajlati jelleg, kedvező feltételek a mezőgaz-
dasági termelés számára, az energiaforrások 
hiánya. A szerző is érzi ezek a sajátságok nem 
elegendőek egy földrajzi terület meghatározásá-
hoz, ezért leszögezi, a térséget történelmi régió-
nak tekinthetjük. Ez a terület akkor válhat kelet 
és nyugat közötti hídtérséggé, ha gazdasági fej-
lődése során gazdaságilag összefüggő észak déli 
tengellyé tudna válni. A térséget Bernard Cohen 
2015. évi geopolitikai térfelosztásában kapuré-
giónak tartotta, Európa tengeri és Oroszország 
kontinentális erőterei között. A Krím-félsziget 
2014. évi orosz elfoglalása sokak szerint véget 
vetett a Szovjetunió széthullása utáni egypólu-
sú világnak. Az egypólusú, más szóval atlanti 
világ Észak-Amerikából és az Európai Unióból 
állt. 2014 után megerősödtek az Oroszországgal 
szembeni érzések. Amerikai részről visszatért  
a hidegháborúban kidolgozott féken tartás (con-
tainment) elve, lehetőleg a háború elkerülésével 
meg kell akadályozni az oroszok expanzióját.

A 19-20. században az iparvállalatok kon-
centrációjával alakultak ki a termelési közpon-
tok, az ipari körzetek. A 21. században a kutatási 
és fejlesztési tevékenységek hozzák létre az új 
„ipari körzeteket,” az új tartalmat új kifejezéssel, 

technológiai övezeteknek jelölve. Az 1990-es  
évektől kialakult a világgazdaságot átfogó és 
meghatározó globális világpiac, háttérbe szo-
rultak, alárendeltebbé váltak a nemzetállamok 
közötti gazdasági kapcsolatok, a világgazdaság 
globálissá vált. Ennek legfőbb oka, az óriási, 
transznacionális vállalatok kialakulása. Ezeknek 
a vállalatoknak számtalan országban vannak 
egységeik, az egész világra termelnek figyelve 
az egyes földrajzi helyek adottságait, különb-
ségeit. Ezekben a vállaltokban született meg  
a munkások egy részének elnevezésére a gloká-
lis munkás kifejezés. Ez olyan embert jelent, aki  
globális szinten él, de a globális világpiac igé-
nyeinek megfelelő képzettséggel (pl. az informá-
ciós technológiában való jártassággal) rendel-
kezik. A transznacionális vállalatok székhelyei 
meghatározó szerepet játszanak a vállalat életé-
ben, itt születnek a stratégiai döntések, hosszú 
távú elképzelések. A világ 500 legnagyobb vál-
lalata közül, 2016-ban 373-nak hat nemzetállam 
területén volt a központja. 

Korábban a nagyhatalmak gazdasági érde-
keiket fegyveres konfliktusokkal próbálták érvé-
nyesíteni. Napjainkban ezt felváltotta a gazda-
sági eszközökkel való rivalizálás, a gazdasági 
érdekérvényesítés. A geopolitikai szemléletet 
helyett megjelent a geoökonómiai megközelí-
tés. Mit jelent egy földrajzi térség geoökonó miai 
értékelése? A könyv szerint a geoökonómia nem 
más, mint a nemzetek közötti fegyveres rivali-
zálás folytatása gazdasági eszközökkel. Azaz  
a háborút helyettesíti a gazdasági hódítás, a gaz-
dasági versenyzés. Az új birodalomépítés nyo-
mon követésének eszköze a külföldre irányuló 
működő tőke exportjának az elemzése. A gaz-
dasági nagyhatalmak külföldön lévő tőkeérde-
keltsége meghaladja az egy billió USD-t. Ezek 
az országok az USA, Kína, Egyesült Királyság, 
Japán, Németország, Franciaország, Hollandia, 
Kanada és Svájc.

