
1939 - „A közeli és távoli falvakból idesereglő diáksereg és a magyarral testvéri egyetértésben 
együttéló'sváb szülők gyermekei ugyanazon gondolatnak lettek hordozói... A sváb származásit diáksereg 
minden tagjában ébresszük fel a sorsközösség tudatát. Ez a haza egyik idegenajkú fiát sem bántja, de 
elvárja, hogy a magyar hazát ismerje és tisztelje." 

1940 - „Nincs köztünk korkülönbség, nem választ el egymástól rang és társadalmi állás, nincs 
szerencsefia és nincs elhagyott. Mindnyájan egyek vagyunk." 

3. Koritsánszky Ottó gazdag és önzetlen életútjának a befejezése szomorú és tragikus. Az 
1950-es évek elején gyógyszertárát elvették és államosították. Ezután „öregen, gyenge 
egészséggel patikába állt kiszolgálónak; szolgált zúgolódás nélkül, amíg betegsége le ne vette lábáról" -
jegyezte fel egyik barátja. Vagyon, egészség nélkül maradt súlyos betegségével. Halálos ágyán 
a következő' szavakkal búcsúzott el lelki vigasztalójától: „Alig hagyok mást magam mögött, mint 
az emlékemet. Meghagytam, hogy öcsém fiának adjanak át három okmányt: a 14 aranyat nyert 
pályamunkámról szóló elismerő oklevelet; az «Aranykalász» gyógyszertár megnyitásának okmányát, -
és a szegénységi bizonyítványomat." 

Koritsánszky Ottó 1952. november 26-án halt meg Nagyszékelyben. Élt 70 évet. „Finomlelkű, 
tiszta életű és szavakban tiszta ember... Szerénységével sohasem kereste a feltűnést. Minden egészséges 
kezdeményezés számíthatott közreműködésére és megértő anyagi támogatására is" - olvasható az 
egyik nekrológban. 

Születésének 115. és halálának 45. évfordulója alkalmából hajtsunk fejet példamutató élete 
előtt, és őrizzük meg Koritsánszky Ottót emlékezetünkben. 
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Magyarország térszerkezetének 
változási irányai1 

A korai történelem és az ember első megjelenésének nagy korszakairól szóló előadás után 
szeretnék több ezer évet átugrani és eljutni a '90-es évek Magyarországára. Bemutatni 
mindazokat a változásokat, amelyek Magyarország térszerkezetében, a magyar területi 
struktúrában lezajlottak, illetve megítélésünk szerint lezajlanak majd az ezredfordulón táján. 

A térszerkezet az ország településhálózata, térbeli elrendeződése. Olyan egység, ami a 
gazdaság új növekedési forrásává válhat, hiszen rendkívül sok tartalékot, megújítási 
lehetőséget tartalmaz. A területi tudomány, a '70-es években kezdett Magyarországon 
megjelenni és azt próbálja vizsgálni, hogy a társadalmi-gazdasági változás és a tér, a területi 
helyzet, a földrajzi adottságok között milyen kapcsolatrendszer van. Egyáltalán miként 
befolyásolja a politika és a gazdaság elrendezése ezeket a kapcsolatokat. Miként lehet ezeket a 
viszonyokat úgy alakítani, hogy a különböző terekben és különféle helyeken élő emberek, 
közösségek jól érezzék magukat, megfelelő ellátásban részesüljenek, megfelelő körülmények 
között tudják funkcióikat gyakorolni. Ez a tudományterület a '80-as években aztán egyre 
intenzívebb ismereteket ad, egyre több oldalról próbálja leírni a Magyarországon 
megfigyelhető területi folyamatokat. A '90-es években jut el reneszánszára, hiszen az 

1 A XXV. Honismereti Akadémián, Győrben 1997. július l- jén elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
(Szerk) 
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önkormányzati rendszer megjelenésével egyre több új megállapítást tesz arra, hogy a területi 
adottságok és a társadalmi-gazdasági viszonyok hogyan alakíthatók, miként befolyásolhatók. 
Erró'l szeretnék Önöknek áttekintést adni előadásom első részében, majd a második részben 
arról, hogy az a területi politika, ami a térbeli elrendezést próbálja orientálni, milyen új 
elképzelésekkel rendelkezik. A harmadik részben pedig azt szeretném fölvillantani, hogy 
milyen új konfliktus-helyzetek alakulnak ki Magyarország területi szerkezetében az 
ezredfordulón és azután, és ezek feloldása miként képzelhető el. 

