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AZ 1971-ES OTK „UTÓÉLETE” – 

EGY DISKURZUSELEMZÉS TAPASZTALATAI 

 

(‘After-life’ of the 1971 National Settlement Network Development Concept 

– Experiences of a Discourse Analysis) 

 

BERKI MÁRTON1 

 

ABSZTRAKT  

Az 1971. évi Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció hazánk egyik legnagyobb hatású (és egyben 
legvitatottabb) fejlesztési dokumentuma. Mivel megszületése óta a viták kereszttüzében áll, kiváló alapot nyújt a 
diskurzuselemzés módszerének tesztelésére. Tanulmányomban éppen ezért nem magával az OTK-val 
foglalkozom, hanem – az eddigi munkákhoz képest rendhagyó módon – a koncepció „utóéletét” kívánom 
feltárni, különös tekintettel szakmai megítélésének időbeli változására, a viták nyomán kialakult diskurzus 
terminológiai jellemzőire, valamint az egyes tudományterületeken mutatkozó értelmezési különbségekre.  
 
Kulcsszavak: terület- és településfejlesztés, OTK, diskurzuselemzés, Foucault, poszt-szocializmus  

 

Bevezetés 

 

Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) minden kétséget 

kizáróan hazánk egyik legnagyobb hatású tervezési-fejlesztési dokumentuma, megszületésétől 

napjainkig számtalan publikáció látott napvilágot a témában2. Átfogó jellegéből adódóan 

számos tudományterületet érintő kérdéskör; a földrajztudomány, valamint a terület- és 

településfejlesztés mellett a szociológia, építészet, urbanisztika, közlekedéstudomány stb. 

képviselői is állást foglaltak a koncepció ügyében, szakmai megítélése azonban ma sem 

egységes. Munkámban egy kvalitatív elemzési eszköz, a diskurzuselemzés módszerével 

kívánom vizsgálni az OTK „utóéletét”, a hozzá kapcsolódó szakmai attitűdöket, valamint az 

egyes diszciplínákban mutatkozó értelmezési különbségeket. Tanulmányom tehát elsősorban 

nem magát az OTK-t, annak tartalmi elemeit és a hazai településhálózat alakulására gyakorolt 

hatását, hanem az OTK-ról folyó diskurzust elemzi.  

                                                           
1 PhD-hallgató. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola, 
Földrajz – Meteorológia Doktori Program. Email: berkimarton@yahoo.com  
 
2 Erre kiváló példaként szolgálnak a jelen kötet tanulmányainak alapjául szolgáló konferencia-előadások, 
valamint az ezeket követő viták is.  
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Kutatásom alapját a koncepció megszületése óta napvilágot látott nagyszámú 

tudományos publikáció áttekintése képezte, jelen tanulmány célja azonban kettős. Egyrészt a 

kritikai diskurzuselemzés, mint módszer alkalmazhatóságát vizsgálja a társadalomföldrajzi 

diszciplínában (ebben az értelemben tehát egyfajta módszertani próbálkozásnak tekinthető), 

másrészt arra a kérdésre keresi a választ, hogy kizárólag egyetlen OTK-ról, avagy sokkal 

inkább OTK-król beszélhetünk, azaz egyazon fejlesztési dokumentum interpretációja miként 

változik időről-időre, szerzőről-szerzőre, valamint diszciplínáról-diszciplínára? Másként, más 

terminológiát használva ír-e róla ugyanazon szerző az 1970-es években, a rendszervált(oz)ás 

után, netán az EU-csatlakozást követően? Ugyanazon dokumentumnak mely tartalmi elemeit, 

előnyeit és/vagy hátrányait emelik ki a különböző tudományterületek képviselői? Az adott 

diszciplína vizsgálati fókuszának fényében változik-e az OTK megítélése?  

