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Abstract

This study focuses on the spatial structure of the European Union. In a lot of studies the social 

and economic characteristic of the macroregions of Europe is described. One type of them 

focuses for the developed regions: where are they and what kind of spatial form is 

characteristic of them. The results often give a model. The aim of the research is to analyse 

the geometric and other models of Europe’s core area. We have a lot of flat shapes for the 

spatial structure: we have axes, polygons (triangles, squares, a pentagon) and other forms, and 

they have a lot of different geographical extensions in Europe. These formations have been 

collected from numerous studies (books, reports, papers, articles) and they have been 

compared based on different methods.
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Bevezetés

A társadalom-gazdaság területi kutatásaiban gyakorivá vált a vizsgálatok eredményeit –

a tematikus térképeken túllépve – generalizált grafikus ábrák, modellek formájában 

megjeleníteni. Sokféle típusuk létezik, ezek közül itt egy karakteres csoportról lesz szó, 

amelyek rvonalát 

földrajzi 

térszerkezeti ábra vagy területszerkezeti ábra, figyelembe véve a térszer

fogalmának precíz értelmezését (ld. Szabó P. 2008), ám a fogalomhasználat, s még inkább az 

térszerkezeti ábrának. A modell kifejezés is – elterjedtsége 

folytán – csábító lenne (térszerkezeti modell), ám ebben az esetben határozott elkülönítést kell 

tennünk, megkülönböztetve a modell általánosító jelentését (pl. centrum-periféria modell) egy 

konkrét földrajzi tér, ill.

centrum-periéria képe).

A terület elfogadható, hogy 

amelyek kisebb-

nagyobb eltéréseket mutathatnak; a koordinálatlan elszaporodásuk, a megalapozatlan, 

fel  „ábragyártás” azonban káoszt eredményezhet. Kifejezetten igaz ez Európa 

gazdasági fejlettségének területi képére

(például a város-, a városrégió-vizsgálatok, a gazdasági értéktermelés gravitációs- és 

potenciál-modell vizsgálatai), ill. a mindenféle elképzelések eredményeként a földrészünk 

térképére rajzolt térszerkezeti ábrák kaotikus áradata

társadalmi-gazdasági centrumtérségnek (térségeknek), fejlett zónáknak, ill. a hozzá 

ek testet”. (Az irányzaton 

mailto:(paja@ludens.elte.hu)


sokat lendített az európai közös piac területi kiterjedése.). Komoly problémává vált 

ugyanakkor az is, hogy az eredeti ábrák újabb és újabb reprodukciói láttak napvilágot, 

kiterjedéssel. Így ma már 

kérdés, hogy a sok ismert elképzelés közül melyek milyen alapokon nyugodnak, mi volt az 

ogadhatónak, és melyek csak 

kicsordult, átért az európai területpolitika, majd a hétköznapok világába, és gyakorta az 

eredeti leírások félreértelmezését hozta magával.

Persze a térszerkezeti ábrák változása, s újak születése 

eredménye, vagy éppen hódolás a „mainstream”-nek, hanem több esetben reakció a 

társadalmi, gazdasági változásokra, mivel  társadalmi-gazdasági folyamatok a 

földrajzi helyek fel-

módosulását (Rechnitzer J. 1994, Pounds, N. 1997, Cséfalvay Z. 1999). Kérdés, hogy ez 

Munkánkban az Európára készült területszerkezeti ábrákat megpróbáltuk rendszerezni, 

 a 

keletkezés és a hivatalos publikálása sincs mindig összhangban), s igyekeztünk „evolúciós 

süket” is figyelembe venni.

A centrum-periféria elképzelések

 kutatott európai térrelációja a centrum-periféria 

ellentét vizsgálatok (vagy 

csak egyéni elképzelések) révén a centrumtérségeknek a lehatárolására vállalkoztak.

A sokszögek

sokszögekkel kell kezdeni az ábrák sorát. 

(A tengelyekre, egy más típushoz való kapcsolódásaik miatt,

 az alakzatoknál térünk ki.) A gazdasági centrumtérség ilyen lehatáro

leg a háromszögek voltak, már Jean Gottmann francia geográfus is említ 

egyet 1962-es Európa földrajzáról írt könyvében (de az 1954-esben még nem), s  ezen 

alakzat rajzolása „divatba jött”. A legismertebb közülük az ún. Arany Háromszög. Az 

elnevezés azonban ma már nem specifikus, mivel túl sok térségre használják a világban, 

re, például brazíliai, San Diego-i, Londoni, Budapest–Bécs–Prága stb. 

arany háromszög. Emellett ráadásul negatív tartalmú fajtája is van, legismertebb a Thaiföld–

