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1. Bevezetés 
 

A globalizáció jelentősen átalakítja a települések – elsősorban a városok – szerkezetét 
és működését: új problémák jelennek meg, illetve a régi folyamatok is új formában, 
minőségben hatnak. E változásoknak széles nemzetközi irodalma született az elmúlt néhány 
évben. Ezek az elemzések elsősorban a nagyvárosokkal foglalkoznak, mivel a globalizáció 
településekre gyakorolt hatásai leginkább a nagyvárosokban manifesztálódnak Ugyanakkor a 
változások nem korlátozódnak csupán a nagyvárosokra, hanem a településhierarchia 
alacsonyabb szintjein is megjelennek. A kérdés az, hogy melyek azok a globalizációs 
jelenségek, amelyek jelen vannak a magyarországi vidéki városokban, milyen intenzitással, s 
melyik az a település-hierarchiaszint, amelynél már nem vagy alig érezhető a globalizáció 
hatása? 

Mindezek alapján elemzésünkben azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy miként 
jelenik meg a globalizáció a településhierarchia különböző szintjein lévő néhány alföldi 
városban, és milyen új városképi elemek keletkeznek a folyamat eredményeképpen? 
 
2. Elméleti kérdések: a globalizáció és a városok 
 

A globalizáció a posztmodern korban az egész világon, többféle módon ható, összetett, 
olykor heves érzelmi felhangok kísérte, sok szempontból vizsgálható jelenség, amelynek - 
diszciplínától függően - számtalan definíciója, interpretálási lehetősége ismert. Csupán a 
társadalomföldrajzban olyan sokféle megközelítése ismeretes, hogy csak néhány – a témánk 
szempontjából fontosabb – definícióra tudunk kitérni. (ENYEDI GY. 2000, BERNEK Á.- 
FARKAS P. 2002, ERDŐSI F. 2003, CSÉFALVAY Z. 2004, SMITH, N. 2005).  

E definíciók egyike sem tekinthető kizárólagos érvényűnek; érvényességük 
relativitására jó példa, hogy egyes kutatók az említett jelenségekre általában nem is a 
globalizáció kifejezést használják (pl. CASTELLS, M. 2005). ENYEDI GY. egyrészt a 
világgazdaság egységesülési folyamatának, az egypólusú politikai világrend kialakulásának, 
kulturális minták és termékek világszerte történő elterjedésének, s alapvető átalakulásnak 
tekinti a globalizációt (ENYEDI GY. 2000). CSÉFALVAY Z. szerint a globalizáció olyan 
társadalmi-gazdasági-politikai folyamat, amely során a Földön a földrajzi helyek és az ott 
tevékenykedő gazdasági, társadalmi és politikai szereplők közötti integráció megerősödik, 
annak földrajzi hatósugara kibővül, a kölcsönös függési kapcsolatok is megerősödnek, 
globális gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai hálózatok jönnek létre, és a különböző 
szereplők a globális folyamatoknak a lokális mindennapokra, és a lokális mindennapoknak a 
globális fogalmakra való változásait érzékelik. (CSÉFALVAY Z. 2004) SMITH, N a 
globalizációt leginkább olyan terjeszkedési folyamatként azonosítja, amelyet az USA, és azon 
belül is az uralkodó osztály visz végbe, és amelynek célja – a demokrácia, a szabadság 
eszméjének hangoztatásával – a politikai és gazdasági hatalom kiterjesztése az egész Földre 
(SMITH, N. 2005). 
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A három, különböző álláspontot képviselő definícióban az a közös, hogy a folyamat 
hatótere az egész emberi világ, illetve, hogy gazdasági és politikai jellegűnek tekintik a 
globalizációt. Viszont nem mindegyik meghatározásban szerepel például a világgazdaság, 
vagy a világrend fogalom.  

Több kutató nem a globalizáció fogalmát, hanem magát a globalizációs folyamatot 
határozza meg. Egyetértenek abban, hogy a globalizáció jelenségét és folyamatát különböző 
típusokra, összetevőkre lehet bontani (BERNEK Á. - FARKAS P. 2002, CSÉFALVAY Z. 2004). 

Munkánkban nem kívánunk a globalizáció valamelyik definíciója mellett állást 
foglalni, sem pedig a folyamatot meghatározni. A folyamat fennállására egyes jelenségek 
létezése alapján következtetünk. Így koncepciónk szerint a globalizáció szignifikánsan 
kimutatható, ha a reá utaló objektumok léteznek.  

