
2.I. T61 6s regionalizillils
BnNeom J6zser

At6r a geogr6fi6ban

A ftildrajz eglszennapjainkig ttibbnyire mint tdrtudom6ny pr6b6lja megtaldlni hely6t a

tudomdnyok vildg6ban, tehdt l6nyeg6ben a tdr probl€:mdjaa ftildrajz ontol6gi6jdt 6s episz-

temol6giai mez6j€:tlinti.Ez1rtahhoz, hogy megk6zelfthessiik a fdldrajzi t6r problema-

nk1j1t,elengedhetetlen a geogr6fia objektumdnak ktiltrnbdz6 megkdzehtlsi m6djainak

6s a geogrffidt befoly6sol6 filoz6fiai t6rszeml6letek kieg6szit6 bemutat6sa. A t6r esz-

m6j6nek szerep6t 6s evolfci6j6t h6rom peri6dusra kiilOnfthediik el:
. klasszikus geognifia (19. sztzad-1950);
. modern geogrdfia (1950-1985);
. kortdrs geogr6fia (1985 ut6n).

A t6r fogatm6nak evohici6ja a klasszikus fdldrajzban (19. sz6zad-1950)

A geogrdfia minden fejl6d6si szakasz6ban atdrhezkapsol6d6 koncepci6k alapjrin tObb

lrdnyzatot lehet elktildniteni. igy az els6 szakaszban hfuom irdnyzatot ktiltinbbztethe-

tiink meg. Ezek a tradicion6lis foldrajz, a klasszikus region6lis fdldrajz 6s a tdjiskola.

Ezek t6rszeml6let6t alapj6ban v6ve a mon6szelm6let 6s a kanti elmdlet t6ves 6rtelme-

z6s6n alapul6 eszm6k hatdroztdk meg.

Tradiciondlis ftildrajz

A tra.diciondlisf;ildrajz definici6ja 6rtelm6ben ,,afoldrajz a ftildfelszfn ktiliinbtrz6 jel-

legzetessegeinek pontos, rendezett, racion6lis lefr6s6val 6s elemz6s6vel foglalkoziK'
(R. H.qnrsnonNe, 1959, nq R. J. Jot+tsroN, 1997). Ennek 6rtelm6ben a ftildrajz f6 t6m6ja

at6r elemzflse; pontosabban egy olyan t6r elemz6se, amely nem iires, hanem egy dol-
gokkal kitdlttttt t€t.Ez a felfog6s areneszitnsz 6ta uralkod6 abszohit tdrelm6leten alap-
szik (Descartes, Newton). Ezek szerint ater egy t{trgy, egyilb tdrgyak mellett, ater egy

eglsz, ami tdbb, mint az alkot6 r6szecsk6k 6sszege, azaz a t6r saj6t hat6er6vel rendel-

kezik. igy p6ld6ul a telepiil6sek tdrbeli elhelyezked6se vagy a teriilethasznosft6si for-

m6k nem az emberi cselekv6s eredm6nyei, hanem a t6r saj6t hat6sdra alakultak ki.
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Tdny, hogy at6r anyagq, t6rgyi mivolt6t empirikusan nem lehet bizonyitant, de m6g

racioniflisan sem. Maga Newton is ktils6 instancidra ny61t vissza, pontosabban Istenre,

teol6giai magyardzatot adva a t6rnek. Newton dtint6 hat6ssal volt a klasszikus foldraiz-

ra, Descartes mellett 6 a megalapoz6ja annak a t6relm6letnek, amely a geodeterminisz-

tikus jellegfi klasszikus t6rtudom6nyi paradigrna alapktiv6t kdpzi. igy alakult ki ebben

a peri6dusban a geofaktorok eszm6je, melyek aflldrajzi teret alakftj6k. A geofaktorok

ktiziitt van a talaj, domborzat, novlnyzet, vizek stb. Melleftiik megtal6ljuk az embert is,

de els6rendfiek a term6szeti et6k.
A filoz6fiai t6rkoncepci6k m6sik fontos vonala Leibniz, aki C. Rifter r6v€n tal6,Jt

utat a ftildrajzba, de m6r a Wolff 6s Hegel 6ltalfltalakitott, m6dositott formdban, ami

nem felelt meg Leibniz eredeti elk6pzel6seinek. Ahogy m6r ttibb szerz6 is jelezte

(Weru.eN, 1987), a monfszelm6letet Ch. Wolff (1679-1754), J. G. Herder (1744-t803\

6s G. W. Fr. Hegel (1770-1831) m6sk6pp lrtelmeztdk, mint ahogy azt eredetileg Leib-

niz megalapozta. Wolff rendszerezte 6s publik6lta Leibniz irdsut, lltrehozva a Kantig

domin6ns Leibniz-Wolff-f6le rendszert. Ebben, elt&6en[-eibnizt6l, nem tesz ktiltrnb-

s6get az organikus 6s az anorganikus vil6g kciziitt, azaz amon6szok 6s az 6lettelen ter-

mflszet kdz<itt. Leibniz szerint csup6n a diint6k6pes, cselekv6 alanyok lehetnek

mon6szok, mig a term6s zet csupdn a mon6szok helyeit alkotja. Az dtlelkestilt kozmosz,

a mon6szok szfdrdjamint mikrokozmosz csupi4n a lelkekben k€pz6dikle, a mondsz n6l-

ktili szf6ra, az dtlelkesiiletlen kozmosz nem k1pz6dhet le a lelkek mikrokozrnoszilban.
Wolff, majd k6s6bh Herder 6s Hegel nem tesz kiiltinbs6get a fenti kateg6ri6k ktrztitt
(Possn, 1981, n WERLcN, 1995). Ennek megfelel6en a lelkekben nem csak a mon6szok

kozmosza, hanem az anorganikus vil6g6 is lek6pz6dik. Ezzel a termdsznt-ti4rsadalom
viszonya materialista-determinista magyatdzatot kap: a term6szet meghatdrozza a n6p

szellem6t 6s kultrir6j6t . Ez a magyatdzat csak fgy sziilethetett, ha a term6szet mint anor-
ganikus kozmosz leklpez\magdtminden l6lek mikrokozmosz6ban, arni az eredeti leib-

nizi mon6szelm6letben csak az organikusra volt 6rv6nyes.
Ritter, akdrcsak k6s6bb Ratzel is, erre atdveszmlre alapozott, €s ez{trtal mindket-

ten a fdldrajzi geodeterminizmus el6futdraivd v6ltak. Ugyanakkor viszont Leibniz

relacion6lis (kapcsolati) tlrelmlletdt abszohit tdrelm6letk6nt 6rtelmezt6k, ami meger6-
sitette az el6bb emlitett Descartes-newtoni abszohit dll6spontokat.

Osszegezve: a klasszikus foldrajz els6 fdzisiban, mely tradiciondlis ftildrajz ndven
ismeretes, az abszolfit 6rszeml6let az egyedtili lehets6ges vari6ns, amely egy determi-
nisztikus-oks6gi diskurzust eredm6nyezett.Ez nem csupiin az absznlrtt filoz6fiai e1m6-
letek integr6ci6jdval, tort6nt, hanem a relaciondlis elm6letek (Leibniz) Wolff-Herder-
Hegel szdlin v6gbemen6 fijrafrtelmerts6vel, anyagi, azaz abszohit alapokon.
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Klasszikus regiondlis fiildrajz

Sz6zadunk elej6n mr{r kialakult az a szakmu iink6p, miszerint afdldrajz a t6r tudom"6-
nya S.aumwissenschaft). A klasszikus regiondlis paradigma megfogalmaz6ja A. Hettner.
F6 munlcija ,Die Geographie, Ihre Geschichte, Ihr Wesen, Ihre Methodef' (1927), amely-
ben Kantra hivatkozik mint ktils6 legitim6l6 autorit6sra. L6nyeg6ben azonban Hettner
t6vesen lrtelmezte Kantot. Kant azismereteinket hdrom kateg6ri6ba sorolta: szisztema-
tikus, chronologikus 6s chorologikus ismeretek. Ahogy kifejteue 1802-ben megirt mun-
kfijdban (,,Physische Geographie"), a ttirt€nelem 6s a fdldrajz (chronol6gia 6s chorol6gia)
nem tudom6nyok, nincs sajdt objektumuk. A ftildrajz annak ateirdsa, hogy hol tal6lha-
t6k a dolgok. Ez ijsszhangban 6ll t&elm6let6vel is, ahol azt 6llitja, hogy a t6r a priori,
azaznem lehet a megismer6s tfugya, sem annak forr6sa. A t6r csupdn a kiils6 szeml6let
formdja, melynek segfts6g6vel rendezziik a dolgokat.

Ezzel ellentltben Hettner, tudom6nyme galapoz6i siets6g6ben, a t6r fogalmi eszmdjlt
anyagivd alak(totta 6t, at€rkauz6lis faktorrd, 6rggydalakult, melynek tiirv6nyszerds6-
geit a ftildrajz hivatott felfedezni. Ennek megfelel6en a korabeli ftildrajzi empirikus ta-
nulm6nyoknak er6sen lefr6 (deskriptfv) jellegi.ik volt, egyszerfien lefrtr{k ater tartalmilt,
l6nyegi magyarfaatok n6lkiil. Ez azt eredm6nyezte, hogy az elkdpzelt t6rtudom6ny he-
lyett szdmos t6rdiskurzus sziiletett. Azaz az elemzett t6rs6geknek megfelelt egy objek-
tivenigazmagyardzat, de nem lltezett egy objektfvenigaz t6r. A term6szetet 6s tdrsa-
dalmat egym6st kiegdszit6 rflszel'rrek tekintett6k. A term6szet alkotta azt akirnyezetet,
melyben kialakult 6s fejl6dtitt a tiirsadalom, ddnt6 m6don meghat6rozva ennek afejl6-
d6s6t. Ebb6l a szem161etb61 sziiletett a klasszikus regionrflis foldrajz is mint idiogr6fiai
tudom6ny, mely a kiivetkez6 fontos t6mi{kat tanulm6nyozta: ember 6s t6rsadalom integ-
rdci6ja a term6szetben, a term6szet hat6sai a regiondlis kiiltinbs6gek kialakul6si{ra. 1,6-
nyeg6ben monografikus jelleggel egy r6gi6 minden fcildrajzi (tdrbeli) aspektusa kuta-
tdsi t6rgyat klpezett. A regionalizfllils egy kiiltjn cdlt alkotott, aftgi6 ontol6giai stdtust
kapott, objektfv l6te volt, melyet csupi{n fel kellett fedezni 6s meg kellett magyardnni.
A fiildrajzot mint tudom6nyt iltfogalmaztr{k a ktiltinboz6 filldrajzi terek tudomdnydve.

Tdjiskota

Tdjiskol.a (1930-1950), mds n6ven geotikol6gia vagy t6jtan. Elindit6ja a Hettner utilni
ftildrajzos generdci6, mely azzal pr6bSlkozott, hogy a ftildrajznak egy saj6tosabb kuta-
t6si teriiletet biztosftson, tekintetbe v6ve, hogy eg6sz sor konkurens tudom6ny fejl6diitt
ki, melyek hasonl6 kutatdsi terr6numot vallottak maguk6nak. A fiildrajz a t6rbelileg dif-
ferenci6lt fdldfelszfn tudom6nyak6nt jelenik meg, a hangsfly 6ttev6dik a geofaktorok
elemz6s6re. Hettner,,niumliche Anordnung"-jdt (t6rbeli elrendez6d6s) t6rgyszerfien mint
t6jat 6rtelmezik, ugyanis az egyes geofaktorokat mdr kiiliin diszciplindk tanulm6nyoz-
tdk mint sajdt kutatdsi trirgyukat. A paradigma teoretikusai a term6szet 6s kultfra kri-
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zijtti rendszer jellegfi ktjlcstrntis kapcsolatokra teszik a hangsrilyt. Alapvet6 az integt6-

ci6s szintekr6l sz6l6tanitds,mely szerint egyes komplexumok (k6zettani fel6p(t6s, fel-

szfni formdk, talajok, klfma, veget6rci6,6llatvil6g, n6pess6g, telepiil6sek, ktlzleked6s,

gazdas1g,tidrsadalom, kultrira stb.) magasabb rangri egys6gekk6, tfiiakkd; illeszkednek

trssze. A kultrirt6j mint a term6szet 6s a kulturdlis jelens6gek integr6ci6s term6ke jele-

nik meg. A szilmtalan le(r6si param6tert a fiziogn6mia principiumaszlkiti le, mely sze-

rint csak at1jbananyagilag l6tez6 elemeket elemzi. M6dszertanilag a szomsz6dos disz-

ciplin6k fe16 t6rt6n6 orienti4ci 6htdnynk, ami f6ldrajzi excepcionalizmus n6ven ismeretes.

Alegfontosabb kutat6si m6dszer a kdzvetlen megfigyel6s, a leggyakrabban haszn6lt

technika atdrk€pezes. A leir6 6s a normatfv magyar(natoknincsenek egy6rtelmfen el-

hat6rolva. Mivel a t6jak objekt(v jellegfiek, a term6szetes hat6rok probl6m6ja ktrzponti

helyet foglal el.
A tr4jiskola az amerikai ftildrajzban saj6tos fejl6d6si pelydt frt le 6s azigynevezett

kutturtitisf1ldmjzmagtritk€pezi.Megalapoz6ja Carl Sauer, aki a hettneri tdjiskola esz-

m6ire €pitett de nem a jellegzetes europai geodeterminiznus jegyeiben, hanem egy ttibb-

nyire a francia posszibilizmushoz hasonl6 kultfracentrizmus kereteiben' Ennek megfe-

lel6en a tdj legfontosabb form5l6 t6nyez6je a kultfra, amelyet biol6giai-iikol6giai

alapokon, illetve a ttirt6neti fejl6d6si szeml6let alapj6n atdj frziognfimrfiiflt meghati{ro-

z6 6gensnek tekintenek. A hangsrily az anyagtr kultfrdra tev6dik, ugyanis azirdnyzat

megalapft6ja 6s ennek kiivet6i (Berkeley-iskola) szerint csuprin a kultrira anyagiftsze

ktivethet6 at6j fiziogn6mi6j6ban. A legfontosabb kutatrisi t6m6k az illlatokhdniasft6sa,

a nov6nytermeszt6s kialakul6sa, a ffizhaszn{lata (biologiz6l6 t6mrik), a rurdlis, archai-

kus k6ztiss6gek, ktiltinbtiz6 artefaktumok t6rbeli drff:iu;zi6ia (R. J. JoHNsroN et al., 1994).

Ennek az ij paradigmdnak nagy el6nye abban rejlett, hogy a f'ldraiz mint egys6-

ges 6s ki.iltin6ll6 tudom6ny megalapozottabb6 v61t, de a t6j egys6ge nem volt re61is, ha-

nem csup6n a kutat6 felfog6s6ban alakult ki.

O s sze gz6s : klasszikus fansdbana fdldrajz kiz6r6lagosan mint tr{rgytudomdny mfikti-

dtjtt, abszolft t6relm6leti alapokon. Ezek szillai visszanyilnak Descartes 6s Newtonig,

amihez hozzdad6dnakl-eibniz6s Kant fltfrtelmezettelmdletei. A fiildrajz klasszikusai

gyakran legitim6l6 sz6nd6kkal nyriltak vissza a filoz6fia nagyjaihoz, de ldnyegdben egy

premodern t6rsadalom, vagy amodernizillils ritjait j6r6 tr{rsadalom felt6teleinek rneg-

felel6en a teret mint t6rgyat, anyagot hatfuortlkmeg. A tdr fogalma, illetve a t6rtudo-

m6ny ig6nye k6s6bb formai vrfltozdsokon ment 6t (klasszikus region6lis foldtajz, uijftitd.

rajz), de tartalmi szempontb6l mind a t6j, mind ar6gi6 megmaradtak anyagi, t6rgyi

jellegfi dolgoknak.
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A modern ftildrajz t6rkoncepci6i (1950-1985)

A fiildrajz helyzete alaposan megv6ltozott annak kiivetkezt6ben, hogy az rij tud6snem-

zed€kekr6jtittek ana, hogy az egyrc komplexebb6 v6l6 trirsadalmak saj6tos t6rv6nyek

szerint szervezkednek, melyek m6r nem felelnek meg egy egyszetfr ember-term6szet

kapcsolatnak. Ez a vdltozds egy modern vil6gk6p kialakul6s6nak az eredm6nye

(WnnoeNce, 1995, WBruBN, 1995). igy a hagyom6nyos tdrsadalmak f6 jellemz6i: ala-

csony specializ6ci6 €s munkamegosztils, ahelyi ktiziiss6g nagyfokri ktittitts6ge a lok6-

lis ktimyezethez, aface-to-face tipusti kommunik6ci6, a hagyom6nyok 6s rokonkapcso-

latok nagy szerepe, alacsony t6rsadalmi mobilit6s, a t6rsadalmi pozici6k bettilt6se

sz1rmazds,nem 6s kor szerint 6s alacsony r6gi6k kdztjtti mobilit6s. Mindez er6s term6-

szetftigg6s6get, valamint t6r 6s id6 k6dok 6ltalrogzitett cselekv6st eredm6nyezett, ami

kihatott a ftildrajzi t6reszm6k szubsztancialista, term6szetre nagy hangsrilyt fektet6 jel-

leg1re.Ilyen tfusadalmi felt6telek mellett fejl6ddtt ki a domin6ns, szubsztancialista 6s

materialista Grkfipzet, amely a ti4rsadalom er6s term6szetftigg6s6g6t hangsrilyozta' Et-

t6l elt6r6en a modern t6rsadalmakat a globalizdci6, a szoci6lis kapcsolatok csirkken6

fiigg6s6ge a t6vols6gt6l (az eltdvolit6s heideggeri eszm6je), a ti4rsadalmi pozfci6k be-

tiilt6se teljesitm6ny szerint, a magas t6rsadalmi mobilit6s, valamint a vil6gmdret(i kom-

munik6ci6s rendszerek hatfuozzikmeg. Ennek kijvetkezt6ben ater-id6 kompresszi6 a

t6vols6g, teh6t a t6r funkcion6lis szerepdt helyezi e16t6rbe, a kapcsolati (relacion6lis)

terek fontoss6 v6lnak. Gyakran a t6rstruktfrek mi{r nem csup6n a helyi jellegzetess6gek

hordoz6i, hanem olyan dont6sek 6s cselekvdsek eredm6nyei, amelyek azillet6 tltslg

szempontj6b6l kiils6legesek. A modemizilllshatdsdraa region6lis ti4rsadalmak 6talakul-

nak, ktil6nbs6geik t6rbeli 6s funkcion6lis jelleget tiltenek (az eddigi kiz6r6lagos t6rbeli

jelleg helyett). Az citvenes-hatvanas 6vekben, a kvantitatfv forradalom hatilsdta, tdbb tij

versenyz6 paradigma jelenik meg. Vegyiik sorba ezeket.