A szerző részletesen elemzi az USA, az EU, 
Oroszország és Kína geopolitikai-geoökonomiai 
stratégiáit. Az USA világgazdasági és világpoli-
tikai jelentőségének a megerősítését Clinton el- 
nökségi éveihez (1993-2001) kapcsolják. Ezek ben  
az években az USA gazdasága évente 4-6 szá-
zalékkal nőtt, a világ összes GNI-jének egyhar-
madát állította elő, a munkanélküliség 5 szá- 
zalék alatt volt. Az amerikai külpolitika célja,  
a piacgazdaság és a demokrácia terjesztése mel-
lett, az amerikai transznacionális vállalatok 
világméretű, de különösen a feltörekvő pia-
cokon való elterjedésének az elősegítése lett.  
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A 2001. szeptember 11.-i terrortámadás módo-
sította a korábbi külpolitikai elképzeléseket.  
A terrorizmus elleni harc lett a fő külpolitikai 
cél. 2008-ban a kormányzati költségvetésnek 
már majdnem az egyötödét a katonai kiadások 
adták. Az amerikai gazdasági válság egyik kivál-
tó tényezője lett az évek óta tartó óriási katonai 
költségvetés. Az amerikai válság világválsággá 
alakulás után (2009) az USA a fegyveres erőre 
épülő külpolitika helyett új geopolitikai irányt 
alakított ki, az együttműködésre épülőt. A Krím-
félsziget orosz megszállása (2014), Kína rohamos 
fegyverkezése, a Csendes-óceáni korallszigetek 
katonai bázisokká alakítása, az Iszlám Állam 
kikiáltása jelezte véget ért az egypólusú világ. 
A 21. század formálódó többpólusú világában 
az USA szerepét Trump elnök választási kam-
pányában úgy fogalmazta meg, hogy „tegyük 
újra naggyá Amerikát.”

Az unipoláris, atlanti erőtérből irányított 
világpolitikai rendszerrel szemben Oroszország 
bipoláris eurázsiai világpolitikai rendszert akar 
kialakítani. Az elképzelés intézményi megerősí-
tése az Eurázsiai Gazdasági Unió (Oroszország, 
Belorusszia, Örményország, Kazahsztán, Kir-
gizisztán) létrejötte (2015). Ugyanebben az évben 
az Európai Unió Kínával aláírta az Új Selyemút 
gazdasági övezetről szóló szerződést. Kína célja, 
akárcsak Oroszországé, egy új eurázsiai erőtér 
megteremtése. Az eurázsiai térség növekedési 
tengelye a Peking, Asztana, Moszkva, Berlin 
vonal. A közép- és kelet-európai gazdasági híd-
térség hogyan kapcsolható be ebbe a világgaz-
dasági folyamatba, teszi fel a kérdést a szerző. 
Szerinte tágítani kell Közép-Európa fogalmun-
kat, olyan földrajzi helyekkel, amelyek megte-
remtik a világpiaccal való kapcsolatokat. Ilyen 
pontok a tengeri kikötök, repülőterek, pénzügyi 
központok, az EU transzeurópai közlekedési 
hálózata, ezen belül a nagysebességű vasútvo-
nalak. Az ezek figyelembe vételével megraj-
zolt „tágabb értelemben vett” Közép-Európa 
Németországot, Svájcot, Olaszországot, Görög- 
és Törökországot, Grúziát, Örményországot és 
Oroszország Volgográdtól nyugatra fekvő részét 
tartalmazza.

A könyv ezután a jövőre vonatkozó követ-
keztetéseket rögzíti. A múltban Közép-Európa 