1. A gazdasági és a társadalmi-politikai változások megváltoztatják a tér értelmezését, 
hiszen míg korábban a gazdaság minden egyes részében ugyanazok az elvek, költségek, 
megítélési módon működtek, addig a piacgazdaság megjelenésével egy térgazdasági reláció 
jön létre. Ez a térgazdaság azt jelenti, hogy változnak a bérek, változnak a költségek, változnak 
a megélhetés viszonyai. Például mennyire különböznek a távfűtés árai az ország különböző 
településein! A piaci viszonyok térben nagyon átrendezik az országot, némely terek 
fölértékelődnek, például az osztrák határ menti térség, más terek pedig radikálisan leépülnek, 
mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj Zemplén megye térsége. Másik átrendező 
elv az, hogy a szereplők köre radikálisan megváltozott. Míg korábban nagyon kevés szereplő 
próbálta a térbeli folyamatokat irányítani, szabályozni, addig most rendkívül sok szereplő 
bukkant föl. A gazdaság szereplőinek száma a korábbi néhány ezerről - a "80-as években 2500 
gazdasági szervezet volt Magyarországon - napjainkra 100 ezres nagyságrendre nőtt, 
százezernél több gazdasági szervezet van az országban. Ezeknek egészen más érdekeik, 
kapcsolataik, kötődéseik, együttműködéseik alakultak ki. De nem csak a gazdaság szereplőiek 
száma változott meg, hanem az önkormányzatok is mint új szereplői kör bukkannak elő, 
hiszen ma Magyarországon 3168 önkormányzat működik. Megjelennek a nonprofit szer-
vezetek, megjelenik a társadalmi szervezetek egyre szélesebb köre, mindezek különféle 
véleményeket, akaratokat formálnak meg a területi rendszerben. Teljesen ú j szemlélet, új 
gondolkodásmód bukkan föl, mégpedig a munkaerő képzettsége, szaktudása, ami igen 
jelentős térbeli átrendeződést eredményez. Nem tudtuk eddig mit jelent a képzett munkaerő, 
nem tudtuk mit jelent a polgári mentalitás és beállítódás, és hogy mindez milyen értékes a 
befektető számára. 

Példát szeretnék elmondani, Győrben van az Audi-gyár. Ez nagyon híres német konszern, 
amelynek rendkívül jelentős gyára van itt, 100 ezer motort gyártanak, és 1997 októberétől 50 
ezer sportautó gyártását kezdik meg. A gyár Győrbe való településének az egyik 
meghatározó oka volt, hogy itt rendelkezésre állt az a képzett munkaerő, amely korábban a 
Vagongyárban és más iparüzemben dolgozott. A magyar viszonyok jók, „kedvezőek" a bérek, 
alacsonyak a költségek más nyugat-európai, sőt kelet-európai országokhoz mérten. Ma már a 
gondok nagy része az, hogy a képzett munkaerőt keresni kell. Olyat, amelynek van ipari 
termelési tapasztalata, oda tud állni 6-tól 2-ig a szalag mellé, és igenis végig tudja dolgozni ezt 
az időszakot. Fegyelmezettség, kitartás van benne, újítani képes, új ötletekkel tud előállni. 
Ilyen munkaerő ma már kevés van Győr és térségében, de ugyanilyen probléma figyelhető 
meg Székesfehérváron is. Az ún. székesfehérvári modell nagy kifulladását jelenti az, hogy már 
nincs ilyen jellegű munkaerő. A humán tőkének, a képzettségnek, a tudásnak, az ismereteknek 
óriási jelentőségük van a gazdaság fejlődésében. 

Fontos tényező a település-infrastruktúra, tehát azok a létesítmények, ellátó rendszerek, 
amik az életünket szolgálják. Az ezzel való ellátottság, felszereltség színvonala szintén 
átrendező erő, másként vonzza oda a befektetéseket, a gazdaság, a területfejlesztés szereplőit. 
Azok a települések, ahol ezek rendelkezésre állnak, a telepítés szempontjából preferálásra 
kerülnek, ahol nem, vagy kevésbé vannak jelen, azokat a térségeket a befektetők elkerülik. 
Ismeretes, hogy külföldi tőke térbeli megjelenése nem, vagy csak kevéssé lépi át a Dunát, 
hiszen a közlekedési hálózatok fejletlensége, az infrastrukturális rendszerek elmaradottsága 
nem teszi lehetővé, hogy az új technológia, a tudás, az ismeretek, az új kapcsolatok 
kedvezőtlen felszereltségű tereken megjelenjenek. 