Ot<ot6giai paradigma

Az dkol6giai paradigma szerint a ftildrajz az ember-kdmyezetkapcsolatokat tanulm6-

nyozza. Ez az irSnyzat az embei csoportok bizonyos kdrnyezetekhez (els6sorban v6-

rosi kdrnyezethez) viszonyitott alkalmazkoddsfithelyezi el6t6rbe. F,rr:e az eszm6re egy

eg6sz tlrsadalomtudom6nyiirdnyzatlpitkezett, amely jelent6s szociol6gusokatis ttimtirit
(Park, Burgess, Wirth, Hoyt, Thomas stb.), akik az els6 chicag6i iskola megalapit6i 6s

amelyet a geogr6fiai eszmetort6net klasszikus f6zis6ltoz sorolunk. Ennek keret6ben ala-

kult ki a hum6niikol6giai iskola, amelynek tov6bbi kdzponti eszm6je, hogy a t6rsada-

lom (kultrira) 6s a term6szet nem dichot6m kateg6riSk. Az iparosod6s sor6n kibontakoz6

nagyv6rosi folyamatokat 6ltal6nos t0rv6nyszer6s6gek felt6r6s6val kivr{nja magyatizni.

Ennek a folyamatnak a sori{n jellegletes terek keletkeznek, amelyeket ,,natural ated'

kifejez6ssel neveznek meg. A ,,term6szetes are6l" elnevez6s ut6lag m6dosul 6s felve-
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szi a,,social area" elnevez6st (,,tdrsadalmi t6r"), ami bizonyos m6rt6kfi, felszfnes mo-

dern kori eltdvolod6st tiikrtiz az anyagi t6rkoncepci6kt6l'

K6s6bb, a klasszikus peri6dus v6g6n 6s a modern korszakban a klasszikus

szoci6l6kol6gi6t felv6ltja a mennyis6gileg orientflt faktortikol6gia, majd a dinamikus

faktor6kol6gia.Ez.m6r nyilvrin a mennyis6gi forradalom (ltalflmjelzett modem f6zis-

hoz tartozik, ez€rtitt meg kell emlftentink azt is, hogy bizonyos mennyis6gi ism6rvek

figyelembev6tel6vel pr6b6ltak homog6n szocidlis tereket lehatdrolni, els6sorban a nagy-

vi4rosokban. A felhaszn6lttlnyezlkkiiziil els6rangri volt a ti{rsadalmi 6s csal6di st6tus,

a szegreg6l6d6s 6s a vagyoni helyzet. A hetvenes dvekben kialakul az ijsszehasonlit6

szoci6lijkol6gia, amely m6r 30-50 v6ltoz6kombin6ci6j flthaszntliafel: t6rsadalmi hely-

zet, lak6smin6s6g, etnikai 6sszet6tel, csal6dszerkezet, kortjsszet6tel, mobilit6s stb.

Osszegz1siil megjegyezhetjtik, hogy az iikol6giai irdnyzat er6sen mennyis6gi jel-

legfi, pozitivista 6s abszolft t6rszeml6letet felt6telez. A t6isadalmi tereknek, annak el-

len6re, hogy lehat6rol6sukkor szoci6lis 6s topol6giai ism6rveket haszndlnak fel, anya-

gi, tin6ll6 st6tust tulajdonftanak. Ez6rt nyugodtan besz6lhetiink a modem geogr6fia

f6zis6ban az abszoftit t6rszeml6let cirkul6ris mozgdsdr6l. Deklarativ, de m6dszertani

szempontb6l is egydrtelmfi szakft6s 6llt be a klasszikus paradigm6lftal, de az abszoltit

t6reszme tovabbra is ddnt6en befoly6solta a fdldrajzi szeml6letet.

Regiondlis kutat6si Paradigma

Ebben a peri6dusban a regioruilis kutatdsi paradigmajelent6s v6ltoz6sokon megy 6t.

Mind a regioni{lis tudom6nyban, mind a klasszikus drtelemben vett region6lis ftildrajz-

ban a hangsrily a lokalizdci6kon (telephelyek) 6s a t6rbeli (els6sorban gazdas6gi) jelen-

s6gek t6rbeli megoszl6si tdrv6nyszerfis6gein van. Prob6ld (1994) szerint,,a region6lis

ftildrajz hagyom6nyosan valamennyi t6ralkot6 t6nyez6 6s folyamat egym6sra hat6sdt

hivatott feltdmi, lefmi, magyar6nni6s6rt6kelni". Szint6n a fenti szerz6 szerint alapvet6

feladara a t6rbeli egys6gek (r6gi6k) kijzotti kiiltinbs6gek rneghatilrozdsa, illetve a kiizos

von6sok feltr6r6sa (t(pusalkot6 elemz6s).
A regiondlis kutat6s alapjait a gazdasdgi tudom6nyok rakt6k le a 18. szdzadv6g6n

6s a 19. szlnad elej6n els6sorban A. Smith, D. Ricardo, A. von Thtinen (1826, 1850'

1863), k6s6bb pedig m6sok elm6letei 6ltal (A. WrnER, 1909, W. CrmsreLLBn,1933, A.

LOscs, 1940). Erdekes m6don a ftildrajzban a klasszikusok kiiziil csup6n von Thtinen

elm6lete tali{lt visszhangra. Tal6n az1rt,mertcsupdn 6 foglalkozott olyan t6mdval, mely

er6sen t6r vonatkozdsir amezlgazdasdgi teri.iletek (t6rs6gek) hasznosftdsi modellje, a

19. sz6zadels6 6vtizedeit jetlemz6 technol6giai-fejletts6gi szinten. A fbldrajz csak k6-

s6bb, pontos abban szinadunk tjtvenes 6veiben lpitettebe ezt, illetve m6s telephely (lo-

kaliz6ci6s) elm6leteket, az alkalmazott (gyakorlati) fdldrajz r6v6n. Csup6n ekkor fede-

zik fel riibb, kordbban megirt elm6let jelent6s6g6t, kijztiik A. Ldsch 1940-ben irt

munk6j6t (,,Die riiumliche Ordnung der Wirtschaft" , Maz ,,A gazdilsdg t6rbeli rendje")

6s W. Christaller ,,A ktizponti helyek elm6lete" c. mfiv6t is. Az ut6bbi, annak ellen6re,
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hogy mfu 1933-ban megir6dott, csup6n a m6sodik vil6gh6borri ut6n tal6lt visszhangra,

el|szor a sv6d 6s az angolsz6sz szakirodalomban, k6s6bb m6s iskol6kban is.

A regiondlis kutat6s a m6sodik vil6gh6boru ut6n nagy lendtiletet vett az Amerikai

Bgyestilt Aflamokban (A8,6,), majd k6s6bb Eur6p6ban is. Ebben afSnisban Amerik6-

ban az rij gazdasdgi tervek 6s a teriileti tervezls ktivetelm6nyei megannyi rij kihiv6st

jelentettek a regiondlis kutatAsszinnfua. A gazdas6gi tudomdnyokdavezpt1 szerep, mivel

a region6lis struktriri{kon els6sorban gazdasilgi struktfrdkat 6rtenek. Els6sorban meg-

emlitj{ik W. Isard pr6b6lkoz6s 6t, aki az ijtvenes-hatvanas dvekben lerakta a region6lis

tudomdny alapjait (regional science), amely integrdlni kiv6nta mindazon tudom6nyokat,

melyek tdrkutatasi kompetencidkkal rendelkeztek. Ennek azirinyzatnaknem volt vissz-

hangja a rom6niai geogr6fi6ban, elt6r6en a magyarorszdgit6l, ahol a region6lis tudom6ny

mint a trirsadalmi foldrajz alternativdjajelent meg, amelynek a kutatdsi tfugya a u{rsa-

dalmi t6r (Nerr,res Necv J., 1998).
A hetvenes 6s nyolcvanas 6vekben a telephelyelm6leteket, illetve a t6rkutatds pa-

radigm6t a radik6lis (marxista) 6s humanisztikus (fenomenol6giai, cselekv6selm6leti)

ir6nyzatok k6pvisel6i er6sen kritizilltilk, els6sorban az egyensfly, illetve a homo

oeconomicus fogalmak kiizponti szerepe miatt. Ennek megfelel6en a t6rkutatds kieg6-

sziilt mds szempontokkal, melyeket roviden igy lehetne dsszefoglalni: zz ember 6s atfu-

sadalmi csoportok nagyobb szerepe, a hatalom k6rd6se, mindez kieg6sztilve min6s6gi

kutatdsi m6dszerekkel.
A region6lis paradigma nem 6rte elf6 c6lj6t, vagyis a gazdas6gi t6r torv6nyszer6-

s6geinek felt6rdsdta telephelyek, teriileti mobilit6s 6s regiondlis fejl6d6s elm6letei alapj6n
(ScnArzr, 1996). Mindegyik elm6let csup6n r6szeket k6pes magyatdzni az ek6pzelt

gazdasSgtlimegate6ridb6l, amely, ak6rcsak azel6z6legbemutatott iikol6giai paradig-

ma is, egy abszohit jellegfi, tin6116 st6tus t6rfelfog6st felt6telez. A kiilijnbs6g csup6n

abban van, hogy mig a hum6ntjkol6gia (szoci6lokol6gia) a tdrsadalmi r6szre fekteti a

hangsrilyt (t6rsadalmi terek), addig a region6lis paradigma a gazdasdgi szf6r6t tartja fon-

tosnak (gazdas6gi t6r).

Tdranalizis (t6rtudom6ny) paradigma

A tdranalizis (tdrtudomdny) paradigma szerint a ftildrajz a ftildi t6r, a teriilet tudom6-

nya.Ez az:dij pozitivista ir6nyzat az embei tev6kenys6g struktrir6j6t 6s rendezds6t, a

tr4rsadalmak tdrbeli szervez6d6s6nek tiirv6nyszerfisdgeit tanalminyozza.Ezek szerint a

f6ldrajz integr6l6 tudom6ny, mely minden t6rbeli folyamatot tanulm6nyoz, azaz olyan

folyamatokat, amelyek hat6sa a t6rben 6szlelhet6. Ezdltal a t6rgyak kdzdui t6rbeli kap-

csolatok ktizponti t6m6v6 vdlnak. Ezeketgeometriai 6s topol6giai tdvolsdgokknl,tdtbeli

modellek keretei koziitt magyardnzdk azzal az els6dleges c6llal, hogy tudom6nyalapo-

z6 tdrelm|leteket lehessen kidolgozni. Minden t6rbeli megoszl6st a t6vols6g fliggv6nye-

k6nt 6rtelmeznek, mint p6lddul a vi{rosok nagys5ga (n6pess6g), migr6ci6, javak 6s in-
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form6ci6k 6raml6sa stb. A paradigma legielent6sebb rnegalap oz6ja Peter Haggett volt'

akilg65.benmegjelentmunk6j6banlefektetteat6rkutat6staftalmi6sm6dszertanialap-
jait. Tov6bbi jelent6s befoly6ssal a tdrsadalmi fizika rendelkezett (JouNsroN' 1997)'
"nnnet 

legismirtebb alkalmaz6sa Zipf gravltici6s modellje, amely Newtonra alapozva

meg6llapftja a k6t teleptilds ktiztitti gravit6ci6s er6t, felhasznalva a t6vols6got 6s a tele-

piil6sek lakoss6gsz6m6t.

F i i = k * M  * M j / D ' j 2 '

dhol M a lakoss6gsz 6m, D at6vols6g, k egy konstans 6s F a gravit6ci6s er6'

A rendszerek kutat6s6t chorley vezette be a fdldrajzba a hatvanas 6vekben' A rend-

szer a komplex relativit6s generuhz6l6s6valk6pz6dik le 6s h6rom alapvet6 elemb6l te-

v6dik 6ssze: elemek, eleniek kiiziitti kapcsolatok 6s a rendszer 6s kdrnyezete kbztjtti

kapcsolatok. Ezt a termino l6gi6t szfumos s9ory6fus haszn6lja an6lktil, hogy implicit rend-

szerelemz6st alkalmazna(JJHNsroN, lgg7).igy peld6ul a region6lis ftildrajzban a kap-

csolatok rendszerint funkciondlis kiizpont-perif6ria kapcsolatok form6j6ban operaciona-

n"iroJ"J,unogy majd m6g u n"gy"dik fejezetben is l6thatjuk' William Coffev 1981-ben

megjelent munk6j6ban u"e-"piti a-rendszerelmlletet atlranzlizis paradigm6ba 'Itt at6t-

folyamatok mint a legfontosabb egyesit6 t6relemek m6r fontos szerephez jutnak' Sze-

rinte minden tdrfolyamat k6t alfolyamatb6l tev6dik 6ssze: nijvekedds 6s szervez6s' Mind-

kett6 egy egyensriiydllapot, egy optimum el6r6se ir6ny6bafejl6dik'

sz6mos kritika ruzii,oit entreza paradigm6hoz. Els6sorban leteznek t6rbeli tulajdon-

s6gok n6lkiili folyamatok, melyek befoly6soljdk a t6r struktrir6jdt' Pl' a pszichol6giai'

mJntdlis folyamatok; egy bizonyos kiirnyezetstruktrira hal4sa a percepci6ra' amagatat

tdsra 6s fordftva, u -"iiaUt folyamatok hat6sa a t6rbeli viselked6sre; gazdas6gi nirve-

ked6s6sament6lisfolyamatok;szocidlisStruktdra6sturizmusstb.
A fentiek drtem66en nem ldtezik kimondottan csak ftrldrajzi jelens6g' de l6tezik

ftildrajzi magyarfnat. Az explik6ci6 a tertulajdons6gok segits6g6vel ttirtdnik' melyek-

nek hordoz6i lehetnek t6rbeii vagy nem t6rbeli disztribrici6k, ill' folyamatok' P6lda az

els6 kateg6ri6ra: szuburb aniz6ci6,n6psffis6g, a m6sodikra: regionrflis identil4s'

A kritika m6sik fontos pontja az, hogy a paradigma alapvet6 tdrekvese azelm6let-

6pit6s,a v6lasztott ft ezt viszont nem engedte meg, mert a pozicion6lis kapcsolatokat

6iland6an egy kiils6.elm Elethezkellett viszonyitani. Bizonyos pontok egyszer6 t6rbeli

megoszl5sa nem teszi m6g lehet6v6 elm6letek 6pit6s6t, csup6n bizonyos t6rmodellek

l6tihoz6s6t.Ez atlirdny-zat elhanyag oltz az embert 6s a t^4rsadalmat, melyek csupiln

t6rkomponensekk6nt szerepelnek'
KonHrtzi6kenr elmondhatjuk, hogy a t6ranalizis paradigma a ftildrajzot a t6r tudo-

m6ny6nak tekinti egy olyan fiioz6fiai-ontol6giai alapon, mely a termeszetet 6s a tuddst

aterm|szetrfll egys6gesnek tattia; afiildrajz az bsszes t6rbeli jelens6gek tudom6nya egy

bizonyos integr6ci6s szinten.
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Magatartdsftildrajz

A hetvenes 6vek v6g6n rij irdnyzat jelentkezik magatartdsfi)ldrajzn6v alatt, melyben a

konkr6t t6r paradigmdt egy absztrakt tdr paradigma v6ltja fel. Eszerint az emberi maga-

tartfs felel6s a t6rhat6sri cselekv6s6n. Ennek megfelel6en a telephelyelm6letek racio-

ni4lis magatarfias felt6tele illt,Jrletrehozott t6rbeli modellje helyett maga a magatanfu keriil

a vizsgill6ddsok ktizdppontj6ba. Ezen srilypontv6ltds abb6l a meggy6z6d€sb6l alakult

ki, hogy a pozitivista alapri paradigmdk geometizSlttlrmodelljeinek nem lehet empi

rikus megfelel6t tal6lni 6s a realit6sban a t1r nem felt6tleni.il 6s kiz6r6lagosan a racio-

nalitds principiuma alapjdn szervez6dik meg. A matematikunyelvezet visszaszorul, az

interferenciSk nem a geometria 6s topol6gia fogalomtrfrdvil fifft6nnek, mint a tdranali-

zis 6s region6lis kutat6si paradigmdk eset6ben, hanem a ti4rsadalomtudom6nyok elm6-

leteivel 6s fogalomt6r6val, az ezek 6ltal haszniflt m6dszertan alkalmaz6sa mellett. Eb-

ben a megkcizelit6sben a ter azt a ktimyezetet alkotja, melyb6l az egylnek bizonyos

elemeket felfognak (stimulusok) 6s 6rtelmezrek,eza szelektfv percepci6 pedig kihat az

egy6nek t6rhat6sri cselekv6sdre. A szubjektfv , egy6n 6ltal alkotott t6rpercepci6 kialaku-

l6sa szempontj6b6l meghat6roz6 azegyln tdrsadalmi st6tusa, a t6rsadalmi hierarchi6-

ban elfoglalt pozici6ja. Ezek egytittesen meghatirozz(l< azt a m6dot, ahogyan egy6nek
6s tdrsadalmi csoportok akonyezl vil6got (6s teret) felfogi6k 6steptezentilljdk.

A fentiek alapj6n elmondhatjuk, hogy egyr6szt egy6rtelmf a szaklt6s az addig do-
rnin6ns pozitivista tdrszeml6lettel, az egydn az 6rdekl6d6s kdz6ppontj6ba keriil, a kuta-
t6sok idiografikus jelleget tiltenek. M6sr6szt viszont ez a t6rszeml6let alapvet6en abszoltit
marad, mondhaduk, hogy abszohit-szubjektiv, az eddigi domin6ns abszohit-objektiv
t6rszeml6lettel ellent6tben. Ugyanakkor a magatartds paradigma, ak6rcsak az eddigi
modern pozitivista paradigmdk, az illtaldnoss6gok 6s tdrv6nyszerfis6gek felt6r6sfuato-
rekszik, csup6n a megkdzelft6si m6dozat ki.iliinbiizik.

Osszefoglalva elmondhatjuk, hogy a modern ftildrajzi t6rszeml6let tov6bbra is az
abszolrit t6r eszm6j6re 6pft. Nyilvdn ezkiegdsnil egy er6s mennyis6gi orientdci6val,
els6sorban a faktori6lis dkol6gia, a region6lis kutat6si paradigma 6s at&analizis para-
digma eset6ben. Annak ellen6re, hogy a magatartdsfiildrajz a pozitivizmus ellen l6pett
fel, azSltalahasznflltt6reszme abszohit jellegfi. Buttimer fogalomtrdrdt haszni{lva (1993)
a magatart6sfiildrajz viszont azt az iltmeneti szakaszt k1pezte a geogr6fia fejl6d6s6ben,
amelyben a klasszikus t6rszeml6letre 6s a modem mennyis6gi szeml6letekre jellemz6

kivi.il6ll6 pozici6 (outsider) vagy a kiviilr6l megfigyeld dtalakul egy dualisztikus jelle-
gfi insider--outsider pozici6v6, azaz a teret mi{.r nem csupiln kfviil6lt6k6nt, geometriai,
objektivitds liltszatdtkelt6 t6vols6gb6l szeml6li, hanem bevonja az alkot6, cselekv6 hu-
m6n alanyok perspektfv6j 6t is, az rtgynevezett percepci6s terek formdj6ban.
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Jelenkori t6rkoncePci6k

A fdldrajzi eszmdk ttirt6nerdben kb. a nyolcvanas 6vek kiizepdn ismdt ttift6nt ,,valami"'

A korszak legfontosabb esem6nye a magatart6s paradigm6t6l6s a pozitivista-kvantita-

tfv elj6r6sokon alapul6 paradigm6kt6ltort€n6 fokozatos elt6volod6s, illetve azezzel

p6rhuzamosan lejdtsz6d6ktizeled6s a szoci6lis elm6letek itdnydban, els6sorban a funk-

cionalista 6s marxista elm6letek fe16. Jelenleg a t6rproblematika els6sorban az

antropogeografia keret6ben keriil el6t6rbe. Ebben a fejl6d6si st6diumban tdbbek kdzt az

a felismer6s alakult ki, hogy a t6r nem'csup6n a ftrldfelszin egy darabk6ja, melyet bizo-

nyos tdrgyak jelenl6te vagy hi6nya jellemez. A t6r t6bb, mint ez, a teret a t6rgyak 6s

emberek kozdtti kapcsolatok strukturalj6k, a t6r komponens elemei nem ortogon6lisan

(6rtsd geometrikusan), hanem centrum-perif6rikusan, v6rosi ktizpontokkiiriil csoporto-

sulnak. Ennek ellen6re bizonyos fogalmak tov6bbra is haszn6latosak: ktrzponti helyek,

vonz6skijrzet, rendszer, hierarchia, rang, de tartalmilag kieg6sziiltek min6s6gi vonatko-

zdsokkal.

