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Ezt talán itt és most nem kell bemutatni!

Néhány állomás/gondolat
• Egyetemi hallgatóként szoros kapcsolat a földrajzosokkal 

(Markos iskola)
• A jövőkutatás szeminárium indulásakor 

(1968-ban!) környezeti és területi, települési témával 
foglalkozó hallgató/fiatal kutató keresése

• A nemzetközi feltételek regionális vonatkozásaira 
folyamatos figyelem

• Az integrációról egy ma is aktuális gondolat: „… az erősödő 
integrálódási folyamatban kell megkeresni egyes 
országoknak a maguk speciális feladatait és szerepét. Hibás 
közelítése a problémáknak a nemzeti kultúrák és az 
integráció szembeállítása. A gazdasági integrációtól való 
elzárkózást sem lehet nemzetmentő gyakorlatnak 
tekinteni.” (A nagy távlatok és a tervezés, 1970. 89.old.)
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Néhány állomás/gondolat

• A tér- és idődimenzó kapcsolatáról (Jövőkutatás 
és társadalmi tervezés, 1979):

• „A térbeni méreteket … befolyásolja a 
problémák térbeni kezelhetősége, ami viszont 
visszahat a vizsgált időszak hosszúságára, a 
jövőkép mától való időbeni távolságára. A térbeni 
kezelhetőségen a térbeni összefüggésen 
alakulásának részünkről való megismerhetőségét 
és jövőnk alakulására gyakorolt hatásának 
erősségét, jellegét értem.” (102.old.)

Néhány állomás/gondolat
• A térségi szintekről a nemzetközi szervezetek kapcsán 

(1979, 130-131.od): 
„…amennyiben ezen szervek térségi szempontból 
jelentősen bővülnek, úgy egyre inkább elveszítik térségi 
sajátosságaikat. … A térségi sajátosságok elhalványulása 
vagy azzal a következménnyel jár, hogy a kérdéseknek csak 
eggyel magasabb fokozatot képviselő elvrendszere 
érvényesíthető, vagy pedig a különböző térségi fokozatok 
figyelembevétele alapján kell a kapcsolatok szóba jöhető 
változatait érvényesíteni, és ezekből változó preferenciák 
alapján választani. Ugyanis a térségi tágulásból, valamint a 
társadalmi-gazdasági fejlettségek eltérő fokozataiból 
adódóan a közös vonások csak egyre magasabb 
általánosítottsági fokon hozhatók felszínre, és egyre inkább 
a változatosság lesz a jellemző a stratégiák kialakításában 
is. Az érdekek struktúráinak is van térségi tagozódása, és 
ez befolyásolja az értékek térségi tagozódását is.”
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A szemléleti szintézis: az 
N-DIMENZIÓS TERVEZÉS

AMI „A TERMÉSZETI ÉS A TÁRSADALMI, 
A MŰSZAKI ÉS A GAZDASÁGI, 
AZ ÁGAZATI ÉS A TERÜLETI, 

AZ ANYAGI ÉS A TUDATI, 
AZ ÉLŐ ÉS AZ  ÉLETTELEN, 
AZ IDŐBENI ÉS A TÉRBENI 

ÖSSZEFÜGGÉSEKET 
EGYÜTT IGYEKSZIK MEGRAGADNI 
A MAGA SOKOLDALÚSÁGÁBAN ÉS 

BONYOLULTSÁGÁBAN. (1979, 244. OLD.)

EZT A SZEMLÉLETET TOVÁBBVINNI

ÉS TOVÁBBADNI 

A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN IS,

EZ A MI DOLGUNK!


