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Bevezetés és problémafelvetés 

A válságok előtérbe hozzák a reziliencia, mint jelenség kutatását, újabb és újabb lökést 
adva a koncepció teljesebb megértéséhez. Így volt ez a 2001-es terrortámadások (Coaf-
fee & Wood 2006), a Katrina-hurrikán pusztítása (Campanella 2006; Colten & Sumpter 
2009), vagy a 2009-es gazdasági válság (Lang 2012) kapcsán, amelyek egyaránt váltot-
tak ki olyan reflexiókat, amelyek a rezilienciát tekintették kiindulópontjuknak. A Covid 
kapcsán sincs ez másként (Keenan 2020; Lenton et al. 2022; McCartney et al. 2021), 
már csak azért sem, mert pontosan olyan kihívásnak tűnhet, amelyre a rezilienciát, mint 
stratégiai koncepciót eredetileg alkalmazni vélték: „fekete hattyú” jellegű esemény  
(Antipova 2021; Mishra 2020), amelyre a felkészülés legadekvátabb módja a válaszadó-
képesség általános fejlesztése lett, lehetett volna. Most eltekintve attól a problémától, 
hogy ez vajon igaz-e - végső soron valamilyen világjárvány kitörésének lehetőségét szá-
mos szakértő kitartóan hangoztatta évek, évtizedek óta -, a reziliencia, mint közösségi 
stratégia, illetve szervező erő valóban fontosnak bizonyult egyéni, családi és tágabb kö-
zösségi szinten is egy olyan helyzetben, ahol a társadalmi folyamatok megszokott kere-
tei hirtelen megbomlottak.  
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A világjárvány szimbolikus terei városi, mindenekelőtt nagyvárosi terek voltak. El-
sőként persze a hermetikusan lezárt Vuhan, a kínai hatóságok által megmozgatott had-
seregnyi emberi erőforrással. A kijárási tilalom alá vont nyugati városok képei a kiürült, 
kísérteties utcákkal, az indiai nagyvárosok képei, a kórházi ágyra váró, vagy éppen oxi-
génpalackért igyekvő emberek tömegeivel, később számos európai város képei a korlá-
tozások ellen tüntető, a biztonsági erőkkel összecsapó emberekkel már másfajta reflexió-
kat váltottak ki. A járvány első hullámának adataira támaszkodó elemzések több vonat-
kozását is bemutatták ennek a nagyvárosi determinációnak (Szirmai 2021). 

A kisebb városok csak ritkán kerültek reflektorfénybe, holott a járvány őket sem 
kerülte el. Lehet, hogy a pandémia első, 2020 kora tavaszi olaszországi felfutásának 
epicentrumába került Bergamo globálisan a kisebb városok közé tartozik, de azért 120 
ezer lakosával bajosan tekinthető kisvárosnak. Így megmaradt az a dichotómia a közvé-
lekedésben, amely a nagyvárost a veszéllyel, a kisvárost a biztonsággal azonosította. 
Még akkor is, ha egyébként az ezzel kapcsolatos kutatások ellentmondásosak. A járvány 
korai szakaszában a népsűrüség és a terjedés közötti kapcsolat elég erősnek tűnt (Wong 
& Li, 2020), és ebből akár logikusan következhet, hogy a kisvárosok biztonságosabbak. 
Ugyanakkor további kutatások már azt hangsúlyozták, hogy ezek a különbségek idővel 
elvesznek, talán részben az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, rész-
ben pedig a rurális térségek idősebb korösszetétele miatt (Hamidi et al. 2020; Kulu–
Dorey 2021; Sigler et al. 2021). A kisvárosokra a Covid kapcsán készült ugyan néhány 
specifikus kutatás, hiszen például nagyon izgalmas kérdést vet fel a járvány terjedésének 
modellezése a sajátos kisvárosi közegben (Truszkowska et al. 2021), de többnyire ez a 
településtípus csak sajátos földrajzi keretként jelenik meg, egy-egy részterület vizsgála-
takor (Campisi et al. 2022; Gurbaxani–Gupte 2021; Perkins–Mackay 2022). 

A kisvárosok imázsán ilyen értelemben tehát látszólag nem nagyon esett csorba. 
Ugyanakkor emiatt a viszonylag alacsony érintettség miatt, mind a mai napig kevés az 
olyan kutatási eredmény, amely a kisebb településekre és a járványra adott reakcióikra 
fókuszál a pandémia kapcsán. A kisebb urbánus közösségek lényegéhez tartozik 
ugyanis valami olyasmi, amit a járvány erősen próbára tett, nevezetesen a sűrű szövésű, 
személyes kapcsolati hálókon alapuló közösségi társadalmi tőke (Besser 2009;  
Konecka-Szydłowska-Kaczmarek 2010; Pirisi-Makkai 2014). Ugyancsak, potenciálisan 
érzékenyebbé teszi a kisebb városokat a világjárvány hatásai által okozott kihívásokra 
gazdaságuk néhány sajátossága. A kisvárosi gazdaságok szükségképpen kevésbé komp-
lexek, a rendszerváltozás utáni átalakulásuk, sikeres (már amely esetekben ez valóban 
így volt) világgazdasági integrációjuk általában csak egy-egy ágazat megtelepedését je-
lentette (Balázs 2006; Molnár–Lengyel 2015). Ezért, noha a nagyvárosok globalizált-
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sága, kitettsége, vulnerabilitása magasabbnak feltételezhető, egyben komplexitásuk mi-
att, legalábbis gazdasági értelemben, rezilensebbnek is bizonyulhatnak az ilyetén kihí-
vások kapcsán, feltételezve, hogy a működési zavarok szelektíven érintik az egyes ága-
zatokat.  

A hazai kutatások szintén csak az út elején tartanak a hatások felmérése kapcsán. 
Ezeket a Magyarországon tapasztalható adatszolgáltatási deficit is akadályozza, de en-
nek ellenére több olyan kiváló tanulmány is született, amely országos szinten jelentősen 
hozzájárult a járvány térbeli terjedésének megértéséhez (Kovalcsik et al. 2021; Lennert 
2021; Uzzoli et al. 2021). A lokális, specifikumokra is érzékeny, különösen a kisvárosi 
esettanulmányok megjelenésére még várni kell, bár bizonyos kutatások már történtek 
ebben az irányban (Horeczki 2021). Ugyanakkor a járvány és a reziliencia összekapcso-
lására szintén ismertek már hazai példák (Miklós 2020). 

Ennek kapcsán jutottunk el odáig, hogy megvizsgáljuk egy nemzetközi lépétékben 
inkább kis-, hazai viszonylatban középvárosként értelmezhető településen a világjár-
vány lokális hatásait. Az alábbi két kérdésre kerestük a választ, különböző, egymást 
kiegészítő eszközökkel: 

(1) Milyen mértékben rázta meg a járvány a város gazdaságát? 
(2) Milyen hatások mutathatók ki a helyi családok perspektívájából? 

