Beluszky Pál

Budapest – zászlóshajó vagy vízfej?
A főváros és az ország – történeti-földrajzi áttekintés
Magyarország
társadalmának,
gazdaságának,
településállományának
térbeli
megoszlásával, szerkezetével, akár csak annak lokális problémáival foglalkozva
megkerülhetetlenül beleütközünk Budapest országon vagy a településhálózaton belüli
pozíciója megítélésének kérdésébe. A főváros súlya, akár népességszámát, hatalmipolitikai és gazdasági szerepét, nagyvárosi funkcióinak volumenét tekintjük, kiemelkedő
– aránytalanul nagy? – az országban. Érthető, ha Budapestnek az országban elfoglalt
helyével kapcsolatban számos kérdés, aggály visszatérően felmerül a tudományos
irodalomban, a publicisztikában és a közbeszédben egyaránt: Kijelenthető-e, hogy
Budapest aránytalanul nagy súlyt képvisel az országban, indokolt-e a főváros kapcsán a
„vízfej” emlegetése? Ez a – vélt vagy valós – „aránytalanság” gátolja-e az ország
normális működését? Milyen okok, folyamatok tették lehetővé Budapest „túlfejlődését”? A
főváros „túlfejlődött” vagy „túlfejlesztették”? Ha „túlfejlesztették”, kik, mikor, hogyan?
Mérlegelve Budapest jelenlegi pozícióját, lehet-e, szabad-e tovább támogatni a város
fejlődését, gazdaságának-súlyának növekedését, szerepköreinek bővülését? E
kérdésekre kíván részletes válaszokat adni e kötet a dualizmus korától kezdődően,
szétválasztva a „természetes adottságokat” a mindenkori államberendezkedésből fakadó
következményeket és a településpolitika határait.
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