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Bevezetés és a disszertáció célkitűzései

Doktori értekezésem központi témája a szélesebben (társadalmi, gazdasági és fejlesztéspo-
litikai szempontból) értelmezett fejlődés tudománytörténeti, (tudomány)elméleti és mód-
szertani kérdéseinek, valamint az aktuális globális fejlesztéspolitikának a Millenniumi és a 
Fenntartható Fejlesztési Célok gyakorlatán történő elemzése és értelmezése, több helyen kri-
tikai „szemüvegen” keresztül. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy a hazai társadalom-földraj-
zi és regionális tudományi kutatások a témakört mindeddig főleg empirikus és módszertani 
szempontból, jórészt a nemzetközi tudományos diskurzus főáramában használt fogalmakat 
(jólét, versenyképesség, fenntartható fejlődés, „well-being”) európai vagy hazai viszonyokra 
átültetve tárgyalták. Többnyire hiányzik ezekből a gyakorlat-orientált kutatásokból a jelensé-
gek (fejlettség/fejlődés) mögöttes tartalmára való reflexió és a globális, történeti perspektíva 
figyelembevétele. 

Disszertációmmal a hazai regionális tudományban és társadalomföldrajzban a témakör-
ről eddig kialakult nézetekhez és diskurzushoz szeretnék további adalékokkal szolgálni első-
sorban a fentebb említett szempontokat figyelembe véve és a fejlődés problémakörét tágabb 
tudománytörténeti és tudományelméleti kontextusba helyezve. Az értekezés jellegét tekintve 
az elmúlt években végzett tudományos kutatásaimra és tapasztalataimra, valamint regionális 
tudományi és társadalom-földrajzi ismereteimre alapozva, elsősorban elméleti, s csak másod-
sorban módszertani-empirikus megközelítésű. A munka vezérfonalát egyrészt egy időbeli, 
másrészt pedig a tudományelméleti kérdésektől a fejlődés-diskurzus kibontakozásán keresztül 
a módszertani és szakpolitikai kérdések tárgyalásáig tartó tematikai séma adja. Eddigi kuta-
tásaim során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy egy ilyen jellegű munka megírása interdisz-
ciplináris, a társadalomtudomány több területére kiterjedő megközelítésmódot igényel, emiatt 
a földrajztudomány mellett más „rokontudományok” – mint a közgazdaságtan, szociológia, 
regionális tudomány – eszköztárából és szakirodalmából is merítettem. 

Az utóbbi évtizedekben egyre intenzívebbé váló tudományos és politikai diskurzus a 
fejlődés mérésével, mibenlétével, céljaival és eredményeivel kapcsolatban számos, a hazai föld-
rajztudományban kevésbé ismert téma felé orientált, amelyek a dolgozat főbb témaköreit is 
kijelölik. A disszertációban elsőként arra keresem a választ, hogy a 20. század második fele 
domináns fejlődéselméleteinek (főként a modernizációs és a függőségelméleteknek) milyen 
tudományos gondolatok adták az előzményeit, amellyel a disszertációt tudománytörténe-
ti kontextusba kívánom helyezni. Az elméleti áttekintésből következnek a dolgozat további 
kérdései, mint: Hogyan öröklődtek át a szociológia evolúciós, és egyéb társadalomelméletei a 
20. század fejlődés-gondolkodásába, és ezek mennyire dominánsan jelennek meg a fejlődésel-
méletekben? Van-e szerepük ezeknek az alapfeltevéseknek a globális fejlettségi különbségek 
leírására használt térmetaforákban és térkategóriákban? Hogyan alakult ki a fejlődésföldrajz, 
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mint diszciplína és milyen „újfajta” megközelítések jellemzik a fejlődés-gondolkodást napja-
inkban? Melyek a főbb ellentmondásai és máig élő hagyatékai a 20. század második felében 
domináns „rivális” fejlődés-elméleteknek? Hogyan kapcsolhatók össze az elméletek a fejlődés 
mérési módszereivel? Van-e létjogosultsága a fejlődés/fejlettség komplex mérésének? Ebből 
következően inkább egységesedik, vagy „szétszakad” a világ a fejlettség belső dimenzióit ille-
tően? Milyen folytonosságok és törések figyelhetők meg a jelenkori globális fejlesztéspolitika 
(diszkurzív) gyakorlatában a korábbi évtizedekkel összehasonlítva?