földrajzi helyzeténél fogva mindig ki volt szol-
gáltatva a nyugati és keleti nagyhatalmaknak. 
A világ folyamatosan változik, kialakult a több-
pólusú világ, a világgazdaság súlypontja keletre 
tolódott. Kína és Oroszország együttműködése 
kialakíthatja a teljes eurázsiai együttműködést. 
Az új helyzetben új közép-európai geopolitikát 
kell kialakítanunk. Az ütközőzóna elképzelést fel 
kell váltania a hídzóna elképzelésének. A hídzó-
na szerep összeköttetést teremt a nagyhatalmak 
között. Ehhez a korábbi Közép-Európa fogalmat  
térben bővítenünk kell. A befejező, filozofi-
kusnak tetsző rész azt fejtegeti, a 20. századig  
a világpolitika alakulása a sakkjátékhoz, az 
egyik fél mindig győz, volt hasonlítható. A jövő-
ben a keleti go játékhoz hasonlóan kell kialakí-
tanunk geopolitikánkat, azaz állandóan változó 
helyzethez, állandó igazodással kell alkalmaz-
kodnunk. Megfelelő stratégiák kidolgozásával 
elérhetjük, hogy térségünk összekötő gazdasági 
híd (hídklaszter) legyen. A szerző reméli, könyve 
is hozzá fog járulni térségünk új geopolitikai sze-
repkörének kialakításához. A könyv ismertetője 
ezt nem tudja eldönteni, de az biztos, hogy tér-
ségünkről alkotott földrajzi gondolkodásunkat, 
természetföldrajzi adottságaink megítélését ez 
a könyv jelentősen fogja módosítani.

Végül szólnunk kell a könyv végére bekötött, 
a szerző által szerkesztett 20 színes térképről. 
Dicséretet kell mondanunk ezekért a térképe-
kért, mert napjainkban szinte sose találkoz-
hatunk könyvbe kötött, szép kivitelű, önállóan 
szerkesztett, színes munkákkal. Mint térképész 
is hangsúlyozom, a térképek nagyon jól segítik 
a mondanivaló megértését, sokszor nagyon jól 
kiegészítik a leírtakat. Egy példát emelek ki 
ezek közül. A könyv röviden említi a 21. szá-
zad elejének geopolitikai erőviszonyait. Az ezt 
szemléltető térképen Amerika, Ausztrália és 
Új-Zéland egy-egy erőteret alkot, Afrika hár-
mat. Eurázsia világszigete hét erőtérre tagoló-
dik. Hazánk a Közép-Eurázsiai erőtér nyugati 
peremén helyezkedik el. Lehet játszani a gon-
dolattal, mennyire meggyőző, miben vitatható 
a térképbe formázott, de szövegben részletesen 
nem kifejtett elképzelés.

PaPP-Váry árPád
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Dojcsák Győző:
Betekintés az amerikai-magyar kapcsolatok történetébe

Budapest, Magánkiadás, 2018, 321 p.

A szerzőt fiatal geológusként az 1956-os for-
radalom vihara röpítette Amerikába, pontosab-
ban Kanadába. Kezdetben kőolajkutatóként dol-
gozott a hideg északi tájakon, később egyetemi 
oktató lett. Az 1960-as évek derekától már időn-
ként hazalátogatott, és a Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat szervezésében előadá-
sokat tartott. Ezek sikerét és a hallgatók érdeklő-
dését látva számtalan tanulmányt közölt Kanada 
és az USA különböző területeiről. A könyv végén 
közölt irodalomjegyzék szerint 1967-1990 között 
82 írása jelent meg a hazai folyóiratokban és két 
könyvet publikált. Ezt később, már itthon, két 
további könyv követte. A jelen munka átfogó 
képet kíván adni az USA-ba került és új hazáju-
kat gazdagító, erősítő és közvetve szülőföldjük 
hírnevét is növelő magyarok tevékenységéről.

A könyv első fejezete a Rákóczi-szabad-
ságharc után Amerikába került kurucok közül 
három család fiainak a sorsát ismerteti. A Be- 
nyovszky család két fia közül az idősebb Móric, 
Madagaszkári útja révén, a felfedezés-történet-
nek is ismert alakja. 1779-ben és 1782-ben is ki- 
utazott Amerikába, hogy bekapcsolódjon a füg- 
getlenségi háborúba. Ez a terve nem sikerült, 
de üzleti lehetőséget láthatott az új kontinensen, 
mert 1784-ben családjával, feleségével és két 
leányával hajózott ki és telepedett le Baltimore-
ban. „Ő volt az első magyar, aki családjával 
együtt érkezett Amerika földjére.” – írja a szer-
ző. benyoVszky Móricot Madagaszkár emlé-
ke nem hagyta nyugton elutazott oda és egy 
csatában 1786-ban elesett. Családja hazajött 
Magyarországra, a családi birtokra, mindössze 
három évig éltek Amerikában.

