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Áttekintés 

 

 

• Mit jelent az „egyenetlen földrajzi fejlődés”? 

 

 

• Mit jelent a „kritikai tudomány”? 

 

 

• Miért volna a koncepció „marxista propaganda”? 



A koncepció jelentése 

 

• Az „egyenetlen földrajzi fejlődés”  
(uneven geographical development) koncepciója: 

 

• a kifejezés NEM a térbeli egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos elméleti koncepciók összességére 
vonatkozik! 

 

• HANEM ezek közül a koncepciók közül 
kimondottan egyre, amelyet konkrétan így 
hívnak, és amely marxista 



Az elnevezés eredete és értelme 

Karl Marx  
(1818–1883) 

Friedrich Engels  
(1820–1895) 



A kapitalizmus „egyenetlen fejlődése” 

 

• A kapitalizmus fő célja:  
a tőkések profitjának 
növelése 
 

 

• Hogyan? 
  

 

• I. Minél olcsóbb termelés 

• 1. Munkások kizsákmányolása (+ennek fokozása) 

• 2. Technikai fejlesztés → élőmunka-igény csökkentése 
 

 

• II. Minél nagyobb értékesítés (← nagyobb fogyasztás) 
 

 



A kapitalizmus „egyenetlen fejlődése” 
 

• DE: a munkás munkaerő és fogyasztó is egyben!  
(kettős funkció) 
 

• Ha olcsóbban dolgoztatják, kevesebbet tud fogyasztani.  
Ha magasabb a bére, a fajlagos termelési költség nő. 
 

• A kapitalista rendszer önellentmondásos! 
 

• A termelési költségek csökkentése → gazdasági boom 

• De így hamarosan a fogyasztás is visszaesik, a beruházási 
lehetőségek beszűkülnek → válság 
 

• A kapitalizmusban  
a fejlődés egyenetlen  
(boomok és válságok sorozata) 

 



„Egyenetlen földrajzi fejlődés” 
• Marx és Engels: akadnak konkrét 

térbeli utalások, de koherens térbeli 
koncepció nincs 

• Luxemburg (1913): a marxi 
„egyenetlen fejlődés” földrajzi 
értelmezése 

• A kapitalizmus létének feltétele:  
a nem-kapitalista társadalmak 
kizsákmányolása (imperializmus) 

• Azaz „egyenetlen földrajzi fejlődés”  
a termelési mód szempontjából  

• Baj ez? Nem! Amint a nem-tőkés 
világ megszűnik, a kapitalizmus is 
automatikusan megszűnik. 

Rosa Luxemburg  
(1871–1919) 

tőkés 
világ 

nem-tőkés 
világ 



„Egyenetlen földrajzi fejlődés” 
• Lenin (1905–1917): 

• A kapitalizmuson belül is 
„egyenetlen földrajzi fejlődés” teremt 
a termelőerők eloszlása alapján 

• Elmélyülő kapitalizmus → fokozódó 
ipari specializáció → erősödő térbeli 
munkamegosztás → a földrajzi 
egyenetlenségek növekedése 

• Baj ez? Nagy baj! Amíg a tőkés rend 
létezik, a termelőerők eloszlása, a 
termelés, az anyagi életszínvonal 
földrajzilag egyenetlen! 

• A globális tőkés világ akkor szűnik 
meg, amikor elpusztítja magát! 

 

Vlagyimir Iljics Lenin 
(1870–1924) 

tőkés 
világ 

nem-tőkés 
világ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 



Szocializmus és  
„egyenletes földrajzi fejlődés” 

 

• Sztálin: 

• A kapitalizmus szükségszerűen 
képtelen az egyenletes fejlődésre 
(akkor is, ha van gazdasági tervezés) 

• Szocializmus: egyenletes fejlődés 

• 1. A termelőerők közös 
tulajdonba vétele → 
érdekellentétek megszűnése 

• 2. → a gazdasági válságok és 
boomok megszűnése 

• 3. → a korszerű technológia 
korlátlan alkalmazása 

Joszif Visszarionovics Sztálin 
(1878–1953) 





A koncepció újrafelfedezése 

 

• Harvey (1973): a városi problémák 
értelmezése (dzsentrikáció, 
gettóképződés, városi szegénység) 

• A pozitivista eszköztár elvetése 
 

• Harvey (1982): The Limits to Capital 

• A marxi koncepció földrajzi 
értelmezése 
 

• Kérdés: hogyan kerülte el  
a kapitalista rendszer ilyen sokáig  
a Marx által megjósolt összeomlást? 

 

 

David Harvey 
(*1935) 



Túlélési stratégiák 
 

 

• A tőke elsődleges körforgása 
 

 

 

• Megoldás:  
a tőkefelesleg levezetése lassan 
megtérülő beruházásokba 
 

• A tőke másodlagos körforgása 
 

• A termelés, fogyasztás és 
újratermelés épített 
környezeteibe (időbeli „fix”) 

• „A tér idő általi megsemmisítése.” 