A vizsgálatok megközelítésmódja és módszertana

Disszertációm a felmerült kérdések jellegéből adódóan nagyrészt tudománytörténeti és tudo-
mányelméleti kérdéseket boncolgat, és fő témaköreiben a fejlődés-diskurzus 20. század máso-
dik felében megfigyelhető esetleges hangsúlyeltolódásaira, elméleti és módszertani jellemzőire 
fókuszál. Ezek bemutatását a disszertáció vonatkozó fejezeteiben jórészt azoknak a tudomá-
nyos szövegeknek a kibontásával, történeti kontextusukban való értelmezésével (amely jórészt 
hiányzik a legtöbb hazai földrajzos szakirodalomból) végzem el, melyek adott elmélet alapjait 
jelentették. Ebből következően az értekezés egyes fejezetei nem létezhetnek önmagukban, az 
elemzett szövegek nélkül, és azok kontextusától függetlenül sem. Ezeknek a következménye 
az is, hogy a disszertációban nem különül el a szakirodalom áttekintésére vonatkozó fejezet: a 
vizsgálatok tárgyaként szereplő diskurzusok jelentik a tulajdonképpeni kutatási előzményeket, 
amelyekre reflektálni kívánok, így a szakirodalmi áttekintés végsősoron beépül az egyes feje-
zetekbe. A szövegek elemzése és az elméleti kérdések tisztázása mellett a különböző, sokszor 
egymással szembenálló véleményeket is ütköztetem, mellyel egyrészt a kritikai szemléletmó-
dot kívánom erősíteni, másrészt rávilágítok a túlzottan egyoldalú és leegyszerűsítő érvelésmód 
problémáira is. 

A tudományelméleti előzmények feltárásakor hangsúlyosan azokra a témákra fókuszá-
lok, amelyek véleményem szerint szorosan hozzákapcsolhatók a jelenkori fejlődés-gondol-
kodás alapfeltevéseihez, így részletesen kibontva például a 19. századi szociológia evolúciós 
elméleteit és főbb megállapításaival, illetve az evolúciós paradigmát érintő kritikákat. Ez a 
megközelítés cseppet sem öncélú, Jorge Larrain gondolataival egyetértve ugyanis azt gondo-
lom, hogy a fejlődés jelenségének történelmileg meghatározott jellege egy ilyen témájú dolgo-
zatban nem hagyható figyelmen kívül. A szociológiai és közgazdaságtani elméletek közelebb 
hozásával azt a tudományos kíváncsiságom szeretném „csillapítani”, mely annak megválaszo-
lására irányul, hogy ezek az elképzelések hogyan csatornázhatók be és ültethetők át a föld-
rajz- és regionális tudományi gondolkodásba egy ilyen széles nézőpontot és több diszciplínára 
kiterjedő megközelítésmódokat igénylő téma esetében.
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Az idézett hazai és külföldi szakirodalom feldolgozásakor igyekszem a fejlődéselmé-
letekhez, a fejlődésdiskurzus témáihoz kapcsolható fontosabb „szereplőkről” említést tenni, 
néhányuk munkásságával részletesebben is foglalkozom (pl. Rostow növekedés-elméletével a 
disszertáció 3.3. és 3.4. fejezetében), amelyek véleményem szerint megfelelő mértékben repre-
zentálják a domináns, illetve részemről annak tartott megközelítéseket. 