A globalizáció és a városhálózat kapcsolatát, kölcsönhatását egyre többen vizsgálják 
(BARTA GY. 1998, ERDŐSI F. 2003, SZIRMAI V. – BARÁTH G.- BOGNÁR. J. 2003). A kölcsön-
hatás városi kísérőjelenségei, megnyilvánulásai rendkívül összetettek. Ezért ezeket 
eredményesen csak tudományközi, interdiszciplináris elméleti és gyakorlati módon (pl. az 
urbanisztika, szociológia, kulturális antropológia, szociálpolitika, közgazdaságtan, 
városföldrajz közreműködésével) lehet analizálni. Napjainkban a legtöbb ilyen jellegű 
tanulmány az említett komplexitás szellemében születik.  

Néhány kutató nem a globalizáció városokon belüli megjelenésével, hanem főként a 
város(hálózat)nak a globalizációhoz hozzájáruló nemzetközi hatásával foglakozik (pl. 
TAYLOR, P. J. 2004). Mások nem az említett kölcsönhatást elemezik, hanem a globalizációnak 
a városokra kifejtett társadalmi-gazdasági hatását kutatják (UDVARHELYI É. T. 2002). 

A globalizáció városokra kifejtett legfontosabb hatásai között említhető, hogy a 
globalizáció korában a városok egyre több szállal kapcsolódnak a világméretű gazdasági, 
társadalmi-kulturális hálózatokhoz. A kapcsolódás hatására a városok gazdasága és 
társadalma is megváltozik. Legtöbbször fokozódnak a jövedelmi különbségek, a városok tere 
fragmentálódik, például a jövedelmi szegregáció alapján. A fragmentáció szembetűnő példái a 
világszerte rohamos léptékben növekvő, egymáshoz többé-kevésbé hasonló zárt 
lakóközösségek, például lakóparkok (WU, F. - WEBBER, K. 2004), illetve a rosszabb 
gazdasági helyzetűeknek lakóhelyet adó gettószerű városrészek (CASTELLS, M. 2000). A 
fogyasztás, és a posztmaterális értékek (pl. rekreáció, szórakozás) szerepe megnő, így a 
posztmodern városokban új fogyasztási és térhasználati minták, s ezek vizuális szimbólumai 
jelennek meg (UDVARHELYI, É, T. 2002, LUKOVICH T. 2005). Szintén megfigyelhető a 
globális fogyasztási minták szimbólumainak megjelenése a városi kereskedelemben (pl. 
üzletláncok). Itt említhető meg a globális kultúra elemeinek, tartalmának megjelenése a 
hirdetéseken vagy a graffitiken. Erőteljesen formálja a városi teret a globális gazdaság 
elemeinek léte is. Az eddigiekben említett okok miatt a városok belső szerkezete is 
megváltozik. Sok esetben a köztereket tematizálják, „fogyaszthatóvá” teszik a lakosok és a 
turisták számára, ill. egy részüket gyakorlatilag privatizálják (CYBRIWSKY, R. 1999). 
Nemcsak a magánosított tereket, de a köztereket is egyre nagyobb mértékben tartják 
ellenőrzés (pl. térfigyelő-rendszerek) alatt (CUTBERTH. A. R. 1995). A privatizált terek 
kontrolljára azért is szükség van, hogy az „illetékteleneket” (pl. hajléktalanokat) az adott 
területtől - olykor az alapvető emberi szabadságjogokat sértő módon - távoltartsák, s így a 
szerencsésebb többségnek - a „kulturált tér” illúziójának fenntartásával - a „térfogyasztás” 
(például lakó-, szolgáltatási és szórakozási funkciók) lehetőségét biztosítsák (KATZ C. 2001, 
BOROS L. – TÓTH P. 2005). 
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3. Hipotézisek, főbb kérdések 
 

Kutatásunk legfontosabb kiindulópontja az a feltevés volt, hogy a globalizációs 
hatások fokozatosan jelennek meg a magyar településhierarchia különböző szintjein, 
mégpedig oly módon, hogy a felsőbb szinteken ezek a hatások gyakoribbak és erőteljesebbek, 
míg az alsóbb szinteken esetlegesek, ritkábbak. Így a globalizáció terjedését a „vízesés-szerű” 
diffúziós modell alapján értelmeztük. (CSÉFALVAY Z. 1994) Lényegesnek tartottuk azt is, 
hogy a globalizációs hatások miként jelennek meg a sajátos fejlődési úttal és településképpel 
rendelkező alföldi városokban. 

