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Kézai Petra Kinga1,2 

A 2000-es évektől kezdődően a zsugorodó városok egyre nagyobb tudományos figyel-

met kaptak, viszont a kutatások túlnyomórészt a globális északra korlátozódtak. A szer-

kesztők ezen tudományos hiátust kívánják pótolni a megjelent könyvvel. A kötet a kínai, 

oroszországi és európai posztszocialista városok zsugorodását vizsgáló tanulmányokat, 

összehasonlító vitákat, az elméleti és szakpolitikai következményekkel kapcsolatos 

nemzetek közötti esettanulmányokat mutat be. A publikált kutatási eredmények 2018. 

június 04-06-i Nemzetközi Földrajzi Unió és 2018. június 04-06-i Nemzetközi Földrajzi 

Unió (IGU) tematikus konferenciákon előadás formájában hangzottak el. A szerzők a 

posztszocialista országok 15 tudományos intézményének elismert kutatói.  

A kötet szerkezetileg öt fejezetből épül fel és összesen 21 tanulmányt tartalmaz föld-

rajzi alapelveket követve három fő csoportban/országban mutatja be a jelentős különb-

ségeket a szocialista tapasztalatokat, az átmenet kiindulópontja, történelmük, intézmé-

nyi örökségük és az átmenet óta szerzett tapasztalatok kombinációja okán. Az első fe-

jezet szakirodalmi összefoglalást nyújt az olvasónak a posztszocialista országokban a 

városi rendszerekben bekövetkezett változásokról. A második és harmadik fejezet egy-

egy országon belül elemzi a változások folyamatait fejezetenként hat-hat tanulmány ter-

jedelemben. A második fejezet Kínát vizsgálja, Kína különlegessége abban rejlik, hogy 

legalább egy évtizeddel korábban kezdődtek a változások, mint a posztszocialista euró-

pai és orosz társaiknál, ugyanakkor még mindig jelentős a szocializmus, a centralizáció 
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az országban. A harmadik fejezet Oroszország „városi korszakát”, vagyis az orosz  

urbanizáció XX. századi mintáit mutatja be. Oroszországban áll fenn a leghosszabb 

ideje az szocialista rendszer, így annak örökségei is különösen erősek maradtak. Minden 

területen az állam dominál. A stratégiai célok meghatározásából, a városfejlesztési pri-

oritások kialakításán át, a piac irányításába is közvetlenül beavatkozik. A negyedik fe-

jezet további hat tanulmány terjedelemben egy jóval összetettebb térséget, a „Posztszo-

cialista Európa” néven ismert kelet európai régiót (Csehország, Lengyelország, Litvánia 

és Szlovákia) mutatja be. A városfejlődésekben bekövetkezett hasonlóságokat és külön-

bözőségeket tárja fel az olvasó számára. A közös jellemző a vizsgált kelet-közép-euró-

pai országokban, hogy mind 2004-ben lettek az EU tagjai, ami lehetővé tette a tömeges 

nemzetközi migrációt, így jelentős hatást gyakorolva a városfejlesztésre. A különbségek 

között is számos elemet mutat be, mint például az ingatlanhasznosítás. A kutatások ki-

indulópontjaként a posztszocialista városokat vizsgáló korábbi tanulmányok azt állítot-

ták, hogy ezek a városok a nemzeti kontextus eltérései ellenére is hasonló térszerkezet-

átalakítási problémákkal küzdenek. A jelen könyvben publikált tanulmányok azonban 

bebizonyították, hogy nem minden posztszocialista város változik ugyanúgy: eltérően 

viszonyulnak a városi zsugorodáshoz az országon belül, illetve más posztszocialista or-

szágokkal összehasonlítva. Gondoljunk csak például az elhagyott lakások arányára, 

vagy a barnamezős területeke – ez Kínára és Oroszországra aligha jellemző; vagy az 

urbanizációs folyamotokra a posztszocialista európai és orosz városokban, ahol nagyon 

eltérő a szereplők, a városfejlesztési okok és eredmények. A kötetben publikált esetta-

nulmányok számos olyan közös jellemzőre is rámutattak, amely elsősorban a közös 

múltbéli tapasztalatokból adódnak, mint például: a lakosság ellenőrzése, a tervgazdasá-

gok – ezek mind olyan múltbéli tapasztalások, amelyek nagyban hozzájárultak, hogy 

mely módon fejlődtek és fejlődnek ma is a városi rendszereik. Mindemellett fontos ala-

kító tényező volt a térség életében a szocializmusból a kapitalizmusba történő változás 

üteme és mértéke, ami kihatott a városfejlődésre, kiváltva vagy megerősítve a városi 

zsugorodás tendenciáit. A szerzők a pragmatikus megközelítést alkalmazva a posztszo-

cialista zsugorodó városok vizsgálatára, hivatkozva múltjukra, a jelenüket és jövőjüket 

alakító erőkre hegyezték ki. 
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