Kutatási eredmények és következtetések

Disszertációm általam legfontosabbnak ítélt kutatási eredményeit és következtetéseit a követ-
kezőkben mutatom be, igazodva a munka fejezeteinek struktúrájához:

• A dolgozat elméleti részében elsőként a 19. századi szociológia gondolatköréből merít-
ve a fejlődés analóg fogalmait (haladás, evolúció) és a hozzájuk kapcsolódó evolúciós 
elméleteket tekintettem át. Az analógiákkal kapcsolatosan elfogadhatónak tartom Pál 
Eszter (2004) érvelését, amely az analógiáknak és metaforáknak tudománytörténeti je-
lentőséget kölcsönöz, hiszen azoknak a különböző tudományterületek közti átvétele a 
különböző diszciplínák egymással való kapcsolatáról és egymáshoz való viszonyáról is 
tájékoztatást ad. A fejlődés fogalmával kapcsolatosan, a jelenkori fejlődés-gondolkodás 
történeti előzményeinek vizsgálatához ezáltal feltétlenül szükségesnek tartottam legalább 
érintőlegesen szólni a metaforák és analógiák társadalomtudományi jelentőségéről, amelyre az 
elméleti rész további gondolatait felfűztem. A felvilágosodás-kori és a 19. századi társa-
dalomtudományok elméleteivel kapcsolatosan hangsúlyozottan fontos szerepet szántam 
azok részletes bemutatására, amellett érvelek ugyanis, hogy ezek ismerete közelebb vihet 
a 20. század második felében kialakuló fejlődéselméletek lényegének megértéséhez. Az 
evolúciós elméletek és a progresszivista történelemszemlélet alapvetéseinek ellentmon-
dásosságait több szempont szerint világítottam meg. Először is a szakirodalomra tá-
maszkodva azokat a kritikai megközelítéseket bontottam ki részletesen, melyek tagadják 
az emberiség történelmének és fejlődésének egyetemes jellegét, a fejlődés szükségszerűségét és az 
evolúciós folyamatok okainak állandóságát (vö. Nisbet 1969). Rávilágítottam továbbá arra, 
az egyébként sokszor tévesen használt előfeltételezésre, mely szerint Darwin lett volna 
a szociológiai evolúcióelméletek „előfutára”: elmélete ugyanis az evolúciós paradigmával 
ellentétben nem tekinthető sem unilineárisnak, sem pedig teleologikusnak, így Darwin 
szerepét az evolúciós megközelítésben véleményem szerint fenntartásokkal kell kezelni. 
A fejezet zárásaként arra – az egyébként általam is elfogadhatóbbnak tartott érvelésre 
– is utaltam, amely a túlzottan leegyszerűsítő haladás és evolúció fogalmaival szemben 
a specifikus és általános evolúció közötti különbségtételt szorgalmazza, és elutasítja az 
unilineáris és egyetemleges fejlődési utak mindenhatóságát. A felvetett kérdésemre tehát 
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ezek az elméleti keretek adják meg a választ: a 20. századi fejlődéselméletek alapvetően az 
evolúcióelmélet alapgondolataira támaszkodtak és ezen elvek mentén igyekeztek magyarázni a 
társadalmak fejlettségét és elmaradottságát. 