A fenti kérdésfelvetések alapján az irodalomfeltáró munkám során szerzett 

tapasztalataimat három fő vizsgálati tengelyben határoztam meg; (1) az OTK megítélésének 

időbeli változása, (2) az OTK-ról folyó (tudományos) diskurzus terminológiájának 

átalakulása, valamint (3) az OTK jelentése, jelentősége a különböző diszciplínákban.  

 

Diskurzusok, diskurzuselemzés 

 

A társadalom- és bölcsészettudományokban a diskurzusokat olyan intézményesült 

gondolkodási módoknak tekintik, amelyek megszabják, hogy egy adott témáról mit szabad 

mondani. Reprezentációk sorozata révén alakulnak ki (és formálódnak), amelyek során az 

egyes fogalmak jelentései folyamatos változáson mennek keresztül. A diskurzusok közös 

jellemzője a heterogenitás (sosem köthetők kizárólag egy személyhez vagy intézményhez), a 

szabályozottság (belső szabályrendszerüket minden esetben markáns véleményformáló erők 

határozzák meg), a beágyazottság a tágabb kulturális, gazdasági, politikai stb. kontextusba, 

valamint a szituált jelleg, azaz az időről-időre és helyről-helyre változó értelmezések, 

jelentések (Gregory et al. 2009, 166-167).  

A diskurzuselemzés (a diskurzusok kritikai elemzése) a szövegek puszta strukturális, 

mondattani elemzésén – tehát a hagyományos nyelvészeti vizsgálódáson – túl a szerzők 

(tágabb értelemben; a diskurzusban résztvevők) társadalmi, pszichológiai jellemvonásait is 

igyekszik feltárni. E kritikai eljárás természetesen magában hordozza a szubjektivitást, az 

ehhez hasonló tudománytörténeti vizsgálódásoknak azonban nem is lehet céljuk egyfajta 

„objektív képet” adni vizsgálatuk tárgyáról. A módszer a társadalom- és 

bölcsészettudományok rendkívül széles körében ismert, többek között a nyelvészetben, 
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szociológiában, társadalomföldrajzban, kulturális antropológiában, kommunikáció-

tudományban és kognitív pszichológiában alkalmazzák. Számos változata, „iskolája” létezik, 

tanulmányomban a francia történész-filozófus, Michel Foucault által képviselt vonalat vettem 

irányadónak (a diskurzusokkal kapcsolatban ld. Foucault 2000; 2002). Hazánkban a módszer 

alkalmazására a társadalomföldrajzi diszciplínában mindezidáig kevés példát találunk3 

(kivételként említhetők; Jankó–Móricz–Pappné Vancsó 2010; 2011).  

Munkám elméleti alapjaként főként Foucault azon koncepciójára támaszkodtam, 

amely komplex rendszerek (s közvetett módon a tudományos tudás) rétegzettségére, valamint 

ezen rétegek feltárására és leírására irányul. Ennek kapcsán egy háromszintes, ám elemeiben 

szervesen egymásra épülő viszonyrendszert határoz meg, melynek szintjei a következők 

(Foucault 2002, 50 alapján);  

– Elsődleges (valós) viszonyok rendszere:  

Kapcsolatok a valós világban (a vizsgált tárgyon belül).  

– Másodlagos (reflexív) viszonyok rendszere:  

Miként konceptualizáljuk az elsődleges kapcsolatokat?  

– Harmadlagos (diszkurzív) viszonyok rendszere:  

Hogyan interpretálják az emberek e koncepciókat?  

 

Az OTK-ról folyó (tudományos) diskurzus 

 

Foucault fent bemutatott hármas koncepcióját az 1971-es OTK-ra adaptálva (1. ábra), 

a következőképpen vizsgálhatjuk a dokumentumot. Az elsődleges (valós) viszonyok 

rendszerét ebben az esetben a minket körülvevő földrajzi térben levő településeink, valamint 

az ezek közötti kapcsolatok összessége (azaz maga a mindennapi élet) alkotják; az emberek és 

termékek áramlása, az információk cseréje, a településeket összekötő infrastruktúra stb. E 

valóságot kísérlik meg időről-időre a szakemberek (legtöbb esetben politikai megrendelésre 

és/vagy nyomásra) különböző időtávú tervek, koncepciók, stratégiák formájában leképezni. 