Az 1789. évi francia forradalom után egyre 
több utazó indult az Újvilágba. Ezek közül ki 
kell emelni MaJláth JózseF grófot, aki 1797. évi 
útjáról juhar- és akácfákat hozott haza telepítés 
céljából. Az akácfái is hozzájárultak akácerdeink 
kialakulásához. Az amerikai-magyar hivatalos 
kapcsolatok kezdetét naGy károly csillagász-
nak, a Magyar Tudós Társaság tagjának 1832. évi 
meghívása jelenti. Az első magyar, aki könyvet 
írt amerikai útjáról bölöni Farkas sándor 
volt. Könyve 1834-ben jelent meg Kolozsvárott.  
A következő beszámolót „a kaliforniai szőlő-
kultúra atyja” haraszthy áGoston adta ki 
1844-ben.

A szabadságharc kitörésének hírére Remé- 
nyi Ede hegedűművész Londonból hazasietett 
és beállt Klapka seregébe. A szabadságharc 
után emigrált és Európában koncertezett. liszt 
Ferenc közbenjárt hazatérése érdekében. Visz- 
szajött, de első hazai koncertjén eljátszotta  
a tiltott Rákóczi indulót. Internálásából sza-
badulva Amerikába ment első jelentős művé-
szünkként.

Az 1848-49. évi szabadságharc veresége után  
megindult a második kivándorlási hullám Ame- 
rikába. Körülbelül három ezren utaztak oda.  
1851-ben kossuth laJost meghívták Ameri- 
kába. Kilenc hónapos diadalmas, 3000 kilomé-
teres körutazása során 500 beszédet tartott, de 
ennek a haza szempontjából nem volt eredmé-
nye. Ekkor már az észak és dél közötti problé-
mák kötötték le a vezető amerikaiak figyelmét. 
1861-ben kitört a polgárháború. Az Amerikába 
került honvédtisztek közül többen az északiak 
oldalán harcoltak. Közülük ki kell emelnünk 
asbóth sándor honvéd tábornokot, aki az ame-
rikai polgárháborúban vezérőrnagyi rangot ért 
el és új hazája nagyköveteként halt meg Buenos 
Airesben. A közlegényként harcoló, makói szü-
letésű fiatalember, Pulitzer JózseF később Új- 
ságkirályként vált ismerté és nagyon gazdag 
amerikaivá. Xantus János nemzetőrként har-
colt a szabadságharcban, fogságának kitöltése 
után utazott Amerikába. Az ország nyugati ré- 
szein nagy területeket járt be. Édesanyjának 
küldött leveleit kiadták könyvben 1857-ben, 
majd pár évvel később a kaliforniai indiánokról 
szóló írása is megjelent. Néprajzi gyűjtéseivel 
Amerikában nevet vívott ki magának és ezzel 
is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar név elis-
mert legyen az USA-ban. Ezt az elismertségét 
jól jelzi az elnöknek is pályázó Cass szenátor 
kijelentése: „Amerika még egyszer olyan nagy 
volna, ha a magyar emigráció olyan népes lenne, 
mint más nemzeteké.” Hazatérte után ő lett az 
1866-ban megnyílt Pesti Állatkert első igazga-
tója és a Magyar Nemzeti Múzeum Etnográfiai 
Osztályának első őre 1872-től. A szomolnoki 
születésű Krajtsir Károly orvos volt az első ame-
rikai magyar ember, aki felvette a kapcsolatot  
a Magyar Tudományos Akadémiával és 1860. évi 
végrendeletében kéziratos és nyomtatott hagya-
tékát is az Akadémiára hagyta.
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A szerző részletesen foglalkozik a rabszolga-
ság kérdéséve, az indiánokkal, a fehérek közötti 
nőtlenség miatt kialakult mesztic népességgel 
és az indián magyar kapcsolatok cím alatt az 
indiánokról szóló magyarul megjelent könyvek 
ismertségével. 