Hipotézisünkben globalizációs jelenségnek illetve hatásnak tekintettük a globális 
kulturális, gazdasági-termelési, fogyasztási minták követését és ezek hálózataiba való 
bekapcsolódást. Emellett kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan érvényesül (érvényesül-e) a 
fogyasztók globális manipulációja, és az angol, mint a kor „lingua francája” miként jelenik 
meg a településeken a különféle feliratokon, hirdetéseken? Hogyan erősödik meg a 
szolgáltató funkció a településeken? Megfigyelhető-e a lakófunkció globális minta alapján 
történő kielégítése, azaz a lakóparkok megjelenése? Vizsgáltuk, hogy miként jelenik meg a 
településeken a globális hálózatokba, termelési rendszerekbe való bekapcsolódás. Megjelenik-
e valamiféle globális vizuális kultúra a településeken, például a graffitikben, vagy az 
építészetben? A növekvő motorizáció, mint a globalizáció egyik kísérőjelensége, hogyan 
befolyásolja a települések működését, belső szerkezetét? Ahol lehetséges volt, megpróbáltunk 
zónákat, gócpontokat meghatározni az alapján, hogy a globalizációs hatások mennyire 
intenzíven jelennek meg. 

Második – az előzővel szorosan összefüggő – hipotézisünk, hogy a városokban a 
szociális emlékezet megjelenéseként megfigyelhetők az egyes időszakok lenyomatai. (GYÁNI 
G. 2005) Ennek következtében a magyar városokban három fő korszak él egymás mellett, 
egész pontosan „küzd” egymással. Az első a dualizmus korabeli városképet őrző történelmi 
épületekkel jellemezhető, a második a szocializmus évtizedeinek jellegzetes épületeit, 
városképi egységeit, a harmadik pedig a rendszerváltás utáni korszak, általunk 
globalizációsnak tekintett korszak városképe. Hipotézisünk szerint az, hogy ez a „küzdelem” 
melyik szakaszában van, függ a települések méretétől, településhierarchiában elfoglalt 
helyétől. 

Vizsgálatunk kérdésfeltevésében és tematikájában részben kapcsolódik ahhoz a 
korábbi, hasonló kérdésekre választ kereső budapesti kutatáshoz, amely a főváros átalakulási 
folyamatait értelmezte a globalizáció összefüggésrendszerében. (SZIRMAI V - BARÁTH G. - 
BOGNÁR J. 2003) Kérdéseink megválaszolásakor nem törekedtünk teljességre, célunk inkább 
az volt, hogy olyan kérdéseket, témákat vessünk fel, amelyek tudományos vitákat 
ösztönözhetnek. 
 
4. Alkalmazott módszerek 
 

A globalizációs jelenségeket a településhierarchia különböző szintjein kívántuk 
vizsgálni, ezért Szeged, Békéscsaba, Makó és Mórahalom városokban folytattunk kutatásokat. 
Ez a „mintaválasztási módszer” lehetővé tette, hogy ellenőrizzük a globalizációs hatások 
diffúziójával kapcsolatos hipotézisünket. Az, hogy alföldi városokat választottunk egyben azt 
is jelentette, hogy sajátos fejlődéssel és településszerkezettel rendelkező városokat 
vizsgáltunk. Ezáltal lehetőségünk nyílt arra, hogy a sajátos alföldi városkép globalizáció 
okozta változásaira is rámutassunk. 

Mivel a kérdéseink többsége nem számszerűsíthető választ kíván, így egyértelműen 
kvalitatív kutatási módszert kellett választanunk. Vizsgálatunk során a megfigyelés és a 
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vizuális elemzés módszerét alkalmaztuk. Megfigyelőként a „teljesen megfigyelő” szerepbe 
helyezkedtünk.  

Módszerünk – a megfigyelés egyik típusa – a vizuális elemzés napjainkban ritkán 
alkalmazott módszer a magyar geográfiában, azonban korábban gyakran használták a 
kutatásokban, míg a „nyugati” társadalomföldrajz illetve városkutatás egyik népszerű és 
gyakran alkalmazott kutatási módszere napjainkban is. (LETENYEI L. 2004) Mindemellett 
napjainkban a településföldrajz is alkalmazza a vizuális megfigyelésen alapuló kataszterek 
készítését. (CSAPÓ T. 2004) 

Vizsgálati terepnek azokat a kulcsterületeket választottuk ki a városokon belül, 
amelyekről előzetes ismereteink, illetve a várostérképek alapján feltételezhető volt a 
globalizációs hatások jelenléte. Ilyen területek tipikusan az egyes városokba vezető forgalmas 
útvonalak menti területek, illetve a belvárosi területek. A megfigyeléseket 2006. júliusában 
végeztük. A terepi megfigyeléskor a regisztráció során jegyzeteket készítettünk az egyes 
globalizációs jelenségekről, melyeket fényképekkel és hangjegyzetekkel dokumentáltunk, 
majd települési térképeken rögzítettünk. A regisztrációt követően a tapasztalatokat 
összegeztük, a fényképek és a regisztrációs adatlap segítségével tematikus térképeket 
készítettünk. 