Ez a folyamat azonban szükségszerűen generalizálással, a valóság totalizálásával jár. 

Esetünkben tehát a másodlagos (reflexív) viszonyok rendszere maga az 1971. évi Országos 

Településhálózat-fejlesztési Koncepció, azaz településhálózatunknak a jövőbeni tervezhetőség 

érdekében történő (s ugyancsak tervezőasztalon megszületett) konceptualizációja.  

                                                           
3 Olyan kutatásra azonban találunk példát, amelynek szerzője nem utal a diskurzuselemzés módszerére és 
módszertanára, ám munkájában lényegében ezt alkalmazza; tanulmányában Czirfusz (2010) Pierre Bourdieu 
tudományszociológiai (mező-)koncepcióját felhasználva az 1960-as évek két kandidátusi védése kapcsán folyó 
gazdaságföldrajzi diskurzust (opponensi véleményeket, jegyzőkönyveket, kapcsolódó szakirodalmat) elemezte.  
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A harmadlagos (diszkurzív vagy beszéd-) viszonyok rendszere az 1971-es OTK 

esetében a fejlesztési dokumentummal kapcsolatban megfogalmazott (bárminemű) reakciók 

rendkívül széles skálája, legyenek azok bármilyen formában elhangzott vagy megjelent, a 

koncepciót elmarasztaló vagy éppenséggel annak erényeit hangsúlyozó vélemények. 

Lényeges kiemelnünk, hogy e három viszonyrendszer létrejöttében fontos szerepet játszik a 

sorrendiség; egy (majdani) diskurzus kialakulásához elengedhetetlen a másodlagos viszonyok 

rendszerének megléte, vagyis a minket körülvevő valóság konceptualizációja, a világ 

„elméletekbe helyezése”.  

 

 

1. ábra: Az elsődleges (valós), másodlagos (reflexív) és harmadlagos (diszkurzív) viszonyok rendszere az 
1971-es OTK példáján. Forrás: Foucault (2002, 50) alapján saját szerkesztés. (Systems of primary [real], 
secondary [reflexive], and discursive relations on the example of the 1971 National Settlement Network 

Development Concept. Source: after Foucault [2002, 50], developed by the author.) 
 

A foucaulti reflexív viszonyok rendszerét, esetünkben a hazai településhálózatot 

„leíró” koncepciókat, ezek megszületését és megvalósulását (vagy éppen ellenkezőleg; meg 

nem valósulását), valamint előnyeit és hátrányait számos kutatás, tanulmány elemezte és 

elemzi napjainkban is. Kutatásom célja éppen ezért a harmadlagos (diszkurzív) viszonyok 

rendszerének vizsgálata, amely egyelőre nem képezi a hazai településföldrajzi diszciplína 

integráns részét.  
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A módszer alkalmazhatóságának vizsgálatakor ugyanakkor rendkívül fontos, hogy 

tisztában legyünk annak korlátaival is. Amint az előzőekben utaltam rá, a diskurzust 

(ki)alakító vélemények rendkívül sokrétűek lehetnek; az 1971-es OTK esetében például a 

különböző felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek folyosóin folytatott eszmecseréktől a 

lektorált folyóiratokban publikált tanulmányokon át egészen az internetes fórumokon, 

blogokban megfogalmazott véleményekig terjedhetnek. Munkámban e szerteágazó diskurzus 

egy szűkebb szeletére, kizárólag a tudományos folyóiratokban megjelent cikkekre, 

tanulmányokra hagyatkoztam. E forrásokban kétségkívül „cizelláltabb” állásfoglalásokkal, 

véleményekkel szembesülünk, mint néhány fenti példánkban (heves folyosói beszélgetések 

alkalmával, anonim fórumbejegyzésekben stb.), azonban az is kétségtelen, hogy így a 

diskurzus egy jól definiálható, viszonylag egyszerűen körülhatárolható részének vizsgálatára 

nyílik lehetőségünk.  