Fölértékelődött a helyi társadalom szerepe, és itt az Önök tevékenysége, a honismeret is 
rendkívül meghatározó, hiszen annak a helynek, ahol élünk az értékei lehetnek az új 
fejlesztési források. Nagyon érdekes fejlesztési tendencia figyelhető meg. A '90-es évek 
közepétől, egyre erőteljesebben jelennek meg intézetünkben nagyvárosok, kisvárosok, 

59 



nagyközségek, kistérségek, hogy segítsünk elkészíteni a fejlesztési elképzeléseinket. Meg 
akarják fogalmazni a jövőképüket. Segítséget kérnek abban, hogy áttekintsék milyen 
erőforrásaik vannak, hogyan lehet ezeket versenyképessé tenni. A helytörténetnek és 
általában a honismeretnek nagy szerepe van abban, hogy segítsen föltárni az adottságokat, 
majd ezeknek az értékeknek a piacosítását, a versenyfeltételeit aztán már különféle 
közgazdasági, gazdasági tényezőkkel lehet alakítani. A XXI. századi új fejlesztési politikák 
lényege a hely adottságának, a hely értének felismerése. Azok az értékek, amiket „helyben" 
termelnek meg, amiknek különlegessége, mássága van. A rábaközi uborka helyi specialitása a 
Rábaközben maradjon, de csak úgy tud az a Rábaközben maradni, ha versenyképes a belőle 
készült termék. Hiába jó az az uborka, ha azt már gyár dolgozza fel és az bocsátja piacra. 
Fontos, hogy a Rábaköz hangulatát, a jellegét határozza meg, ott kerül üvegbe, ott dolgozzák 
ki a marketingstratégiáját, ott váljék igazán értékké. Ha bemegyünk Londonban, Bécsben, 
vagy Párizsban egy üzletbe és meglátjuk a rábaközi uborkát egy formatervezett üvegben, 
akkor tudjuk, hogy az egy vidéket, egy tájat, tehát egy hely értékét tükrözi. Tessék megnézni 
erre vonatkozólag a magyar bor új reneszánszát. Csodálatos boraink, amik év- századokon 
keresztül híresek voltak, az elmúlt 50 évben nem kerültek egyetlenegy külföldi borüzletnek a 
polcára, vagy pedig a polcok alján voltak a bolgár borok mellet. Ma már versenyképesek a 
legfinomabb francia és olasz borokkal. A tájat, a térséget tükrözik, megjelenik sajátos 
arculatuk, piacképessé váltak, mert a helyi értéket is lehet versenyképesen eladni. 

Végezetül új tényezőre hívom fel a figyelmüket. Arra, hogy verseny alakul ki a települések 
között. Harcolnak egymással az erőforrásokért, a befektetőkért. Harcolnak azért, hogy 
emberek települjenek oda, olyanok, akik adót fizetnek, akik valamilyen módon hozzájárulnak 
a település fejlesztéséhez. Ez a verseny pozitív és előremutató. Persze káros hatása is lehet, 
azonban látni kell, hogy ebben a versenyben hosszú távon kell gondoskodni, stratégiákat kell 
kialakítani. Meg kell határozni, ki kell találni a helynek, a térségnek, a településnek, a régiónak 
az arculatát, ki kell találni sajátos karakterét. 

2. Tekintsük át, milyen átrendeződési folyamatok figyelhetők meg a magyar térszer-
kezetben. 

Elsőként nézzük meg a humán tőke néhány területi összefüggését Magyarországon. Az 
egyik tényező a népesség rohamos fogyása, egy Mosonmagyaróvárnyi város lélekszámával 
csökkenti Magyarország lakosságát (évente 30 ezer fő). Ez rendkívül kedvezőtlen demográfiai 
folyamat, ennek a térbeli elrendeződése is sajátos, hiszen az ország keleti, észak-keleti felében 
a népesség csökkenése mérsékeltebb, visszafogottabb, a viszonylag fejlettebb és gazdaságilag 
aktívabb régióban viszont a csökkenés egyre erőteljesebb. Főleg Budapest környékén erőteljes 
a munkaerőforrások csökkenése. A hosszú távú fejlesztéseknél számolni kell azzal, hogy a 
munkaerőforrásoknak 2010 után radikális csökkenése következik be. 