A személyesen is megélt hatások alátámasztották azt a feltételezést, hogy érdemes 
ezen a szinten is vizsgálódni. A magyar-osztrák-szlovák hármashatárhoz közel fekvő 
város aránylag jelentős vállalati szereplőkkel, a globális piacokba integrált gazdasággal 
rendelkezik, illetve – bár erről friss adatok igen kevéssé állnak rendelkezésre – a hatá-
ron, határokon keresztül ingázó munkavállalók jelentős számával tűnik ki. Ez az integ-
ráltság a kiinduló feltételezéseink szerint aránylag sebezhetővé tette, teszi a várost egy 
olyan válság esetén, amelyben a nemzetközi mobilitás korlátozása korai és általánosan 
alkalmazott része volt a járványügyi intézkedéseknek. Talán éppen ez a gazdasági di-
menzió az, amely az első ijedelmek után a határ munkavállalási célú átlépését általában 
a szigorú lezárások idején is megengedőbben kezelte.  

Anyag és módszer 

A kutatás több elemből állt össze és időben viszonylag elhúzódott, hiszen a kutatás 
empirikus részei után aránylag sok időnek kellett eltelnie, amíg az ott kapott eredmé-
nyeket végre statisztikai adatok elemzésével is ki tudtuk egészíteni. 
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A kérdőíves felmérésre a járvány első hullámának lecsengése után, a második hul-
lám felfutása közben, 2020. novemberében került sor. A körülményekre tekintettel on-
line formában valósult meg a lekérdezés, célzottan a helyi lakosság irányába megosztva. 
Hét nagy kérdéscsoportból állt (kérdések a járvány előtti időszakról, a munkavállalásról, 
arról, miként befolyásolta a járvány a kitöltők munkáját, szociális életre vonatkozó kér-
dések, illetve arról, hogy személy és a közösség, hogy reagált a helyzetre). Várakozása-
inkkal ellentétben mindössze 81 értékelhető kitöltés érkezett. A kérdőív későbbi kibő-
vítését nem láttuk célszerűnek, hiszen a folyamatosan, cseppfolyósan változó járvány-
ügyi helyzet miatt a későbbi eredmények az eredetiekkel nem lettek volna összevonha-
tók. A mintánk más tekintetben sem tökéletes, mert a kitöltők között a nők aránya meg-
haladta a 75%-ot, illetve a felsőfokú végzettségűek is erősen felülreprezentáltak (38%) 
az anyagban. Mindezek ellenére a vizsgálat szolgált annyi tanulsággal, hogy közzété-
telre alkalmasnak gondoljuk.  

A járványügyi adatbázisból az  itt felhasznált adatok forrása az atlatszo.hu által pub-
likált, az állami adatgyűjtésen alapuló adatbázis, amely 2021. február 14-ig tartalmazza 
a fertőzési, és 2021.03.04-ig a kumulált halálozási adatokat. Ekképpen persze nem teljes 
az adatsor, de elég nagy számú a területi következtetések levonásához.  

A harmadik alkalmazott módszer a helyi gazdaság átalakulását próbálta mérni.  
Ehhez az adatokat az OPTEN céginformációs adatbázis segítségével nyertük ki.  
Az OPTEN-ből megvásárolt adatok tartalmazták az összes helyi székhelyű vállalkozás 
részletes körülményeit (forma, alapítás, tulajdonosi összetétel), főtevékenységét, vala-
mint egyes 2019-es és 2020-as mérleg, valamint eredménykimutatás adatait. Az elemzés 
célja itt az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a helyi vállalkozások tevékenységét milyen 
módon érintette a járvány a legnagyobb gazdasági sokkot és világszerte recessziót hozó 
2020-as esztendőben. 

Mosonmagyaróvár: kisváros, középváros, nagyváros?  

Mosonmagyaróvár egyike legrégebbi városainknak, elődje már a Római Birodalom 
idejében is létezett, és a középkorban is az ország egyik kapuja, a gyepűt őrző vár állt 
itt. Közismerten több, egykor önálló településből áll, Mosont és Magyaróvárt 1939-ben 
egyesítették. Mai napig éles határvonal van a két városrész között (aminek a határát 
egyébként egy tábla is jelzi), érezhetően nincsenek egyensúlyban, és a helyi lakosság is 
különbséget tesz a két rész között. A magyaróvári résznek igazi (kis)városi hangulata 
van, történelmi belvárossal, ahol ott van a vár, egy sétálóutca. Emellett itt érhető el a 
szolgáltatások jelentős része, szupermarketek, a polgármesteri hivatal, a kórház, az ál-
talános iskolák nagy része, illetve a közép- és felsőfokú oktatás is itt van. Moson belső 
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részei ezzel szemben inkább falusias karakterrel jellemezhetők, egykori településköz-
pontja is leginkább kisvárosias. 

A kétpólusú településszerkezet már önmagában egyedi a kisalföldi mezővárosok kö-
zött, azonban ez struktúra a város fejlődése során hárompólusúvá vált az első világhá-
ború alatt felépített hadianyag-gyár és kapcsolódó lakónegyed révén. A 20. században 
ez több kertvárosias résszel is kiegészült, a két városmag összekapcsolódása csak a szá-
zad utolsó harmadára valósult meg (Somfai 2002). A kertvárosi-elővárosi fejlődés a  
21. században is folytatódik, hiszen Mosonmagyaróvár 1990-es 30 ezer fős népességét 
30 év alatt 34 500 főre növelte, de feltételezhetjük, hogy a be nem jelentett lakosokkal 
együtt ez az érték még ennél is nagyobb lehet. Az állandó- és lakónépesség közötti kü-
lönbség mintegy 6%-os.  

Az ingázás kapcsán a jelenlegi egyetlen adat a 2011-es népszámlálásból származik. 
Jelzésértékű, hogy a 14 700 helyben lakó munkavállaló közül 1400 fő Ausztriában,  
200 fő Szlovákiában dolgozott (az egyéb külföldi kategóriával ez eléri a 12%-os rész-
arányt). A létszám 2001 és 2011 között körülbelül ötszörösére nőtt.  

A város fejlődésében a kiváló fekvés sokszínű, az átlagos kisvárosinál komplexebb 
gazdasági szerkezetet eredményezett. Mezővárosi-agrár gyökereit komoly agrárinnová-
ciós funkció erősítette, bár felsőoktatási intézményének önállóságát elvesztette, az egye-
temet összevonták a győri Széchenyi István Egyetemmel, így ma a városban ezen intéz-
mény részeként működik a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. Az iparban 
kezdetben a malomipar volt a fő irányzat, majd kialakult egy erős mezőgazdasági gép-
gyártói profil (Kühne), illetve a tejipar dolgozta fel a környék termékeit. A nehézipar 
alapjait hazánkban szokatlan módon a fegyvergyártás vetette meg, a Hirtenberger  
Töltény-, Gyutacs- és Fémárugyár 1899-ben jött létre, 1913-ban egy nagy fegyvergyár 
beruházása kezdődött meg (amely sosem valósult meg teljesen). 1923-ban az országban 
az első műselyem-, 1934-ben az első timföldgyár jött létre itt. A jelenlegi ipar is inkább 
gépipari jellegű, a nagyobb szereplők közül a Kravtex-Kühne Csoport autóbuszgyára 
(Credo) emelhető ki, amely a győri telephellyel kooperálva hazánkban a legnagyobb 
kapacitással rendelkezik ebben a járműosztályban6. A település tercier jellege mégis do-
mináns, amely határhoz közeli fekvése miatt erősebb, mint a hasonló településeken.  
A városban számos fogászat, szépségszalon és gépjárműszerviz az osztrák vásárlókörre 
fókuszál, illetve a termálfürdőt, bevásárlóközpontokat, éttermeket is előszeretettel láto-
gatják mind osztrák, mind szlovák vendégek. 