Továbbá tanulmányom (vállaltan) csak az OTK-ról folyó diskurzus legfőbb jellemzőit 

mutatja be, ebben az értelemben tehát mindössze egyfajta „metanarratívát” (Lyotard 1984) 

nyújt az immár négy évtizeden átívelő szakmai vitáról. A kutatás csak valódi 

„mélyfúrásokkal”, azaz a diskurzus feltárása során áttekintett publikációkból átvett hosszabb 

lélegzetvételű, szó szerinti idézetekkel (tehát nem tendenciózusan, 1-1 mondat kiragadásával), 

valamint a szerzők mindenkori véleményének ütköztetésével lenne teljes, jelen tanulmány 

terjedelmi korlátai azonban ezt nem teszik lehetővé4. Ezen megfontolások alapján kizárólag 

az előzetesen kijelölt három fő tengelyt figyelembe véve, a diskurzus általam legfontosabbnak 

vélt jellemzőire fókuszáltam.  

 

A diskurzuselemzés tapasztalatai – Főbb tendenciák a szakirodalomban 

 

A koncepció megítélésének időbeli változása 

 

Elsőként azt vizsgáltam, hogy a diskurzusban miként jelenik meg az időbeliség, azaz 

hogyan változott a dokumentum szakmai megítélése megszületésétől napjainkig. Foucault 

(2002) szerint a tudománytörténeti vizsgálódás során nem a folytonosságot, a linearitást kell 

keresni, hanem a töréspontokat. Az 1971 óta eltelt négy évtizedet két markánsan elkülöníthető 

szakaszra osztja a rendszervált(oz)ás, így e két éra elkülönítése mindenképpen indokolt. A 

                                                           
4 Részben ezért láttam indokoltnak, hogy irodalomjegyzékemet – rendhagyó módon – két részre osztva 
közöljem; a diskurzuselemzés módszere kapcsán felhasznált szakirodalmat követően, külön blokkban tüntettem 
fel az 1971-es OTK-val foglalkozó forrásokat, publikációkat. Kutatásom során ezek alapján kíséreltem meg 
képet alkotni a negyven éve folyó szakmai diskurzusról.  



6 
 

szocialista és poszt-szocialista időszak viszonyát tárgyaló irodalom5 egyik legalapvetőbb 

kérdése, hogy a kettő között markáns törés (azaz a szocialista múlttal való azonnali és 

teljeskörű szakítás), avagy sokkal inkább egyfajta fokozatos átmenet figyelhető-e meg? 

Vizsgálatomban tehát azt igyekszem feltárni, hogy a hazai szakmai körökben mennyiben esett 

más megítélés alá a koncepció a szocialista időszakban, majd azt követően, a poszt-szocialista 

éra éveiben.  

Az 1970-es évtizedet (azaz az OTK „aktív periódusát”) a tudományos diskurzusban a 

koncepció döntően pozitív megítélése jellemezte, az akkori politikai akaratot (is) megtestesítő 

dokumentummal való nyílt szembehelyezkedés egyelőre nem jelent meg markánsan az 

irodalomban6. A 80-as évtized azonban már jelentős változásokat hozott e téren; az egyre 

nagyobb számú (és egyre élesebb) kritikák nyomán végül 1985-ben került sor a koncepció 

felülvizsgálatára és módosítására (12/1980-85. OGY határozat), így valamivel több, mint egy 

évtized volt az az időszak, amikor az OTK – eredeti formájában – valóban „érvényben volt”, 

„működött”. (Ennek fényében különösen érdekes, hogy milyen heves szakmai és közéleti 

vitákat váltott ki a dokumentum, milyen hosszan tartó „utóélete” volt, illetve van még ma is.) 

