
A területi fejlettség különbségeinek

változása 1330–2010 között

„Tér és állam”

az MRTT XX. vándorgyűlése

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

2022. október 6-7.

Demeter Gábor, PhD habil

tudományos főmunkatárs –

BTK Történettudományi Intézet

Pénzes János, PhD habil
egyetemi docens –

DE TTK Földtudományi Intézet

Papp István
doktorjelölt –

DE TTK Földtudományi Intézet

Szilágyi Zsolt, PhD
egyetemi adjunktus –

DE BTK Történelmi Intézet
F. Romhányi Beatrix, DSc

egyetemi tanár –

Károli Gáspár Református Egyetem



Előzmények… 

kiterjeszthető-e a múltba?

 1910, településszint

 1930, járásszint

 2010, településszint

 Demeter 2018, Pénzes 
2018, Szilágyi 2018, 
Demeter-Horbulák 2021, 
Demeter 2020a,b, Papp-
Pénzes-Demeter 2021, 
Szilágyi 2021

 (HDI, TFI, overlay)

 Módszer? 3 módszer 

(korszakok összevetése)

 azonos-proxy 

indikátorok (Szilágyi 

2018, Demeter-Papp-

Pénzes, in press 2022), 

 azonos módszer 

(Pénzes 2018),

 lehető legtöbb 

indikátor (Demeter 

2018)

Problémák
Előzmények





 Fejlettség: mai, vagy 
adott korban?

 Indikátor értelmezés, 
szelekció – történész 
kell (gyerekszám)

 Területi entitások 
(változik a méretük és 
az elérhető szint is)

 Egységes statisztikai 
szemlélet? (1 ország – 6 
ország)

 Állapottérkép –
előállítása „nem gond” 
– de összevethető?

 Illusztrációs probléma

 Értelmezési probléma

 Különbségtérkép 

 Gridelés

 Magyarázat

 Több módszer miatt 
több térkép

Problémák – folytatás 



1330 1720 1786 1910 2010

- fizetett tized, 

sávosan 

kategorizálva;

- plébániák száma;

- hetivásárok, 

sokadalmak;

- egyházi hierarchia 

jelenléte;

- hiteleshely, 

kategorizálva;

- koldulórendi 

kolostorok száma, 

pálos kolostorok 

száma;

- 1340 előtt kapott 

városi privilégium; 

korrekciós tényező 

azoknál a 

településeknél, 

ahol több plébánia 

működött és az 

általuk fizetett 

pápai tized  

meghaladta a 20 

garast;

- jobbágyok aránya;

- zsellérek aránya;

- polgárok és 

szabadosok aránya;

- egy földművesre 

jutó szántó;

- egy földművesre 

jutó rét;

- a telkes 

jobbágyok 

arányának 

változása 1786-ig;

- gabona 

szemhozama,

- nyomások száma

Földminőség, 1786;

Kulturális 

infrastruktúra, 1775;

Telkes jobbágyok 

aránya, 1786;

Házatlan zsellérek 

aránya 1786;

Egy földművesre jutó 

szőlőterület (kapás);

Egy földművesre jutó 

szántóföld (hold), 

1786;

Egy parasztra jutó 

gyalognapban 

kifejezett robot;

Összes földművesre 

jutó adó, 1786 (Ft);

Idegenek aránya az 

összeírtakhoz képest, 

1785;

Távollevők aránya az 

összeírtakhoz képest, 

1785;

Egy házra jutó 

családok száma, 1785;

Piactól való távolság

Polgárok aránya a 

családokhoz mérve 

1785;

Természetbeni 

szolgáltatások egy 

földművesre jutó 

értéke 1786;

eredetileg 48 változóból 

kiszűrve (vö. még előző 

táblázat):

• csecsemőhalálozás 

átlaga 1901-1910 

között a teljes 

halálozás 

arányában, %; 

• 100 keresőre jutó 

eltartott száma 

1910-ben, fő ;

• ipari keresők 

részesedése a 

keresők közül 1910-

ben, %; 

• egy lakosra jutó 

tiszta települési 

kataszteri 

jövedelem 1910-

ben, korona; 

• egy lakosra jutó 

települési bevétel 

1908-ban, korona;

• egy lakosra jutó 

állami teher 1909-

ben, korona;

• eredetileg 12 

változóból szűrve:

•

• a vándorlási 

különbözet 2001-2011 

közötti átlagos értéke 

1000 lakosra vetítve, 

fő;

• a halálozások 2001-

2011 közötti átlagos 

értéke 1000 lakosra 

vetítve, darab;

• a maximum általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya a 

7 éves és idősebb 

népesség körében, %; 