Mosonmagyaróvárt általában középvárosként kategórizálják a legtöbb kutatásban. 
Így tesz klasszikus településtipizálásában Beluszky Pál (Beluszky 1999), vagy a kevés 

                                                        
6 A cég székhelye Győrben van, így a vállalati eredmények az adatbázisok sajátosságai miatt nem 

jelennek meg Mosonmagyaróvárnál.  
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explicit középvárosi fókuszú írás egyikét publikáló Tóth Balázs István vagy Molnár  
Balázs is (Balázs 2006; B.I. Tóth 2011).  

Ha valami, akkor a középváros egy valóban meglehetősen alulkutatott településtí-
pus, annak ellenére, hogy éppen sajátos, átmeneti helyzetéből adódóan izgalmas vizs-
gálati kérdéseket rejt magában (Szirmai 2020). Ennek az alulkutatottságnak fogalmi és 
strukturális okai egyaránt lehetnek. A fogalmi okok kapcsán a középvárosi fogalom de-
finíciós problémáira, zavaraira szeretnénk felhívni a figyelmet. A hazai kis-, közép- és 
nagyvárosokat emlegető nomenklatúra leginkább német eredetűnek tekinthető, és ere-
dendően méretbeli kategória. Ebben az értelemben használja Tóth Balázs István, aki a 
20 és 100 ezer fő közötti településeket tekinti középvárosnak. Beluszky Pál ugyanakkor 
alapvetően funkcionális kategóriaként határozza meg, a megyeszékhelyek és a kisvá-
rosok közé helyezve, és megjegyezve, hogy nagyon kevés a középváros-tipikus funkció 
vagy intézmény, inkább a kisvárosi funkciók nagyobb száma és változatossága jellemzi 
ezt a kategóriát (Beluszky 1999). Mi magunk korábbi munkáinkban (Pirisi 2009a) alap-
vetően 30 ezer fős népességnél húztuk meg azt a határt, amely alatt megtaláljuk a kis-
városállományunk lényegében minden tagját, ezzel kijelölve a középvárosi mezőny alsó 
limitjét. Saját megközelítésünkben inkább azt hangsúlyoztuk, hogy a hazai területszer-
vezés jellegzetes szintjeihez (járás, megye, régió) egy-egy városkategória rendelhető. 
Ennek megfelelően a középvárosokat azon megyeszékhelyek között kell keresnünk, 
amelyek nem rendelkeznek túlságosan sok regionális funkcióval (pl. Békéscsaba,  
Kaposvár, Szolnok stb.). Kérdés ugyanakkor, hogy besorolhatók-e ebbe a kategóriába 
azok a települések, amelyek nem megyeszékhelyek, ugyanakkor méretükben kiemel-
kednek a kisvárosi körből. Ezek egy része vagy történetileg megyeszékhely volt, vagy 
funkcionális értelemben társközpontként működött (Sopron, Nagykanizsa, Baja,  
Mosonmagyaróvár, Hódmezővásárhely, Cegléd, Vác), más részüket a nagyvárosi agg-
lomerálódás termékeinek tekinthetjük (Érd, Dunakeszi, Szigetszentmiklós). Ilyen tele-
pülés egyéként nincs túl sok, ez a település-kategória aránylag üres (Pirisi 2009b), és 
ennek vélhetően az az oka, hogy a megyei szerepkörökkel nem bíró városok közül csak 
kevés tudott olyan ütemben növekedni, hogy lélekszáma meghaladta volna a már ko-
rábban említett, nagyjából 30 ezer főnél meghúzható küszöböt – ez a korábban említett 
strukturális ok. Ebben az értelemben a középváros kétosztatú kategória lenne (megye-
székhelyek és egyéb középvárosok), éppúgy, miként funkcionálisan a kisvárosok is  
(járási szerepkörökkel vagy anélkül). 

Lehetséges, hogy a középvárosokkal kapcsolatos gondolkodásunkat némileg tévútra 
viszi a funkcionális megközelítés és a magyar nyelv, amin ezt a gondolkodást folytatjuk. 
Ha ugyanis ezt az okfejtést most angolul vetnénk a papírra, akkor a problémát így, ebben 
a formában nehéz lenne megfogalmazni. A kisváros (town) és a nagyváros (city) két, 
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lényegét tekintve különböző dolgot jelent: mindkettő urbánus település, de az egyik 
komplex, sokszínű és heterogén társadalommal rendelkezik, a másik zártabb, homogé-
nebb és részeb ebből adódóan struktúráiban és értékvilágában is konzervatívabb. Egy 
ilyen megközelítésben, amelyben élesen elválik a városi skála két pólusa, a középváros 
voltaképpen köztes város, átmenet a kis- és a nagyváros között. A középvárost inkább 
nagyobb méretéből fakadó tulajdonságai emelik a kisváros fölé, de a nagyobb népes-
ségszám növeli a társadalom változatosságát, összetettebbé, színesebbé teszi annak 
struktúráit is.  

Nem igazán találunk érveket amellett, hogy Mosonmagyaróvár miért ne középváros 
lenne. Azonban itt is megtalálhatjuk a köztes jelleget mind genetikailag, funkcionálisan 
és a méretet tekintve is. Több kisváros összevonásából született, funkcióját elvesztett egy-
kori megyeszékhely, amely a legtöbb kisvárossal szemben dinamikusan növekszik  
(ha más nem éppen ez indokolja a besorolást), és a kisvárosinál komplexebb és jelentősebb 
gazdasági funkciók jellemzik. Ebből adódóan társadalma is nyitottabb és heterogénebb, 
de – amint részben azt látni is fogjuk – megőrzött számos kisvárosi vonást és értéket.  