• Az elméleti áttekintésem második nagyobb része a fejlődésföldrajz – nem mindenhol in-
tézményesült – diszciplínájának tudománytörténetére fókuszált. Munkám ezen részében 
a fejlődésföldrajz kialakulását és tudományos „fejlődését” egy olyan olvasatában tekintet-
tem át, mely amellett érvel, hogy a fejlődésföldrajz tudományos „alapjai” a tradicionális/
modern, a mérsékelt övi/trópusi és a „Mi/Ők” viszonyrendszeren alapuló képzeleti föld-
rajzok mentén, a gyarmatosítás korszakának hagyatékaként létrejövő gyarmati, majd tró-
pusi földrajzokból alakultak ki. A tudománytörténeti áttekintés során azt hangsúlyozva 
tárgyaltam az előzményeket, hogy a környezeti determinista elbeszélésmódok és földraj-
zok a trópusi világgal kapcsolatosan a második világháborút követően hogyan alakultak 
át a modernizációs diskurzus által áthatott, és már a fejlettség/elmaradottság viszony-
rendszerét elemző fejlődésföldrajzzá. Néhány, a kritikai földrajzban többször idézett és 
általam is relevánsnak gondolt szakirodalomra hivatkozva a fejlődésföldrajz modernista 
megközelítéseinek sajátosságait – mint pl. a diffuzionista, hierarchikus és növekedés-ori-
entált szemléletmód – tekintettem át, ezzel is további kapcsolódási pontokat adva az 
értekezés 3. fejezetéhez. Kutatásaim főbb eredményének a tudománytörténeti fejezet ezen 
részeiben azt tekintem, hogy a disszertációban sikerült megteremteni azokat a koncepcioná-
lis és tudománytörténeti kereteket, amely mentén nemcsak a 20. századi fejlődéselméletekkel, 
de részben a (regionális) földrajzzal való tudományos kapcsolatok is történeti kontextusukban 
vizsgálhatók.

• A fejlődés problémájának korábban tárgyalt elméleti és tudománytörténeti vonatkozá-
saihoz véleményem szerint azok a (tudományos/politikai/hatalmi) törekvések is hozzá-
tartoznak, melyek a világ országait, makrorégióit valamilyen gondolati vagy gazdasági 
síkon kísérelték meg – egymástól, vagy sokszor csupán a nyugati, fejlett térségektől való 
különböző tulajdonságaik alapján – kategorizálni. Ez utóbbi gondolatommal a disszertá-
cióban amellett érveltem, és mutattam rá a témáról folyó diskurzusok áttekintése révén, 
hogy a munkában részletesen tárgyalt térkategóriák és metaforák – a fejlődésdiskurzus 
nyíltan kritikai olvasatában – a trópusi földrajzzal párhuzamosan szintén beilleszthetők 
egy orientalista, a „Mi/Ők” viszonyára alapozó felfogásba. A különböző bináris oppozíci-
ókra épülő jelzők, mint a globális Észak és globális Dél, a fejlett és fejlődő országok vagy 
az Első, Második és Harmadik Világ különböző elméleti koncepciókat takarnak, melyek 
részben eltérő kontextusokban és történelmi szituációkban ágyazódtak be a politikai, 
tudományos közbeszédbe, majd öröklődtek tovább gyakran egymás szinonimájaként, 
és sokszor még napjainkban is hatnak a földrajzi térről való reprezentációs gyakorla-
tokra. Ezek részletes áttekintését ugyanakkor szintén nélkülözhetetlennek tartottam annak 
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érdekében, hogy a fogalmakat ne kritikátlanul, önmagukban adottként és rögzült jelentéstar-
talommal, történeti előzményeikből kihelyezve használjuk. Ez utóbbit azért is szükségesnek 
tartom, mert, ahogy például a Harmadik Világgal kapcsolatos áttekintésem is bizonyítja: 
a koncepciónak sokféle olvasata, megközelítése létezik, melyeket sem időtől, sem a fo-
galmat használók ideológiai beállítottságától nem lehet mentesen kezelni. A fejezet után 
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy azok a társadalmak, amelyekről a Harmadik Világ na-
rratívája szól, inkább a politikai-ideológiai sík mentén definiálták magukat, míg a modernis-
ta szemléletmód inkább egy fejlett/elmaradott viszonyrendszerre, és főleg szociokulturális-
gazdasági különbségekre alapozva rendezte a globális viszonyokat.