A fiildrajz 6s a t6rsadalomelm6letek

Ennek a paradigmav6lt6snak kdzponti eszm6j e az,hogy a tdr els6dleges formdl6 tdnye-

z6je a tdrsadalom az alkot6 egy6neken, csoportokon €s intlzmdnyeken kereszttil' En-

nek az eszm6nek kifon6sa sor6n rijra6rtelmez6dik a folyamat fogalma mind tartalmi-

lag, mind t6rform6l6 szereplt illet6en. A folyamat mfu'nem tisztdn t6rbeli, hanem

els6sorban t6rsadalmi. A t6r nem szubsztancia, hanem egy szettkapcsolat ktiltinboz6

entit6sok ktizott. Ezdrtnemhelyes a t6r-tdrsadalom interakci6 fogalomp6rosit6st hasz-

n6lni, a t6r csup6n a trfrsadalmat ttikrilzi. Ezlrtkdnytltakaz utols6 6vtizedek tdrkutat6-

si kis6rletei a szoci6lis elm6letek fel6. Mint ismeretes, a szoci6lis elm6letek a tdrsadal-

mi 6ler, a trirsadalmi intlzmlnyekkonstitrici6j6t 6s mfiktid6s6tmagyardnz6k. Nyilvdn a

tdrsadalom mfiktid6s6nek, a tdrsadalmi 6let szervez6d6s6nek llteznek t6rbeli feltdtelei,

illetve a t6rsadalmi cselekv6snek t6rbeli konzekvencili 6s ez az cisszefon6d6s, illetve

ennek az itsszj6teknak a felismer6se a t6rsadalomfdldtajzi elm6letet a szociiflis elm6le-

tek ir6ny6ba befoly6solta. Nyilvdn a t6rsadalomftildrajz-tr4rsadalomtudomdnyok kapcso-

lat nem egyir6nyd, ugyanis a tfrsadalomfcildrajz ktizponti kateg6ri6i (hely, r6gi6, tilj,tnr)

egyre n6vekv6 6rdekl6d6st keltenek nem csak a tiirsadalomtudom6nyokban (kiiltintisen

az angolsz6sz iskol6ban), hanem a pottikai gyakorlatban is (nacionalizmus, regionaliz-

mus, regionillis fejl6d6s stb.).
H6rom t6rsadalmi elm6letcsoportnak van nagy befoly6sa a foldtajzta, ezek: a

makroelm6letek (els6sorban a marxizmus, de bizonyos m6rt6kben Wallerstein 6s

Luhmann funkcionalizmusa is), a mikroelm6letek (interakcionizmus, emometodol6gia)

6s az els6 kett6t integr6l6 elm6letek (Giddens els6sorban).
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a) A marxizmus a teret gazdas6gi kontextusba helyezi, mint a termel6si helyek
cisszeg6t, illetve kiiliinbdz6 piacok teriilet6t (Sore, 1985). Teh6t l6nyeg6ben eb-
ben az esetben is egy absztrakt t6rfogalommal sz6molhatunk, a mamizmus sz6-
m{raa gazdasdgi t6r objektiven adott, de m6r nincs semmi koze az abszohit de-
terminista t6rszeml6letekhez, ugyanis a gazdasflgi alap 6s M erre t6maszkod6
fel6pitm6ny (politika, tudomilny, vallds stb.) els6sorban nem t6rbeli, hanem gaz-
das6gi elemeket tartalmz. Ugyanakkor a mamista szocirflis elm6let a tdrsadal-
mi mechanizmusokra figyel6s nem bizonyos t6rbeli disztribfci6kra vagy ttir-
v6nyszerfis6gekre, mint a region6lis 6s atlrkutatdsi paradigma.
Soja (1985) at6r mateialista szeml6letalakul6s6ban h6rom fdzist kiildnbdztet
meg. Ezek koziil kett6 fontos a fiildrajz szinn{ra. Meg kell jegyezntink, hogy ezek
nem egy egym6s ut6ni id6sonendben kovetkeznek, hanem a jelenkor kiilonboz6
t6rszeml6leteinek felelnek meg. Azels6 fr{zis megfelel afranciamarxistatradi-
ci6nak. Legfontosabb k6pvisel6je Henri Lefebvre, akjf6 munk6j6ban, ,,A t6r pro-
dukci6ja" (1974), azt anlzetet vallja, hogy a t6r t6rsadalmi jellegfi, illetve hogy
a t6rsadalmi t6r az a t6r, amelyben a termel6si viszonyok fjratermel6dnek: ,,a
t6rsadalmi t6r a termelt dolgokat foglalja magdba 6startalmazzaezekkapcsola-
tait egyi.ittl6tiikben 6s szimultaneitdsukban, relativ rendjtikben vagy rendetlen-
s6giikben" (73. o.). A tdrsadalmi tdr dtalakuldsa a termel4si er6k niiveked4si

folyamata eredmdnyek,lnt kdvetkezik be, a vdros-falu kapcsolatok ktizvetitds4-
vel. Ebben a helyzetben a fejl6d6s motor jellegfi csopotjainak kulcsszerep jut.
Kapitalista t6rbelis6gr6l besz6l, ami a marxista diskurzus jellegzetes eleme. Ez
iltszervezi a t6rsadalmi 6letet domindns 6s aliivetett szintekbe, kdzpontokba ds
perifdridkba. A t6r vagy t6rbelis6g nem csupSn t6rsadalmi term6k, hanem a ter-
mel6si viszonyok rijratermel6je is, az autoriti{rius 6s allokatfv hatalom eszkcize.
Ez aztjelenti, hogy a hatalom probl4nalja fontos helyet foglal el Lefebvre el-
m6let6ben. Szerinte a hegem6nia a t6rre int6zm6nyeken (strat6gi5k, politikai
pdrtok) 6s eszm6ken (intellektuelek, szakdrt6k) 6t hat. Az 6llam racion6lisan
megtewezi 6s megszervezi atdrsadalmat az ismeretek 6s technol6gia segits6g6-
vel. Int6zked6sei politikai 6s ideol6giai jellegfiek, ezilltal pedig az illlam olyan
er6, amely meghatdtozza at& szervez6d6s6t Minden tdrsadalom megszervezi
saj 6t 6lettereit, saj 6tos id6beoszt6s6val, saj 6tos kiizpontj aival.

b) A m6sodik fdzis vagy szeml6ler amarxistafdldrajzd (legmark6nsabb k6pvisel6je
David Harvey). Eredetileg a klasszikus rnaterializmusban a hangsfly azidlrcte-
v6dcitt, mig a t6rnek kev6s szerep jutott; Elhanyagolta azt atenyt, hogy a t6r elv6-
laszthatatlan a ti4rsadalomt6l, ugyanakkor a cselekvds 6s a tr{rsadalmi viszonyok
m6diuma 6s term6ke is. A marxista foldrajz vagy a marxizmuson alapul6 kritikai
ftildrajz be6piti a t6r problematik6j6t is a kapitalista fejl6d6s keretei ktiziitt. A hang-
srily a kiiltinboz6 r6gi6k koztjtti egyenl6tlen fejl6d6sre mint a kapitalista t6rbeli-
s6g alapvet6 felt6tel6re tev6dik. Ehhez ad6dik m6g a teriileti munkamegoszt6s
ki.iltinbs6geinek a probl6m6ja, a centrum-perifdria modell keret6ben.
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A legfontosabb kritika arra vonatkozik, hogy a mamizmus szerint minden jelen-

s6g a kapitalizmus hat6sainak tudhat6 be, minden erre a dimenzi6ra szfiktil le.

Eltekint att6l a tdnyt6l,hogy a modern tiirsadalmak nem tudtak megvdlni a ka-

pitalizmust6l 6s hogy megjelen6siik 6s mfiktid6stik szorosan kapcsol6dik a ka-

pitalizmushoz. Ttibbdimenzi6s egyenl6tlens6gek minden t6rsadalomtipusban 16-

teztek,nem csup6n a kapitalista ti{rsadalomban. M6g a szocialista tdrsadalmakat

is er6s region6lis 6s szoci6lis egyenl6tlens6gek jellemezt6k. Tov6bbi kritika fo-

galmaz6dik meg a makroszint(i folyamatokra alapozds v6getq a marxizmusban

a helyi szintfi folyamatok nem relev6nsak, nemaz egy6nek cselekvese alkotja a

tfrsadalmat, hanem a nagy t6rsadalmi struktrirdk hat6rozz6k meg az egy6nek

cselekv6si lehet6s6geit.
A mikroelmdletekhatisaa ftildrajzra nem hasonlithat6 tissze a makroelm6letek

vagy a giddensi integr6l6 elm6let jelent6s6g6vel. Els6sorban Metnometodolfgin

befogad6sa jelent6ktelen a t6rsadalomf6ldrajzban. Mint tudjuk, az etnometodo-

l6gia azon mindennapi interpretdci6s m6dszerek tanulm6nyozdsa, amellyel az

emberek m6sok cselekv6s6t 6rtelmezik. A tdrsadalomfdldrajzosok, akr{rcsak a

szociol6gusok egy r6sze (Gnoens, 1997), ezt a mikroszintfirdnyzatot nem tar-

tott6k alkalmasnak a jellegzetesen mezo- 6s makroszint[i fiildrajzi t6makiirijk ana-

lfzisfire.A szociol6gusok kifogdsa nemazelemz6si szinttel kapcsolatos, hanem

a tematikai 6s m6dszertani von6sokkal, amelyek a tfrsas kapcsolatok etnome-

todol6giai megkiizelit6se kdvetkezt6ben kdzelebb 611nak a szociiflpszichol6gi6-

hoz 6s pszichol6gidhoz, mint a szociol6giidhoz.
A mikroelm6letek ktizi.il Alfred Schiitz (1399-1959) fenomernligini szociol6gi'

dja lsErvingGoffman (1922-1982) dramaturgini modellidnek hatdsa jelent6s a

tirsadalomfiildrajz szim6^ra. Mindkdt elm6let a hangsrilyt a mindennapi tdrsadal-

mi 6let interpret6ci6s folyamataira 6s az emberek kbztitti interakci6kra l'relyezte,

6s kiiliintisen a humanisztikus fdldrajzra (Anne Buttimer) 6s a cselekv6sorienti4lt

tdrsadalomfiildrajna(Benno Werlen) hatottak. Ktiliinosen Goffrnan elm6lete volt

nagy hatdssal, els6sorban az6ltal, hogy Giddens is felhaszn6lja a dramaturgiai

modell bizonyos elemeit. Giddens viszont a jelenkori modern trdrsadalomirfinyza-

tok referenciapontja 6s a goffrnani eszm6k egy r6sze implicit be6piilt a ttildrajzi

szeml6letbe is. Goffrnan dramaturgini modellie, ahogy elnevez6se is sejteti, aszin-

hazi 6letb6linspir6l6dott 6s a szerep 6s szinpad fogalmaira 6pit' Ebben a kontex-

tusban a szerepet tdrsadalmi szerepkdnt 6rtelmezzi*., amely bizonyos t{rsadalmi

pozici6hoz kapcsol6dik. Pontosabban egy pozici6hoz tdbb szerep ktit6dik 6s a

szerepl6k szerepiikhtiz ffrz6d6tfusadalmi elv6r6soknak megfelel6en viselkednek.

A szinpad. fogalma kiiltinbtiz6 t6rsadalmi cselekv6skontextushoz f6z6dik, arnely-

nek megfelel6en a szerepl6k ,,elj6tsszier-' szerepeiket. A ti4rsadalomfdldrajz sz6-

mdra fontos azat6ny,hogy Gofftnan elkiiliinlti az eltils6 6s h6ts6 r6gi6kat, ame-

lyek l6nyeg6ben ktiliinbozl tdr- (hely-) 6s id6kontextusban l6trejtiv6 t6rsas

interakci6k jelleg6re utalnak. Az eltils6 r6gi6kban, peld6ul a munkahelyen, a sze-
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repl6k m6sok elv6r6saihoz igazitjdk cselekv6stiket 6s form6ts szerepeket j6tsza-
nak, mlg a h6ts6 rdgi6k az informr{lis, nem kontroll6lt szerepktirtik szinhelyei (pl.
a lak6s). Mindk6t r6gi6tipus dtvitt 6rtelemben be6piilt a tdrsadalomftildrajzba el-
t6r 6 jellegii t6r-id6 z6n6k forrndjdban.

c) Az integrdl1 jellegfr elmdletek kOztil k6ts6gkiviil a legnagyobb befolyilsa az
utols6 lvtized geogr6fiatrirt6netben Anthony Giddens 1984-ben kciziilt struktfi-
raelmdletdnek volt. Giddens abb6l indul ki, hogy a ti{rsadalomtudom6nyok a
fdldrajz kiv6tel6vel nem tulajdonftottak fontoss6got a tdrsadalmi rendszerek id6-
6s t6rtengelyek ment6n v6gbemen6 villtozilsdnak Kiindul6pontk6nt a foldrajzo-
sok kciztil Torsten Hiigerstrand idffdldrajzi fogalomtdr6t hasznillja fel azzal a
c6llal, hogy a tdrsadalmi int6zm6nyek 6s a t6rsadalmi 6let id6- 6s t6rdimenzi6-
ban lezajl6 szerv ez6d6s6t megfogalmazhassa. Az id6ftildraj z szubjektum-
centrikus kutat6si irdnyzat, amely Sv6dorszdgban alakult ki, Lundban. A hang-
sfly a mindennapos cselekv6sek rutin jelleg6n van, amelynek megfelel6en
minden egy6n mindennapos - t6rben 6s id6ben leirhat6 6s modellezhet6 - utat
ir le, amely aggregillva az ,,6letpilya" fogalm6val defini6lhat6. A hangsrily az
id6re tev6dik, mfg Giddens az interakci6k t6rbeli 6s id6beli elhelyezked6s6re
koncentr6l. Szerinte minden interakci6 egy bizonyos ideig tart 6s egy bizonyos
helyen, tdrben tdrt6nik (1997). A t6r konceptuaLzdci6jac€:ljfval Giddens k6t alap-
vpt6 fogalmat vezet be: lok6lis (locale) 6s jelenl6tel6rhet6s6g.

Ajelenldteldrhetfsdg arra a k6pess6gre vonatkozik, hogy a szerepl6 interakci6ba
l6phessen. Ez nyllvin a tradicioni4lis kultrir6k eset6ben a fiziku krizels6g fiiggv6nye,
mivel a kdzleked6s 6s kommunik6ci6 m6diuma azonos. A modern tdrsadalmakban a
jelenl6tel6rhet6s6g az elktil<intilt kommunikdci6s 6s szfllltAsi m6diumok technol6gi6jdt6l
fiigg. Ugyanakkor az el6rhet6s6g a test fizikai tulajdons6gait6l 6s a kttmyezet egy6b jel-
legzetess6geit6l is ftigg, mint p6lddul azigynevezett ,,6llomdsokt6l" (stations), amelyek
l6nyeg6ben a tiirsas interakci6k csom6pontjai. Ide sorolhat6k p6ld6ul a vi{rosok vagy
ezek keret6ben a belv6ros stb.

A loleilis at& hasznSlat6ra vonatkozik, arnely az interakci6 ,,setting"-j6t, azazkon-
textus6t hatflrozza meg. A t6r haszn6latdtillet1en Giddens nyilv6n els6sorban nem a
hagyomdnyos teri.ilethasznosit6si kateg6ririkra gondol (erd6,kasz616 stb.), hanem arra
az anyagi kultfr6ra vagy artefaktumokra, amelyek a cselekv6s eredm6nyei 6s ugyanak-
kor felt6telei, kapcsolatai is. A lokdlis giddensi 6rtelmez6se nem a,"helyi"-vel fordithat6,
ugyanis megtregyzi, hogy a lok6lis rendkfviil elt6r6 kiterjed6sfi tartalmakra vonatkozik,
lehet egy lak6s, lehet egy utcasarok, lehet vfuos, falu vagy ak6r politikai hat6rokkalje-
lolt nemzet6llam. Fontos eml6kezniink arra, hogy mindez csupdn az interakci6 kontex-
tus6t jelzi. Giddens szerint a lok6lisok regionaliuilva vannak, ami nem jelent egyebet,
mint annak a meghatdrozdsdt,hogyan oszlik az egydnektev6kenys6ge t6r-id6 z6ndkua
szabv6nyos, rutinszerfi t6rsadalrni gyakorlat vonatkoz6s6ban. Ennek megfelel6en a t6r-
belis6g hdrom formdjdt kiiliinboztette meg:
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. A t6rbelis6g mint rdgi6, aholels6sorban a Goffman 1ltallett eliilsf ds hits6 rdgi6

fogalomPdrra 6Pit.
. A t6rbelis6g mint a lok6lis centrum'perifdria jellegfl szewez6d6se'

. A t6rbelis6g mint az intdzmlnyek 6s konvenci6k helyhez kdtiitt adottsdgci.

Megjegyezzilk m6g, hogy Giddens elm6let6ben felhaszn6lja azt a hiigerstrandi esz-

m6t, miszerint a t6rbelis6 g6s azid6belis6g a tdrsadalmakbanil6-tdr z6rulkfotmtjdban

kombindl6dn ak.Ez azt jelenti, hogy minden tev6kenys6g egy jellegzetes id6-tdt z6n6-

ban zajlik le. ,,A tipikus tevdkenysegeket regisztr6lva kdnnyen felv6zolhatjuk 6letiik,,t6r-

id6 rendszer6t" (GIDneNs, tgg7, 130. o.). Ugyanakkor a tev6kenys6gek id6ben 6s t6r-

ben val6 elhelyezds6t hidrom t€nyez6 befoly6solja:
, . K6pess6gi korl6tok (capability constrains), amelyek az ember mint biol6giai l6ny

esim6j6re6ptilnek 6s ilyen szempontb6l n6mi azonoss6got mutatnak a mtincheni

szoci6lgeogr6fia alapfunkci6inak eszm6j6vel. Pontosabban arra vonatkozik, hogy

mint biol6giai 16ny az ember sziiks6gszerfien 16 van k6nyszeriilve bizonyos te-

v6kenys6gek elv€gzls&e (alv6s, t6pl6lkozds), azazrtvan k6nyszertilve bizonyos

id6-.ter rendszerek ki alakitds{r a.
. T6rsas6gi korl6tok (coupling constrains); ez afiziku kiirnyezet rfltal okozott kor-

ldtokra vonarkozih amelyekr megakad6ly ozhatjdk az interakci6k kialakulSs6t

bizonyos t6rben 6s bizonyos id6pontban. Minden t6rnek lltezikegy ,,zsffolts6-

gihat1rd',amely meghalilrozza,bizonyos id6pontban hiiny ember tart6zkodhat

bizonyos t6rben, bizonyos tev6kenys6get folytatva (GnrnNs, 1997).