Kisvárosok rezilienciája 

A reziliencia kapcsán az utóbbi években már magyarul is, a megelőző nagyjából két 
évtizedben pedig a nemzetközi szakirodalomban számos írás született, amelyek igye-
keztek bevezetni ezt a gyökereit tekintve ökológiai hátterű fogalmat, és alkalmazni azt 
meglehetősen változatos társadalmi kihívásokra. Hogy csak a hazai vizsgálatokból sze-
mezgessünk: a társadalomföldrajzi reziliencia vizsgálatának dimenziói a régiótól (B.I. 
Tóth 2012) a városon át (Hegedüs 2020; Pirisi 2017; Szabó 2015) a társadalmi csopor-
tokig (Lendvay 2016; Papp 2020) terjednek. A megközelítések is nagyon eltérőek, van-
nak alapvetően kvantitatív módszertannal operáló tanulmányok, amelyek komplex in-
dikátor-rendszert használva tesznek kísérletet egy-egy vizsgálati egység rezilienciájá-
nak számszerűsített meghatározására (Alpek–Tésits 2014; Nagy et al. 2020; Sebes-
tyénné Szép et al. 2020; Szép et al. 2021). Mások inkább a kvalitatív megközelítésekre 
helyezték a hangsúlyt, elvi vagy gyakorlati alapon térve ki a mérhetőséget ígérő statisz-
tikai megközelítések elől és különböző empirikus eszközöket, esettanulmányokat állí-
tottak a vizsgálatok középpontjába (Deák–Dániel 2015; Fejérdy–Karvalics 2015).  

Utóbbi megközelítés jellemezte jelen tanulmány első szerzőjének eddigi munkássá-
gát is. A korábban már publikált definíciónk szerint a reziliencia „társadalmi konstruk-
ció, amelyet egy térbeli alapon szerveződő, intézményesült és informális kapcsolatok 
által összekapcsolt közösség hoz létre. Olyan, ezen kapcsolatok által hordozott készsé-
gek és tudás összessége, amelyek lehetővé teszik a változó, a közösség szempontjából 
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külsőnek tekinthető társadalmi, gazdasági, politikai és ökológiai feltételekhez való fo-
lyamatos alkalmazkodást, a közösség működő- és fejlődőképességének megőrzését.” 
(Pirisi 2019). Ennek alapján elvileg akár mérhető is lenne, de csak lokális léptékben, 
jelentős empirikus munkával, és bizonyos korlátozások elfogadása mellett. A rezilien-
cia-kutatások jelentős része nem is a konstrukció (vagy kompetencia) mérésére koncent-
rál, hanem eredményoldalról közelít: ha valami válságálló, akkor reziliens, függetlenül 
attól, hogy az adott rendszer, közösség mely tulajdonságai alakították ki ezt a rezilien-
ciát. Ebben a megközelítésben azonban nagyon gyakran keverednek azok az indikáto-
rok, amelyek a reakció mikéntjére vonatkoznak (pl. egy válság esetén a gazdasági akti-
vitás különböző aspektusainak változása), és azok, amelyek ezen reakciót létrehozó tu-
lajdonságok valamely elemére világítanak rá (pl. a civil aktivitás szintje, a népesség 
képzettsége, a helyi társadalmi és gazdasági szereplők innovativitásának számszerűsít-
hető mértéke stb.). A saját megközelítésünk a helyi társadalom különböző dimenzióinak 
kvalitatív sajátosságaira koncentrál. Modellünkben a kohézió, a diverzitás és az autonó-
mia optimális szintje jellemzi a reziliens kisváros társadalmi, gazdasági és politikai vi-
szonyait (Pirisi 2019).  

Kérdés persze, hogy a középvárosként kategorizált Mosonmagyaróvárra alkalmaz-
ható-e a kisvárosokra fejlesztett reziliencia-modell? A modellt nem tartjuk korlátlanul 
alkalmasnak általában a városföldrajzi kutatásokban történő felhasználásra: nagyvárosi 
alkalmazását a méret növekedésével átalakuló kapcsolatok, a személyes ismeretségen 
alapuló hálózatok megritkulása, változása korlátozza, a falvak esetében pedig a modell 
által elvárt diverzitást akadályozza önmagában a közösség kis mérete. Vizsgált város-
unk azonban számos tekintetben mutat kisvárosi vonásokat: eleve két kisváros össze-
férceléséből jött létre, intézményei jobbára járási szinten biztosítanak ellátást. Emiatt 
hajlunk arra, hogy a kisvárosokkal több tulajdonság köti össze, mint ami elválasztja.  

A kisvárosok rezilienciájáról, és fejlődésük mikéntjéről korábban sok gondolatot 
megosztottunk már. A legfontosabbakat kiemelve: a helyi közösség összekapcsoltsága 
és ebből adódó erőteljes kohéziója, integráltsága (Kovács 2020) jó alapot teremt a re-
zilienciához, azonban ennek a lehetőségeit általában korlátozza a diverzitás hiánya: nem 
csak a kisvárosi társadalmak meglehetősen homogének és zártak kifelé (Makkai–Pirisi 
2013), hanem a helyi gazdaságból is származik a sokszínűség, sőt sokszor a verseny is. 
Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a kisvárosok a jelen helyzetben korlátozott autonó-
miával bírnak Magyarországon (Pirisi–Trócsányi 2015), gyarapodásuk jórészt külső 
forrásoktól függ, ezért sérülékenységük valószínűleg nagyobb, mint amit a településtí-
pus alapvető stabilitása alapján feltételeztük. Ennek fényében a Covid, mint különös 
kihívás előzetes várakozásaink szerint fel kellett volna, hogy tárja a kisvárosi reziliencia 
korlátait.  
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Eredmények  

A helyi vállalkozások rezilienciája 

A vállalkozások kapcsán hipotézisünk az volt, hogy a 2020 tavaszi szigorú (a későbbi-
eknél jóval szigorúbb) járványügyi intézkedések, amelyek korlátoztak a személyek sza-
bad mozgását és fogyasztását, a termelés-ellátási láncokat feszítő zavarok, amelyek 
részben a kínai gazdaság némely szereplőjének leállása, szállítási problémák, több eu-
rópai üzem termelésének felfüggesztése okoztak, számos vállalkozás számára komoly 
kihívást és problémát jelent majd. Több olyan korai kutatás is napvilágot látott, amely 
a gazdasági zavarokat mikroszinten is jelentősnek, adott esetben a területileg aggregált 
adatokból kirajzolódó helyzetképnél jelentősebbnek értékelte (Köllő–Reizer 2021). Más 
vizsgálatok arra hívták fel a figyelmet, hogy a foglalkoztatást ért sokkok is igen jelen-
tősek, bár ágazatilag differenciáltak voltak (Tóth et al. 2021), és arra is volt adat, hogy 
ez az első hullám kiegyenlítőleg hatott a munkanélküliségre, vagyis a jobb foglalkozta-
tottsági paraméterekkel jellemezhető térségekben – Mosonmagyaróvár mindenképpen 
ezek közé tartozik – keletkeztek a nagyobb zavarok (Czirfusz 2021). Ennek alapján arra 
számítottunk, hogy a járvány hatása a vállalkozások számában, árbevételében és lét-
számadataiban is tükröződni fog.  

Ez a várakozás azonban nem bizonyult megalapozottnak. A mosonmagyaróvári vál-
lalkozások életében nem jelentett csődökben is jelentkező törést 2020. Az évben a vál-
lalkozások száma lényegében nem változott. 2019-ben 56, 2020-ban 60, 2021-ben  
49 vállalkozás szűnt meg. Több, mint 1500 vállalkozás van, így ez évente nagyjából 
3,5–4%-os rátát jelent. Ugyanakkor természetesen újonnan is alapultak vállalkozások, 
így 2019-ben 65, 2020-ban 78 vállalkozás indult útjára, vagyis az egyenleg ilyen érte-
lemben pozitív.  