A tömeges magyar kivándorlás a „korlátlan 
lehetőségek földjére” az 1880-as évektől kez-
dődött. A tömeges hazai kivándorlás hatását 
Cleveland város fejlődésén keresztül érzékelteti 
a könyv. Kossuth 1852. évi látogatásakor a város-
nak 18 ezer lakosa volt. Az 1870. évi népszám-
lálás szerint csak 97 magyar élt ott. 1882-ben 
egy kolozsvári látogatót már meglepi az ott élő 
sok magyar. Egy évvel később pénzt gyűjtenek  
a dunai árvíz károsultjainak, egylet alakul, ma- 
gyar papot alkalmaznak és 1889-től Szabadság 
címen magyar napilap jelenik meg. 1899-ben 
már 15 ezer magyar él a városban és három 
templomuk van. 1902-ben felállították Kossuth 
egészalakos szobrát. Ez volt az első Kossuth 
szobor Amerikában. (Budapesten csak 1927-ben 
lett Kossuth szobor.) 1901-től magyar konzulátus  
működött a városban. 1911-ben a Szabadság című 
újságot létrehozó kohányi tihaMér tisztele-
tére rendezett ünnepségen megjelent az Egye- 
sült Államok elnöke. A város népessége elérte  
a 200 ezer főt, hazánk akkori második legna-
gyobb városának, Debrecennek a létszámát. 
1906-ban a város kezdeményezésére az ame-
rikai magyarok Washington szobrot állítottak 
Budapesten a városligetben. A Washington szo-
bor története kapcsán emlékezik meg a szerző 
a Nemzeti Múzeum 1919. évi román kifosztását 
megakadályozó Bandholtz amerikai tábornok 
tiszteletére 1936-ban emelt, majd a kommu-
nisták által elbontott és 2004-ben visszaállított 
szobrának a sorsáról.

A könyv szomorú hangulatú része a magyar 
templomok Amerikában című fejezet. 1927-ben 
a reformátusoknak és katolikusoknak is 100-nál 
több templomuk volt. Pontos adattal nem ren-
delkezünk, de azt tudjuk, hogy többségükben 
szegény paraszt kivándorlók nehéz munkával 
megszerzett kis pénzükből mindenütt felépítet-
tek egy templomot, ahogy a szerző írja „a ma- 
gyar szigetvilág őrhelyeit.” A templomok nem-
csak azért épültek, hogy ott imádkozzanak, 
hanem azért is, hogy ott összejöhessenek beszél-
getni, esetleg mellette lévő temetőben a végső 
nyughelyet megtalálni. Idővel a templomok körü-
li kis tanyák kiürültek, az épületek és lassan  
a templom is elhagyatva tönkre ment. A szerző 
egy elhagyott, a prérin álló roskadozó temp-

lomnak és valaha Amerika legnagyobb magyar 
templomának, a Detroitban épült Szent Kereszt 
templomnak a történetét, szomorú sorsát ismer-
teti, jelezve, hogy ez a pusztító folyamat megál-
líthatatlanul folyik tovább.

A 20. század elején rendkívül eleven volt az 
Amerikába került magyarok közösségi élete 
és próbáltak szoros kapcsolatot kiépíteni az 
Óhazával. A magyar kormány nem foglalkozott 
a kivándoroltakkal. A Miniszterelnökség csak 
1903-ban vette először napirendre a külföldi 
magyarság kérdését. Elhatározták pénzügyileg 
támogatják a Clevelandben megjelenő magyar 
újságot, a Szabadságot. 1904-ben gondoltak 
először arra, hogy megbízzák az egyházakat  
a kintiekkel való kapcsolattartásra. A protestáns 
és a katolikus egyház is első lépésként az ame-
rikai egyházak hazai rendszerbe való bekap-
csolására gondolt. Ehhez az amerikai magyar 
gyülekezeteknek vissza kellett fizetniük az otta-
ni egyháztól kapott kölcsönöket. Ennek kifi-
zetését a magyar állam vállalta. 1920-ban lét-
rehozták a Külföldi Magyarok Szövetségét és  
a következő évben megszervezték Pusztaszeren  
a Magyarok Világkongresszusát. Ebben az évben 
állították fel az első amerikai magyar követsé-
get Washingtonban. A hazai és külföldi magyar 
szervezetek találkozásin az ország üzenete az 
volt, „Maradj mindig, mindenütt magyar és 
segítsd hazádat!” 