. Uralmi korl6tok (authority constrains), amelyeket a tdrsadalmi rendszer hati{roz

meg 6s az uralkod6 hatalmi viszonyokat tiikrtizik. A hatalmi k6rd6s ahozz6f6t'

het6s6g 6s az es6lyek ttikr6ben vet6dik fel, amely a tfusadalmi rdtegz6d6s,vala-

mint bizonyos tevekenys6geket korl6toz6 normatfv dtintdsek elemz6s6t teszi

sztiks6gess6.

Giddens szerint azid6-t6r z6n6k centrum-perif6riku san szetvez6dnek. P6ld6ul az

aktiv szem6lyek centrum jellegfi id6-tdr z6n6r a munkahely 6s a lak6s. Heterog6nebb

tdrsadalmakban a v6ros vonz6skorzetdvel egyUtt alkotja a legfontosabb 6rintkez6si he-

lyet t6rben 6s id6ben. Ezek akommunik6ci6s 6s interakci6f6rumok. Giddens'szerint a

Gr azlrtfontos, mert lehet6vdteszi az interakci6rendszerek l6trejdtt6t, azaz at€t (t6t-

belis6g) alapvet6 t6nyez6je a cselekv6snek.

6rrr"g"ry elmondhatjuk, hogy a fent emlftett t6rsadalmi elm6letek szerint az ab-

szolrit 6ll6spont a ftildraj zi tdn6l nem bizonyul mi4i koherensnek, mivel ha a t6r iires,

akkor maga a t6r sem l6tezhet(S,c.vnn, 1985). A t6r m6diuma 6s ugyanakkor termdke a

cselekv6snek 6s a t6rsadalmi kapcsolatokn ak.Ez a dualista t6r-id6 struktur6l6s annyira

6sszefogja a szoci6lis 6s t6rstrukttirdkat, hogy az ut6bbiak a tdrsadalmi kapcsolatok 6s

struktrirdk anyagi form6i lesznek. Amint mdr 16fiuk, ezt a kapcsolatot sejtette H. Lefebvre

is. Ennek megfelel6en a tilrsadalom a t6rben v6lik konkr6tumm6, atdt maga pedig egy
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ideol6giai 6s politikai l6tesitm6ny. Ezzelpedig ktildntisen A. Giddens 6s H. Lefebvre

r6v6n visszajutottunk a leibnizi relacion6lis t6reszrn6hez. A t6rkoncepci6 az utols6 6v-

tizedekben er6sen relativiz6l6dott, a teret fogalomk6nt haszn6lj6k, nem pedig ktiltin l6ttel

bir6 kutatdsi t6rgyk6nt.

Modern regiondlis ftildrajz

A firldrajzban a nyolcvanas 6vekben egy rij region6lis perspektfva fejl6diiu ki, a modern

region6lis ftildrajz (new regional geography). Ez a megkdzelitlsi m6d sok elemet vett

6t aml,r el6z6legtdrgyalt paradigm6kb6l 6s r6szben nem tudott megvdlni a klasszikus

ttirt6neti region6lis perspektiv6t6l. Ugyanakkor ellenilramlatk6nt is 6rtelmezhet6 at6r'

kutat6si paradigma, valamint a humdntikol6gia t6rtorvdnyszerfis6geket tanulm6nyoz6

irdnyzatokkal szemben.
A modem region6lis ftildrajz, a klasszikus t6jfiildrajzhoz hasonl6an, region6lis egy-

s6gekkel foglalkozik. Elt&6ena klasszikus tr4j- 6s region6lis f6ldrajzt6l, melyek azembet

6s term6szet ktjztitti, iindll6 l6ttel rendelkez6 kapcsolateg6szekre koncentr6ltak, az fj

region6lis firldrajz abb6l a tdzisbll indul ki, hogy a r6gi6kat tdrsadalmi 6s gazdasdgi

kapcsolatok struktur6ljdk. A r6gi6 tidrsadalmi, gazdasdgi 6s politikai interakci6k h6l6-

zataib6I6ptil fel, melyek f6bb jellegzetessdgei: a szerepl6k interakci6ja, a form6lis kap-

csolatok s(irfis6ge, region6lis szolidarit6s, tttbbf6le k6zremfiktid6si forma kultur6lis,

oktaL4si, kutat6si, gazdasilgi 6s kozigazgatdsi intdzm1nyek ktiztitt'
A modern region6lis geogr6fia keret6ben ttibb fontos irdnyzatot ktildnbtiztetiink meg

(r6szben Werlen alapjdn, 1997).

a) Az els6 a n6met foldtin jelentkezl regionilis tudat (identitds) kutatds. Jelent6-

sebb k6pvisel6i Hans Heinrich Blotevogel, Giinter Heinritz Herbert Popp 6s

Jilrgen Pohl.Blotevogel, Heinritz 6s Popp (1987) szerint egy ilyen ir6nyf regi-
on6lis ftildrajz aktivanj6rulhatna hozz6 bizonyos tissztdrsadalmi probl6m6k

megolddsdhoz, illetve az orszdg kultrirgeogr6fiai t6rfeloszt6s6nak kidolgoz6s6-
hoz, mindez az insider perspektiv6j6b6l. M6dszertani vonatkoz6sban csup6n azt
a kutat6si norm6t fogalmazzdk meg, amely szerint nem csupdn hermeneutiku-
san 6s megdrtdssel (Verstehen) kell eljrfrni, hanem racion6lis rekonstrukci6val,
ami aztjelenti, hogy a kutat6nak saj6t szubjektiv tapasztalaton alapul6 vll6g6-
t6l objektfven el kell t6volodnia. Szerintiik az identitrdstudathoz tartozik a tdr rep-
rezentilci6ja is, ami interszubjektiven/kollektiven alakul V,r. Ez azt jelenti, hogy
minden egy6n kialakit egy k6pet an6l a r6gi6r6l, amelyben 61, vagy m6s r6gi-
6kt6l,ez a folyamat viszont meghatdnoz6an kttt6dik a tbbbi egy6nnel kialakitott
interakci6khoz 6s ennek fiiggvdny6ben kap tartalmat, illetve m6dositja ia;talmdt.
Az identit6studat egyik konkr6t megnyilv6nul6si form6ja a ftgi6 elnevez6se,
amely gyakran a regionr{lis vdrosi kdzpont nev6t viseli. Ebben a megktizelit6s-
ben a kijvetkez6k6zponti k6rd6sek tev6dnek fel:
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. Hogyan alakulnak ki atlrceprezent6ci6k regiondlis l6pt6kben?

. Hogyan v6ltoznak, esetleg hogyan tfnnek el bizonyos region6lis t6neptezent6-

ci6k?
. Milyen kommunik6ci6s ktirnyezet, forma 6s milyen szerepl6k fontosak a t6rrep-

rezentilci6kkialakul6sdb an 6s v 6ltozds6ban?
. Hogyan hat6rol6dnak el az identitdstudat t6rbeli megfelel6i?
. Az identit6studat intenzit6sa.
Felsorolnak ot krit6riumot, amelynek alapj6n a region6lis identit6studatot mint ku-

tatdsi t6m6t meg lehet ktjzeliteni:
- l6ptdk; a region6lis identit6studatot meg kell ktiltjnbdztetni a lok6lis 6s a

nemzeti identit6studatt6l, amib6l kdvetkezik, hogy a ktiz6ps6 tdrszinten he-

lyezkedik el;
- hatdrok 6s belsd struktrtra; nyilv6nval6nak tartj6k, hogy 6tfed6sek is el6for-

dulhatnak (kett6s region6lis identit6studat), s6t azt is, hogy egyes r6gi6kban

nem l{tezik identitr4studat (,"halott sarkok"). A lehatr{rolt r6gi6k struktur6ja ho-

mog6n 6s annyiban hasonlft egy mez6 saj6tossdgaihoz, hogy val6szinfileg egy

r6gi6 keret6ben azidentitdstudat intenzit6sa centrum-periferikusan villtozik;
- id6; ez a krit6rium a ttirt6neti folyamatok bevon6s6nak szflks6gess6g6re vo-

natkozik, kiiltintis tekintettel az utols6 6vtizedek vfltozdsura, mint pl. azeur6-
pai integr6ci6, akozigazgat6si reformok, az idegenforgalom 6s tdmegkommu-

nik6ci6 hat6sai:
- intenzitds; kiiltinbs6get tesznek ktilonbozl intenzit6si fokok kdzdtt, illetve la-

tens 6s manifeszt identiU4studat koziilt. Azut6bbi kett6 nyilv6n szorosan cissze-

fiigg, ugyanis a latens identit6s bizonyos kiils6 t6nyez6khat6sfua (hatdrr6gi'

6kban, idegenek megjelen6s6re ar6gi6ban stb.) 6talakul manifeszt identitdss6;
- szocidlkategoridlis dffirenciil1dis; ez aztfeltfitelezi, hogy a regiondlis iden-

titi4studat csoportjellegfi, azaz fii.gg oly an t1ny ez6kt6l, mint: szocializ6ci6, kul-

tur6lis tradici6, stAtus stb.
b.) A m6sodik a fenomenol6giai/humanisztikus dramlat (Anne Buttimer ds Yi-Fu

Tuan a legjelent6sebb k6pvisel6ik, de ide sorolhat6k a modern region6lis geo-
grSfia n6met iskol6j6n6l rilrgyaltJ. Pohl els6 munkiiit is), amely, ahogy az elne-
vez6se is mutatja, els6sorban a fenomenol6gia hagyomdnyain alapszik, de van-
nak humanisztikus geogr6fusok, akik az egzisztencializmus, pragmatizmus 6s az
idealizmus ideol6giai pozici6irahelyezkednek (Jouxsrow, 1997, T,qnon, 1999).
Egyes szerz6k a humanisztikus ftildrajzot mint ktiltin6ll6 paradigmdt hatfuozz{k
meg (Johnston), viszont hagyom6nyai 6s kdzponti fontoss6gri fogalmai kdzel
6llanak a modern region6lis foldrajzhoz,6s ilyen alapon az ut5bbi fontos ir6ny-
zatak6nt is meghatfuozhat6. A mfu emlitett Anne Buttimer 6s Yi-Fu Tuan egy-
6rtelmfien a fenomenol6gia alapjaira kfv6njdk helyezni a t6rsadalomfdldrajzot.
A fenomenol6gia atyja Edmund Husserl (1859-1938) 6s kdzponti tlzise az,hogy
a logika ftiggetlen a pszichol6gi6t6l, amely az 6rz.etre fektet hangsflyt. A logi
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kai torv6nyek t6ren 6s id6n kivtili igazsdgok, a l6nyegis6g ktfejez6i. A fenomdn
az, amit tudatszer(en v6liink. A pozitivizmust6l elt6r6en a fenomenol6gia nem
felt6telez egy objektfv, re6lis vil6got, amely az emberi l6tt6l fiiggetleniil l6tez-
ne. Ennek megfelel6en a kutat6s ktiz6ppontjdba a szubjektiv kriztudatban l6tre-
jdv6 6s 616 szellemi 6pitm6nyek, a mindennapi 4lenildg kertilnek. A pozitivista
paradigm6kban domin6ns aggreg6tumok helyett a szubjektfv egy6n 6s ennek
6rt6kei, normdi, 6letvil6ga keriilnek a k0z6ppontba. A humanisztikus fiildrajz
hagyom6nyai r6szben Paul Vidal de la Blache ,,genre de vie'?, azaz 1letforma
tanira is visszavezethet6k, amely a lok6lisan 6s region6lisan elt6r6, norm6kon
6s 6rt6keken nyugv6 6letformiik kutatr4sdt javasolja. Buttimer szerint (1984) eb-
ben h6rom tematika egyesiil: a magatart6s szf6ra (interakci6 6s 6lett6r), a kog-
nitiv szf&a(6rt6kek, szok6sok, szimb6lumok) 6s az tikol6giai alap (teriilethasz-
nosft6s). A kutat6 6ll6spontja is fontos, ezt pedig reflexivit6s, rlszvevds, az
emberi cselekv6s meg6rt6se (Verstehen) f6mjelzi. Kovetkez6sk6ppen, a ftildrajzi
t6nyek lrtelmezdsi funkci6ja rijra aktu6liss6 v6lik, a srilypont a r6gi6k kultur6-
lis identit6sr4ra tev6dik 6t, azaz a ktjzos kultriratudatra 6s a r6gi6hoztartozfis 6r-
zelm6re, mindez pedig nagyon ktjzel hozza az el6bbi alpontban tdrgyalt n6rnet
region6li s identit6skutatdshoz.
A humanisztikus fdldrajz t6rkoncepci6ja Tuan munk6iban a legvil6gosabban kti-
vethet6. Tuan szerint ater egy 6ltal6nos fogalom, ami mindeniitt jelen van, vi-
szont a hely partikuldrisjellegfi, konkr6t, 6rtdkekkel 6s lrtelmez1sekkel felruh6-
zottentit6s, amely valahol van 6s mindig egy jellegzetes identiti{ssal rendelkezik.
Tuan t6rfelfogdsa ,,a hely mint humaniz6lt Gt'' (1977,56. o.) szintagmdban jut
kifejezdsre, amely a humanisztikus irdnyzat 6ltalSnost6l a partikul6ris, a helyi,
a mikroszint fuilnydban eltol6d6 6rdekl6d6s6nek felel meg. Tehdt, m6s szavak-
kal a humanisztikus irdnyzat szerint a t6r tdrsadalmi 6pitrndny, t6rsadalmi term6k,
amely az egy6nekben kialakult 6s rijratermel6d6 identitds, illetve a helyekben
konkretiz6l6d6 t6rikonogr6fia formdj6ban elemezhet6. K6s6bb Peter J. Taylor
(1999) fejleszti tov6bb ezt az eszm1t a politikai ftildrajz keret6ben, amelyben a
t6r a tertilet 6s telephely fogalmainak felel meg, mfg a hely a rdgi6, tdj 6s aredl
fo galmai val egy en6rt6kfi .
A humanisztikus foldrajzhozkozel6ll a kulturdlis fdldrajz is, amelynek kezde-
teit a klasszikus fdldrajz tdjiskolai paradigmdja eset6ben m6r emlitettiik. A mo-
dern v6ltozat atdjat a t6rsadalom term6k6nek tekinti, akrircsak a humanisztikus
fiildrajz a teret. Eg6szen pontosan kulturiilis megkozelit6sben a tr4j tdrt6nelmi evo-
hici6 eredmdnye, amelyet az ideol6giai alapri tdrsadalmi kapcsolatok hoznak 16t-
re. Egyes szerzflk szerint (MrrcHer-1, 2000) a t6j a munka folyamat6nak eredm6-
nye, amelynek hat6sai nem mindig olvashatdak egy6rtelmfien a tij fizio-
gn6mi6j6ban. Ugyanakkor a tdj a reprezentdci6 egyik form6ja, amelyben
tcirt6nelmi, gazdasdgi folyamatok 6s a hatalmi viszonyok tiilcrtiz6dnek. A klasszi-
kus f6zist6l elt6r6en m6r nem at6j,hanem a kultfra alkoda a t6rsadalomfold-
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rujz t6rgy6t, a kultrira viszont t6rben 6s mint tdr jdn l6tre (uo.). A saueri s6m6-

ban a kultrira csup6n mint els6rangri t6rform6l6 t6nyez6 volt jelen, amely id6-

ben a term6s zetes tdjat6talakitja kultur6lis tfijjil,bizonyos jellegzetes t6rform6k-

kal. Ett6l elt6r6enaz rij kultur6lis ftildrajz a kulfiir6t nem mint tdnyez6t, hanem

rnint kutardsit1rgyattekinti, amely kimondottan t6rbeli. Ugyanakkor a kultrira

fogalma nem szfikiil |e a tradicioniilis, rur61is kultrirr6ra, hanem magdba foglalja

a szubkulfiir 6kat, amargindlis csoportok kuhrtrdjdt, tdgabb drtelernben a vdrosi,

modern kultrir6t is.
c) A kritikai irdnyzat Giddens strukturr{ci6elm6let6re alapoz 6s els6sorban az an-

golsz6sz iskol6ban bontakozott ki. Legjelent6sebb k6pvisel6i ktiziil megeml{t-

jurk Derek Gregory, Allan Pred, 6s Nigel Thrift munkdss6g6t'

D. Gregoryk1talapvet6munk6jdban fejtetteki elm6let6t: azt978-banmegjelentel-

m6leti jellegff ,,Ideology, Science and Human Geography'Lban (,Jdeo16gia, Tudomdny 6s

T6rsadhomftildrajz"); valamint az 1982-ben megjelent empirikus ,,Regional Transfor-

mation and Industrial Revolution"-ban (,,Region6lis Stalakulds 6s ipari fonadalom"). Az

els6ben ijrafogalmaz6dik a geogr6fia szerepe a ,dialogical action'? fogalma kiiriil, amely

a geogrilfraer6s normativ 6s kritikai ininyults6g6nak ig6ny6t foglalja magdba'F;z ugyan-

akkor implicite azt ak6pess6get is tartalmazza, hogy a geogrdfi6nak arra is kell tdreked-

nie, hogy a helyi kiiziiss6geket probl6m6ik megold6sdra mobiliz6lja. Gregory szeint az

fj regionr4lis ftildrajzkutat6snak hr4rom probl6m6ra kell tisszpontosftania:
. Lvdltozdsokat el6id6z6 tdnyezdk identifik6ci6ja, aminek sor6n a vrfltozdst mint

struktur6lis folyamatot lrte\mezi. Ebben akontextusbanavSltozds a szoci6lis

va16s6g 6talakuldsdt jelenti szabillyozott, bizonyos er6forr6sokkal rendelkez6

cselekv6s 6ltal.
. A munka dtalakuhisa t6ke forrruljdban mint strulftur6ci6s folyamat; ami mag6-

ba foglalja a technikai rijit6sokat, a munkafolyamat racionalizillilsdt, a kr6nikus

munkan6lktilis6g kialakulilsdt, atdrsadalmi 6tr6tegz6d6st stb'
. Az el6bb emlitett strukturdci1sfolyamatok (6ltal6nos v4ltozds 6s a munka jelle-

g6nek 6talakul6sa) tdr- 6s iddkonzetcvencidi. Ebben az esetben a m5r Giddens 6ltal

is felv6zolt tevdkenys6gek tdr-id6 z6ndi az6rdekesek, illetve ezeknek a tev6keny-

s6geknek a ritmusa 6s t6r-id6beliv(ltozdsa'

A fent felsorolt kutatr4si srilypontokkal kell felderiteni a t6rsadalom region6lis kti-

Itinbs6geinek kialakul6si, illetve rijratermel6si mechanizmusait, a region6lisan elt6r6

oszt6lyviszonyokat, illetve az oszt6lykonfliktusok felsz6mol6s6t'

A Gregory elm6lete elleni kritika m6dszertani voluntarizmus6ra ir6nyul, az elm€-

let 6s empfria koztitti disszonancir{kra. Szerintem az osztillyfogalom haszn6lata, illetve

az oszt6lykonfliktusok feltltelezese is problematikus, ugyanis ahogy m5r bebizonyoso-

dott, a t6rsadalmi 6slt6rbeli egyenl6tlens6geket nem lehet felszdmolni normatfv javas-
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latok alapj6n, ezek minden tfusadalomtipus 6s ti4rsadalmi t6rbelis6g alapvet6jellegze-

tess6gei. Eg6szegyszerlen azoszt6lykonfliktusok le6pit6se nem tijbb, mint ut6pia.