Az 1990-es, azaz a rendszervált(oz)ást követő évtized során a szakemberek az előzőeknél is 

kritikusabb hangon nyilatkoztak a koncepcióval kapcsolatban, elsősorban annak hibáira 

hívták fel a figyelmet. Ez vélhetően annak az általános (politikai) gyakorlatnak is betudható, 

miszerint az „új demokráciák” – a múlttal való bárminemű kontinuitásnak még a látszatát is 

kerülendő – gyakran konzekvensen a korábban fennálló renddel szemben definiálják 

önmagukat.  

Az alapvetően elutasító 90-es éveket követően újabb érdekes „fordulatnak” lehetünk 

szemtanúi; az ezredforduló utáni időszak publikációit számos esetben a dokumentum 

„újrafelfedezése”, értékeinek újbóli hangsúlyozása, aktualizálásának szükségessége, Faragó 

(2006, 83) szavaival egyfajta „‘retro’ területfejlesztési politika” jellemzi. Ez a folyamat 

egyébiránt időben nagyjából egybeesik napjaink néhány hasonló tervének, koncepciójának – 

pl. az 1971-es OTK bizonyos elemeivel kísérteties hasonlóságot mutató 2007-es „Pólus 

Programnak” – az előkészítésével, megszületésével. E figyelemreméltó párhuzamon túl 

általánosságban is kijelenthető, hogy az OTK-val kapcsolatos viták rendre az új, országos 

                                                           
5 A számos diszciplínát érintő témakör rendkívül szerteágazó irodalommal rendelkezik, az átfogó munkák közül 
ld. Verdery 1996; Burawoy–Verdery 1999; Herrschel 2007 köteteit.  
 
6 Természetesen már az 1970-es években is megfogalmazódtak bizonyos kritikák a koncepcióval kapcsolatban, 
ezeket azonban jobbára a partikuláris esettanulmányokban (pl. konkrét települések vonzáskörzet-kutatásaiban) 
találjuk. A dokumentum egészével foglalkozó írások ekkor még döntő többségükben pozitív módon vélekedtek 
az OTK-ról.  
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fejlesztési dokumentumok szakmai megalapozása és megjelenése kapcsán lángolnak fel, a 

köztes „csendesebb időszakokban” az 1971-es koncepcióról is kevesebb szó esik, a diskurzus 

tehát egyfajta periodicitást mutat.  

Mindezek alapján látható, hogy a dokumentum szakmai megítélése, valamint a hozzá 

kapcsolódó kutatói attitűdök a vizsgált időszakban rendkívül változóak/változékonyak voltak. 

Megállapítható továbbá, hogy a rendszervált(oz)ás e tekintetben nem jelenik meg sajátos 

foucaulti töréspontként, hiszen az OTK-hoz való viszonyt – a hazai gazdaság és kultúra 

számos egyéb területéhez hasonlóan – sokkal inkább a fokozatos átmenet jellemezte. Nem 

egyértelmű képpel van tehát dolgunk, amely a szocializmusban magasztalja, azt követően 

pedig élesen elhatárolódik a koncepciótól; a diskurzus időbeliségét vizsgálva a már 

meglehetősen kritikusnak mutatkozó 1980-as évek egyfajta „puffer-zónaként” jelennek meg, 

napjaink tudományos diskurzusában pedig egyértelműen kimutathatók a dokumentum 

„szakmai rehabilitálására” irányuló törekvések.  

 

A terminológia átalakulása 

 

Az időbeliség feltárásán túl a kutatói nyelvhasználat, tudományos terminológia 

vizsgálata is számos érdekes konzekvencia levonására nyújt lehetőséget; a diskurzus 

természetesen ebből a szempontból sem tekinthető homogénnek. Az 1970-es (és kisebb 

mértékben az 1980-as) évek publikációiban az akkori politikai-, szakmai- és közbeszédet 

egyaránt jellemző szóhasználat figyelhető meg, gyakoriak pl. a „felszabadulás”, a 

„népgazdaság”, a „termelőerők” és a „tőkés országok” kifejezések, nagy hangsúlyt kap a 

„vidék iparosítása”, tágabb kontextusban pedig a „szocializmus építése” jelenik meg távlati 

célként. A szocialista időszak egészét jellemző beszédmód a rendszervált(oz)ást követően 

egycsapásra, nyomtalanul tűnik el, e tekintetben tehát – előző, általános megállapításunkkal 

szemben – mégis markáns törésvonalnak számít az 1989-es év.  