Az amerikai magyar kapcsolatok kedvező 
alakulását az I. világháború megtörte. A két 
világháború közötti időszakból három kalan-
dos életű, utjaikról könyvet író személyt említ 
a könyv. Festetich rudolF gróf Amerikába 
kivándorolva többször is jól nősült és hajót vásá-
rolva felkereste a Csendes-óceáni szigeteket. 
Hajóinak neve Tolna I. és Tolna II. volt. A szi-
geteken gyűjtött értékes néprajzi gyűjteményét 
a hazai múzeumnak adományozta. Az Ő hajója 
volt az első magyar nevű hajó, amelyik ameri-
kai zászló alatt járta az óceánt. VoJnich oszkár 
Amerika nyugati partjai mentén Alaszkáig hajó-
zott. Útjáról és vadászkalandjairól több köny-
vet írt. Hazánkban ma is jól ismert széchenyi 
zsiGMond szintén Alaszkában vadászott. Fes- 
tetich Amerikában élt és halt meg, Vojnich és 
Széchenyi csak kirándult oda. E rövid kitérő után 
a sikeres magyarok Amerikában rész jól ismert 
és alig ismert magyar kiválóságok hosszú sorá-
nak a tevékenységét ismerteti. A sort a 19. század 
második felének, Haraszthy és Pulitzer mellett 
legismertebb magyarja, FleischMann károly 
az Élesztőkirály nyitja. A sikeres üzletember 
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történetét Molnár Ferenc író, auer liPót 
hegedűművész, solti GyörGy karmester követi. 

Egy külön fejezetrész foglalkozik a magyar 
operettek amerikai szerepével, a hazai bemu-
tatót követő, nagyon gyors újvilági premierek 
fantasztikus sikereivel. Az operett és az operák 
világa után a show businessnek, Hollywoodnak 
a bemutatása következik. Megdöbbentő hány 
magyar működött közre az amerikai filmipar 
megszületésében, felvirágoztatásában: rendezők, 
forgatókönyvírók, operatőrök, színészek, zené-
szek. Érdekes a szerző indokolása az amerikai 
filmipar gyors kialakulására és elterjedésére. 
A gyorsan növekvő egyszerű népességnek nem 
volt szórakozási lehetősége. Nem voltak kávé-
zók, cukrászdák, színházak. Az egymás után 
születő településeken az egyetlen szórakozási 
lehetőség a mozi volt.

Az Amerikába szakadt magyar tudósokról 
kimagasló tudományos eredményeik, nagy szá-
muk és szerteágazó tevékenységük miatt nagyon 
nehéz egy rövid fejezetet összeállítani. A szerző  
a feltehetően legismertebb atomtudósok sorát 
még négy, egyéb területen kimagasló tudós port-
réjával egészíti ki. Az első atomreaktort szilárd 
leó egy chicagói fedett teniszpályán építette 
fel. Chicago folyamatosan változó városának  
a leírása közben a szerzőnek egy ottani író egyik 
írása jut az eszébe. „Ha azt keressük, ami tar-
tós, lelkünkben kell keresnünk.” Ezt követően  
a szerző a lelkében keresi, hogy kikről emlékez-
zen meg könyvében. Több név után így kerül sor 
GalaMbos JózseFre a Ford autó makói szárma-
zású fejlesztőjére, PaPP siMon kőolajkutatóra,  
a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. vezérigazgató-
jára, az első kommunista koncepciós per áldo-
zatára, de Márai sándor íróra is.

A vállalkozók, művészek, tudósok ismerteté-
se után a sportélet amerikai magyar kiválóságai 
jönnének. Itt csak egy személyről emlékezik 

meg. Amerika nyugati területeinek a meghódí-
tásában, a telepesek indiánok harcaiban nagy  
szerepe volt a lovaknak, a lovaglással, mint sport-
tal mégsem foglalkoztak. A XX. század dere-
kán figyeltek fel erre. A második világháború 
után kivándorolt lovas katonatisztet néMethy 
bertalant bízták meg a lovassport irányításá-
val. Ennek eredményeként az amerikai lovasok 
hamar eljutottak a nemzetközi élvonalba.