• A 20. század második felének egymással – főleg ideológiai és az elmaradottság okainak 
eltérő magyarázatait adva – szembenálló modernizációs és függőségelméletek kapcsán, 
főbb gondolataik elemzésén túlmenően arra világítottam rá (amire a legtöbb szakiroda-
lom általában nem hivatkozik), hogy végsősoron mindkét iskola fejlődésről alkotott nézetei 
jórészt hasonló előfeltevésekre alapulnak. A társadalmi-gazdasági és a földrajzi térben – 
léptéktől függetlenül – mindketten centrumokban és perifériákban (eltérő megfogalma-
zással), azaz kettős felosztásban gondolkodnak; az elmaradottságot gazdasági jellegűnek 
tekintik (ökonomista szemléletmód); a megoldást pedig többnyire az iparosításban – 
ezzel együtt a gazdasági növekedésben – látják. A modernizációelmélettel kapcsolatban 
részleteiben foglalkoztam Walt Whitman Rostow növekedési szakasz-elméletével, és 
rámutattam az elméletének azokra a neuralgikus pontjaira, amelyek miatt Rostow gondolatai 
a legtöbb helyen irrelevánsak, politikailag inkorrektek, de legalábbis erőteljesen megkérdője-
lezhetők. E fejezetekben is kiemelten foglalkoztam az elméletek létrejöttének történelmi 
és politikai kontextusával, a „főszereplők” személyének jelentőségével. (Rostow esetében 
például megkerülhetetlen, hogy elméletének létrejöttében az amerikai hidegháborús 
stratégiai célok és maga Rostow politikai szerepköre ne kerüljön említésre.) Az elméle-
tek posztkolonialista olvasatának néhány elemét felvillantva olyan hiányosságokra is rá-
mutattam, amelyek mindkét domináns(nak vélt) elmélet legitimációját megkérdőjelezik 
(a kultúrák és a reprezentáció hiánya, az ellentétek állandósított és rögzített állapota, az 
„alárendelt” szerepkör megerősítése stb.).

• Az elméleti áttekintés utolsó részében a post-development iskola és gondolatkör legjel-
lemzőbb vonásait mutattam be annak érdekében, hogy rámutassak, hogy milyen irányok 
és ismeretelméleti megközelítések mentén lehet a fejlődés problémájáról írni és gon-
dolkodni. Bár kétségkívül azon a véleményen vagyok, hogy a post-development iskola 
radikális kritikája túlzottan elutasító a fejlődés általános gondolatkörével kapcsolatosan, 
és valóban leegyszerűsítő módon utasítja el a ténylegesen megvalósult fejlesztéspoliti-
kák pozitív hatásait; mégis azt, a fejezetben részletesen bemutatott álláspontot tartom 
magamhoz közelállónak, amely a fejlődés-gondolkodás új módszereit, irányait javasolja és 
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a rögzült igazságok és gondolatok dekonstruálására törekszik. A post-development gondolat-
kör hazai adaptációját ezáltal relevánsnak tartom – például az a helyi gazdaságfejlesztési 
diskurzus kapcsán kimondatlanul már pár éve jelen van a hazai szakirodalomban (ld. a 
szegedi gazdaságtudományi „iskola” legutóbbi publikációit) –, ami értékes gondolatokkal 
járulhat hozzá a társadalom-földrajz és a regionális tudomány fejlődéshez való viszonyának 
újrapozícionálásához. 