Az ezredforduló környékétől újabb „váltásnak” lehetünk szemtanúi; az elmúlt 10 év 

során fokozatosan a mai szakmai- és politikai beszédmódra egyaránt jellemző „EU-konform” 

terminológia jelenik meg, a korszak legfontosabb kulcsszavai közé tartoznak pl. a „régiók”, a 

„ fenntarthatóság”, a „versenyképesség”, valamint a „kohézió” és a „területi harmónia” 

megteremtése. E terminológiai változások hátterében legnagyobb részben vélhetően a tágabb 

– politikai, gazdasági, kulturális stb. – kontextus (többszöri) megváltozása áll. A koncepció 

1971-es megszületésekor természetesen nem volt prognosztizálható, hogy közel két 

évtizeddel később politikai/gazdasági rendszervált(oz)ásra kerül sor, 2004-ben pedig – az 
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egykori „keleti blokk” több más országával együtt – hazánk is csatlakozik az Európai 

Unióhoz.  

A tudományos diskurzus figyelemreméltó jellemzője továbbá, hogy találunk olyan 

kulcsszavakat, hívószavakat is, amelyek nem korszak-specifikusak; a „növekedés”, 

„ tervezés”, „ fejlesztés” stb. kifejezések a vizsgált időszak egészében hangsúlyosan jelen 

vannak, e tekintetben tehát nagyfokú hasonlóság mutatkozik az államszocialista éra és a 

jelenlegi „EU-korszak” célmeghatározásaiban, illetve az ehhez kapcsolódó szakmai 

szóhasználatban. A szövegek dekonstrukciója (Derrida 1998) révén lefejthető a korszak(ok) 

uralkodó (politikai) ideológiája, illetve az olyan rárakódott, többé-kevésbé „készen kapott” 

fogalmaink, mint a fejlődés, az eredet, a hagyomány, így az 1971-es OTK, valamint napjaink 

EU-s dokumentumainak „koncepcionális magja” számos rokon vonást mutat.  

 

Diszciplináris értelmezési különbségek 

 

Vizsgálatom harmadik fő tengelyeként a különböző tudományterületek „OTK-

olvasatainak” megismerésére, valamint a főbb diszciplináris törésvonalak feltárására tettem 

kísérletet. Az „utazási metafora” és a „szituált tudás” kérdésköre (Gregory 1994) nem 

kizárólag a valós (földrajzi) térben, hanem a diszciplináris térben is értelmezhető; ugyanazon 

dokumentum a különböző tudományterületeken más-más „szűrőkön” megy keresztül, ennek 

megfelelően interpretációja is eltérő.  

A (település)földrajzosok írásainak talán legfontosabb sarokpontja a falvak (különösen 

az aprófalvak) elnéptelenedésének problematikája, ennek egyik visszatérő motívuma az ún. 

„Gyűrűfű-szindróma”. Emellett – különösen a rendszervált(oz)ást követően – a szocialista 

időszak „csinált városainak” kérdésköre, valamint az 1990 utáni, minden addiginál gyorsabb 

tempójú várossá nyilvánítási folyamat kritikája is rendkívül hangsúlyosan jelen van az OTK 

kapcsán folyó településföldrajzi diskurzusban (ez utóbbi témakör azonban szintén nagyfokú 

periodicitást mutat).  