• a diplomával 

rendelkezők aránya a 

teljes népességen 

belül, %;

• regisztrált 

munkanélküliek 

aránya a teljes 

népességen belül, %;

• egy lakosra jutó 

bruttó jövedelem 

2010-ben, Ft-ra 

átszámítva

•Az adott korszakra vonatkozó komplex fejlettségi mutatók kialakításához felhasznált indikátorok és forrásaik]



A Kárpát-medence komplex fejlettségi térképe 2010-ben 5x5 km-es rácshálón ábrázolva 
a 12 bemenő változóból PCA-val hatot szelektálva, majd decilisekbe sorolva

Magyarország komplex fejlettségi térképe 1910-ben 5x5 km-es rácshálón ábrázolva 
a komplex fejlettségi értékeket decilisekbe sorolva (Pénzes J. iparra is érzékeny vizsgálata alapján)



Településhatáros hot-spot analízis térképe a hasonló fejlettségű összefüggő régiók lehatárolása céljából 1910-ben

Településhatáros hot-spot analízis térképe a hasonló fejlettségű összefüggő
régiók lehatárolása céljából 2010-ben

Kis módszertani kitekintés



Rácshálós hot-spot analízis térképe a hasonló fejlettségű összefüggő régiók lehatárolása céljából 1910-ben



A Kárpát-medence fejlettségének változásai 1910-2010 között, decilisekbe sorolva, 5x5 km-es rácshálót alkalmazva



A középkori Magyarország 5x5 km-es rácshálós, 
decilisekbe rendezett fejlettségi differenciákat 
bemutató 1330-as térképe F. Romhányi Beatrix adatai 
alapján a valid pontok (létező plébániák)alapján 
generálva

A középkori Magyarország 10x10 km-es 
rácshálós, fejlettségi differenciákat 
bemutató térképe az ismeretlen 
településhatárokat helyettesítő Voronoi-
poligonok alapján generálva

Szintén tanulságos módszeretanilag



•ábra. Magyarország és Erdély fejlettségi térképe 1720-ban 5x5 km-es rácshálón, decilisekbe sorolva ábrázolva

•ábra. Magyarország földminőséggel korrigált fejlettségi térképe 1720-ban
5x5 km-es rácshálón decilisekbe sorolva ábrázolva

Változószám-növelés

problémája



ábra. Magyarország fejlettségi térképe 1786-ban 5x5 km-es rácshálón ábrázolva a komplex fejlettségi értékeket decilisekbe sorolva

Lyukak eltüntetése???

Magyarország fejlettségi térképe 1786-ban 10x10 km-es 
rácshálón ábrázolva a komplex fejlettségi értékeket 
decilisekbe sorolva



Magyarország fejlettségi térképe 1786-ban 5x5 km-es rácshálón ábrázolva a Földvári Péter által generált ok-okozati modell 
fejlettségi értékeit (vö. a fejlettebb régiók egybeesését a 0,5-ös korrelációs koefficiens ellenére

Továbblépés? Földvári Péter – Groningeni Egyetem



A fejlettség területi képének változása
1330 és 1786 között 10x10 km-es rácshálóval,
decilis osztályozás alapján

Voronoi diagrams used to substitute

unknown administrative boundaries,

based on the identified parishes



•ábra. A fejlettség változása 1720 és 1786 között a vizsgálható országterületen 5x5 km-es gridhálót és decilis osztályzást használva (az üres cellák adathiányt jelölnek)



•ábra. A fejlettség változása 1786-1910 között decilis kódolás alapján 5x5 km-es rácshálón (az üres cellák adathiányt jelölnek)



a-b, Erdély fejlettségi decilisekben mért fejlettsége 1330-ban  és 1720-ban
(az üres cellák adathiányt jelölnek)

c-d, Erdély fejlettségi viszonyainak változása 1330 és 1720 között decilis
értékekkel 5x5 km-es rácshálón ábrázolva  /
Erdély fejlettségi viszonyai 1750-ben decilis értékek alapján

e-f, Erdély fejlettségi viszonyainak változása 1720 és 1750
között decilis értékekbe sorolva 5x5 km-es rácshálón ábrázolva /
Erdély fejlettségi viszonyainak változása 1750 és 1910 között
decilis értékekbe sorolva 5x5 km-es rácshálón ábrázolva

Erdély problematikája – leválasztva

+1750 (Demeter-Mikle 2021)



Demeter Gábor kutatásait az MTA BTK Lendület „10 generáció” projektje támogatja.

Köszönjük a figyelmet!

Pénzes János kutatásait a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatja.
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