A szerző nagyon szemléletesen ír a magyar-
ságtudatról, annak alakulásáról a különböző 
emigrációs hullámok tagjait figyelve. Irodalmi 
(vers- és könyvrészletekkel) tűzdelt leírásának 
megállapítása, hogy a magyar nyelv tudása hal-
ványult, háttérbe szorult, de a beszéd elhalása 
után is a hazafias érzés még tovább élt, élhet  
a lélekben, függetlenül attól, hogy az illető sike-
res lett Amerikában vagy nem. Az Óhaza nem 
segített a magyarságtudat megőrzésében. A szer-
ző összegzése szerint az Amerikába került honfi-
társaink „hősiesen helytálltak (…) és mindig 
ragaszkodtak a szülőhazájuk emlékéhez.” Ezért 
tartja hibának a média olyan hozzáállását, mely 
a kivándorlókat szél sodorta tömegnek vagy 
egyes kimagasló személyeket kalandoroknak 
állítanak be.

A könyv elején a szerző megemlíti, személy 
szerint Ő is részese ennek a történetnek, mert  
Ő is kivándorolt Amerikába. Ezért a könyv 
befejező részében saját emigrációjának a tör-
ténetét írja le.

A könyv olvasmányos megjelenítése az Ame-
rikába szakadt magyarok történetének. Olyan 
olvasmány, amit minden magyar nyugodt szívvel 
olvashat és az olvasottak alapján elismeréssel 
gondolhat a távolba szakadtakra. Jó lenne, ha 
könyv megjelenhetne nagyobb betűkkel, na-
gyobb fényképekkel a későbbi olvasók még 
nagyobb örömére.

PaPP-Váry árPád

beluszky Pál legújabb könyvében szintézist 
nyújt a Kárpát-medence és ezen belül hazánk 
múltbéli és jelenkori településfejlődéséről, a tár- 
sadalmi lét szempontjából műszaki és spirituá-
lis értelemben oly fontos, időben folytonosan 
változó településállományról, a településháló-
zaton belüli kapcsolatrendszerek átalakulásáról, 
valamint ezek legfőbb mozgatórugóiról. Mindez 

327 oldalon roppant ambiciózus vállalkozás-
nak tűnhet, de a településföldrajzos szakma jól 
tudja, hogy a könyv stabil alapokon nyugszik. 
A Magyar Tudományos Művek tára (MTMT) 
akadémiai adattár tanúsága szerint a frissdiplo-
más beluszky Pál első publikációja pontosan 
hatvan éve látott napvilágot településföldrajzi 
témakörben (Beluszky P.: Tiszafüred vonzás-

beluszky Pál:
A települések világa Magyarországon

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018, 327 p.
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körzete. Jászkunság 1959:3, pp. 118–127). Ezt 
az írást a következő hat évtized során további  
337 közlemény követte, amelyek szinte kivétel 
nélkül „településsel” kapcsolatosak. A szerző 
az elmúlt évtizedekben – részben munkakörei 
révén – bekalandozta a településkutatás leg-
különbözőbb területeit, a vonzáskörzetektől, 
az alföldi mezővárosokon, vagy Budapest és 
várostérségének fejlődésén keresztül a városhiá-
nyos térségeken át egészen a szocialista korszak 
„újszülötteinek” (Lenti, Encs) problematikájáig. 
Az elmélyült és rendkívül széleskörű kutatói 
érdeklődés rengeteg gyümölcsöt hozott, melyek 
remek építőkövet kínáltak a most megjelent 
könyvhöz. De van egy másik fundamentuma 
is a szóban forgó kötetnek, mégpedig a Dialóg 
Campus kiadásában pontosan 20 éve megjelent 
„Magyarország településföldrajza” című mű, 
amely 2003-ban kevés változtatással ismételten 
napvilágot látott. Az a kötet valószínűleg rekor-
der a kortás hazai társadalomföldrajzi szakiro-
dalomban, hiszen ha hinni lehet a már hivatko-
zott MTMT-nek, eddig összesen 422 független 
hivatkozás érkezett rá. Mindez nemcsak a maga 
nemében egyedülálló, de jelzi azt is, hogy a kiin-
dulást jelentő alapművet az elmúlt két évtizedben 
sokan olvasták és hivatkozták.

