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Kovács Géza nyolcvanéves 

A jövõkutatás mint önálló tudományos diszciplína az 1940-es évek közepén jelent meg. 
Valószínûleg Flechtheim német professzor használta elõször a „futurológia” fogalmat 
annak az interdiszciplináris tudományos törekvésnek a jellemzésére, amelyik stratégiai 
alternatívákat és bekövetkezési valószínûségeket igyekezett kimunkálni. Magyarorszá
gon e tudományos diszciplína bevezetése a felsõoktatásba Kovács Géza professzor nevé
hez kötõdik, aki áprilisban töltötte be 80. életévét. Kovács professzor annak a nemzedék
nek tagja, amelyik 1948-ban, tehát az új közgazdaságtudományi egyetem alapításakor 
kezdte tanulmányait, és gyakorlatilag egész munkás élete az egyetemhez kötõdik. Tanári 
és kutatói pályája a népgazdaság tervezése tanszéken indult. Érdeklõdése a jövõkutatás 
iránt is jelentõs mértékben a tervezéshez kötõdik. A hosszú távú tervezés mint társadal
mi-gazdasági gyakorlat lényegében a jövõ gazdasági fejlõdésének céljait határozta meg, 
és igyekezett azokat megvalósítani. Kovács Géza az elsõk között értette meg a tervezés 
gyakorlatának gyengeségeit és annak szükségességét, hogy a társadalom nagy távlatokra 
szóló célokat fogalmazzon meg. A gazdasági tervezés ugyanis döntõen az erõforrások 
megteremtését és elosztását igyekezett befolyásolni. Nem épült koherens, hosszú távú 
társadalmi célokra. Nem volt lényegében kapcsolat a rendszer hivatalos ideológiájában 
megfogalmazott távlati célok és a tervezés gyakorlata között. Kovács Géza jövõkutatás
sal összefüggõ munkájához ösztönzést adtak a Római Klub jelentései is, amelyek a világ
ban végbemenõ változások kölcsönhatásos rendszerét próbálták meg tudományos model
lek alapján elõre vetíteni. 

A jövõkutatásnak mint új diszciplínának a bevezetése az egyetemi oktatásba nem volt 
könnyû. Ehhez nemcsak a szervezeti és személyi feltételek hiányoztak. A kor hivatalos 
ideológiai megközelítése a futurológiát burzsoá áltudománynak tekintette. Egyes kollé
gák az egyetemen azt vallották, hogy ily módon igyekszik a burzsoá „áltudomány” meg
tagadni azt a jövõképet, amit a tudományos szocializmus jelölt ki, vagyis a kommuniz
must. Kovács Géza érdemei között nemcsak azt kell kiemelni, hogy az említettek ellené
re volt kellõ bátorsága a munkához, hanem azt is, hogy a Római Klub megalapításával 
azonos évben, 1968-ban, megteremtette a jövõvel foglalkozó tudomány szervezeti és 
személyi alapjait az egyetemen. Az MTA támogatásával olyan jövõkutatási kutatási és 
oktatási szervezeti egységet hozott létre és irányított több mint 20 éven át az egyetemen, 
amely közös finanszírozásban mûködött, és amely munkájával egyaránt szolgálta az aka
démiai és az egyetemi célokat. Ezzel jelentõs mértékben segítette a jövõkutatás magyar
országi elterjedését. 

Kezdeményezte és sokoldalúan segítette a Magyar Tudományos Akadémia jövõkutatá
si bizottságának megalakítását (1976). Hosszú éveken át – 1976 és 1988 között – e 
bizottságnak elnöke is volt. Késõbb az MTA interdiszciplináris elnöki bizottsága és a 
regionális tudományos bizottsága tagjaként érvelt a jövõt érintõ nagy kérdések inter
diszciplináris és a regionális kérdések nagytávlatú kezelésének fontossága mellett. 
Munkája erõsítette a Közgazdaságtudományi Egyetem és az Országos Tervhivatal kö
zötti szakmai kapcsolatot is. A KGST Tudományos-Mûszaki Együttmûködési Bizottsá-
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ga prognosztikai munkabizottságának elnökeként törekedett egymáshoz közelíteni a 
szocialista tábor gyakran ellenkezõ nézeteket valló, jövõvel foglalkozó kutatóit, tudó
sait. 

Az elsõ átfogó, jövõkutatással foglalkozó munkájában (A nagy távlatok és a tervezés, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970) elméletileg tisztázta a jövõkutatás és a tervezés 
viszonyát: a jövõkutatást a tervezés „külsõ körének” értelmezte. A hosszú távú elgondo
lások, prognózisok keretet, választási lehetõséget nyújtanak a különbözõ szempontokat 
elõnyben részesítõ tervezés számára, a normatív jövõképek pedig a kívánatos helyzetet 
írják le. Számos tudományterület képviselõit és fiatalokat bevonva – a Várostervezési 
Tudományos Intézet felkérésére és támogatásával – interdiszciplináris kutatócsoportot 
hozott létre, amely Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettségét vizsgálta, elõrete
kintve az ezredfordulóra. A jövõ kritikus elágazási pontjai címû könyve (1975) hangsú
lyozottan módszertani kérdéseket tárgyalt. A Jövõkutatás és társadalmi tervezés címû 
munkájában (1979) a jövõvel való foglalkozás társadalmi beágyazottságának fontosságát 
bizonyította. A Modernizáció és szociális biztonság címû munkájában (1996) a 
tudományintenzív termelés- és szolgáltatásfejlesztés fontossága mellett szállt síkra. Ké
sõbbi munkái közül az Elõttünk és mögöttünk az ezredforduló címû (2001) emelkedik ki, 
amelyben az ezredforduló körüli mítoszokról rántotta le a leplet. 

Munkáját ötletgazdagság, a jövõkutatás melletti elkötelezettség, pontosság és megbíz
hatóság jellemezte. Kezdeményezõkészségével, bátorságával és emberiességével méltán 
kivívta közgazdásztársainak és más tudományterületek képviselõinek elismerését. A fia
talabb jövõkutatók is hálával és szeretettel gondolnak rá, és tisztelettel köszöntik õt szü
letésnapján. 
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