A vizsgálat során – hipotézisünk alapján – globalizációs jelenségnek, illetve hatásnak 
tekintettük a fogyasztás tereit (multinacionális cégek, üzletláncok megjelenése, különös 
tekintettel a „plázákra”, tematikus parkokra és bevásárlóközpontokra), a termelés tereit (pl. 
ipari parkok), a globális kultúra térbeli megnyilvánulásait (pl. hirdetések, graffitik). 

A felmérések kvalitatív jellegéből adódóan nem katasztereket készítettünk a 
globalizációs hatásokról, nem rögzítettük az összes globalizációs jelenséget, hanem a 
legtipikusabb példákat ragadtuk ki, illetve a leglényegesebb folyamatokat igyekeztük 
meghatározni. (BABBIE, E. 2000, HÉRA G.-LIGETI GY. 2005, MASON, J. 2005) Így az általunk 
készített tematikus térképek sem pontos képei, hanem sokkal inkább modelljei, példái a 
globalizációs jelenségeknek és hatásoknak.  
 
5. Eredmények 
 

Hipotézisünknek megfelelően a városokban megfigyelhető globalizációs jelenségek 
eltérő módon és intenzitásban vannak jelen a településhierarchia egyes szintjein levő 
városokban. A régióközpontban figyelhetők meg a globalizációs jelenségek a leghomogénebb 
módon, halmazokat alkotva. A megyeszékhelyen amellett, hogy a jelenségek ritkábban 
vannak jelen, zónákba rendedződnek, a középvárosban kisszámúak és koncentráltak 
(különösen a városközpontban), míg a kisvárosban sporadikusak. Mindemellett 
hangsúlyozzuk, hogy e szabályszerűségek elsősorban dél-alföldi relációban értelmezhetők, s 
szükséges figyelembe venni az egyes települések sajátos helyzetét (például általános 
társadalmi-gazdasági fejlettségét), s történelmi pályáját is. A következtetések így nem minden 
esetben igazak minden hasonló hierarchiaszintű magyar városra. (Erre jó példa lehet, hogy a 
Szegedhez hasonló hierarchiaszinten lévő Székesfehérváron lényegesen több és a városon 
belül homogénebben elhelyezkedő globalizációs elem fedezhető fel.) 

 
 
6. Globalizációs hatások egy régióközpontban (Szeged) 
 

Mivel Szegeden volt a legintenzívebb a globalizáció hatása, ezért Szegeddel 
részletesebben foglalkozunk. Vizsgálatainkat a forgalmas bevezető utak menti területeken, a 
belvárosban, illetve azokon a területeken végeztük, ahol előzetes tájékozódásunk alapján 
általunk globalizációs jelenségként értelmezett jelenségek voltak feltételezhetők. Térbeli 
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megoszlásukat tekintve nem lehet egységes zónákat lehatárolni, bár bizonyos gócpontok, 
halmazok meghatározhatók. A megfigyelések alapján öt ilyen előfordulási halmaz különíthető 
el: a Belváros, Rókus és Makkosháza városrész, a Budapesti út környéke és Újszeged. A 
legintenzívebb és a legsokfélébb hatás a belvárosban és a város északi, északnyugati részén, 
főleg a Budapest felé vezető útvonal mentén figyelhető meg. Újszegeden elsősorban a 
lakóparkok, illetve építés alatt lévő szórakoztató-bevásárlóközpontok képviselik a 
globalizációs jelenségeket. (1. ábra, 6. o.) 

A városfejlődési korszakok (dualizmuskori, szocializmus kori és rendszerváltás utáni) 
„harca” és egymásmellettisége Szegeden leginkább a belvárosban figyelhető meg. Jellemző 
példa erre a Lombard irodaház frissen elkészült épülete a dualizmus korabeli épületek mellett, 
vagy a globális hálózatok üzleteinek, bankjainak, irodáinak megjelenése a város 
sétálóutcájában. Szegeden e téren sajátos visszarendeződés figyelhető meg az 1945 utáni 
állapot irányába: a szocialista éra városépítészete a belvárosban szinte teljes egészében 
visszafejlődik, ugyanakkor újra megjelennek az 1945 előtti funkcióval rendelkező 
térhasználati formák (pl. kávéházak) párhuzamosan a globális láncok (gyorsétkezdék, ruházati 
láncok, bankok stb.) mellett. (1-2. kép) 

Az egykori iparterületek funkcionális átalakulása elsősorban a külső városrészekben 
hordozza magában globalizációs hatásokat. Szeged esetében ez ritkán jelenti a szokásos 
„csavarhúzós” iparágak, összeszerelő üzemek, sokkal inkább valamilyen szolgáltatás 
megjelenését (bevásárlóközpontok, szakáruház-láncok, irodaházak). 