• Az értekezés módszertani és empirikus része (4. fejezet) alapvetően az elméleti kérdések-
hez kapcsolódik és a fejlődés mérésének történetét elemzi, valamint értékeli a különféle 
mérési módszereket és megközelítéseket a második világháború óta eltelt időszakban. 
A fejlődés szótárszerű definiálásától eltekintve a módszertani rész megalapozásához a 
fejlődés különböző szempontok szerinti megítéléseinek felvázolásával járultam hozzá, ezál-
tal olyan, új jelentéstartalmakat kölcsönözve a fogalomnak, melyek túlmutatnak a regionális 
tudományban többször idézett definíciókon, és a jelenséget kritikai oldalról közelítik. Emellett, 
megteremtve a kohéziót és a folytonosságot a fejezetek között, az elméleti részben vázolt 
megállapításokat a fejezetben több helyen összekötöttem a módszertani kérdésekkel is. A feje-
zetben rávilágítottam a GDP-alapú felfogás modernista gyökereire és a komplex muta-
tók – bizonyos korlátozó tényezőket elismerve és figyelembe véve – használata mellett 
érveltem. Ezt bizonyítandó a Human Development Indexet használtam fel az empirikus 
vizsgálataimhoz, amely segítségével rámutattam arra, hogy a fejlettség mögöttes tényezőit 
külön-külön is, valamint az egymáshoz való viszonyaikban is érdemes és szükséges vizsgálni, 
ellenkező esetben a túlzott leegyszerűsítés és általánosítás problémájába ütközünk. Vizsgá-
lataim eredménye globális léptéken a fejlettség dimenzióinak általános közeledését mutatta, 
de a különböző részeredmények miatt úgy gondolom, hogy jelenleg még szükségesek az 
ilyen jellegű vizsgálatok, főként, ha felmerül egy-egy komplex jelenség számszerűsítésének igé-
nye (mint például itt a fejlődés), hiszen relatíve egyszerű és közérthető módszertannal 
adott jelenség belső struktúrájának és apsketusainak egymáshoz való viszonyáról érdemi 
következtetések vonhatók le.

• A dolgozat a jelenkori globális fejlesztéspolitika viszonyait az utolsó fejezetben tárgyalta, 
ahol a fejlődés koncepcióját és kérdéskörét a Millenniumi és a Fenntartható Fejlesztési 
Célok szakpolitikai diskurzusába helyeztem. Arra voltam kíváncsi, hogy a jelenlegi fej-
lesztéspolitikai gyakorlat (annak diszkurzív elemein és reprezentációin keresztül) milyen 
folytonosságok és törések mentén termeli újra (ha egyáltalán újratermeli) a második vi-
lágháborút követően kibontakozó fejlődésdiskurzus főbb elemeit, illetve, hogy milyen 
hasonlóságok és különbségek figyelhetők meg a két, ezredfordulót követő keretrend-
szerben. A célkitűzéseket előirányzó hivatalos dokumentumok és szövegek tartalmának 
elemzésével arra a következtetésre és eredményekre jutottam, hogy a nyilvánvaló újítások, és 
új elemek megjelenése, a fejlődés tágabb aspektusainak előtérbe hozása, és a több lép-
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téken létező egyenlőtlenségek problémájának a diskurzusba való beemelése mellett to-
vábbra is a nemzetközi segélyezés, ezzel együtt pedig a gazdasági növekedés számít a fejlesztés 
és fejlődés fő mozgatórugójának. Ahogy a szövegek értelmezéséből és vizsgálatából kiderül, 
a tekintetben sem történt változás, hogy a fejlődést a nemzetközi szervezetek továbbra is 
egyetemes folyamatként, a világ minden országára egyformán érvényes jellegűnek gondolják, 
elutasítva ezzel az alternatív fejlődési utak lehetőségét a világ bizonyos országai számára. 
Új eredményként e fejezetben elsődlegesen tehát a fejlesztéspolitikai célkitűzések „mögöt-
tes” tartalmának elemzését és értékelését tartom. A disszertáció néhol kritikus hangvételével 
éppen ez ellen a megközelítésmód ellen érveltem; véleményem szerint ugyanis bizonyos 
újfajta ismeretelméleti megközelítésekkel, az örök érvényűnek gondolt és rögzült igaz-
ságok megkérdőjelezésével a fejlődés vizsgálatának új, szélesebb körű és érdekes irányai 
jelenhetnek meg.

Doktori értekezésemet összességében tehát olyan munkának tekintem, mely a hazai regionális 
tudományi és társadalom-földrajzi fejlődésdiskurzushoz inkább elméleti és gondolati síkon 
járulhat hozzá. Eltérve a jórészt empirikus tapasztalatokra építő hazai gyakorlattól, olyan té-
mákra fókuszáltam, amelyek együttes ismerete és megközelítései hozzájárulhatnak a fejlődés 
tudománytörténetének és mögöttes tartalmainak mélyebb és megalapozottabb ismeretéhez. 
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