A. pred szint6n Giddens 6s Hiigerstrand elm6leteire alapoz. Szerinte a r6gi6 (hely)

tiirt6nelmi evofuici6 eredm6nye, amely k6t alapvet6 tdrsadalmi folyamat sor6n alakul ki:

a t6r kisaj6tftdsa 6s a term6 szet iltalakitilsa sordn. Kdzponti fogalma a hely: ,,Place always

represents a human product; it always involves an appropiation and transformation of

space and nature that is inseparable from the reproduction and transformation of society

in time and space" (Pnro, 1994,337 . o.). Pred kidolgozta az igynevezett ,,helyelmdle-

rct", amiszerinte megoldja aztaprobllmilt, amelyre Giddens struktur6ci6s elm6lete nem

adk,tel6git6 v6laszt, ez a struktur6ci6s folyamatok konkr6t t6rbeli 6s id6beli lezajlilsa.

A helyelm6let tdbb tlmdtta dsszpontosit:
. lnft7m6nyi hatdselemzds, amely azintlzmlnyek n6vekv6 szerep6re utal a r6szt

vev6 egy6nek mindennapi 6let6nek 6s mindennapos ftjainak lebonyolit6sdban.
pred szerint 6lland6an l6tezik egy domin6ns int6zmdnyes hat6s, amely hatalmi

pozici6val rendelkezik 6s a helyi lakoss6g limit6lt id6k6szlet6nek nagy r6sz6t

ig6nybe veszi.
. Biogrd.fidk, 1letutak elemzdse (nyelv elsajdtit6sa, szem6lyis6gfejl6d6s, tudat ki-

alakulSsa), amelyek egy bizonyos hely vagy r6gi6 struktur6ci6s folyamatait fe-

jezik ki. Pred szerinr a hely dont6en r6nyomja jegylt a benne kialakul6 6slezaj-

16 biogrdfia- vagy 6letritmodellekre, az ut6bbiak viszont meghatirozzik a helyet.
. Hatalmi kapcsolatok, amelyek befoly6solj6k a cselekv6st, tehilt ellen1rzik, ak6r

meg is akad6lyozhatj (k az id6-tdr utak l6trejtitt6t 6s interakci6j6t. Magukat a

hatalmi kapcsolatokat is a t6rsadalmi cselekv6s termeli rijra.
. A hely szimbolikus jelentdstartalminnk elemzdse, amely abb6l az alapfelt6tele-

z€sb1lindul ki, hogy a helyek minden egy6n tudat6nakftsz€t k6pezik.

N. Thrift szint6n a tfusadalmi elm6letek 6s a t6rbelis6g kiiztitti kapcsolatokra 6pit.

Azzalpr6bdkozik, hogy egy egysdges regiondlis fdldrajzot alapozzonmeg, felhaszn6lva

A. Giddens struktur6ci6s elm6let6t. Thrift szerint ,,The essential unit of geography is not

spatial, it lies in regions of time-space and in the relation of such units to the larger spatio-

temporal configurations. Geography is the study of these configurations" (1996, 1. o.).

Mint l6tszik a fenti id6zetben is, Thrift tov6bbra is fontosnak gondolja a klasszi-

kus region6lis foldrajz egyes elemeit, de csupdn egy fj elm6leti keret ktizdtt (recon-

structed regional geography, azaz rekonstrudlt regionilis fdldraiz) tartla ek9pzelhet6-

nek a klasszikus paradigma moderniz6ci6j 6t. Szfimfua a r6gi6 tov6bbra is ttibb6-kev6sb6

abszolit m6don l6tezik, mint egy t6r-id6 form6ci6. K6s6bb pontosftja ar6gi6 fogalmdt,

amely rigy jelenik meg, mint ,,actively passive meeting place of social structure and

human agency" (79. o.), azaz mint az ember 6s t6rsadalmi strukhira tal6lkoz6si helye.

Azfj irdnyzat az empirikus kutat6st ket szinten kdpzeli el:

ro7



108 RscroNeI-lzAct6 - cI,oset-tzAcI6

a) A szerkezeti regiondlis fdldmjz (compositional account) keret6ben hr{rom t6ma-

kor hat6rol6dik le kutat6si frlzisk6nt:
. A klasszikus frildrajzhoz hasonl6 m6don tort1n6 termdszeti tdnyez6k elemzdse

(geol6gia, domborzat, klima stb.).
A gazdasdgifeltdtelek,ktiltintisen a munka, a termel6s szervez6si folyamata (ter-

mel6i er6k, termel6si kapcsolatok), az osztilly<isszet6tel elemz6se 6s a munka

megoszl6sa nem, etnikum, faj 6s vall6s szerint. '
. A regiondlis politikamint az 611am regiondlis k6pz6dm6nye.
. A kulcst6rna a munlca folyamata, amely a term6szet 6s t6rsadalom kiiztitt kiiz-

vetit 6s tisszekdti a kompozfci6s r6szt a kontextui{lis r6sszel. A munkafolyamat

az id6beoszt6s legfontosabb helye, illetve a struktur6ci6 helye. A probl6ma az,

hogy a munkafolyamatot 6tfog6an csak akkor lehet elemezni,haaz illet6 r6gi6-

ban egy tev6kenys6g domin6ns (mez6gazdasdg,ipar, b6ny6szat stb.).

b) A kontextudlis regioruilis ftildrajz eset6ben Giddensre ti4maszkodva k6t alapfo-
galmat kiilijnbtiztet meg: lokdlis 6s tdrsadalmi cselelads.

A lokdlis a ftildfelszin egy ftszdre vonatkozik, amely Giddensn6l setting n6v alatt

is ismeretes. Ttibb lokdlis keresztez6dlse egy r6gi6t alkot, amelynek lehatfuolilsdnfll az

interakci6k alkotjrfk az alapvet6lehat6rol6si krit6riumokat. Predt6l elt&6en ebben az

esetben a r1gi6 nem hely, hanem az interakci6t lehet6v6 tev6 lokdlisok kapcsolatainak

cisszess6ge: ,,it must be seen up of a number of different but connected settings for

interaction" (81. o.). Az interakci6 a termel6s 6s fogyaszt6s modelljeinek ftggv6nye,

amelyek a maguk sor6n a lok6lisok anyagi modelljdt6l fiiggenek (ez lenne a klasszikus

telephely). Akdrcsak Pred, Thrift id6f6ldrajzi fogalmakat is be6pit, mint peld6ul az ,,€let-
ft" (path) fogalm6t, amelyet szerinte a r6gi6 6ltal meghatfrozott giddensi akad6lyok 6s

lehet6s6gek hatdroznak meg. Minden 6letft id6allok6ci6 ktildnbtiz6 lokalisok kiiziitt. A

lok6lis a tr{rsadalmi struktfra t6rbeli kifejez6se, amely a centrum-perif6ria elv szerint

szervezldik. A centrum jellegfi, domin6ns lok6lisokat a termel6s szervezdse 6s az in-

t6zm6nyesiilt szab6lyok hatirozzik meg. Pl. a kapitalizmusban domin6ns lok6lisok a

hdntartds, a munkahely 6s az iskola. Mivel a domindns lok6lisban tttrt6nik a tdrsadalmi
produkci6 6s reprodukci6, ezekkonstitutiv er6vel rendelkeznek, t6rben 6s id6ben osz-
tillyszer(renmeghatilrozzi{k a cselekv6k 6letftj6t. Mivel a lok6lisok a t6rsadalmi repro-

dukci6 helyei, cisszekapcsoljikaftgi6 interakci6struktinijdt a t6rsadalmi struktrir6val.
A lokdlisok tanulm6nyoz6sa lenne Thrift szerint az rij region6lis geogr6fia c€lja. Ezek-

nek ot alapvet6 hat6st tulajdonit:
' Meghatdrozziktdrben6s id6ben azegydnekflletl itjdt, illetve azokat a f6 csom6-

pontokat, amelyek az dletutak f6 6llom6sai. Mivel oszt6lyjelleg(rek, az 6letutak
is azok lesznek.

. Megakad6lyozhatjdk egy szem6ly interakci6j6t m6s szem6lyekkel.

. Interakci6k 6s konfliktusok helyei.

. Mindennapos rutincselekv6sek struktrinij6t biztosiddk.

. Szocializdci6 szinhelvei.
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A m6sodik alapvet6 fogalom, atd.rsadalmi cselekvds n6gy elemb6l tev6dik iissze:
. Szem6lyis6g 6s szocializdci6. A szem6lyis6g mint a t6rsadalmi kapcsolatok

inteioizdci6s folyarnata jelenik meg, aminek'amagtrilt a felhalmozott tapaszta-

lat kdpezi. EzmeghatArozza,hogy a mindennapos rutincselekvdsekben mit ho-

gyan kell csindlni. A k6t fogalom dialektikusan kapcsol6dik egymdshoz. AtSt-

sadalmat megoszt6 kapcsolatok nem csup6n nefi7hez, fajhoz vagy oszt6lyhoz

k6t6dnek, hanem a rnunkdhoz is, valamint a korcsoportokhoz. Ezt at6nyez6t zz

6letpdlyamodellek kialakul6sdnak empirikus elemz6s6vel kutathatjuk, bizonyos

region6li s j ellegzetess6gek figyelembev6tel6vel.
. A tud6s behatol6sa 6s el6rhet6sdge. Szint6n arlgidjellegzetess6gekt6l fiigg 6s

oszrdlyjellegfi. A tud6s 16t6nek itt 6llapotdt ktiltinbdzteti meg: ismeretlen, 6rtet-

len, rejtett, tematizillatlan, ferdftett. A rdgi6ban 1ev6 tudds megszeru€slnek me-

chanizmusai az empirikus kutatris f6kusza. Ehhez ad6dik a tiimegt6j6koztatds

hat6sdnak 6s ktiliinbdz6 inform6ci6tipusok diffiizi6j6nak ktivet6se.
. T6rsadalmis6g 6s kiiztisslg. Az els6 trirsadalmi int6zm6nyeken keresztiil hat 6s

kapcsolatban van a,,Sense of community" 6s a,,Sense Of place" fogalmalftal, azaz

ar1gi6 szimbolikus tartalm6val, amelyek er6sebbek a tradicion6lis 6s kis kdztrs-

sdgekben.
. Konfliktus 6s kapacitds. Ezekben fon6dik ossze az els6 h6rom tinyez6. Aka-

pacikis egyes ttrrt6nelmileg 6s f<ildrajzilag sajdtosan szervezett csoportok abilitSsa

ellen6ll6st kifejteni m6s csoportokkal szemben. Kifejezi a csoport k6pess6g6t

transzformativ egy6neket termelni, partikulSris tudiist 6s szociabilitdst produMlni.

Osszegezve: Thrift szerint minden lok6lisban a t6r 6s id6 partikul6risan szewez6-

dik meg (giddensi regionalizdci6). Lokdlison helyet 6rt (munkahely, lak6hely), azaztft-

sadalmi int6zm6nyeket, amelyeket tev6kenys6geiken 6t ismertink meg, bevonva a fel-

halmozott tud6s 6s atapasztalatelemz6s6t is. A domin6ns lok6lisban (munka) eltiilttitt

id6, annak tartalma (dvedelem) meghattrozza a mell6kes lok6lisok jelleg6t is (szabad-

id6). A t6r 6s id6 t6rsadalmi kdpz6dm6ny, a t6rsadalom viszont t6rbeli 6s id6beli k6p-

z6dm6ny. Fontosak a m6dszertani rijit6sok is, amelyek azintefif (oral history), tin6let-

rajz, napl6 6s helytirrt6n et szdmdtra tal6lnak rij 6s 6rdekes t6m6kat.

Attekinne a modern regiondlis fiildrajz eszm6it, kiemelhetiink n6h6nyat, amelyek

fontosak az iriny zat lehatdrol6s6ban:
. A r6gi6 st6tusa mint a ttirt6nelem term6ke. A r6gi6t titrt6nelmi m6dszerrel is ku-

tatjlk, de nem a tradicion6lis geogr6fia jegy6ben (mely a r6gi6 genezis6t mint

anyagi objektumot kezelte), hanem a r6gi6 jelenlegi aspektusait strukturdl6 t6r-
sadalmi kapcsolatok genezis6nek tanulm6nyoz6s6val.

. A r6gi6 a rdrsadalmi kozeg, a tilrsadalom tiikdrk6pe. A t6rbeli kiiliinbs6gek 6s
egyenl6tlens6gek a tdrsadalom jellegzetessdg eihez tartoznak.

109



1 1 0 RscroI.tRLzAcI6 - ct oserlzAclo

A r6gi6 ugyanakkor a t6rsadalmi kapcsolatok kdzege 6s eredm6nye is.

Az egydn 6s cselekv6sei ktizponti dimenzi6t kapnak.
A regionalizici6nak l6tezik egy c6lszerds6ge, egy kiils6 okhozzalltre (teh6t nem

beliilr6l determiniilt, mint a tradicion6lis geogr6fi6ban).Ezaztielenti, hogy nem
llteznekigazr€gi6k, hanem csak a regionalizillils c6lj6b6l rneghat4,tozottt6gi-
6k, ftiggetlentil att61, hogy ez interszubjektfven konstitu6l6dik, vagy objektfv-
pragmatikus m6don.
A hipotetikus-deduktiv analizis elutasitdsa. Ezek szerint az elm1let az empirikus
analizisb6l szirmazik. Az:drj irdnyzatok az elm6letet a kutat6s folyamrdn dolgoz-
zdk ki (engoing theory).
Nyitotts6g a hermeneutikus:fenomenol6giai reflexi6 ir6nt.
Normatfv jelleg.
Kvalitati,v kutatdsi m6dszerek alkalmaz6sa (interjri, megfi gyel6s).

Cselekv6sorientilt tdrsadalomftildrajz

A fent emlitett irdnyzatok mellett meg kell m6g emliteni a cselekvdsorientdlt tdrsad.a-
lomfdldrajzot, arnely az interakcion6lis t6rsadalmi elm6letekre alapoz. Az akcionista
i{ramlat f6 k6pvisel6je Benno Werlen. Legfontosabb munk6i: ,,Gesellschaft, Handlung
und Raum" (1987) 6s ,,Sozialgeographie alltZiglicher Regionalisierungen" (1995), ame-
lyekben a t6r csup6n mint a cselekv6s feltdtele jelenik meg. Teh6t Werlen szerint a poszt-

modern t6rsadalom 6s a globaliz6ci6 ktiri.ilm6nyei k6zdtt mdr nem a tdr alkotja az
antropogeogrdfia tdrgydt, hnnem az emberi aktivitrisok, a cselelcvds kiilcjnbciz6 tdrsadal-
mi 6s t6rfelt6telek mellett. At€r mint a fiildrajz kutat6si t6rgya a tradicion6lis t6rsadal-
mak szoci6lis 6s gazdas6gi ktiriilm6nyeihez kdt6dik. Fzeket a tdrsadalmakat nagyobb
t6rbeli 6s id6beli stabilit6s jellemzi,mig a modern t6rsadalmakban a nijvekv6 akci6t6r-
rel rendelkez6 cselekv6s a ti4rsadalom els6dleges szewez6s6t teszi lehet6v6. A cselek-
v6s a kdzponti blemzdsi egys6g. Egy adott helyzeteta cselekv6s clljahatilrozmeg. Egyes
helyzetelemek a c6l el6r6s6nek eszkrizei, mig ahozzfif1rhetetlen elemek k6nyszerk6nt
hatnak. A cselekv6snek kfv6nt 6s nem kfv6nt kijvetkezm6nyei vannak.

Ugyancsak Werlen szerint a t6r probl6m6i a cselekv6s probl6mfi is, amelyek sze-
iint at6r 6s ennek elemei a cselekvds eszkozei vagy annak k6nyszerei. igy a hangsrily
Sttev6dik a t6r tanulmiinyozdsdr6l a cselekvds felt6teleinek tanulm6nyozSsiira. Szerinte
a t6rsadalom form6i az egylnek cselekv6sei v6rt vagy vdratlan kdvetkezm6nyeinek az
6sszege.

Werlen alapvet6 t6ziseit rijviden a kdvetkez6k6ppen lehet tisszefoglalni:
a) A regiorullls mi4r nem a helyi viszonyok ttikre, hanem globdlis kapcsolatokat ttik-

rdz. A posztmodern t6rsadalmakban nincs szoros kapcsolat a t6rsadalmi 6s ma-
teridlis folvamatok kirztitt.
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b) A cselekv1 alanyra koncentrdl bizonyos t6rsadalmi, kultur6lis, gazdas6gi 6s ter-
m6szeti viszonyok kiiziitt. Adolgok mi4r csak a cselekv6s eszkozei 6s ktivetkez-
m6nyei. Tov6bbi t6m6k: a cselekv6s okai 6s kontextusa, hozzdf6rhet6s6g, el6r-
het6s6g (er6fon6sok, kommunik6ci6s hdl6zat, tr{rsadalmi 6s fi zikai elszigetelts6g,
negativ fejl6d6s), akaddlyok (hatalom) stb. A fenti t6m6k kdziil a hatalmi struk-
tilrdk probl4nuija 6s ezeknek a befoly6sa a cselekv6 szerepl6kre alapvet6vd v6-
lik (ak6rcsak H. Lefebvre-n6l). A hatalom eszm6j6t k6t ir6nyban haszn6lja fel.
Az egyik szerinr a cselekv6s tdrbeli feltdtelei a hatalmi felt6telek ti.ikrtiz6i (1987,

252. o.). Ebben az esetben azintlzrn1nyek 6s a jogi keret, valamint az uralkod6
t6rsadalmi normdk 6s szab6lyok szabnak hati4rokat a cselekv6snek. A m6sik sze-
rint a hatalom 6s a kontroll eszmdjln alapszik egy eg6sz ftildrajzi ilgazatis:
Liinderkunde (orsz6gisme). Ez n6lunk didaktikai okokb6l tdrtenik, a fejlett nyu-
gati trdrsadalmakban hatalmi komponense van.

c) A regioruilis fi)ldrajz ontol6giailag 6s metodol6giailag nem lehet oksdgi tudo-
miny. A fdldrajz a modemizmus projektj6nek r6sze volt, kdt6dtttt a felvilSgo-
sod6shoz, teh6t a t6rgyak t6rbeli elrendezld€s6vel foglalkozott. A szubjektum
egy fj glob6lis kapcsolatrendszerben taIilljamagdrt, a tud6s-faktor els6rendfivd
v6lik 6s ez dtinti el a teriilet hasznosit6s6t is. Elveti a modern region6lis fdldrajz
irdnydt is, amely, szerinte, tdrkdzpontri maradt, Maz a t6rkateg6ridk els6dlege-
sek. A r6gi6k interszubjektiven elfogadott interpret6ci6s folyamatok eredm6nyei.
A legfontosabb k6rd6s: hogyan jdnnek l6tre a r6gi6k, a terek? Minden egydntfu-
sadalmi pozici6ja alapjdn (cselekv6shatalom) ttirt6nelmet 6s fdldrajzot termel.