Másodikként nézzük meg azokat a tényezőket, amelyek a jövedelemtermelést illusztrálják. 
Hol állítják elő az országban a jövedelmet? Itt sem tudunk robbanásszerű átrendeződésről 
beszámolni, hiszen a jövedelmek - a területegységre jutó GDP (nemzeti jövedelem) - , az 
ország nyugati felében a megyék átlagában kedvező, míg az észak-keleti térségben rendkívül 
alacsony szinten van, de azt is látni kell, hogy a különbségek nem jelentősek. A nagy 
különbség a vidék és a főváros között figyelhető meg és ez az elkövetkezendő időszakban még 
növekedni fog. 

Még egy összefüggést érdemes a sok közül kiemelni, amely a modern gazdaság jegyeit 
tükrözi. A tercier gazdaság térbeli elrendeződésén ugyanaz az elgondolkodtató és veszélyes 
különbség figyelhető meg az országban. Az innovációs potenciál (megújulási képesség), azaz 
mindazok az intézmények, eszközök, tudás tekintetében, ami a műszaki fejlesztést, a 
kutatásfejlesztést, a felsőoktatást, a tudományos kutatást jelenti, óriási területi különbségek 
vannak az országban. Nem is területi ez a különbség, hanem a főváros és a vidék egyre 
radikálisabb elkülönülése tapasztalható. Változatlanul a főváros koncentrálja ezeket az 
erőforrásokat, decentralizáció nem történt. Például a magyar társadalomtudományi kuta-
tásoknak még mindig a 97 %-a Budapesten történik, de más tudományterületeken is 70-80 
%-os arányokat tapasztalhatunk, még csak el sem kezdődött a tudományos kutatás 
decentralizációja. Ennek káros gazdasági, társadalomfejlesztési, közösségfejlesztési hatásaira 
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föl kell hívni a figyelmet, hiszen valójában a felsőoktatás, a kutatás, fejlesztés volnának azok 
az erők, amik egy-egy térség számára új kiindulási pályákat, mozgástereket teremtenének. 

Az ország térszerkezete átrendeződik napjainkban, új térstruktúra .alakul ki. Az 
országhatártól Budapestig tartó közlekedési tengely mentén erős vállalkozási, gazdaságélénkítő 
rendszer kiépülése figyelhető meg. Itt gyorsabb a modernizáció, a gazdaság és a társadalom 
átállása egy korszerűbb szerkezetre. Kedvezőbbek a külföldi tőke fogadási feltételei. Ugyanez 
vonatkozik a Balatontól Budapestig tartó tengelyre, ahol részben a turizmus, részben pedig 
Székesfehérvár funkciói miatt ezek a folyamatok élénkek. Ezen kívül már csak szigetszerű 
innovációs pontokról beszélhetünk. Ilyen Pécs, Szeged és térsége, ahol ugyanezek a 
struktúrák megfigyelhetők, de például Pécs esetében inkább a szolgáltató-szektor dinamikus 
előretörése jellemző. Vannak ún. potenciális tengelyek, amiknél ugyanazok a jegyek még nem 
figyelhetők meg, de az átalakulás gyorsabb. Erőteljesebb vállalkozási környezet van, a 
társadalom polgárosodottsága, kapcsolati rendszere, az információk jelenléte is teljesebbek. 
Jellemzők ezek a jegyek az osztrák-magyar-szlovén határ menti térségre, az egész 
Duna-mentére, aminek a fölértékelődése vélhetően 2000 körül megtörténik. Ugyanezt 
mondhatjuk a Budapest-Kecskemét-Szeged vonalra, így értékelhető a Szolnokig tartó tengely 
is, vagy Békéscsaba, Gyula, valamint Debrecen és Nyíregyháza térsége, továbbá az M3-as út 
menti területek. 