A megszűnt vállalkozások sem számítanak helyben jelentős szereplőknek. Statiszti-
kai létszámuk álltában 1-3 főt jelentett, valójában tehát mikrovállalkozásokról van szó, 
vagy olyan cégekről, amelyek tényleges működést (már) nem mutattak. A legnagyobb 
megszűnt cég 2019-es árbevétele sem haladta meg a 60 millió forintot.  

A megszűnő vállalkozások főtevékenységek szerinti elemzése legalább utalások 
szintjén jelzi a járvány hatásait, például kilenc közülük a vendéglátásban, négy az ital-
szolgáltatásban működött, de aránylag jelentős mértékben érintett az építőipar és az in-
gatlan-forgalmazás is. Az üzleti-vezetési tanácsadás kategória csökkenése feltehetően 
másodállású vállalkozások megszűnésével magyarázható. A megszűnő cégek összesen 
144 millió forint árbevételt értek el 2019-ben, ez relatíve alacsony érték.  
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Ha ennél mélyebben vizsgáljuk meg a változásokat, akkor azt lehet mondani, hogy 
az összes vállalkozás árbevétele 2,6%-kal, adózott eredménye 1,1%-kal apadt 2019-ről 
2020-ra, előbbi kiindulóértéke mintegy 350 milliárd, utóbbi nagyjából 30 milliárd volt. 
Ez önmagában nem túl jelentős, különösen, ha a gazdasági visszaesés (nemzetgazdasági 
szinten 5,1%) mértékével vetjük össze. A gazdasági átrendeződés jele, hogy a csökkenő 
árbevétel mellett az export értékesítés értéke 4,8%-kal nőtt, így az export aránya a teljes 
árbevételből 36%-ról 39%-ra nőtt. Ugyanakkor a nehézségek tapinthatók. A csökkenő 
értékesítés mellett 11,5%-kal nőtt a mérlegfőösszegek összege, ezen belül a kötelezett-
ségek értéke majdnem 13%-kal növekedett. 13–14%-kal nőttek a befektetetett eszközök 
és a céltartalékok is. Ugyanakkor a rövid lejáratú kötelezettségek mindössze 1,2%-os 
növekedése azt sugallja, hogy a mosonmagyaróvári vállalkozások rövid távú pénzügyi 
stabilitása nem romlott drámaian.  

A munkanélküliséget tekintve a cégek statisztikai létszáma 356 fővel csökkent  
(9800 fő körüli kiinduló-értékről), ez alig 3,6%-os csökkenés. Ehhez képest a munka-
nélküliségi statisztikában jóval nagyobb ugrás látszik, 2019 és 2020 júniusa között az 
álláskeresők 203 fős csoportja több mint 800 fősre bővült. Mivel feltételezhetjük, hogy 
a vállalati statisztikában nem szereplő közszférában nem volt jellemző a leépítés (sőt, 
több ágazatban a kilépéseket, önkéntes távozást is jogszabály korlátozta), feltételezhet-
jük, hogy a két szám között mintegy 150 fő korábban elsősorban a külföldön dolgozók 
sorából kerülhetett ki. Ha elfogadjuk a külföldi munkavállalókra vonatkozó közel 3000 
fős becslésünket, akkor ebben a körben mintegy 5%-ot érintett a munkahelyek elvesztése. 

A város gazdasági szerkezetére egyfajta kiegyensúlyozottság jellemző (1. ábra). Nem 
található igazán kiemelkedően nagy, sok tíz, vagy százmilliárdos árbevételű vállalkozás. 
Hét cég jutott 2019-ben 10 milliárd fölé, de a legmagasabb érték is valamivel 20 milliárd 
alatt maradt. Ezek átlagosan 290 körüli létszámmal működtek (560-as maximummal).  

Ha összehasonlítjuk az egyes kategóriákat, a 10 Mrd-os árbevétel feletti cégek telje-
sítménye az, amelyet legkevésbé viselt meg a járvány. Ezek a vállalkozások az árbevé-
telt és az export-értékesítést is tudták bővíteni, utóbbi teljesítményük a város egészének 
értékén is meglátszik. A világgazdaságot megrázó nehézségek ellenére az export nö-
vekvő értéke húzta fel a teljesítményt. Ez a teljesítmény már nem sikerült az 1–10 mil-
liárd közötti cégeknek (összesen mintegy 50 ilyen van), ahol az export lényegében nem 
nőtt, és így az árbevétel összességében csökkent. az 1 Mrd alatti vállalkozások (ezek az 
összes árbevétel 26%-át termelik meg a létszám 46%-ával) esetében kiugrónak tűnik 
ugyan az export értékesítés növekedése, de valójában nagyon alacsony bázisról történt 
a változás. Voltaképpen az export részaránya ebben a kategóriában 0,8%-ról 1,2%-ra, 
másképpen: mintegy 770 millióról 1,1 milliárdra nőtt, vagyis továbbra is alacsony, mind 
arányában, mind pedig összegében.  
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1. ábra 

A mosonmagyaróvári vállalkozások teljesítménymutatóinak változása 2019–2020 

 
Forrás: a szerzők számításai az OPTEN céginformációs adatbázisa alapján. 

Ágazati bontásban vizsgálva a helyzetet valamivel árnyaltabb képet kapunk. Ha ki-
emeljük azokat az ágazatokat (az OPTEN-ben megjelölt főtevékenység alapján), ame-
lyek összesített árbevétele meghaladja az egy milliárd forintot, és legalább öt vállalko-
zás tevékenykedik bennük a városban, akkor megint csak feltűnő lesz a helyi gazdaság 
viszonylagos diverzitása (a legnagyobb ágazat sem sokkal haladja meg a 10%-os része-
sedést), és természetesen az egyes ágazatok eltérő kitettsége és rezilienciája.  

A 10 legfontosabb ágazat közül ugyan csak egy tudta növelni 2020-ra az árbevételét 
(műanyag termékek gyártása), ez azonban eleve a legnagyobb volumenű ipari tevékeny-
ség a városban, hat szereplő 34 milliárdos árbevételével. Ezen kívül növekedésre még 
egyes építőipari és mezőgazdasági tevékenységek esetén van példa. Ahogy az várható 
volt, a szolgáltató ágazatok egy részét viselte meg leginkább a járvány hatásrendszere. 
50% feletti volt a szállodai szolgáltatásokat nyújtó, közel ugyanennyi az éttermi ven-
déglátásban tevékenykedő cégek visszaesése. Tipikus vesztes, és a határon átjáró forga-
lom miatt helyben egyébként jelentős ágazat a fogorvosi járóbeteg-ellátás (ez helyben 
egy 6 milliárd feletti ágazat 56 szereplővel) – 25%-os visszaesés. Látványos az építő-
ipari ágazatok kitettsége, annak ellenére is, hogy elvileg itt a keresletet közvetlenül nem 
érintette a lezárás (Lakó- és nem lakó épület kivitelezése, Épületépítési projekt szervezése, 
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Építészmérnöki tevékenység, Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés), ezekben a te-
vékenységi körökben összesen 85 vállalkozást érintett egyenként 30-60%-os visszaesés, 
és jelentősen, mintegy 25%-kal csökkent az ingatlan adásvétele főtevékenység árbevétele 
is. Ugyancsak a vesztesek között van a szállítási ágazat is, de például az üzemanyag-kis-
kereskedelem árbevételének visszaesése (a 2020-ban bezuhanó kiskereskedelemi árak el-
lenére is) “csak” 8%-os, ami annak a jele, hogy minden korlátozás ellenére a határon át-
haladó ingázó-forgalomban nem történt a fentiekkel azonos szintű visszaesés.  