d) Az orszfigok fcildrajzi konstrukci6ja maga ut6n vonja a kulnira naturalizdci6jdt
6s a termdszet kulturalizici6jdt. Pllddtl Rom6nia term6szetfoldrajza eset6ben,
annak ellen6re, hogy Romi{nia politikai 6s nem tudomdnyos k6pz6dm6ny, a ter-
mlszet politikai programm6 v6lt, mig egyes term6szeti fogalmak kultura-
liz6l6dtak, mint p6ld6ul akfirpdt{anrib-pontuszi t6r a rom6n foldrajzi eszme-
tcirt6netben vagy a K6rp6t-medence a magyar geogr6fi6ban.

e)Olyanantropogeognifi 6t javasol,arnelyegysdgesszociilgeogrdfi niperspehivaalay
j6n ttibb diszciplin6t integrfl: termel6s 6s fogyasztiis fcildrajza, politikai kontroll, in-
formdci6 f6ldrajza, szimbolikus asszimil6ci6, normativ asszimildci6 ftildrajza.
A werleni elm6let egyes szerz6k szerint (Blotevogel, Meusburger, Ossenbrtigge
stb.) fordul6pontot jelent a t6rsadalomfoldrajz evolfci6j6ban, els6sorban a cse-
lekv6skiizpontri tdrsadalom- 6s t6rkutatds tematrzill6sa r6v6n. Elm6let6t szdmos
kritika is illette, amelyet meger6sftett az atdny, hogy eddig Werlennek nem si-
keriilt elm6let6t megfelel6 m6dszertannal-, azaz egy empiriai r6sszel kj'eglszite-
ni, eltdr6en a modem regionr4lis ftildrajz k6pvisel6it6l (Gregory, Pred, Pohl stb.).
A werleni elm6let kritikdj6t a ktivetkez6 pontokban foglalhatjuk 6ssze:

. Nem old6dik meg a makroszintfi t6rmeghat6roz6 folyamatok probl6m6ja, mivel
a cselekv6s elm6lete mikroszinten marad. A cselekv6sek hozz.6kl6tre a t6rsadal-
mat, illetve a tfusadalmi struktdr6k befolydsoljdk a cselekv6st;
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Parciiilisan moderniz6lt t.arsadalmakra egyes t6telek nehezen alkalmazhat6ak' A

globalizaci6 vagy a lok6lis horizont integrdci6ja a tradicionalis tdrsadalmakban

Zs a rdszben moderniz{lt t6rsadalmakban nem annyira erds, mint ahogy ezt

werlen mindent 6tfog6 megate 6iSjilbanfeltfitelezi. Pontosan a posztmodern tdr-

sadalom jegyeiheztartozik az a kontextualit6s 6s sokszfnfisdg is, amit werlen

munk6j6ban csup6n deklaratfv szinten teljesit (kultur6lis szubjektivit6s);

lgaz, iogy a 16r mint ontol6giai struktfra nem l6tezik (azaz nem l6tezik mint

tfugy>, nincs sajat hat6ereje, nem lehet valaminek az oka, nem magyardnandS

nuly -ugyurdnattvirltoz6, viszont l6teznek bizonyos helyzetkapcsolatok, kap-

".olutok 
tdrgyak kijzijtt, amelyeknek t6rkomponense is van' P6ld6ul a funkcio-

ndlis t6vols6g bdrrnilyen technoldgiai felt6telek ktiztitt egy fizikai t6rkomponenst

is tartalrnaz. Nem az ontol6giai tdrkateg6ria, hanem a t6rbelisdg mint minden

l6tez6 dolog alaptulajdons6ga a kozponti fogalom. A k6rd6s az,hogy milyen je-

lent6s6ge van a temek 6s nem az,hogy mi a t6r'

Konklrrizi6k

Ebben a r6szben ldthattuk, hogyan toruitotta el wolff, Herder 6s Hegel a leibnizi

relacionalis t6rszeml6letet, hogyan lttelmezte ftildrajzhoz i116 h6s6ggel 6s dhftattal

Hettner a kanti t6r- 6s ismeretelm6letet, illetve l6ttuk, hogy mindez, bizonyos ti4rsadal-

mi felt6telek mellett, az abszoftit, anyagi t6rszemt6let dominancidjflhozvezetett a geo-

gr6fi6ban, amely azuttna geodeterminizmusba torkollott. Az abszoldt tdrszeml6let f6l

Zvsz6zados dominanciaja utr4n meger6stidtitt a relacion6lis t6rszeml6let, els6sorban a

t6rsadalmi elm6letek bevon6s6val a geogr6fiai elmdletbe 6s kutatdsba (l.tibl6nat),

l' rdblflzat

A tdrs adalomft)Idraj zi parad igmdk t i rs zeml4lete

Fejl6d6si periddus Paradigma (itdnyzat) Ki6rtdkel6s a t6r szemPontj6b6l

geogr6fia
(19. szdzad-l950)

Modern geogrr{fia
(19s0-198s)

Kortr{rs geogr6fia
(1985 ut6n)

1. Tradic paradigma

2. Klasszikus regiondlis
fdldrajz

3. Tdjiskola
t. Humdntikol6gia
2. Regiondlis kutatiis
3 . T 6r analizis Paradi gma
4. Magatartdsftildraj z

1. Modem regiondlis ftildrajz
2. Cselekv6sorientdlt

t6rsadalomfOldrajz

let,

tdj mint tdrgyak, kont6ner t6r,
a tdr mint organizmus

S zubsztancidlis t6rszeml6let,
trlrsadalmi t6r-gazdasdgi t6r-topol6giai
t6r mint geometrikus, mennYis6gi
m6dszereken alapul6, rendezettsdget
kifejez6 egys6gek
Relaciondlis t6rszeml6let, szubjektum-
centrikus. t6r mint t6rsadalmi term6k,
t6r mint kulfiira, kontextu6lis, jelent6s'
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Annak ellen6re, hogy gyakran haszniflt fogalom, a ftildrajzi t6n6l nem sziiletett m6g

egy 6ltal6nosan elfogadott, egys6ges elm6let, ami nem is lehets6ges tdbb okb6l kifoly6-
lag. Ezek kdztil a legfontosabbak:

. A ftildrajz jelenleg egy roppant meghasonlott, tagolt k6pet mutat, sok r6szdiszcip-
lfndra darabol6dott fel, sokan ktiztililk nem kimondottan t6rbeli tulajdons6gok ta-
nulm6nyozis6n alapszanak (szoci6lgeogrSfia, valldsftildrajz, tiirt6neti ftildrajz stb.).

. A term6szeti ftildrajz-trfrsadalomfoldrajz dichot6mia. A geogr6fia ezen alapdgaza-
tai m6s-m6s, egym6st6l gydkeresen elt6r6 tdrfelfog6ssal rendelkeznek. Az els6 a
hangsrilyt az abszohfit 6s szubsztancii{lis t6ne helyezi, amely raciondlisan megismer-
het6 6s els6sorban term6szeti 6rtelemben felfogott t6r. A mdsodik a relacion6lis t6r-
koncepci6ra alapoz, tehdt szdmos relativ teret tanulm6hyoz an6lktil, hogy egyik vagy
mdsik relativ t6mek abszolft ontol6giai l6tet 6s kizdr6lagoss6got tulajdonitana (tr4r-

sadalmi t6r, menti{lis t6r, gar-dasdg1 t6r, vi6rost6r, akci6t6r stb.).
Makro-mikro dichot6mia (glob6lis versus lok6lis). A t6rsadalom t6rbelis6ge
ktiltinboz6 mlretti egys6gekb6l tev6dik tissze (falukdzdss6g, region6lis kozos-
s6g, nemzet stb.). Ennek megfelel6en m6s elemz6si m6dszereket kell haszn6l-
nunk att6l fiigg6en, hogy milyen t6rszinten dolgozunk. Ehhez fi1z6d6en besz6-
liink m6dszertani holizmusr6l (a fels6 szintr6l indulunk ki , ezhatflrozzameg az
als6 szinteket) vagy m6dszertani individualizmusr6l ftiindul6pont az egy0n,
ennek cselekv6sei, tev6kenys6gei hozzdk l6tre a makroszintet).
Min6s6gi-mennyis6gi met6dusok kcizijtti dichot6mia. A mennyis6gi helyettesft-
het6 a posszibilizmussal, ami a konkr6t jelens6gek magyardnatfua hivatkozik. A
min6s6gi m6dszerek komprehenci6t vagy meg6rt6st felt6teleznek. Az el6bbi a
term6szettudomdnyokban, konkr6t esetben a term6szetfijldrajzban, de egyes
tdrsadalomfdldrajziparadigmdkban is (v6rostikol6gia, regiondlis tudom6ny, t6r-
tudom6ny) domin6ns, nomotetikus jellegfi, 6s alapvet6 kutatdsi m6dszerei a kf-
s6rlet 6s a felm6r6s. A m6sodik trilnyom6an a tdrsadalmi tudomdnyokban, konk-
r6t esetben a tdrsadalomfdldrajzban haszndlatos, idiografikus jellegfi, alapvet6
mddszerei a participatfv megfigyel6s 6s azintenziv interjti.
A matematikai appar6tus kev6sb6 intenzfv hasznfllata, ugyanis a ftildrajzi jelen-

s6gek - ha egy6ltal6n ezek analitikus szinten l6teznek is - nagy r6sze nem
kvantifik6lt, vagy nem alapszik experiment6lisan ellen6rizhet6 ismereteken,
ami6rt, ijsszehasonlitva a ,,kem6ny tudom6nyokkal", a ftildrajz egy hatalmas
diszkurzushalmazb6l tev6dik tissze.
PosztmodernistafuSnyzat meghonosoddsa a ftildrajzban, mely olyan fj jelens6-
gekben 6s kutatdsi t6m6kban nyilvdnul meg, mint a kvalitatfv forradalom, a mar-
xista t6rsadalomelm6let rijj66led6se, a racion6lis magatartds vizsgfllata a gazda-
s6gi telephelyelm6letekben , az egyetemes igazs6g elutasiti4sa, metate6rir{k helyett
mikroszintfi analfzisek kidolgozdsa, ktildnbs6gek elfogaddsa, kontextualiz6lds,
feminista ftildrajz, a posztfordizmus hat6sa a t1rszervezdsben, t6r 6s egdszs6g
(iikol 6 gi ai ir 6ny zat) .
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T6rsadalmiszerepl6kEsint6zm6nyekregionalizillflsim6dozatai

El kell ismerniink, hogy nem folytathatunk t6rkutat6st 6s rdgi6anaKzist csup6n a tudo-

m6ny kedv66rt, hanem azellrteredm6nyeket a regiondlis 6s/vagy helyi ktiziiss6gek es6-

lyeinek ntrvel6s6re kell felhaszndlni. Ennek megfelel6en a t6rkutat6s, mint region6lis

t6rsadalomkutat6s, els6sorban normatlv 6s kritikai.
Mindehhez mlghozzdkell tenni azt a fontos t6nyt, hogy a t6r egymaga mint rela-

tfv fogalom egy m6don operacionalizdlhat6: r6gi6k lehatdrol6s6val6s elemz6s6vel, azaz

a teret csak regionalizillils ritjdn operacionalizdlhatjuk 6s ismerhetjiik meg. Els6 meg-

ktizelit6sben hfuom alapvet6 regionalizdl6st ktildnboztetiink meg:
. Pozitiv-tudomdnyos regionalizdlds.' a tudomfny dltal alkalmazott regionatz6l6sra

6s az filtala l6trehozott terekre vonatkozik. Ebben az esetben csak a geogr6fia

tereire koncentriflunk, amelyek kiiltinbtiz6 geogr6fiai ilgazatok(szocidlgeogrdfia,
gaz/iasdgi foldrajz stb.) 6ltal kidolgozott 6s elemzett, rigynevezett ,,r6szterek"-
et (gazdasdgi tdr, tdrsadalmi t6r, rur6lis t6r, ment6lis t6r stb.), valamint a klasszi-

kus region6lis ftildrajz r6gi6it egyesftik.
. Normativ-formd.lis re gionalizdlds.' a regionalizillfls int6zm6nyes h6l6zatdra vo-

narkozik 6s ennek legjobb p6ld6jdt a t6rsadalmak (6llamok) tertiletiadminiszt-

rutiv felosztdsa alkotj a.
. Szimbolikus-informilis regioralizdlds: akdzttdat szintj6n, azazaszubjektumok

szintj6n lezail6 regionalizillfis, amely kultfra- 6s csoportjellegfi'

A ter mint fogalom lehatdroldsi m6dszereit regionalidldsnak nevezziik 6s az fgy

l6trejtitt egys6get rdgi6nak. A regionaliz6l6ssal nem csup6n a teret operacionaliz6ljuk,

hanem olyan k6rd6seket is magyatdzhattnk, mint:
. hogyan l6pnek interakci6ba a tdrsadalmi struktfrdk;
. hogyan hozzdl<lftre at6rsadalmi struktrir6k az artefaktumokat;
. hogyan befoly6solj6k a struktfrdk a cselekv6st, azaz a tev6kenys6geket, 6s for-

ditva: hogyan befoly6soljdk a cselekv6sek 6s folyamatok a struktdr6kat.

A regionalizdl6s fontos l6pes a realit6s rendez6s6nek folyamat6ban, valamint a tiir-

sadalmak racion6lis alapon torl/cn6 berendezked6si folyamatilban.Ez ugyanakkor az

elm6leti aspektusok h asznlilatSt 6sk,teg6szit6s6t is jelenti. A regionalizdlSs abb6l az alap-

felt6telez6sb6l indul ki, hogy a megfigyelt tartalmak ktiztitt tisszefiigg6s l6tezik, tehdt

bizonyit6kokat hoztratunk egy rdgi6 lftezes&e.Ilyen bizonyit6k a form6lis regionaliz6l6s

eset6ben a jogszab6lyok 6sszess6ge, amelyek int6zm6nyestilt r6gi6k hatirrait, int6zm6-

nyeit6s m(iktid6si mechanizmusalthatdrozzdk meg, illetve az inform6lis regionalizfllils

eset6ben a region6lis identit6studat, a r6gi6hoz tartoz6s szimbolikus jelent6startalma.

Ehhez ad6dnak a tudom6ny, a geogr6fia rcgionalizillSsi m6dszerei, amelyek bizonyos,
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a geogriffia ontol6giSj6hoz tarloz6 tartalmak alapj6n a realit6st pr6bdljdk tudom6nyo-
san, azaz szisztematikusan 6s elm6letorientifltan magyardan. Elmaradhatatlan tartoz6-
ka az ut6bbi elj6r6snak a hipotdzisek feldllitdsa a felt6telezett kapcsolatok elemz6s6re,
majd azutols6 fdzisban szisztematikus kapcsolatrendszer fel6llitfsa egy elm6let form6-
j6ban. Ez6rt tekintjiik a r6gi6t 6gy, mint a tdrsadalom tdrbelisdg6nek t6nyfelt6r6si for-
mdjdq a tdranalizis operatfv form6jdt.

Annak ellen6re, hogy nincs egy6rtelmfien meghatdrozva a rdgi6 fogalmn, ezmeg-
ktinnyiti a tev6kenys6gek tdr-id6beli rendez6s6nek a bemutat6sdt, a t6rbeli interakci6k
elemz6s6t. Altal6nosan elfogadjdk, hogy a r6gi6 a t6r leir6s6nak form6ja, eszkcize, amely
a t6nyeket rendszerezi. Csak a megfigyel6sre szdnt egys6g (a mi esetiinkben r6gi6) meg-
hat6roz6sa ut6n lehet a megfigyel6s 6s magyardzat eszkozeit alkalmazni. Thrift szerint
(1996) a firldrajz alapvet6 kutat6si egys6ge a t6r-id6 6ltal meghatSrozott r6gi6: ,,The
essential unit of geography is not spatial, it lies in regions of time-space and in the relation
of such units to the larger spatio-temporal configurations. Geography is the study of these
configurations" (1. o.).

M6s szerz6k (Allen, Massey, Cochrange, 1998) szerint a helyek alkotjdk aftgi6t
6s er6sen normatfv r6gi6kutat6st javasolnak, amelynek hozzdkell j{rtlnia ahhoz, hogy
a rdgi6 lakoss6ga meg6rtse azt, ami a r6gi6ban ttjrt6nik 6s esetleg javltson is helyzetdn:
,,... to aid attempts by people living and working within an area to understand what is
going on around them and maybe to change it for the better" (1. o.).

A fenti szerz6k r6gi6fogalma a modern region6lis frildrajz paradigmfua jellemz6
konstruktivista 6ll6spontot tiikriizi, amely szerint a rdgi6 tdrsadalmi 6pitm6ny ftonstruk-
ci6), ellent6tben a t6rtudom6ny 6s a tradiciondlis regiondlis foldrajz realista r6gi6fogal-
mdv al, amely szerint a ftgi6 objektfv, tudatt6l 6s tdrsadalomt6l fiiggetlen.

Mint t6rlehat6rol6si eljdr6s aregiornlizdlrfs a klasszikus geogr6fia eset6ben 6ltal6-
nosan egy vagy tttbb fulajdonsdg (statisztikai ism6rv) kifejez6s6re haszn6ltv6ltoz6kert6-
keinek csoportosft6sa 6s lehat6rol6sa r6v6n tiirt6nik. M6r a megfogalmaz6sb6l l6that6,
hogy a rcgionalizfllfls, mint m6dszer, k6t alapvetd kutat6si eszktjzre alapoz: a statiszti-
ka (amellyel avilltoz6katelemezzi.ik, csoportosftjuk) 6s a tdrk6pez6s (melynek segits6-
g6vel meghrizzakahatrirokat). At€rk6pezls l6nyeg6ben a realitds vizu6lis 6ltal6nosit6-
sa, 6s ebben az esetben magas fokf absztrahdlt modellezdse. A termdszeti jelens6gek
m6r6s6nek eredmdnyeit rendszerint az interpoldci6 techniluijdval vizualizdljuk, mlg a
tdrsadalmi jelens6gek m6rds6b6l vagy regisztr6l6s6b6l nyert adatokat statisztikai eljd-
rdsok segitslg6vel (pl. az €rt6kek gyakorisdgdnak elemz6s6b6l6s az ebb6l nyert cso-
portositdsb6l) tflrklpezzik. A konkr6t elj6r6st az atartalmi osszefiiggds hatirozzameg,
amelynek alapjdn megrfllapiduk ar6gi6 tfpusdt (err6l rdszletesebben a polariz6lt 6s ho-
mogdn r6gi6k alfejezetben).

Af ormdlisregionalizfllilssalldtrehozottr1gi6kesetdbenatdrlehatsrol6satudom6-
nyos elemz6s szdmfuamfu k6szen adott 6s tdrv6nyek seglts6gdvel normativan rogzitett.
Ilbben az esetben nyilv6n arcgionalizdlds mint m6dszer ftiltisleges. Ugyanakkor a for-
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m6lisan adon rdgi6k a kiiltinbtiz6 lok6lisok ktiziitt l6trejiiv6 interakci6kat dtjnt6en be-

foly6soljdk, mind a tipusukal, irrinyults6gukat vagy frekvenci6jukat, mind szereptiket a

tdpid6 z6ndk ki alakulds 6b an.
Az informdlis regionaliz6lds eset6ben ism6t empirikus kutal4si eszkdztikhtiz kell

folyamodnunk a hat6rok meghriz6sdnak clljdval. Elt6r6en a pozitfv-scientifikus

regionayz1lfus mennyis6gi elj6r6sait6l (topol6gia, statisztikai m6dszerek, t6rk6pezds),

ebben az esetben a hangsrily a min6s6gi m6dszereken van. Els6sorban a strukturdlatlan

vag f6lstrukturdlt interjrik, illetve a mentiflis t6rk6pek k6pezik a regionSlis identit{stu-

dat feltr4r6si m6dszereit. Ehhez ad6dik a dokumentumanalfuis a kultfra, illetve a kollektfv

mflt elemzdse c61jdb6l, amelyek, mint m6r l6ttuk, az infotmillis, mindennapos

regionalizdlils (Geographie-Machen Werlenn6l) alapktivei.

