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Társadalomszemlélet  − kontextus 

Társadalomszemlélet a közgazdaságtan, földrajz, 

szociológia, regionális tudomány „vonzáskörzetében” 

tér 

hely 

lépték 

környezet 

Természet 

… 

„…kutatói pályám során mindig a társadalom térbeli szervezetével 

foglalkoztam, kezdetben inkább a termelési oldalról, később a 

társadalom egész tevékenységére figyelve..” (Enyedi, 1984, 697)) 

1983 

1986 

1987 
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A társadalomszemlélet interpretációjának  

analitikai kerete 
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Az  interpretáció szubjektivitása, részlegessége 



Farms and farmers …(1971) 

A társadalom és földrajzi környezete (1972) 

Az elmaradott területek kutatása (1975) 

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon (1976) 

Population, resources, environment (1977) 

A társadalom természeti környezete (1979) 

Falu a mai társadalomban (1983) 

Földrajz és társadalom (1983) 

A társadalmi folyamatok térbeli jellege (1980) 

A községek népességmegtartó képessége Bács-Kiskun megyében (1984) 

Település és társadalom (1986) 

Környezet és társadalom (1987) 

Van-e szocialista urbanizáció? (1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontológiai szempontok − kutatási kérdések  
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A lokalitás szerepe a modern társadalmakban (1991) 

Urbanization in East-Central Europe: Social processes and societal 

responses in the state socialist system (1992) 

Social transition and urban restructuring in Central Europe (1992) 

Társadalmi-területi egyenlőtlenségek és a területi politika Magyarországon 

                     (1993) 

Környezetpolitika és civil társadalom (1995) 

Social changes and social sustainability in historical urban centres (2006) 

A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai (2007) 

Városi világ (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontológiai szempontok − kutatási kérdések  
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Ontológiai szempontok (1) 

A falusi életkörülmények területi 

típusai Magyarországon (1976) 

Előzmények: 

Elmaradott területek 

kutatása; 

1971-es területi politika: 

különböző típusú 

településeken élők 

életkörülményeinek 

közelítése 

 

Társadalmi érzékenység 

Szervezeti centralizációk kritikája;   

Társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek célzott kutatásának előkészítése 
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       Van-e szocialista urbanizáció? (1989) 

 

Cél: Az urbanizáció gazdasági, társadalmi,    

 politikai (kulturális) okainak (térbeli 

 jellemzőinek) megértése 

 

   A szocialista és a kapitalista társadalmi 

   rendszer összehasonlítása 

Pozícionáltság: neo-marxista, neo-weberiánus 

        megközelítések kritikája 

        globális gondolkodás 

 

az urbanizáció tanulmányozása magának 

a társadalmi formációnak (termelési módnak) a 

megismeréséhez visz közelebb 
 

Ontológiai szempontok (2) 
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„Most formálódik újjá a modern magyar 

városhálózat. Nyugat-Európához képest 

megkésve, zaklatottan, az 

államszocialista időszak torz 

modernizációjából nehezen kilábalva, 

társadalmi konfliktusok közepette”   

      (Enyedi 2007, 9) 

 

Kutatásszervezés:  

 multidiszciplinaritás; 

 eltérő vélemények, értékrendek, 

 megközelítési módok ütköztetése 

Ontológiai szempontok (3) 
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2007 



„A hazai gazdasági földrajztudomány 

feladatai” (1955) 

„A földrajz a területfejlesztés 

szolgálatában”  (1979) 

„A szakértő függetlensége” (1989) 

A (társadalom)tudományról, változó 

értékeiről (1990-es évektől) 

 - Az emberi tudás és a         

 regionális fejlődés 

 - A társadalomkutatás és a politika 

 

Iskolateremtői nyitottság: új 

megközelítési módok, irányzatok 

támogatása 

Episztemológiai szempontok (1)  
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Az alkalmazott földrajzról (2000-es évek) 

Relevancia, hasznosság 

Érték – semlegesség 

Kutató–kutatott, kutató–megbízó viszony 

 

Eltérő viszonyulások a kutatási 

etikához: 
„Különbözik a szerzők véleménye az állam 

megrendelésére végzett alkalmazott kutatásról. 

Timár szerint a ’megélhetési’ típusú alkalmazott 

kutatások alapvetően a status quot erősítik, míg 

Enyedi úgy véli, korrigálhatják is azt.” (181 p.) 

 

Attitűd: demokratikus, partneri viszony a 

kutatásokban 
 

Episztemológiai szempontok (2)  
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„Hol vannak az utódok?” (1981) 

 Köszönöm a figyelmet! 


