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ELŐSZÓ 
 

 

A regionális tudomány és a különféle kvantitatív módszerek szemléletének egyre 

alaposabb megismerésével ötlött fel bennünk, a remélhetőleg több számot is megérő 

kiadványsorozat alapítóiban a gondolat, hogy ezen látásmódot a téma iránt érdeklődő 

szélesebb közönség felé is próbáljuk meg közvetíteni. Egyidejűleg azt a tervünket is meg 

kívántuk valósítani, amelyben a klasszikus regionális földrajz alapjaira építve ezeket a 

fogalmi és módszertani eszközöket be lehet mutatni. Így jutottunk el végül ahhoz az 

elhatározáshoz, hogy időszakosan megjelenő kiadványok formájában pár ország elemzésén 

keresztül rendre bemutatunk néhány módszert, kérdéskört vagy egyszerűen csak 

szemléletmódot a regionális földrajz és a regionális tudomány határterületéről. 

Alkalmanként, a világ országaival foglalkozó kutatásaink során szembesültünk azzal a 

véleménnyel, hogy az egyes országokat bemutató elemzések széles palettáján kevés az olyan 

tanulmány, amely a jelenségek földrajzi aspektusú leírása mellett a térbeliséget helyezi 

előtérbe. Habár sem az egyes országok, sem a különféle módszerek esetében nem 

törekedhetünk a téma teljes bemutatására, az itt közreadandó tanulmányokban a hasonló 

igényű érdeklődőknek kínálunk olvasnivalót. Célunk tehát az egyes országok belső regionális 

tagoltságának kisebb részben klasszikus, nagyobb részben modern eszközökkel való, a fent 

említett szemléletmódot előtérbe helyező feltárása. 

Külön indoklást érdemel tervezett sorozatunk elnevezése is, mely alapvető 

gondolkodásmódunkat tükrözi. A rövidített cím, mint kabáthoz a gomb, előbb fogalmazódott 

meg bennünk, melyet az Öreg Skót nevű söröző és étterem kedves pincérnőjének neve 

ihletett. Mivel e név a tervezett kiadványunk alapvető jellemzőinek kezdőbetűivel nagyjából 

egybeesett, rövid eszmecsere után a R É K A Regionális Értékelő és Kvantitatív Analízisek 

címnél maradtunk. 

Ezzel a kötettel kívánunk köszönetet mondani Probáld Ferencnek és Szegedi 

Nándornak, akik felkeltették bennünk a regionális földrajzi elemzések iránti érdeklődést, 

valamint Nemes Nagy Józsefnek, akitől a regionális tudomány fogalmait és a regionális 

elemzési módszereket tanulhattuk. 

Reméljük témaválasztásunkkal hasznos olvasmányt tudunk nyújtani az érdeklődők 

számára! 

Jakobi Ákos 

főszerkesztő 