A harmadik zóna, amit belső perifériáknak nevezhetünk olyan térségei az országnak, amik 
centrumhiányosak, az elmozdulás (pl. új vállalkozások jelenléte) rendkívül kismértékű, a 
városok nem tudják betölteni azokat a térségszervezői funkciókat, amiket nekik szántak, vagy 
szánnak. Sajnos a kisváros-hálózat teljesen leépül, szétesik, nem képes térségszervező lenni 
nem tudja azt a funkciórendszert kialakítani, működtetni, ami a városra hárul. Vannak 
úgynevezett külső perifériák, továbbá határ menti területek, ahol megítélésünk szerint nem 
várható hosszabb távon jelentős elmozdulás. Ilyen a horvát-magyar, a román-magyar, a 
jugoszláv-magyar, az ukrán- és a szlovák-magyar határ menti térségek. Ezeknél a 
területeknél periféria érintkezik perifériával, így nem lehetséges, hogy gyorsabb aktivizáció 
következzék be. Végezetül vannak úgynevezett válságterek. Ilyenek a nehézipar (Borsod, 
Nógrád), valamint a magyar agrárium válságterei. Az utóbbiak az Alföldön, főleg a 
Tiszántúlon azok a területek, ahol a magyar mezőgazdaság leépülése következtében 
munkanélküliséggel, megélhetési gondokkal, az életterek nagyfokú beszűkülésével lehet 
számolni. 

3. A területi szerkezet alakításánál két tényezőre fel kell hívni a figyelmet. Az egyik, hogy az 
önkormányzati rendszer nagy erőt adott a magyar térszerkezet átalakulásához. Talán senki sem 
gondolta, hogy az önkormányzati autonómia visszaállításával ilyen óriási energiák törnek 
felszínre. Nagy átrendeződések figyelhetők meg, hiszen a települések önmagukra találtak. 
Érdekes módon a kistelepülések azok, amelyek jobban meg tudták ismerni saját 
mozgásterüket, és elindult egyfajta új gondoskodás az ott élő emberekről. Tapasztalják a 
gázépítéseket, a szennyvízépítést, egyre több kapcsolat alakul ki. Teljesen más életterek 
indulnak meg, természetesen ebben is nagyok a különbségek. Problémája az önkormányzati 
rendszernek, hogy rendkívül drága. Sokat kell a költségvetésből nekünk polgároknak a 
struktúra finanszírozására fordítanunk. Önök is találkoznak nap mint nap az iskolák 
válságával, ami a demográfiai folyamatok elsődleges következménye, de az 
önkormányzatnak kell ezeket a problémákat valami úton-módon megoldani. Találkozunk 
gondokkal az egészségügyi ellátás területén, drága a nagy intézmények működtetése. Érdekes 
módon elindult az önkormányzatok között az egymásra találás, a kapcsolat építés, a kistérségi 
együttműködés. Ma már Magyarországon 200 körülire tehető a kistérségi együttműködések 
száma, amikor település településsel kapcsolatot épít, és megpróbál valamit közösen 
létrehozni. Nemcsak fejlesztést, hanem - reméljük a jövőben - intézmények közös fönntartása, 
működtetése is megvalósul. 

2000 után Magyarországon szükséges lesz egy közgazdasági reformra. Vélhetően a 3200 
település ilyen szinten történő működtetése nem biztos, hogy kívánatos, és nem biztos, hogy 
finanszírozható. Ennek a modelljére vannak elképzelések, de az alulról szerveződő egymásra 
találásokat kell segíteni. 
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A másik problémakör, hogy nagyon kevés az az eszközrendszer, ami a területfejlesztés 
rendelkezésére áll. Közvetlenül a területfejlesztést a GDP 0,2 %-a szolgálta, ez általában 12-15 
milliárd forint. Egy átlagos magyarországi középbank konszolidálására körülbelül ennyi 
összeget használnak fel - a nagybankok sokkal többe kerültek - , hogy aztán el lehessen őket 
adni. Ennyi jutott tehát évente arra, hogy a területi különbségek feloldódjanak. Persze, hogyha 
egybevesszük az infrastruktúrát, az úthálózat-fejlesztést és sok-sok más tényezőt, akkor jóval 
nagyobb az összeg, azonban közvetlenül csak ekkora összeggel tudtak gazdálkodni azok, 
akik egy-egy térséget fejleszteni, megújítani, bővíteni akarták. Kevés a területfejlesztést 
közvetlenül támogató forrás, és ez is centralizált volt hosszú éveken keresztül. Valahol 
Budapesten eldöntötték, hogy Héderváron - a szülőfalumban - milyen fejlesztést valósíthat 
meg az önkormányzat. Ne ott döntsék el, döntsék el talán itt a megyében, vagy döntse el a 
térség, és próbáljon meg a cél- és címzett támogatásoknál ebben részt venni, összefogva a 
környezetével. 