Összességében azonban az jól kirajzolódik, hogy számos kisebb-nagyobb szolgál-
tató ágazat néha egyenként is jelentős veszteségeit mindössze néhány, jelentős ipari ága-
zat tevékenysége ellensúlyozta. Külön kiemelendő a háztartási villamos készülék gyár-
tása, ahol egyetlen szereplő, a Wahl Hungária növelte árbevételét 13 Mrd-ról  
22 Mrd-ra, és ez az eredmény már városi szinte is látszik. Az export aránya itt lényegé-
ben 100%-os. De nem minden ipari ágazat volt képes erre a bravúrra, a szintén egysze-
replős fémalakítás porkohászat (VNT Metal) és a nemfém ásványi termékek gyártása 
(MOTIM) 25–30%-os, összesen 13 milliárdos visszaesést eredményezett, annak elle-
nére, hogy ezek is szélsőségesen export-orientált vállalkozások.  

2. ábra 

Jelentősebb helyi ágazatok vállalkozásainak árbevétel- és létszám-változása  
Mosonmagyaróváron, 2019-2020. 

 
Forrás: a szerzők számításai az Opten céginformációs adatbázisa alapján. 
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A statisztikai létszám változása nem mutat minden esetben szoros kapcsolatot az 
árbevétel változásával (2. ábra). A két változó Pearsons-féle korrelációs együtthatója az 
1 Mrd forint feletti cégek körében 0,370, ami azért már a tényleges kapcsolatra utaló 
érték. Ha kiemelünk néhány jelentősebb ágazatot, akkor látható, hogy bizonyos vállal-
kozások rugalmassága munkaerő-keresletükben, és nem rezilienciájukban nyilvánul 
meg, vagyis a bevételek csökkenését a létszámé is követte. Itt találjuk a korábban már 
említett szolgáltató-ágazatok többségét, vagyis úgy tűnik, hogy a vulnerabilitás ezekben 
a tevékenységekben a legnagyobb, illetve az is kérdéses, hogy célt értek-e azok a gaz-
daságpolitikai intézkedések, amelyek pontosan ezt az együttmozgást lettek volna hiva-
tottak megelőzni. Ezzel szemben a helyi vezető ipari ágazatok többsége nem küzdött 
ilyen problémával (amelyik igen, az szintén jobbára leépített, ld. tűzálló termék gyártás, 
fémalakítás, porkohászat – a kivételt itt a MOTIM nemfém ásványi termék gyártása 
jelenti), esetükben a létszám és az árbevétel változása is enyhe többletet mutat. Van 
azonban egy sajátos csoport, ahova tartozik két jelentős építőipari, valamint egy ingat-
lanos ágazat és a benzinkutak: itt a reziliencia abszorpciós képességben jelentkezik, 
vagyis az árbevétel visszaesését nem követte a vizsgált időszakban a létszám csökke-
nése. Az építőipar kapcsán ezt talán a feszített munkaerőpiaci helyzet, az esetlegesen 
elküldendő munkavállalók pótlásának problémái állnak a háttérben.  

Összességében tehát ha a város gazdaságának egésze meglehetősen jól át is vészelte 
a járvány első (és a gazdaságot érintő korlátásokat illetően kritikus) évét, ez nagyon 
vegyes vállalati és ágazati struktúrát takar. Noha előzetesen talán arra számíthattunk, 
hogy a világkereskedelem zavarai miatt a globális beágyazottság inkább sérülékenységi 
faktor lesz, ennek éppen az ellenkezője látszik. Valójában az exportorientált ipari közép-
vállalatok jó eredményei fedték el a lokális szektorban, vagy a határon átlépő forgalom 
kiszolgálásában érdekelt helyi kisvállalkozások gyengélkedését. Ez a megfigyelés össz-
hangba hozható Köllő János és Reizer Balázs azon állításával, hogy ugyan az export-ori-
entáltan működő cégek jelentős és gyors visszaesést szenvedtek el a válság elején, amit 
ugyanakkor gyors visszapattanás követett. Ezzel szemben a belföldi, nem exportáló vál-
lalatok esetében a visszaesés lassabb volt, de a válság tartósabb (Köllő–Reizer 2021). 

A társadalmi aspektus – egy kérdőíves felmérés tanulságai 

A közösségi nézőpont kérdőíves vizsgálata kapcsán két témacsoportra fókuszáltunk.  
Az egyik a munkavállalás, munkába járás volt. Előzetes feltételezésünk az volt, hogy a 
lezárások, a határátlépéssel kapcsolatos szigorítások, valamint a gazdaság általános 
visszaesése megnehezítették e téren az emberek hétköznapjait, amelynek jól látható ha-
tásai lesznek majd a válaszadók körében.  
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Ezek a hipotéziseink csak részben teljesültek (3. ábra). Ugyan a válaszadóknak csak 
mintegy harmada nem tapasztalt változást, de ezek a változások ritkán voltak mélyen 
hatók vagy tartósak. A leggyakoribb a home office valamilyen formájának megtapasz-
talása bizonyult, ez a korábban Magyarországon csak sporadikusan, a munkavállalók 
6%-ánál megjelenő forma (Lipták 2021) hirtelen számos munkavállaló közös élmé-
nyévé vált. Aránylag sokan számoltak be a munkakörülmények romlásáról, a nehézsé-
gek növekedéséről is. A válaszadók 10%-a vesztette el munkáját, vagy volt kénytelen 
bezárni vállalkozásáti. Ezek az emberek szinte kivétel nélkül a turizmusban, vagy a ven-
déglátóiparban tevékenykedtek. 

3. ábra 

A foglalkoztatás körülményeinek változása a járvány hatására (n=81) 

 
Forrás: A szerzők szerkesztése a kérdőíves felmérés adatai alapján. 

 

A munkával eltöltött idő változása sem mutat jellegzetes irányultságot (4. ábra), bár 
átrendeződést igen. A válaszadók mintegy harmadánál ez egyáltalán nem változott, de 
a csekély mértékben növekvő, és a csekély mértékben csökkenő, valamint a jelentősen 
növekvő és csökkenő kategóriák szinte tükrözik egymást. A munkahely elvesztéséről 
csak a válaszadók 4%-a számolt be, a fent leírt módon ez a turizmushoz és vendéglátás-
hoz kötődött.  
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4. ábra  

A járvány hatása a munkával töltött idő változására (n=81) 

 
Forrás: A szerzők szerkesztése a kérdőíves felmérés adatai alapján. 