Az 1990-es évek második felétől Szegeden megindult a lakóparkok építése. Ezek 
létesítése gyakran a beépített területek funkcióváltását is jelentette: általában temető, vagy 
laktanya helyén létesültek, a város belterületén lévő zöldterületeket foglalva el. Általános 
hazai sajátosságnak tekinthető, hogy a lakóparknak nevezett területek inkább modern 
lakótelepeknek számítanak, mind a minőség, mind a beépítettség tekintetében. A minőségtől 
függetlenül vizsgálatunkban szerepeltettünk minden olyan építkezést, amely a lakópark vagy 
lakóudvar megnevezést használta.  

Szeged lakóparkjai közül a Vadaspark Lakópark (Reál Hungary Zrt.) a Szabadkai út és 
a Körtöltés közelében, a Pick Szeged Zrt.-vel szemben található. A lakóparkban egyaránt 
előfordul a társasházi és a magánházas beépítés, azonban az előbbi jellemzőbb inkább. A 
Harmónia Lakóparkot Újrókuson, a Tesco-tól délre építik jelenleg is, társasházas épületek 
formájában (Central Estate Kft). Épületeinek nagy része közös udvarral rendelkezik, amely 
kerítéssel van leválasztva környezetétől. Ez megítélésünk szerint jó példa a köztér 
privatizációjának előrehaladott állapotára.  

A Harmónia Lakóparktól délre egyelőre még beépítetlen, füves, nádas, extenzív 
hasznosítású földterület képezi a határt a Franciahögy lakópark irányában. Az utóbbi lakópark 
az egykori Rókusi temető helyén létesült, rendkívül sűrű, uniformizált és monoton társasházi 
beépítéssel, süllyedő altalajon. A jövőben a folyamatos terjeszkedés következtében a két 
lakópark valószínűleg összeolvad.  

A József Attila sugárút és a Budapesti körút kereszteződésétől kissé délebbre volt a 
Gyevi temető. Hasonlóan a Rókusihoz, ezt is lakóparképítés céljából számolták fel. A 
munkálatok azonban megrekedtek a sírkert megszüntetésének, területe elegyengetésének 
szintjén. Nem tudni, hogy végül lakópark, vagy esetleg más létesítmény fog-e ide kerülni.  
 Újszegeden, a Marostői városrésztől északnyugatra, például a Héja utca környékén 
helyenként zsákutcás társasházas beépítés a jellemző, amely a lakóparkok esetén tipikus. A 
zsákutcák végén kör alakú teret képeztek ki, amely a gyakorlatban valószínűleg korlátozott 
hozzáférésű a nem ott lakók számára. A Marostői Lakópark valószínűleg Szeged legnagyobb, 
legszínvonalasabb létesítménye kategóriájában. Szegedi viszonylatban hatalmas kiterjedésű, a 
társasházi és a magánházas beépítés legkülönbözőbb formáival. Korábban a helyén szántó 
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volt, létesítése az összes szegedi lakópark közül a legszerencsésebb, mivel nem járt együtt 
például temetők megszüntetésével, vagy fák kivágásával.  
 

 

 
 

1. ábra. A globalizáció tipikus megnyilvánulási formái Szegeden 
 
A Kállay-liget a szegedi ingatlanberuházó cégek legújabb projektje, ide ugyancsak 

lakóparkot terveznek. Néhány épület már áll, de az építés java még hátravan. Valószínűleg az 
újszegedi liget vonzereje miatt tervezték ide a létesítményt, ami hosszabb távon nem biztos, 
hogy hozzá fog járulni eredeti telepítő tényezőjének a sértetlenségéhez, a környezeti 
fenntarthatósághoz.  

A Derkovits utca és a Közép fasor kereszteződésétől délre a Derkovits Udvar nevű 
grandiózus lakópark építési projekt látható, immár előrehaladott stádiumban. A három 
megtervezett hatalmas társasház élesen elüt környezetétől magassága, építészeti stílusa miatt. 
Összesen 51 lakást adnak át itt (Real Hungary Zrt.).  

A szegedi lakóparkokról összességében elmondható, hogy megjelenésük (létük) 
egyértelműen követi a nemzetközi és hazai trendeket. Szintén igazodik a globalizációs 
trendekhez szegregálódásra törekvés (3. kép), a közterek és magánterek közti konfliktus, 
ugyanakkor eltér a nemzetközi folyamatoktól a lakótelep jelleg, a sűrű beépítettség és az 
alacsony minőség. 
 A globális kereskedelmi láncok az 1990-es évek elejétől jelentek meg Szegeden, és 
már komoly hatással bírnak a város belső szerkezetére, működésére, ingatlanpiacára. Ezek a 
hipermarketek zöldmezős beruházásként telepedtek meg, és telephelyválasztásuk elsődleges 
motivációja a jó megközelíthetőség volt. 