A területfejlesztés és urbanisztika által képviselt „felülnézeti” szemléletmód 

kritikájaként a hazai szociológusok már a 80-as évek elején felhívták a figyelmet az országos 

szintű (makro)tervezés veszélyeire, valamint arra, hogy az esetek döntő többségében inkább 

helyi, mikroszintű kezelési módokat kellene alkalmazni (amelyhez a társadalomtudományokat 

jellemző „alulnézeti” kutatások szükségesek). Ugyancsak rámutattak arra, hogy „a települések 

hierarchikus elrendeződése kedvezőtlenül befolyásolja a társadalmi rétegek térbeli 

elrendeződését”, „ a társadalmilag hátrányban levők (…) a rosszabb felszereltségű 
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térstruktúrákban laknak” (Szirmai Viktóriát idézi Preisich 1984, 20-21). Kevésbe explicit 

módon, ám szintén az építészeti-urbanisztikai szemléletmóddal szembeni kritikaként 

fogalmazódott meg, hogy az 1980-as évekig a településfejlesztést „túlságosan műszaki 

oldalról közelítettük meg”, ennek következtében „[e]gész urbanizációs folyamatunk 

társadalmi és gazdasági megalapozása hiányos volt” (Preisich 1984, 15).  

Több tanulmány a napjaink kurrens vizsgálati irányának számító hálózati megközelítés 

(Gregory et al. 2009, 498-499) egyik korai előképét látja az 1971-es OTK-ban. E vélemények 

szerint a dokumentum valójában nem is településfejlesztési, hanem sokkal inkább 

hálózatfejlesztési koncepciónak tekinthető, ily módon a hazai településhálózatban 

bekövetkezett (és később sokak által élesen kritizált) változások csak részben írhatók az OTK 

számlájára. Látható tehát, hogy maga a koncepció más-más érvek mentén egyaránt 

„támadható” és „védhető”; szakmai megítélése nagyban függ attól, hogy az egyes diszciplínák 

képviselői ugyanabban a dokumentumban mit láttak (és láttattak).  

 

Összefoglalás, lehetséges jövőbeni kutatási irányok 

 

Tanulmányomban az 1971. évi OTK „utóéletét” vizsgáltam, azt a folyamatot, melynek 

során a dokumentum a körülötte kibontakozó szakmai viták nyomán „önálló életre kelt”. A 

diskurzuselemzés tapasztalatait összegezve megállapíthatjuk, hogy (1) a koncepció megítélése 

a megszületése óta eltelt négy évtized során rendkívül változó volt, (2) a vizsgált időszakban a 

diskurzusra jellemző terminológia (főként a tágabb kontextus többszöri megváltozásának 

hatására) gyökeresen átalakult, valamint (3) az egyes diszciplínák más-más módon értelmezik 

(és értékelik) a dokumentumot, azaz OTK helyett sokkal inkább OTK-król beszélhetünk.  

A kutatás sajátos „melléktermékeként” kijelenthetjük továbbá, hogy a kritikai 

diskurzuselemzés módszere (remélhetőleg e kutatás tanúsága szerint is) kiválóan alkalmas a 

hazai társadalomföldrajzi diszciplínában folyó viták, csatározások és elméleti kérdések 

vizsgálatára. Az eddig sajnálatosan kevés számú hazai alkalmazás ellenére a módszer számos 

perspektívát kínál. Nem kizárólag az 1971-es OTK-hoz hasonló (hazai és Európai Uniós) 

tervezési- és fejlesztési dokumentumok új szempontú vizsgálatára nyújt lehetőséget, hanem – 

a diskurzus fogalmát e cikk kereteinél tágabban értelmezve – akár a földrajzi tankönyvekről, 

térképekről, térképsorozatokról, a tudományos ismeretterjesztésről folyó viták, valamint a 

tudományos konferenciákon, online szakmai felületeken vagy internetes blogokon folyó 

diskurzusok elemzésére is alkalmas lehet. Számos ígéretes tématerület kínálkozik tehát, ezek 

kritikai szempontú feltárása azonban egyelőre még várat magára.  
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