Pozitiv-tudomdnyos regionaliz6l6s

A regionalizdl6si m6dozatok hdrmas felosztdsa (nzitfv-scientifikus, normatfv-form6-

lis, szimbolikus-inform6lis) nem jelenti azt, hogy a geogrilfia objektum6t csup6n az 6l-

tala lehat{rolt r6gi6k k6pzik. Kiiltinbs6get kell tenntink a regionaliz6lds mint r6gi6leha-

tdrol6si, r6gi66pft6si m6dszer 6s az empirikus region6lgeogrfifiai analtuis kozdtt. Az

ut6bbi egy6rtelmfien mind a h6rom m6dozattal lehat6rolt r6gi6tipusokra kiterjed. Az

fjdons6g abban van, hogy a klasszikus regiondlis ftildrajz, valamint a mennyis6gi pa-

radigm6k a r6gi6nak tin61l6 lel.rlzesi st6tust tulajdonitottak, amit a geogr6fidnak csup6n

fel kell fedeznie. Ennek megfelel6en az osztillyoz6si krit6riumok nem szubjektum-

centrikusak, hanem egy6b krit6riumokat haszn6lnak fel: a t6relemek jellege, atdr 6sz-

1el6se, a terek m6rete (Nervres Nrcy, 1998). Ett6l elt1r6en a modern region6lis foldrajz

ar1gi6t nem ki,i1s6, abszohit l6ttel bir6 redlis entitisk6nt hat6rozzameg, hanem mint

bels6, tdrsadalom 6ltal 6pitett, azaz intlzmlnyek 6s cselekv6 egy6nek 6ltal kialakitott

tdrbeli k6pz6dm6nyt. Ebb6l az kiivetkezik, hogy az intlzmdnyeklltrehozzdk saj6t 16-

gi6ikat, a cselekv6 egy6nek szimbolikusan ktizvetftett r6gi6k6pekkel, r6gi6ikonogr6fi-

i4kkal azonosftj6k magukat, vdgiil pedig a geogrdfia mint t6rsadalmi int6zm6ny tov6bb

termeli 6s rijratermeli sajdt r6gi6it. Az tltalam javasolt h6rmas feloszt6shoz hasonl6 H.

H. Blotevogel (1996) felosztdsa, bizonyos eltdrdsekkel. Blotevogel p6ld6ul h6rom 16-

gi6 alaptfpusthatdroz meg (teh6t nem regionalizillilsi m6dozatot, ami szerintem alap-

vet6 kiiliinbs6g):
. redlis r6gi6k (analizis r6gi6k),
. gazdasdgi 6s politikai-kti zigazgatdsi szerv ezet ek cselekv6sr6gi6i 6s
. identit6sregi6k.

A mdr jelzettktiltinbs6g mellett (regi6ttpus versus r6gi6alkot6si m6dozat) meg kell
jegyezniink m6g egy alapvet6 eltdrdsfi Blotevogel m6sodik tfpusa eset6ben megit6l6sem

szerint nem lehet ugyanabba a kateg6ri6ba sorolni egy gazdasdgi v6llalkoz6s racioniilis
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piacszewez1s 6s term6kdisztribrici6 c€ljdb6lelvlgzettrcgionalizfllilsdt€s az 6llam dltal
megszervezett teriileti-krizigazgatdsi egys6geket. A kett6 k6t elkiiltiniil6 mechanizmus
szerint mfikiidik, arfli az informdlis-formdlis szociol6giai fogalompdral irhat6 le. Ugyan-
akkor eltekintiink att6l a t6nyt6l, hogy a tudom6ny is t6rsadalmi intfzmdny, 6s ennek
megfelel6en az illtala lehatdrolt terek - ak6rcsak a normativ-formdlis regionalizSl6s te-
rei - is form6lisak. A l6nyeges ktliinbs6g a normatfv-form6lis rcgsonalizSlflshoz k6pest
abban rejlik, hogy a tudom6ny r6gi6k6pz6dm6nyei nem kotelez6, azaznem norma jel-

legfiek a t6rsadalom sztmdtra. Aznyilvdn m6s k6rd6s, hogy a tudom6nyos kdpz6dm€-
nyek milyen m6rt6kben befoly6soljdk a normatfv szf6ra regionaltzfllilsdt. Tov6bbi ki.i-
Itinbs6gek a rcgionalizdl6si eszkdzdk haszn6latdban, illetve a regionalizdtr6s c6ljainak
meghatfuozils6ban jelennek meg; mig a normatfv-formdlis regSonalizillfls kem6ny, k6ny-
szerit6 eszkdzdket hasznill6llami funkci6k racioni{lis ell6trisa c6ljdb6l, addig a pozitiv-
scientifikus regionalizdlils puha eszkozriket alkalmaz a val6s6g tudom6nyos, szisztema-
tikus magyafi,zdsflra.

A pozitfv-scientifikus regionalizSJils c6lja a val6sdg szisztematikus, elm6leti alapri
rendez6se, illetve bizonyos rdszdom6niumokra 6rv6nyes tdrv6nyszerfis6gek felfedez6-
se 6s magyardz6sa. Rendszerint a lehatr{roldsi krit6riumok 6s az alkalmazott m6dszer-
tan alapjdn ez a regionalizfilflsi mddozat k6t r6gi6tipust hatfuoz meg: homogdn r6gi6
(struktrirar6gi6) 6s funkciondlis r6gi6 (polarizSlt vagy nod6lis r6gi6).

A homogdn (struktfira) rdgi6 az els6 alapvet6 r6gi6tipus, amelyet a pozitivista-
scientifikus regionalizSlilssal hat6rolunk le. MeghatdrozfisSra m6s elnevez6sek is hasz-
n6latosak form6lis r6gi6, uniformizdltr1gi6, struktfrardgi6, rendszerr6gi6 (WucHenr,
L996). A lehat6rol6s a hasonldsdg elvdn alapszik, ami azt jelenti, hogy a homogdn 16-
gi6t az alkot6 t6rstruktrira egyedis6ge hatdrozza meg. Ide soroljuk azokat a r6sztereket
is, amelyeket ktiltinbtiz6 geogr6fiai diszciplfn6k dolgoztak ki (gazdas6gi t6r, tdrsadal-
mi t6r stb.), 6s amelyek, akdrcsak a funkciondlis regionalizdl6s eset6ben, a t6r operaciona-
liz6l6sl lehet6s6g6t biztositjdk. Mint m6r emlftetttik, ezt a r0gi6tipust egyes geogrdfiai
diszciplindk haszn6lj6k, els6sorban atfljfoldrajz, a szocidlgeogr6fia (bele6rtve a vdros-
fiildrajzot is) 6s a gazdasdgi ftildrajz.

A homog6n r6gi6k lehatdrol6s6ra bizonyos struktrirajelz6ket vagy ezek index for-
m6j6ban titrt6n6 aggregdci6jdt haszn6ljdk fel. P6ld6ul a Mez6s6g egy homog6n r6gi6,
amely hatdrozottanlehatdrolhat6 a szomsz6dos r6gi6kt6l bizonyos saj6tos, aszomsz6-
dos t6rs6gekbenht6nyz6 tulajdons6gok, struktrirdk alapjdn: vdrosok hi6nya, teleptil6seket
alkot6 h6ztart6sok magas fokri sz6tsz6r6d6sa a t6rben, a j6 min6s6gfi felszfn alatti viz
hi6nya, el6rehaladott aridifik6ci6 stb. A lehat6rol6sndl figyelembe vehetiink egy vagy
ak6r tObb struktrirajelz6t is, illetve az ut6bbi esetben ezek kombindci6jdt" komplex mu-
tat6k form6j6ban (pl. a ruralit6si index). Att6l fiigg6en, hogy milyen struktrirajelz6ket
haszn6lunk a lehat6rol6snifl, illetve, hogy milyen tertleteket (telepiil6s, gazdasdg, ter-
m6szet stb.) elemziink a lehatdrolt egys6gen beltil, tribb homog6n vagy struktrirarlgi6t
ktildnbtrztetiink meg: term6szetes r6gi6k, agrdndgi6k, ipari r6gi5k, vi4rosr6gi6k, turisz-
tikai r6si6k stb.

l 1 7
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A polarizllt vagy funkciondlis rdgi6 az egyikr1gi6alaptfpus, amelyet a vonzilskoz-

pont 6s apolaizillt r6szek kiiztitti kapcsolatrendszer haildrozmeg. Att6l ftigg6en, hrdny

vonz6skdzpont tal6lhat6 egy r6gi6ban, besz6lhetiink uninod6lis (egy ktizpont) vagy

plurinoddlis (ttibb kdzpont) r6gi6kr6l. A vonz6skiirzetek funkcion6lis kdzpont-perif6-

ria ti'pusri kapcsolatrendszer lehatr{rol6sa alapj6n kertlnek elemz6s al6. Az ut6bbi sor6n

rendszerint megdllapitjdk a vonz6skiizpontokat (csom6pontok) 6s az ezeket cjsszektit6

fejl6d6si tengelyeket, melyek k6ztitt kisebb:naglobb, funkcion6lisan indifferens (eze-

ket nem lehet egy6rtelmfien egy csom6ponthoz ktitni) terek fekszenek. M6s esetekben

a funkcioni{lis kapcsolatok olyan er6sek a hatdrteriileteken, hogy lehetetlen 6ket egy€r'

telmfen lehat6rotni. Egyes szerz6k addig mennek, hogy mag6t aparaszti gazdas6got is

kiiliin funkciondlis egys6gk6nt fogjdk fel. Ene epitlk a r6tegz6dott t6regys6geket rigy,

hogy v6gi.i1 az egdszt6r mint funkcion6lis sziszternikus egys6g jelenik meg. A funkcio-

n6lis lehat6rolSsban 6ltal6ban megel6gednek azzal,hogy relev6ns polaizdl6 pontoknak

(rendszerint v6rosok) funkcion6lis tereket osztanak le. Ha maradnak besorolatlan terek,

akkor ezeket m6s, rendszerint struktrirulelz6k alapj6n strukturdlis (homog6n) terekhez

sorolj6k.
A funkcion6lis kapcsolatok nagyon v6ltoz6konyak a homog6n (strukturdlis) terek-

hez k6pesr. Pl. a ktizpontiintdzmlnyek 6lland6an v6ltoznak a gazdasSgi-politikai kon-

textus fiiggv6ny6ben; az 6jkdzleked6si utak 6s eszkdztjk, a torv6nyhoz6s, vagyis az

ember, t6rsadalom, 6llam tevdkenys6gei befolydsoljdk a funkcion6lis kapcsolatokat. A

fontosabb polariz6ci6s pontok 6tv6szelik a kisebb vagy nagyobb konjunktfravilltozdso-

kat, h6bonikat, mert mdr l6trejtjttiiket, illetve helytiket a region6lis teleptil6srendszerben

lokaliz6ci6juk min6s6ge 6s a ttirt6nelmileg kialakult hatalmi viszonyok hatfuozzdkmeg.

Ehhez kdpest a perif6ria egy tengerparthoz hasonlfth at6, 6lland6 vifltoz6sokkal . Ezk.t-

terjedhet, cisszezsugorodhat, mert az indifferens terek valamelyik6ben fj ktizponti hely

alakult ki, mely igyekszik sajdt funkcion6lis terdt kialakitani. F;zert"kell a funkcion6lis

t1rlehatdrolilsokn6l az id6beli v6ltoz6sokat mindig szem el6tt tartani. Bizonyos id6in-

tervallumokban rljra kell ellen6rizni a funkcion6lis t6r hat6rait.
A pozitiv-scientifikus rcgionalizfilils, mint a geogri{fia t6rsadalmi int6zrn6ny6nek

val6s6gfeltdr6si m6dszere, saj6tos jellegfi r6gi6kat hozl6tre, amelyek kiiltinbtiz6 m6r-

t6kben t6volodnak el a t6rsadalmi val6s6gt61, 6ltal6nosit6si 6s absztrahdlis m6rtdkiikt6l

fiigg6en. Mind a homog6n, mind a funkcion6lis r€gi66pitm6nyek mddszertani kdpz6d'

mdnyek, melyek tartalma, kiterjed6se 6s egy sor tulajdonsdga a?,tvillasztott ism6rvek-

t6l, illetve ezen ism6rvek 6rt6keinek csoportosit6s6t6l fi.igg. Tekintettel arra, hogy ezek

az ism6rvek nagyon elt6r6ek (t6rsadalmi, gazdasdgi, politikai, demogrr{fiai, infrastruk-

tur6lis, kiiltinbbz6 funkcion6lis kcizpont-vonzdsklrzetkapcsolatok stb.) 6s nem l6tezik

6ltal6nosan elfogadott m6dszertan alkalmaz6sukat 6s csoportos(t6sukat illet6en, a leha-

tdrolt 6s megjeltilt r6gi6k is szerz6t6l ftigg6en v6ltoznak.
A pozitfv-tudom6nyos regionalizfll6s fontos probl6m6ja (amely kihat a r6gi-

6lehatdrol6sr a is) a statisztikni alapegysdgek meghatdrozdsa: Idedlis esetben a statiszti-
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kai ism6rveket egy6ni, elemi lebont6sban kellene rendszeresen regisztrdlni (egy6nek,

lak6sok, parcell6k stb.). Sajnos egypdrkiv6tellel (n6psz6m16l6s, telekktinyvi nyilv6ntar-
tds) az adatok, tehdt az ism6rvek nagy r6sze is aggreg6lt form6ban tal6lhat6 meg, vagy

ha egyedenk6nt mfiktidik egy regisztr6ci6s rendszer, akkor ez rendszerint jogi 6s hatal-
mi korldtok miatt nehezen el6rhet6. Az aggregil6s szintje is sokszor nem megfelel6 a
geogr6fiai kutat6s szdmira, els6sorban akkor, ha az adatok csak fels6bb t6rszinteken
tal6lhat6ak meg. N6ha a geogr6fusok statisztikai alapegys6geket hoznak l6tre bizonyos
jelens6gek t6rbeli differenci6l6d6s6nak kbvet6s6re (Simon gyffrf-szeltor modellje, n6gy-
zetek modellje, tdmbhilzrendszer, vdlasztdsi k6rzetek, raszterek stb.), amelyek, aki{rcsak
a r6gi6k, m6dszertani k6pz6dm6nyek 6s gyakran a teriileti realit6snak kism6rt6kben fe-
lelnek meg.

Mindez nem jelenti, hogy ezek a regionalizSlSsi m6dozat 6ltal lltrehozott r6gi6k
6rtelmetlenek. Minden absztrahdl6si szintnek megfelel bizonyos inform6ci6vesztes6g 6s
bizonyos eltdvolod6s a mindennapi t6rsadalmi-t6rbeli val6s6gt6l. Viszont mindenk6p-
pen sziiks6ges a l6trehozott r6gi6k empirikus vizsgillata a r6gi6ban 616 szubjeltumok
perspektfv6j6b6l. M6s sz6val a geogrffiai tudom6ny Sltall6trehozott t6rkoncepci6k hasz-
nosak, de csak a kivtilSll6 perspektfva felad6s6val, pontosabban egy olyan perspektfva
bevon6sdval, amely a r6gi6k ktiltinb6z6 szerepl6inek 6s tr{rsadalmi csoportjainak szint-
j6n alakul ki. Ebb6l amegkozellt1sb6l mind a ti4rsadalmi t6r mikroperspektiv6ja (kiilti-
ncisen a kultrirtikol6giuft{nyzat), mind a gaztasdgi t6r region6lis (a telephelyek diint6-
si mechanizmus elemz6s6nek ir6nyzata) perspektivdjahasznos lehet afent jelzett

felt6telek k<izdtt. A funkciondlis r6gi6k eset6ben elengedhetetlen a vonzdskdzpont 6s
vonz6skcirzete kttztttt kialakul6 inform6lis, szem6lyes kapcsolathS,l6zat elemz6se, kiil6-
ncisen a hazut{rsadalmi felt6telek ktjzcitt, ahol a gazdasdgi 6s abesz.erz1si kapcsolatok
szoros an dsszefon6dnak a szem6lyes, informi{li s kapcsolatokkal.

Normatfv-formdlis (int6zm6nyesiilt) regionaliz6lds

A normatfv-formiflis regionalizillils az illlam intdzmdnyeinek hat6skordbetartozik.Ezek
koziil ebben avonatkozdsban ktiltintis jelent6s6g a politikai szf6rdnak jut. Ift sztiletnek
meg azok a dcint6sek, amelyek a teret regionahzdljdk, azazfelosztjdk, lehal4rolj6k ktiltin-
boz6 szintfi egys6gek form6j6ban. Ezek a t6regysdgek vagy r6gi6k kiiltinbtiz6 elneve-
z6seket viselnek: normatfv r6gi6, program r6gi6, tervez6si r6gi6 (WercHenr, 1996). Az
el6bbjelzett t6regys6gek rendszerint a teriilettervez6s 6s a region6lis politika c1k1gi6i,
amelyek mellett megkiiltinbdztetiink m6g egy alapvet6 normativ-form6lis t6regys6get,
a politikai-adminisztrativ tereket. Az ut6bbiak az 1llamterileti-kdzigazgati{si berendez-
ked6s6nek az eredmdnyei 6s vertik6lis szintekbe sz.ewez6dnek, racion6lis, hatalomgya-
korl6si 6s hat6konys6gi elvek alapj6n.

Fiiggetlentil a l6trehozott t6regys6gek tipus6t6l, a normativ-form6lis regionalizdl6s
sor6n vegyes lehat6rol6si krit6riumokat haszni4lunk, amelyek magukba foglaljdk mind
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a hasonl6s6g, mind a kapcsolatok elv6n alapul6, a homog6n, illetve a funkcion6lis
rcgionaliz6l6sn6l tdrgyalt krit6riumokat is. Ehhez ad6dnak m6g a politikai jellegfi kri-
t6riumok, amelyek rendszerint meghatdtroz6ak. M6g meg kell jegyezntink, hogy ez a
regionalizillilsi tipus nem csupdn a politikai nemzeti{llamok bels6 ti4rsadalomszervez6si
eszkiize,hanem a nemzetifllamon feliili szinten is haszn6ljdk ktiliinbtiz6 nemzetkdzi sz6-
vets6gek lfitrehoz6sdtra, mint az Eur6pai Uni6, Europai Gazdas6gi T6r, NAFTA, ASEAN
stb., amelyek els6sorban kiizos gazdasigi 6rdekek megval6sitr{s6nak c6ljdval jtiuek l6tre.
Teh6t elmondhaduk azt,hogy mfg a homog6n 6s funkciondlis r6gi6k m6dszertani k6p-
z6dm6nyek, ezekl1l elt6r6en az intdzmdnyesiilt rdgi6egysdgek elsfsorban politikaiak ds
gazdasdgiak.Ezzel l6nyeg6ben fontos pontosftdst v6gezhettink: az anyagi jellegfi

artefaktumok kialakul6sa nem csupi{n az egy1ni tev6kenys6gek/cselekv6sek eredm6-
nye, hanem az egy€ni 6s a bizonyos jogi jellegfi normi4k 6ltal szabfilyozott tev6kenys6-
gek6. Mds sz6val egy bizonyos t6rsadalomban 6rv6nyes formdlis normarendszer
anyagi artefaktumok megjelen6s€tid6zi el6. A legismertebb normativ-form6lis t6r-
egys6gtipusok a politikai-adminisztrativ terek, a tervezdsi r6gi6k 6s a nemzetktizi (el-
s6sorban gazdasdgijellegfi) r6gi6k.