A Szeged Pláza jelenleg a város egyetlen szórakoztató-komplexuma, amely kedvező 
közlekedésföldrajzi helyen (az Izabella híd lábánál, a Kossuth Lajos sugárút kivezető 
szakaszánál) létesült. A parkosítása nem tekinthető kielégítőnek. Az Izabella híd lejárójánál, a 
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SZVSE-pálya betonkerítésén egymás mellett sok hirdetőtábla van, melyek egy része globális 
termékeket reklámoz. 

Újszegeden, az egykori vasúti híd hídfőjénél a Heavytex nevű szövőgyárat jelenleg 
bontják le, hogy a helyén épüljön fel az Europark nevű, kereskedelmi központot, és irodákat is 
magában foglaló ingatlan. A mintegy 20 hektáros terület beépítése a Temesvári körút 
létesítményig való meghosszabbításával jár együtt. A területet nagyban felértékeli, hogy itt 
épül majd az Újszegedet a belvárossal összekötő a tervezett közúti híd. 

A Szegedre vezető utak mentén több helyütt is intenzíven megjelennek a globális 
hirdetési minták, legerősebben a Budapest felé vezető 5-ös számú főútvonal mentén. A 43-as 
számú főút Deszk és Szőreg közötti szakaszán alig találhatóak multinacionális cégekre utaló 
hirdetések, táblák. Az említett útvonal Szőreg és Szeged közötti részén már némileg több van 
belőlük, de még mindig csak sporadikus elterjedésűek (pl. Szeged Plázát, a Sever Centert 
reklámozó táblák). 

A 47-es számú főúton - az 5-ös számú főúthoz képest - kevesebb a hirdetőtábla, és 
csak autószalonok, benzinkutak képviselik a globális vállalatokat. Mindenesetre a főúton 
Szeged felé haladva, a Körtöltés előtti emelkedőnél egymás mellett több, nagy felületű, 
globális jellegű hirdetés is található.   

A József Attila sugárút és a Makkosházi körút sarkán a Kossuth Nyomda épületét 
alakítják át „a város legnagyobb bútoráruházává”. A nyomdát 2005 szeptemberében állították 
le. Ugyanitt, a nyomda környékén egy átlagos panel tízemeletes aljában internet kávézó 
működik, a közeli trafóházon kisebb grafiti, mellette néhány globális hirdetőtábla, az átellenes 
tízemeletes oldalán pedig egy hatalmas T-Mobile reklámhirdetés található. A Makkosház 
panelnegyed déli határán, a Makkosház körúton a Media Markt áruházat, a Penny Market-et, 
és a Lidlt magában foglaló nemzetközi üzletlánc sor található. (4. kép) 

A graffiti-kultúra Szegeden már igen korán megjelent, s jelenleg is a város számtalan 
pontján feltűnik. Bár kutatásunkban egyértelműen globalizációs hatásként értékeltük 
megjelenését, egyes kutatók (egyetértve a graffiti-kultúra globális gyökereivel és terjedésével) 
hangsúlyozzák annak szubkultúrához köthető anti-globalizációs üzenetét. Ez azt jelenti, hogy 
a városlakók egy csoportja a városkép formálásának egyetlen „civil” módját látja ebben, 
ellensúlyozva a globális térformálási technikákat (pl. hirdetések). A graffitik szegedi 
előfordulását nem térképeztük, mivel már több kutatás foglalkozott ezzel, így ezek 
eredményeire hivatkozunk. A graffitik Szegeden igen nagy számban fordulnak elő, a többi 
vizsgált várostól nagyságrendileg eltérő mértékben. Térbeli elhelyezkedésük rendkívül 
sajátos: a fő területük a panel-városrészekben, a forgalmas útvonalak (elsősorban sugárutak) 
mentén, forgalmi csomópontoknál (városi decentrumok), a vasút környékén található. 
Ugyanakkor szinte teljesen hiányoznak a belvárosból, a kertvárosokból és a villanegyedekből. 
(GÖNCZŐ V. - TÉGLÁS A. 2003, LISZKAI P. 2006) 

Mint azt korábban említettük, hogy a belvárosban a legintenzívebb a globalizációs 
hatások megjelenése. Véleményünk szerint építészetileg, a kereskedelmi hálózatok 
megjelenésében, vagy a globális vizuális hatások megjelenésében is felfedezhetők a 
globalizáció hatásai. Átalakult a kereskedelem is: részben a hipermarketek hatása miatt a 
korábban itt található üzletek bezártak, és helyükön többnyire magasabb igényeket kielégítő 
szolgáltatásokat nyújtó, illetve minőségi termékeket árusító üzletek nyíltak.  
 