A jövedelmek változása kapcsán (5. ábra) azért már inkább érezhető a negatív pólus 
felé történő elmozdulás (bár ez lényegében a kérdés, téma jellegéből is fakad). Fontos 
ugyanakkor látni, hogy a válaszadók mintegy 60%-ának a jövedelmi helyzete érdemben 
nem változott. A negatív elmozdulást érzékelők itt már két és félszer annyian vannak, 
mint a helyzetükben javulást diagnosztizálók. 

5. ábra 

A járvány hatása a személyi jövedelem változására (n=81) 

 
 Forrás: A szerzők szerkesztése a kérdőíves felmérés adatai alapján. 
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A fentieknél sokkal váratlanabb, hogy a munkába járás nem, hogy bonyolultabb 
vagy hosszabb, hanem a válaszadók összességét tekintve rövidebb lett a járvány alatt 
(6. ábra). A kérdés megfogalmazása miatt ebben valószínűleg nem a home office hatása 
érvényesül, hanem az általában tapasztalható forgalomcsökkenés, a városon belül mun-
kát vállalók számára például a távoktatásra való átállás a reggeli és délutáni csúcsok 
apadását eredményezhette. A többség azonban itt sem érzékel változást, és nem is igen 
változtatott szokásain. A megkérdezettek mintegy kétharmada a járvány előtt és alatt is 
a saját személygépkocsiját részesítette előnyben, de azok, akik alapvetően tömegközle-
kedéssel, például autóbusszal (22%) vagy vonattal (6%) jártak, nem változtattak szoká-
saikon, sőt még a megosztott autóhasználat sem tűnt el teljesen a felmérés tanulsága 
szerint, bár ennek a szervezett, applikációkon alapuló formája a vizsgált időszakban or-
szágosan szinte teljesen leállt (Bálint 2021). Vagyis 2020 tavaszán és koraőszén a vá-
laszadók itt vagy a kockázatokat értékelték viszonylag alacsonyra, vagy a reális alter-
natívák hiányában szenvedtek.  

6. ábra.  

A lakó- és munkahely közötti utazással eltöltött idő változása  
a járvány hatására változására (n=81) 

 
Forrás: A szerzők szerkesztése a kérdőíves felmérés adatai alapján. 

 
A munkavállalással kapcsolatos helyzetet a Covid jóval kevésbé alakított át, mint 

azt várni lehetett. De mi történt a társadalmi kapcsolatok terén? Abban semmi meglepő 
nincs, hogy 2020-ban az emberek otthonon kívüli szabadidős aktivitása töredékére esett 
vissza (7. ábra). A kivételt a kirándulás, egyéni sportolás jelenti. Az emberi kapcsolatok 
szempontjából kiemelt jelentőségű lehet, hogy rokoni-baráti kapcsolattartás személyes 
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lehetőségei is szinte teljesen ellehetetlenültek. A kapcsolattartás formája még az 50 év 
feletti korosztályokban is elsődlegesen az online csatornákra tolódott át, a továbbra is 
személyes kapcsolattartást preferáló kockázatvállalók kivétel nélkül a 30–40-es korosz-
tályba tartoztak. 

7. ábra 

Bizonyos szabadidős tevékenységre fordított idő változása a covid hatására  
2020 tavaszán (n=81) 

 
Forrás: A szerzők szerkesztése a kérdőíves felmérés adatai alapján. 

 
2020-ban az első reakciók a félelem mellett még nagyon sokszor a szolidaritásról 

szóltak (Feischmidt 2021; Grajczjár-Pauló 2021). Ahogy az lenni szokott, a társadalmi 
önszerveződés gyorsan reagált a kialakult helyzetre, sokan akartak segíteni, még ha elég 
nehezen is csatornázódtak be ezek az energiák, sok volt a kreatív ötlet.  

Egy kisvárosi jellegű közeg az összekapcsoltságával és felhalmozott társadalmi tő-
kéjével ideális terep lenne ezen szolidaritási energiák megnyilvánulásához. Kérdé-
sünkre a válaszadóink többsége megnevezett egy vagy több olyan szolidaritási formát, 
amely helyben működik (8. ábra). Ezek közül a veszélyeztetettek számára történő be-
vásárlás, a közösségi maszkkészítés és a helyi termékek preferálása tűnik a legismertebb 
tevékenységnek. 
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8. ábra 

Helyben működő szolidaritási formák ismertsége (n=81) 

 
Forrás: A szerzők szerkesztése a kérdőíves felmérés adatai alapján. 

 

Válaszadóink mintegy 5%-a vett is igénybe már ilyen segítséget, többnyire eseti jel-
leggel. Ennél nagyobb azoknak az aránya, akik úgy válaszoltak, hogy szerepet vállaltak 
ilyen kisvárosi kezdeményezésekben. Az összes válaszadó körülbelül 40%-a állította 
azt, hogy valamilyen formában segít. Közülük azonban kevesebben voltak azok, akik-
nek az elkötelezettsége mélyebb, a rendszeres részvétel a válaszadók 4%-ára jellemző, 
és egyetlen olyan kitöltőt találtunk, aki maga is kezdeményezőként lépett fel. Ugyanak-
kor szinte senki sem válaszolta, hogy ne értene egyet az ilyen kezdeményezések fontos-
ságával, a nemleges válaszok nagyjából fele-fele arányban oszlottak meg aközött, hogy 
a nem találtak kedvükre való kezdeményezést, illetve aközött, hogy nem rendelkeznek 
elég erőforrással (pénzzel, idővel). Nem tanulság nélküli, hogy a mintával elért kis 
számú férfi válaszadó szinte kivétel nélkül nemleges választ adott, láthatóan ebbéli te-
vékenységük alacsonyabb. Ha ehhez még az ilyen kérdések kapcsán joggal feltételezett 
pozitív torzítóhatást is kalkuláljuk, aligha becsülhetjük a teljes felnőtt népességen belül 
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15–20%-nál magasabbnak az alkalmi, és 1–2%-nál a rendszeres segítők, aktív közösségi 
kezdeményezők arányát. A megkérdezettek mintegy 25–30%-a nagyon fontosnak tar-
totta a civil szervezetek, valamin a spontán, lakóközösségi-szomszédsági kezdeménye-
zések szerepét a járvány enyhítésében.  

Hozzá kell tenni: az adatfelvétel még a járvány aránylag korai időszakában (illetve 
arra visszatekintve zajlott), amikor a szolidaritást még nem váltotta fel a fásultság, majd 
később a megosztottság és a nyílt szembenállás a járványhoz való viszonyulás alapján 
elkülönülő csoportok között.  