Mennyiben hoz újat ez a könyv a kiindulást 
jelentő Magyarország településföldrajza kötet-
hez képest? Egyrészt újdonság, hogy a gaz-
dag és időközben kibővített illusztrációs anyag  
(34 ábra és 46 táblázat) színesben jelent meg. 
Mindez nemcsak esztétikai élvezetet jelent, de 
nagyban segíti a tartalom megértését is. Másrészt 
a tudományos művekben megszokott gyakori 
szakirodalmi hivatkozások helyett itt sokkal 
nagyobb teret kap a településhálózat fejlődését 
tágabb keretbe helyező „kiegészítő” ismeretek 
köre. Az erős történelmi megalapozottság, a kon-
zekvens ok-okozati levezetések, a gyakori foga-
lommagyarázatok ugyancsak a könyv erényéül 
szolgálnak. Mindettől a tartalom didaktikusan 
jól felépített, „tanulható” és a felnövekvő szak-
mai utánpótlás számára tanítható tananyaggá 
válik, ami az Előszó tanúsága szerint egybevág 
a szerző szándékaival. A földrajzi tényezők mel-

lett a településfejlődés demográfiai, gazdasági, 
társadalmi, ideológiai-politikai tényezőire is 
nagy hangsúlyt fektet a mű, így kézikönyvként is 
melegen ajánlható a szűkebb földrajzos szakmai 
körökön túl is. Az egyetemi képzésben kiválóan 
alkalmazható a törzsszakma (földrajz alapképzés 
és geográfus mesterképzés) mellett a területfej-
lesztés, a vidékfejlesztés, a településmérnöki és 
urbanisztikai képzésekben.

De milyen is az a települési „világ”, amelyet 
Beluszky bemutat? Izgalmas, mert a könyvben 
nincs üresjárat, egész narratívája magával sodró. 
Érdekfeszítő, mert a szerző időnként sajátos 
humorával színezi mondanivalóját, az elörege-
dés kapcsán például így ír: „…az időskorúak 
magas aránya hangulatilag is befolyásolja a helyi 
lakosságot” (p. 149). Egyúttal tárgyilagos, mert 
mérnöki precizitással tárja fel az elmúlt évtize-
dek településfejlődésének okait, azok eredmé-
nyeit, amelynek a szerző nem csupán kutatója, 
de „megélője” is volt. A személyesen átélt való-
ságismeret – mint tudjuk – nagyúr, így olyan 
információk is a felszínre bukkannak a könyv-
ben (pl. a Kádár-korszak településpolitikájának 
vargabetűi), amelyek más forrásokból nem, vagy 
csak nehezen gyűjthetők egybe. A kötet címé-
hez méltóan a teljességre törekszik, s a hazai 
településfejlődés valamennyi lényeges kérdését 
tárgyalja. Az olvasó bepillantást nyerhet a buda-
pesti barnaövezet átalakulásába éppúgy, mint az 
Őrség településrendjének közelmúltbeli változá-
saiba, vagy a tanyavilág múltjába és jelenébe. 

A szerző hat évtizedes kutatói pályafutásának 
méltó koronája ez a kötet, igazi szintézis. Az ol- 
vasó ugyanakkor csak reménykedni tud abban,  
hogy lesz még folytatás, s beluszky Pál a Kár-
pát-medence településeire vonatkozó széleskörű 
ismereteit újabb művekben tárja elénk. Erre kínál 
lehetőséget – egyebek mellett – Magyarország 
Nemzeti Atlaszának most formálódó második 
kötete, amely térségünk társadalmáról és annak 
települési környezetéről szól majd. Ezúton kívá-
nunk a Szerzőnek jó egészséget és kellő ihletet 
jövendő műveihez!
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