7. Globalizációs hatások egy megyeszékhelyen (Békéscsaba) 
 
 Békéscsabán lényegesen kevesebb globalizációs jelenség figyelhető meg, mint 
Szegeden, s ezek térbeli elhelyezkedése is másképp szerveződik. (2. ábra, 8. o.) Békéscsaba a 
globalizációs jelenségek előfordulási gyakorisága alapján három zónára osztható. A belvárosi 
Andrássy út és közvetlen környéke tekinthető az első zónának. Területén fordulnak elő a 
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globalizációs jelenségek a legnagyobb számban (bankok, sport- és ruházati boltok, a Csaba 
Center, McDonald’s). Érdekes, hogy ezek között a kínai üzletek is eléggé nagy arányban 
szerepelnek. Megfigyelhető – ahogyan később Makón is – a szocialista időszakban létesített 
belvárosi áruházak átalakulása. (5. kép) Ebben a zónában graffitik nem, vagy csak elvétve 
fordulnak elő. 
 A Belvárostól a városperemig a városszélen lévő kivezető utakig terjedő második 
zónában a legkevesebb a globalizációs jelenség. Az első zóna a második zónába különösen 
élesen megy át. A második zónában sok bezárt hagyományos kereskedelmi egység fordul elő: 
valószínűleg nem bírják a versenyt a harmadik zóna globális áruházláncaival és az első zóna 
előnyösebb fekvésű üzleteivel. A második zóna két lakóparkkal is rendelkezik; az Átrium 
Lakópark ugyan itt helyezkedik el, de az első zónához közel, készültségi foka alapján 
egyelőre nem tekinthető sikeres vállalkozásnak. Az Erzsébet lakópark tipikusan a második 
zónában található, az önkormányzat tulajdonában álló, szociális bérlakás funkciót betöltő, 
morfológiailag és a telkek kialakítását, a lakosok életminőségét tekintve a klasszikus nyugati, 
és a hazai átlagos lakóparktípushoz képest lényegesen egyszerűbb csoportos beépítésű terület. 
(6. kép) Általában elmondható, hogy a lakóparkok ezen a hierarchiaszinten nem, vagy csak 
nagyon embrionális formában és meglehetősen sajátosan jelennek meg. Igazi graffitik egy 
helyen fordultak csak elő a zónában, másutt csak falfirkák jellemzőek, s ezeknek sincs 
globális üzenetük. 

A harmadik zóna a városszél kivezető útjai mentén található. Itt az első zónához képest 
kevesebb, viszont általában nagyobb alapterületű és klasszikus szolgáltató-kereskedelmi 
funkciót betöltő globalizációs objektumok, szimbólumok láthatóak (TESCO, kibővítés alatt 
álló repülőtér, gépjármű-kereskedések).  
 

 
 

2. ábra. A globalizáció tipikus megnyilvánulási formái Békéscsabán 
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8. Globalizációs hatások egy középvárosban (Makó) 
 

Makón a globalizációs hatások gyengék, és térben szinte kizárólag a belvárosra 
korlátozódnak, ez alól mindössze a város széli ipari park (illetve az azt jelző tábla) és a 
TESCO áruház jelent kivételt. (3. ábra) Ezek a hatások egyébként főleg a multinacionális 
kereskedelmi és szolgáltató láncok üzleteinek megjelenésében érhetők tetten, amelyek 
jellemzően a mindennapi, vagy manapság mindennapivá váló szükségletek kielégítését 
célozzák (pl. élelmiszerüzletek, mobiltelefon üzletek). Feltűnő ugyanakkor, hogy gyenge a 
pénzügyi szolgáltatások, a lakossági bankok jelenléte. A belváros építészetében 
megfigyelhető a három városfejlődési korszak "küzdelme" is, így például a szocialista 
időszakban épült áruház kínai üzletté való átalakulásában, vagy a belváros dualizmus és 
szocializmus korabeli épületeinek egymásmellettiségében. A korszakokat tekintve 
dominánsnak fogható fel a szocializmus korabeli funkciók továbbélése. A belvárosból a város 
széle felé haladva a főbb utak mentén sem hirdetések, sem pedig a globális jellegű 
kereskedelem megtelepedése nem jellemző, s a globális termelési hálózatokhoz kapcsolódást 
jelző ipari park sem épült még ki. (7. kép) 

 
 