 



Túlélési stratégiák 
 

• A tőke harmadlagos körforgása 

 A tőke pénzügyi tőkévé alakítása,  
eljuttatása nagyobb profittal 
kecsegtető befektetési lehetőségekhez 
 

• 1. A tőke mobilizálása pénzként →  
a tőke körforgásának ideje és költsége 
csökken + a befektetési lehetőségek 
száma megnő 
 

• 2.  A pénzügyi rendszer mint „idegrendszer”:  
hová érdemes befektetni? 
 

• 3. A tőke centralizációja: sok kis tőkéből nagy projektek 
 

• 4. Fiktív pénzügyi tőke: pótlólagos befektetési lehetőségek 

 



Földrajzi túlélési stratégiák 
 

• Térbeli „fixek” 

 

• 1. Új piacok létrehozása 
 

• 2. Tőkeexport nagyobb haszonnal 
     kecsegtető térségekbe → 
    „új nemzetközi munkamegosztás” 
 

• 3. Kisajátítás általi felhalmozás (eredeti tőkefelhalmozás) 
 

• 4. Az értékvesztés exportja 
 

• Nemcsak történelmi lehetőségek, ma is érvényesek! 

 



Következmények 
 

• 1. Az időbeli és a térbeli „fixek” (sőt 
„tér-időbeli fixek”) csak elhalasztják 
a válságot, megoldani nem tudják. 
 

• 2. Viszont állandó térbeli instabilitást  
    idéznek elő! 

   „egyenetlen földrajzi fejlődés” 

     (különböző földrajzi léptékeken) 
 

• Ok: a tőke dialektikája 

• Egyszerre „fix” (rögzített) és „mobil” 
 

• Mi a kiút? 

• Kapitalizmus: „egyenetlen földrajzi fejlődés” 

• A szocializmus viszont mentes lesz ettől a problémától! 

 



egyenletes 
térbeli fejlődés 

kívánatos célként való 
bemutatás 

hozzárendelés a 
szocializmushoz 

a szocializmus 
legitimációja 

egyenetlen  
térbeli fejlődés 

problematizálás 

hozzárendelés a 
kapitalizmushoz a kapitalizmus 

delegitimációja 

Ez „kritikai tudomány” vagy „marxista propaganda”? 

Politikai mondanivaló 



„Kritikai tudomány” 

• Hagyományos marxista érvelés: 
 

• (marxista) tudomány és tudósok 

    ↕ 

• „burzsoá” tudomány (áltudomány) 
és tudósok, „a tőkések kiszolgálói” 
 

• Ez az érvelés a nyugati marxistáknál 
a hidegháború idején megváltozott: 

• nincs objektív tudomány, azaz: 

• a „tudomány” csak a tőkések érdekeit szolgálja ki 
 

• Na de akkor hogy legitimálják magukat a marxista kutatók? 

  „tudomány”                 ↔     „kritikai tudomány” 

 (a tőkéseket szolgálja)     ↔     (a társadalom javát szolgálja) 

 



„Kritikai tudomány”? 

Problémák a „kritikai tudománnyal” 

• 1. Ki dönti el, mi alapján és kinek a szempontjából,  
hogy mi a „társadalom érdeke”? → Harvey úgy tesz, mintha 
(csak) ő tudná. 

 

• 2. A világ nem magyarázható meg pusztán valamiféle 
„osztályharccal”. → A koncepció durván leegyszerűsítő. 

 

• 3. A marxizmus Harvey-féle „működési elve” irreális: 

• A kapitalizmus célja az öncélú felhalmozás és termelés 

• Nem azért, mert az egyes emberek ezt akarnák… 

• Hanem mert a szabad verseny miatt mindenki erre 
kényszerül rá 

• Na de ez csak tökéletes verseny esetén lenne igaz,  
ami sehol nem valósul meg! 

 



„Kritikai tudomány”? 

Problémák a „kritikai tudománnyal” 

• 4. Mi a helyzet 

• a Harvey (és követői) által elképzelt szocializmussal? 

 Hogyan működne ez? 
 

• a „létező szocializmussal”? 

 Itt is érvényesültek az időbeli és térbeli fixek, legalább olyan 
önellentmondásosan, mint a „kapitalizmusban”! 

 

 

 



„Kritikai tudomány”? 

• Az „egyenetlen földrajzi fejlődés” nagyon élesen megteremti  
a „rossz” kapitalizmus és a „jó” szocializmus közti ellentétet.  
 

• Ez csak jelentős leegyszerűsítésekkel, konkrétumok 
következetes meg nem adásával, valamint bármily kézenfekvő, 
de kényes kérdések folyamatos megkerülésével lehetséges. 
 

• Ezzel együtt sok új szempont, kérdés és gondolat a térbeli 
egyenlőtlenségek kutatásához. 
 

 Vélemény: 

• Ne dobjuk ki a propaganda szemétdombjára… 

• … DE ha ezzel dolgozunk, legyünk tisztában a koncepció 
politikai motivációból fakadó komoly korlátaival, és kellő 
körültekintéssel használjuk! 

 