A változásokat serkentették és erőltette az Európai Unió elvárásai. Ezek meg-
fogalmazódnak már az újabb területpolitikában, ami decentralizációt próbál megvalósítani. A 
döntési jogosítványokat a megyei szintre helyezi, azonban ott is konfliktusok lehetnek, hiszen 
kineveznek egy szervezetet, amely a megyei szintű döntéseket hozza, megnő a helyi szereplők 
aktivitása. Az új területfejlesztési törvény szerepet ad a térségeknek, arra ösztönzi, hogy itt 
vannak a pénzek, próbáld meg magad fölhasználni. Ez a pénz még kicsi, de már elindulhat a 
szereplők közötti kommunikáció, az egymásra találás és ez nagy változás és nagyon 
előremutató mozgolódás. 

4. Azt hiszem idetartozó, hogy az ezredforduló néhány területi forrására fölhívjam a 
figyelmüket. A konfliktusok első nagy blokkja: az országon belül a kelet és a nyugat 
különbségének föléleződése. Várható, és nagyon határozottan prognosztizálható, hogy a 
nyugati és a keleti térségek között egyre erősebb lesz a különbség, egyre több viszály, egyre 
több érdekérvényesítési akció indul meg. Ennek már vannak jelei, hiszen például az M5-ös 
autópályának a lobbizása körül nagyon jól kimutatható a keleti politikai-gazdasági érdekek 
fölerősödése. A nyugati térségeknél ez most kezd kialakulni. Várható, hogy ezek már a 
politika szintjére is felkerülnek, és elindulhatnak a pártokon belül a regionalizálódási 
folyamatok. 

Nincs átfogó filozófia arra, hogy mit akar Budapest. Most alakul a Budapest-fejlesztési 
stratégia, olvastam több ilyen anyagot, de valójában nem tudjuk, hogy a közép-európai térben 
Budapestnek mi a szerepe. Pénzügyi központ, szolgáltató központ, kereskedelmi központ, 
logisztikai központ, oktatási-tudományos központ, kulturális központ? Még nem találták ki. 
Fontos lenne ez a számunkra, hiszen centralizált a regionális struktúra, onnan indult, oda 
kerül, onnan terül aztán szét az országba. 

A harmadik kérdéskör az, hogy erősen meg kellene jelennie az Európai Unióra való 
fölkészülésben a területi politikának, egyáltalán az Európai Unió normarendszerének 
alkalmazása és érvényesítése. Hiszen nem ugyanabba az Európai Unióba fogunk mi belépni 
valamikor 2002-2005 körül, mint amelyik most működik. Az teljesen már Európai Unió lesz, 
más kapcsolatokkal, rendszerekkel, kötődésekkel, és nekünk a fölkészülésben, annak az 
Uniónak a logikáját, intézményrendszerét, gondolkodásmódját kell elsajátítanunk. Távol van 
még tőlünk ez az elsajátítás, kevesen értjük vagy értik ezt az Uniót. Ha végeznének a 
felkészültség szintjéről vizsgálatokat és elemzéseket, kiderülne, hogy nem csak az 
intézmények, önkormányzatok nincsenek erre fölkészülve, hanem a lakosság fölkészültsége, 
ismeretei is rendkívül gyengék. Nagy álmokat kergetünk, holott kiderül, hogy ezek közül az 
álmok közül kevés lesz, ami valójában megvalósul. 

Végezetül a helyi társadalomról kell szólnom. Engedjék meg, hogy azoknak a tevé-
kenységeknek, amiket Önök folytatnak, a fölértékelődését emeljem ki. A helyhez kötődés, a 
településszintű identitás regionális alakításában rendkívül fontos az, hogy ilyen jellegű 
vizsgálatok, kutatások, feltárások follyanak, hiszen ezzel új erőforrásokat lehet kimutatni az 
adott térségek és területek, települések fejlesztéséhez. Azt hiszem, hogy nagy tartalékok és 
lehetőségek kínálkoznak a területi struktúrában. Ha erős helyi társadalmak jönnek létre, aktív 
helyi közösségek szerveződnek, akkor a megindult fejlődés még dinamikusabb lehet és a 
magyar modernizáció a következő évszázadban talán sikeresen befejeződik. 

Rechnitzer János 
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