3. ábra. A globalizáció tipikus megnyilvánulási formái Makón 
 

 
9. Globalizációs hatások egy kisvárosban (Mórahalom) 
 

Mórahalmon a település északkeleti, északnyugati, és délnyugati részein az 
önkormányzat összközművesített telkeket árul, ahol zömében globalizációra utaló (alacsony 
belmagasságú amerikai stílusú) lakóépületek találhatóak, egy helyen modern stílusú sorház 
létesült. (8. kép, 10. o.) A város déli részében létesült Mórakert Szövetkezet, és az Ipari Park 
létesítményei már a globális, hálózati termelés helyben megtelepedett egységenként 
működnek. A településen egy kínai diszkont látható a főutcán. Graffitik, nagy multinacionális 
kereskedelmi, üzleti-pénzügyi egységek (az OTP helyi fiókjának kivételével) nincsenek. A 
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város Információs Központtal (Inkubátorház) rendelkezik, amely a posztfordista termelési 
mód egyik létesítményének tekinthető.  
 
10. Összefoglalás 
 

Összességében a vizsgált hierarchiaszintek mindegyikén találtunk globalizációra utaló 
jeleket. Azokban a városokban, ahol tömegesen fordulnak elő, ott zónaszerűen vagy halmazos 
előfordulásban jelennek meg. A zónaszerű megjelenés tipikus példája Békéscsaba, a halmazos 
előfordulás pedig Szegedre jellemző. Makón kevesebb a megfigyelt globalizációs jelenség, és 
ezek koncentráltan, főként a városközpontban jelentkeznek. Mórahalom több szempontból is 
atipikusnak tekinthető. Mint város, rövid történelmi múltra tekint csak vissza, kisebb a 
lélekszáma, s ezen kívül az általunk említett három városfejlődési szakaszból az első - mivel a 
dualizmus idejében nem volt még önálló település - teljesen hiányzik. A városban csak 
kezdeti kifejlődésben érthetőek tetten a globalizációs jelenségek, melyek térben nem 
koncentrálódnak a település egyetlen részén sem.  

 

 
 

4. ábra. A globalizáció tipikus megnyilvánulásai Mórahalmon 
 

Mivel kutatásunk célja elsősorban az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a globalizáció 
és a városfejlődés vizsgálati lehetőségeire a vidéki városokban, ezért elemzésünk sem lehet 
teljes körű, s a vázolt típusok sem jellemezőek az egész országra. Ebből adódóan a kutatások 
folytatása és kiterjesztése szükséges, hogy hipotéziseink, és a kutatásban felvetett kérdések 
maradéktalanul megválaszolhatók legyenek. A kutatás további irányai az alábbiakban 
jelölhetők ki. Egyéb kvantitatív és kvalitatív kutatási formákkal (pl. interjúk, kérdőívek) még 
mélyebben értelmezhetnénk a globalizációnak az egyes településekre kifejtett hatásait. 
Vizuális elemzés segítségével a nagyobb településeken a globális jelenségek, jellemezők 
mostani állapotát is jobban fel lehetne tárni. Szükség lenne longitudinális vizsgálatra (a 
globalizáció új elemeinek megjelenése, régi elemeinek fennmaradása, a térben hogyan 

 10



változnak a vizsgált jelenségek halmazainak, zónáinak a határai) is, valamint arra, hogy az 
érintett várospolitika, várostervezés hogyan viszonyul a globális jelenségekhez (pl. 
lakóparkok, hipermarketek építésének előnyei és hátrányai). A vizsgálat végül kiterjeszthető 
lenne más – nem alföldi típusú vidéki városokra is.  
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1. számú melléklet 
 

 
1. kép 

A szegedi belváros a kiszoruló szocializmus kori, 
revitalizálódó dualizmus kori és újonnan 

megjelenő globalizációs elemekkel 
  

 
2. kép 

Gyorsétterem a szegedi belvárosi sétálóutcán 
(Kárász utca) 

 
3. kép 

A szegedi Harmónia Lakópark – egyes részein az 
elzárkózás jelei figyelhetők meg 

 
4. kép 

A panelnegyed, az üzletláncok (Media Markt, 
Penny Market, Lidl) és a modern kommunikáció 

(T-Mobil torony) együttese Szegeden a Makkosház 
városrészben 
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Hgabor
A Lombard-os fotó lehet, hogy jobban szinkronban lenne a képaláírással



 
 
 

 
5. kép 

Átalakuló hajdani szocialista városi áruház 
Békéscsabán 

 

 
6. kép 

Az önkormányzat által szociális bérlakásokként 
létrehozott, mégis magas presztízsű Erzsébet 

Lakópark Békéscsabán 
 

 
7. kép 

Befektetőkre váró ipari park Makón 
 

 
8. kép 

Amerikai típusú sorházas beépítésű társasházak 
Mórahalom szélén 
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