A kutatók személyes benyomása szerint az élet nagyon hamar visszarázódott a „nor-
mális” kerékvágásba, aminek egyik, ha nem is perdöntő jele, hogy amíg a városhoz 
kapcsolódó közösségimédia-csoportok tartalmait 2020 tavaszán a vírussal, járvánnyal 
kapcsolatos hírek és kommunikáció dominálták, ez nyárra már megszűnt és itt az élet 
visszatért a megszokott kerékvágásba. Vagyis az emberek nagyon hamar visszatértek 
hétköznapi témáikhoz, és ez akkor sem nagyon változott, amikor maga a járvány veszé-
lyesebb formában, több áldozatot szedve tért vissza 2020/21 őszén, telén és kora tava-
szán. A fertőzöttek aránya a városban meghaladta az országos átlagot: 2021 februárjáig 
20%-kal volt annál magasabb7, miközben a halálozások aránya csak az országos fajla-
gos érték 88%-a volt. Ez a két adat együtt, még ha a város korösszetétele ebből a szem-
pontból aránylag szerencsés tényezőnek mondható is, mindenképpen pozitív bizonyít-
ványt állít ki az egészségügyi-kórházi ellátás helyi színvonaláról is.  

Összefoglalás 

Ha azt a nagyon komplexnek tűnő kérdést akarjuk megválaszolni, hogy Mosonma-
gyaróvár mennyire bizonyult reziliensnek a Covid idejében, akkor a némileg sporadikus 
adatokat eredményező vizsgálatunk alapján az a leegyszerűsítő válasz adható, hogy 
meglehetősen. Jól láthatóan magasnak bizonyult a város és a közösség azon képessége, 
hogy egyfelől képes volt számos hatást meglehetősen hosszasan elnyelni (abszorpció), 
vagyis a külső zavar nem okozott olyan rendszerszintű problémát, amelynek tovagyű-
rűző hatásai lehetetlenné tették volna a további, nagyjából normális működést. Ezt ta-
pasztaljuk mindenekelőtt a gazdasági szférában, ahol a foglalkoztatás nem szenvedett 
igazán jelentős csorbát, néhány ágazat kivételével a visszaesés enyhe volt, mások meg 
tevékenységük bővítésével képesek voltak ezt a visszaesést kompenzálni. Ugyancsak, 

                                                        
7 Ezt a különbséget a határmenti fekvés és a jelentős ingázás, élénk gazdasági kapcsolatok teljes mér-

tékben indokolnak is. Feltehető ugyanakkor, hogy a járvány későbbi terjedésével ez a különbség 
kiegyenlítődött.  
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bármilyen nagy volt a kezdeti sokk, nem zilálta szét teljesen azokat a szálakat, amelyek 
az országhatárokon átvezetve mikro- és makroszinten is integrálják a várost a globális 
gazdasági folyamtokba.  

Nincs elegendő adat a birtokunkban ugyanakkor ahhoz, hogy kijelentsük, hogy a 
szintén a reziliencia jeleként értelmezett gyors visszapattanás megvalósult-e a városban. 
Gazdasági szempontból ehhez igazából a 2021-es adatok elemzése nyújt majd több fo-
gódzót, amint részleteiben elérhetőkké válnak. Társadalmi szempontól a kérdés bonyo-
lultabb, mert nem lesz könnyű megválaszolni azt a kérdést, hogy mikor és hogyan tértek 
vissza a járvány előtti gyakorlatok. Mivel azonban az elég világosan látszik, hogy a 
globális léptékű probléma mértékéhez képest annak lokális beszűrődése, észlelése mér-
sékelt volt, talán megkockáztathatjuk azt a következtetést, hogy a visszatérésnek nem 
csak a felszínes jelei, hanem a mélyebb folyamatai is gyorsan lezajlottak8.  

Ha a korábban hivatkozott kisvárosi reziliencia-modellünk (Pirisi 2019) felől köze-
lítünk, akkor az ott elhangoztatott szempontok érvényességét, ha részben is, de igazolni 
látjuk. Amit Mosonmagyaróvár esetében mindenképpen érdemes kiemelni, az a diver-
zitás. A város többpólusú, kiegyensúlyozott gazdasági szerkezete lehetővé tette az al-
kalmazkodást és a nagyobb zavarokat okozó hatások elnyelését. Az a tény, hogy nem 
egy elöregedő és zárt, hanem egy aránylag fiatalos korösszetételű és hazai viszonylatban 
fiatalos népesség lakja a várost, szintén fontos tényezője volt az alkalmazkodásnak.  

A kohézió kapcsán a kérdőívek számtalan utalást tartalmaztak a közösség iránti el-
kötelezettségre. Gazdasági értelemben a városnak vannak ugyan olyan vonásai, ame-
lyek bizonyos ágazatok szereplői közti együttműködések jeleit mutatják, azonban ezek 
összességében alárendelt szerepet játszanak. Ezen a ponton el is kanyarodunk az eredeti 
modell koncepciójától, ugyanis úgy tűnik, hogy nem annyira a belső kohézió és össze-
kapcsoltság, hanem a külső integráltság jelentette a kulcstényezőt. A világpiaci integrá-
ció, amelyet korábban inkább a vulnerabilitás kapcsán vélhettünk jelentősnek, itt egy-
értelműen pozitívan hatott a rezilienciára.  

Az autonómia kapcsán csak egyetlen utalást tennénk, nevezetesen a helyi kórházra. 
Fentebb szerepeltek már a viszonylag kedvező halálozási adatok, amelyek, ha kitartot-
tak a járvány végéig, akkor részben annak is köszönhető, hogy a kórház képes volt végig 
ellátni tényleges gyógyító feladatait is. A városi autonómiának fontos eleme a kórház, és 
egy ponton 2021 tavaszán az egészségügyből szórványosan szállingózó hírek szerint ko-
moly veszélybe került a működése. Egyértelműen növelte a város rezilienciáját, hogy ezt 
az autonómia szempontjából fontos intézményt képes volt megmenteni (Baksa 2021). 

                                                        
8 Ebben talán szerepe lehet annak is, hogy furcsa, végső soron szezonális járvány volt ez, ahol két 

érdemi korlátozások nélküli nyár szakította meg a komor időszakokat.  
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Tehát a város diverzitásának kohéziójának és bizonyos fokú autonómiájának finom 
egyensúlya összességében létrehozta a hatások elnyelésének egy meglehetősen haté-
kony kombinációját. Összességében még kevésbé lehet látni nyomát a reziliencia adap-
tív természetű megnyilvánulásainak. Jelenleg, ezen kutatások alapján számunkra még 
nem világos, hogy a kisvárosi-középvárosi közösségek, jelen esetben Mosomagyaróvár 
mit tanult a járványból? Milyen hosszú távon is érvényesülő változások következtek be 
a kompetencia-készletben, a hétköznapi gyakorlatokban, megváltozott-e az egyes sze-
replőket összekötő hálózatok konfigurációja, felbomlottak-e tartósan kapcsolatok, és 
tartósnak bizonyulnak-e olyan új szálak, amelyeket a rendkívüli helyzet segített meg-
fonni. Vajon beépülnek-e egyes jó gyakorlatok, például a digitális oktatásól a hétközna-
pokba, vagy gyorsan elfelejtve ennek a két évnek minden tanulságát, örülünk, hogy is-
mét olyan lehet minden, mint régen?  
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