A normatfv-form6lis regionalizillfls az 6llam egyik fontos kompetenci6ja, amely
piacgazdasdgi felt6telek mellett h6rom ir6nyban nyilv6nul meg: adminisztratfv-tertileti
t€rszervez€s vagy t6rfeloszt6s, teriilettervez6s 6s nemzetkozi csoportosuldsok, szdvet-
s6gek ldtrehozSsa. Az adminisztratfv-teriileti feloszt6s nagym6rt6kben meghat6rozza a
pozitfv-scientifikus regionalizfililst is, mert a teriileti statisztikdk a megl6v6 kilzigazga-
t6si egysdgekre 6piilnek fel. Mindegyik dllam saj6t c6ljainak megfelel6en szervezimeg
tertilet6t, de rendszerint minimum k6t adminisztratfv t6rszint minden 6llamban megta-
l61hat6. AzEU region6lis politikdja 6s statisztikai t6rrendszere (NUTS) hatdsdra atag-
6llamok 6s a csatlakoznikivdn6 6llamok egy harmadik (region6lis) szintet is l6trehoz-
tak, nagyon elt6r6 kompetencirikkal, a ftideralisztikus rendszer ttirv6nyhoz6 region6lis
testiileteit6l (N6metorsz6g, Ausztria, Spanyolorsz6g) eg6szen acenffahzillt 6llamok ttibb-
nyire kirakat jellegf region6lis szintjdig (Romdnia).

MegSegyezziik, hogy a fenti tdrszewez6 6llami kompetencidk a piacgazdas6gban
6rv6nyestilnek. A szocialista rendszer vagy azellenflrzillt gazdasdgfelt6telei kiiztitt nyil-
vdn az 6llam kompetencidi j6val kiterjedtebbek 6s a gazdasdgi t6rs6gek is nagyr6szt 6l-
lami szerepl6k dtint6seinek eredm6nyei.

Mflghozziltessztik, hogy a teriilettervez6sben ttibb t6rtipus mfikddik, a t6regys6gek
rendkfvtil heterog6n k6pet mutatnak az6rt, mert a hagyom6nyos tervez6si r6gi6k mellett
a teriilettervez6s egy sor probl6mar6gi6t is meghatiroz, amelyek ifllami, illetve az uni6s
tagorsz6gok eset6ben EU-trimogat6sban r6szesiilnek. Ehhez ad6dik M ateny is, hogy a
teriilettervez6snek orsz6gonk6nt elt6r6 hagyomdnyai vannak. A legnagyobb hagyomdnyok-
kal N6metorsz6g rendelkezik, ahol at6r tewez6si m6rt6ke taldn a legnagyobb. Franciaor-
szdgegy mdsik tradici6kkal rendelkez6p6lda, hab6r itt atervezds az 6llam kompetenci6-
ja, mfg az Egyesiilt Kirdlys6gban ez ttibbnyire dllami beavatkoz4sok form6j6ban nyilv6nul
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meg. Mindezekt6l eltekintve a geogrdfia a teriilettervez6s t6regys6geivel intenzfven fog-
lalkozik, els6sorban az alkalmazottfdldrajz keret6ben, ahol kiildnbtiz6kntatasi paradig-
mdk (rendszerint amennyis6gi paradigmdk) elm6leti 6s m6dszertani arzcndljiltfelhasnftlva
kiiltinbiiz6 region6lis 6s szaktervek kidolgoz6s6ban vesz r6szt.

Szimbolikus-inform6lis regionaliz6lds

A cselekv6 egy6nek mindennapos rutinszerfi tev6kenys6geik sor6n kialakftanak egy
k6pet arr6l ar6gi6r6l, amelyben 6lnek, illetve m6s, szomsz6dos vagy tr{volabbi r6gi6k-
16l.Ugyanez 6rv6nyes a lok6lis k6p kialakulds6ra is, csupiin ebben az esetben a vonat-
kozdsi pontok a telepiil6sek vagy telepiil6sr6szek (nagyvdrosi negyedek). Mils sz6val a
szimbolikus-inform6lis rcgionalizfllils sor6n meghatdrozott r6gi6k szoci6lpszichol6giai
6pitm6nyek, amelyek a modern region6lis paradigma egyik jellegzetes kutatdsi tSrgydt
k6pezik. A regiondlis identitdstudat, a kiiltinboz6 regi6kr6l alkotott k6p alapvet6en ktiz-
vetlen 6s ktjzvetett tapasztalat sor6n alakul ki. A m6sodik esetben a ktivetkez6 kijzve-
tft6 csatomdk alakftjdk ki 6s form6lj6k rijra a region6lis ikonogr6fidkat:

.,,mdsok" verbdlisan kiiztilt tapasztalatai,

. m6dia (rijs6g, TV, r6di6, intemet),

. szocializdci6 (csal6d, iskola, munkahely),

. politikai diskurzus.

Az egylnek 6letvil6gdt feltilel6 r6gi6r6l kialakult identit6sk6p els6sorban a direkt
tapasztalateredm6nye, de nyilv6n fontos szerepet j6tszikam6dia6s az iskolai szociali-
zici6 is. Az ut6bbi eset6ben a legfontosabb identit6s6plt6 eszkdz a ftildrajz 6s a ttirt6-
nelem. Ezen a ponton kapcsol6dik a pozitfv-scientifikus 6s a normativ-formdlis
regionalizdl,ds a szimbolikus szinthez, ugyanis a tudomdny {ltalfeft{rr ismeretek - eb-
ben az esetben at6n6l, a r6gi6r6l - be6piilnek az iskolai tanktinyvekbe 6s bizonyos iden-
tit6sk6pek folytonos rijratermel6s6t biztositjdk . Ez azt jelenti, hogy a szimbolikus-infor-
m6lis regionalizdlfls mechanizmus6t az iskola, mint a m6r emlftett regionaliz6l6sok
legfontosabb identitrisformfll6 eszkoze, jelent6sen befolydsolja. A szomsz6dos vagy tri-
volabbi r6gi5kr6l kialakult k6p (itt mr4r nem besz6lhettink identiudstudatr6l) viszont rend-
szerint mi{r csak m6sodlagosan kiizvetitett 6s csak ritkdbban a direkt tapasztalatok ered-
m6nye. Ebben az esetben afejezet kezdet6n felsorolt tdnyez6kjdtssz6k a f6 szerepet. A
tapasztalatok (direkt vagy indirekt) bizonyos anyagi jellegfi elemek, a n6pess6g, illetve
a cselekv6sek 6rtelmez6s6re vonatkoznak. Az anyagi 6s tiirsadalmi val6sdg fent leirt
mindennapos konceptuali z6l6sdt reifikdcidrnk nevezik (Wucuenr, 1996). Ennek sori4n
a t6rsadalmi szerepl6k bizonyos dolgok jellegzetess6geit anyagi fogalmakk6 alakitj6k
dt. A n6pess6g 6rtelmez6s6ben a hasonl6s6gokra 6s interakci6kra figyeltink, ez pedig
bizonyos sztereotipi6k kialakul6sdhoz vagy rijratermel6s1hez vezet. Az igy kialakult
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kollektiv k6p bizonyos r6gi6kra vetit6dik, amelyek ugyanakkor a szem6lyes ,,6n" 6s a

szimbolikus ,,mi" projekci6s feltletei. A region6lis identitr4s meg6rz6s6nek egyik me-

chanizmusa az elzdrk6zds, amely els6sorban az etnikai tartalmri regionieHs identit6sok

eset6ben rendkivtil er6s lehet.
A szimbolikus tartalmri rdgi6k az aktiv regionalizmus vonatkozdsi egys6gei is le-

hetnek, els6sorban etnikai 6s valldsos' szimb6lumokkal felruh6zott r6gi6k eset6ben:

Baszkfrild 6s Katal6nia Spanyolorszilgban, Korzika 6s Bretagne Franciaorszilgban,

Eszak-irorsz6g az Egyesiilt Kirrflys6gban stb.
A mindennapi szimbolikus regionalizdl6sok alappill6re, a kultrira, nyelv 6s vall6s

mellett, rendszerint a kijztis mflt, a koztjsen 6t61t titrtdnelem.Ez 6rv6nyes meg6llapitr4s

nem csup6n a fcideralisztikus 6llamok eset6ben (N6metorszdg), hanem er6sen centrali-

zflltnemzetilllamokban is mint Franciaorsz6g vagy Rom6nia, ahol konfliltusok forr6sa

is lehet. Rom6nia eseteben a mindennapi rutinok, a m6dia (e16g, ha a TV-ad6kon az esti
hirad6 v6g6n ktizolt id6jdr6s-el6rejelz6s t6rk6peire gondolunk), a politikai diskurzus, a

tudomidny rijratermeli a r6szben ttirt6neti r6gi6k 6ltal meghatdrozott regionillis identit6s-

tudatot. A legfontosabb identit6sformSl6 tttrt6neti tdregys6gek a kiivetkez6k Bi4ns6g,
Erd6ly, Miiramaros, Ktirds-vid6k (Partium) (1918-t61a romdn 6llam r6szei), Bukovina
(1775-1918 kiizott a Habsburg-monarchia, majdaz Osztrdk-Magyar Monarchia r6sze),
Moldva, Munt6nia, Olt6nia (1859-ben egytitt hozzil< l6tre a modern romiln Sllamot),
Dobrudzsa (1878-t6l a rom6n 6llam r6sze). Erdekes m6don Erddly keret6ben egy6r-
telmfien elktiltiniil a szimbolikus-ttirt6neti, erd6lyi kontextus6b6l a politikai diskurzus
6s a m6dia ftv6n tdregys6gk6nt kijrvonalaz6d6 Sz6kelyfrild. Az ut6bbi m6r nem a tra-
diciondlis ttirt6neti Sz6kelyftildre vonatkozik, hanem csuprdn a k6t magyar tdbbs6gii
megye t6rs6g6re koncentrdl6dik (Hargita, Kov6szna). A normatfv-formdlis regionahzdl{s
szintj6n csupdn a szovjet modellt ktjvet6, 1950 6s 1968 ktiztitt mfiktid6 r6gi6k tiikritzt6k
- r6szben elnevez6stikkel is - a region6lis tttrt6neti identil{sokat . Az 1999-ben l6trehozott
tervez6si r6gi6k r6szben ism6t a ttirt6neti r6gi6kra alapoznak. Azdrtt€szben, mert:

. a r6gi6k elnevez6se a hivatalos statisztikdban nem ttikrdzi a ttirt6neti r6gi6k el-
nevez6s&;

o a tort6neti hatdrok egy alkalommal teljesen figyelmen kiviil maradtak (D6lkelet:
Dobrudzsa, D6l-Moldva 6s k6t munt6niai rnegye csoportosftds6val jtiu l6tre);

. azerdllyi megy6k egy tesze (Kolozs, Beszterce-Nasz6d) Mi6ramarossal6s a Ko-
rcis-vid6kkel alkot egy tervez6si r6gi6t, illetve a b6ns6gi megy6khez hozzdad6dott az
erd6lyi Hunyad megye is.

A szimbolikus r6gi6k meghatirozdsdra 6s kutat6s6ra ir6nyul6 alapvet6 irdnyzat a
ktiliinb<jz6 t6rsadalmi csoportok tev6kenys6geire 6s reprezenteci6ira koncentr6l6 akci6
(cselelaftsi) tdrkutatds. Azirdnyzatmdsik alapvetflt1mfja a t6rsadalmi csoportok tev6-
kenys6geinek a t6rstrukhir6kra kifejtett hat6sa. M6s sz6val alapvet6 6rdekfi a ti{rsadal-
mat alkot6 csoportok t6rbeli megoszl6sa, illetve az,hogy ezek milyen intenzitrissal 6s
gyakoris6ggal hasznrflj6k az alapfunkci6k (lak6s, munka, szolg6ltat6s, pihen6s) infras-
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trukhir6jdt. A vdrosi akci6terek funkcion6lis t6rfelosztdst jeliilnek, mint peld6ul ktildn-

boz6 intdzmdnyekvonzdskorzete, de nem szabad cisszet6veszteni a teriilethasznosit6s
funkciondlis feloszt6s6val (t6regys6g mint funkci6). A cselekv6s, ktiltinbtrz6 tev6keny-

s6gek 6ltal kozvetitett interakci6k a lak6hely 6s kiiliinbtiz6 alapfunkci6katktfejez6 in-

t1zmdnyekhelyei kdztitt (lak6s, munka, ell6tds,k6pz6s, rekredci6, kiiztiss6gben 616s)
j6nnek l6tre. A mindennapi ritmikus 6s nagym6rt6kben rutiniz6lt tev6kenys6gek alap-
j6n alakutnak ki a kontaktus- vagy tev6kenys6gimez6k (daily contact space) vagy m6s

sz6val az akci6(cselekv6s)t6r, amely nagym6rtdkben a t4rsadalmi st6tus 6s az 6letcik-

lusban elfoglalt pozici6t6l (kor) fiigg. Egy6rtelm(ien meg6llapithat6kaz akci6tdr 6s a t6r-

id6 z6nik kciztitti hasonl6sdgok. Az ut6bbiakr6l a harmadik fejezetben r6szletesen tdr-
gyaltunk 6s kialakul6si 6s mechanizmusuk azonos az akci6terek kialakuldsdval, de az
id6nek mint struktur6l6 tdnyez6nek nagyobb szerep jut.

Kognitiv rlr (Wahmehmungsraum). A percepci6s t6rkutat6s szubjektumcentrikus
ir6nyzat, amely a szimbolikus-inform6lis regionalizillils ment6lis kdpz6dmdnyeit kutat-
ja. Azon az eszmdn alapszik, hogy minden egy6n afizikai komyezet6t egy kor-nem-

t6rsadalmi st6tus-€tnikum 6s vall6sspecifikus filteren 6t lszleli 6s ennek megfelel6en
interioriziflja kdrnyezet6nek bizonyos elemeit csoport- vagy rdtegspecifikus m6don. Az
a m6d, ahogyan az egylnek vagy tdrsadalmi csoportok kiimyezetiiket felfogjr4k, befo-
ly6solja cselekv6stiket. A mi4r emlftett fliggetlen vSltoz6kkal kapcsolatban lev6, azegy6ni
6s kollektiv tudatban reflekt6lt percepci6t a mentdlis tdrkdpek (mental map) technik6-
jdvalvizsglljuk. Ezt el6sztjr K. Lynch (1960, in: H. HBrNsreng, 1989) alkalmazta Los
Angeles etnikai 6s st6tusjellegfi percepci6j6nakvizsgdlatdra. A Lynch Sltalhasznillt
kognitiv elemek a kdvetkez6k:

. utak (paths): k<izleked6si vonalak (ith6l6zat, villamosvonal, ftildalattivonal stb.);

. kcirzetek (districts): ktiltinbiiz6jellegzetes vdrosterek (negyedek, kertiletek);

. csom6pontok (nodes): kdzleked6si, bev6s6rl6si, sz6rakoz6si, illetve egy6b jel-

legf, rendszerint, mint l6ttuk, az alapfunkci6k kiel6gft6s6re ir6nyul6 interakci-
6k keresrtez6d6si 6s 6tfed6si pontjai ;

. t6rjelek (landmarks): ktildnleges, szimbolikus jelent6sfi, a t6rbeli tAj1koz6ddstel6-
segit6 tdrgyak (mfiem16k 6piiletek, szakr6lis 6piiletek, sz6rakoz6helyek stb.);

. fizikai kdmyezet elemei (edges): foly6partok, magaslatok stb.

Annak el1en6re, hogy ezek az elemek k6ts6gteleniil eml6keztetnek a mennyis6gi
modellek Haggett-f6le megkozelit6s6re, l6tezik n€hdny alapvet6 ktiltinbs6g. Elt6r6en a
mennyis6gi paradigmdkt6l, a kognitiv t6rkutati4si fuilnyzat szubjektumcentrikus. A t6r
ebben az esetben nem egy ki.ils6, re61is, pontokb6l6s vonalakb6l fel6pi.il6, tudom6nyos,
szab6lyos 6s geometriaikfipz6dm1ny, hanem egy interszubjektiv, cselekv6 egy6nek 6ltal
a mindennapi rutinos tev6kenys6gek sor6n fel6pitett t6rsadalmi konstrukci6. Nyilv6n az
6rz6kel6s sordn az egy6nek val6sdgegyszerfisit6 6s komplexitSsreduk6l6 tehets6ge 6r-
v6nvesiil. amikor is a realit6s bizonvos elemeit szimbolikusan 6rt6kelik. illetve a t6rsa-
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dalmi struktrir6kkal l6trejiiv6 interakci6k sor6n djra6rt6kelik. A Lynch 6ltal felhaszn6lt

tjt elem nemazegy6nek szintj6n 6rtelmezhet6, hanem egyszer(ren mint a kognitfv tar-

talmakat operacionaliztl6 tudomilnyos oszt6lyoz6s, amely ezt a m6dszert dolgozta ki

komplex kognitiv 6rtelmez6si folyamatok t eprezentdlilsdta.
A szimbolikus-inform6lis regionalizillils a mindennapi t6rhaszn6l6k t6rfogalmait,

region6lis identit6s6t, illetve aztam6dozatot tiikrtrzi, amellyel azegylnek szimb6lumok-

kal, jelent6sekkel ruhdznak fel helyeket , r6gi6kat, t6rs6geket. A t6ma r6szben a tArsa'

dalompszichol6gia 6s a kulturdlis antropol6gia t6maktir6heztartozik, de a tiirsadalom-

ftildrajz sem maradhat indifferens a negyedik fejezet tisszefoglal6j 6ban mdrr emlitett, a

bels6 perspektivdltozkot6d6 okok miatt. Ahhoz, hogy a geogr6fia mint tudomdny tere-

it va16s6g-kompatibilisebb6 tehessiik, ismerniink kell, hogy a ktil6nbtiz6 trirsadalmi cso-

portok tagjai, elt6r6 hatalmi pozici6ban lev6 t6rhaszn6l6k 6s dtint6shoz6k milyen me-

chanizmusokkal 6p(tik fel a r6gi6kat, illetve 6lettertik lokdlisait. Az eddigi geogrdfiai

kutat6sok azakci6t6r, a percepci6s (mentdlis) t6r 6s az id6geogr6fiai t6r-id6 z6nafo-

galmaival operacionalizilltdJr-a szubjektumcentrikus regionaliz{trilsokat. Ehhez adddtak

a modem region6lis paradigma region6lis identitristudat kutatdsai, valamint az angolszisz

hagyomdny tiirt6neti perspektfvdjir6gi6elemzssei, amelyben a tiirt€neti-kultur6lis 16-

gi6knak ktizponti szerep jut.
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