Laosz– - a hazai 

társadalomföldrajzi körben az ún. Kecel–Soltvadkert– s arany háromszög. Európa 

esetében – – Peter Hall városföldrajz kutató a 

v : 1992-es munkájában a London–Frankfurt–

Párizs városhármast említi Arany Háromszögként, ám tizenöt évvel korábbi munkájában 

(Hall, P. 1977) azt írja, hogy az Arany Háromszög csúcsai Birmingham, Milánó, Párizs, és 

van egy kisebb háromszög is, amelynek csúcsai Birmingham, Dortmund, Párizs. Vajon a 

Itt kell arra kitérnünk

egységes a szakirodalom: pl. Arany Háromszög, arany háromszög, „Arany Háromszög”, 

„arany háromszög”. E téren úgy tudunk következetesek lenni, hogy ha az elnevezést 

tulajdonnévként, eg

(Arany Háromszög, Kék Banán stb.), ha viszont mint egy általános modell jelenik meg, akkor 

arany háromszög, banán), ill.

–Bécs–Prága arany 

háromszög, Európa banánja stb.). (A gondolatjeleket pedig nem használjuk.)



Háromszög elnevezése

neveiknél is jóval többfélébbek

így igazságot nem nagyon lehet e kérdésben tenni. Egyféle utat jelent azonban a lehatárolt 

jutó GDP értékeinek összevetése: ez alapján az Amszterdam–London–

Párizs háromszög értéke a legmagasabb, az EU27 átlagának 155%-a (euró alapon, 2004). 

letesebben ld. Szabó P. 2007).

A négyszög ábra. Lever, W. (1995) a London–

Amszterdam–Frankfurt–Párizs, Horváth Gy. (2006) a Leeds–Lyon–Hamburg–Milánó 

négyszöget említi, mint gazdasági centrumtérséget. Ha a gazdasági fejlettségbeli értéküket 

A közelmúltban megjelent Európa térképén az ötszög is: az Európai Közösségben a 

London–Párizs–Milánó–München–Hamburg alakzatot, mint a kontinens magterületét, a 

, és Pentagonnak nevezték el (1. ábra). Az 

1999-

fogalmaként jelenik meg  kapott: Európai Pentagon (pl. 

Baudelle, G.–Guy, C. 2003), ill. 20-40-50 Pentagon. Ez utóbbi név onnan származik, hogy a 

hivatalos dokumentumban is felbukkannak e számok: a Pentagon az Európai Unió (15 tagú) 

területének 20%-át teszi ki, de itt él az EU-polgárok 40%- -a (a 

Federal Research Institute for Building and Regional Planning (BBR) kalkulációi szerint). A 

GDP érték pedig az EU27 átlagának 138%-a, így szintén elmarad az Amszterdam–London–

Párizs alakzattól (Szabó P. 2007). Az alakzat komoly karrierjét mutatja, hogy Danuta Hübner, 

uniós dokumentu ében hívja Európa centrumtérségét Pentagonnak.

Az alakzatok

Az európai centrum-periféria „minta” egyik megalapozójának David Keeblet tartják, aki 

1982-es munkájában gazdasági potenciál vizsgálat alapján határolt le centrumtérséget ill. 

periféri in rendre kirajzolódik egy domináns 

magterület (határa Párizs, London, a Randstad és a Ruhr-vidék körül hullámzik), amelynek –

benyomása folytán – az ún. Fennsík (Plateau) 

elnevezést adta (2. ábra). Lényeges, hogy Keeble nem generalizálta a vizsgálatok eredményeit 

grafikusan, nem rajzolt az izovonalas térképek alapján értékmentes, nagyobb „foltokat” a 

térképre. Nem is vált ábrája s elnevezése széles körben ismertté, nem úgy mint a Kék Banán.

Roger Brunet francia geográfus Európa egyik nagy , az általa vezetett 

„iskola” (RECLUS, Montpellier) kutatóinak Európáról, a világról, és annak országairól 

készített tanulmányai pedig jellegzetes grafikájú ábrákkal gyakorta ellátottak. A Brunet-féle 

csoport az 1980-as évek végén kutatásokat végzett a DATAR megbízásából „Nyugat-Európa” 

városrendszerével kapcsolatban, amelynek eredményeit 1989-ben publikálták (Brunet, R. et 

al.: Les villes ’Européen

akkori kapitalista Eu

centrumtérség kijelölése volt, amely Délkelet-Angliától a Benelux államokon, a Rajna-

völgyén és Svájcon keresztül Észak-Olaszországig nyúlik (3. ábra). A RECLUS/DATAR 

körben e gazdasági magterületnek elnevezése az Európai Gerinc (Dorsale Européenne, 

Backbone of Europe) volt (Kunzmann, K. R. 1992). A zóna ismertebb neve azonban a Kék 

Banán (La banane bleue, Blue Banana, blaue Banane) lett, amelynek névadásáról számos 

elképzelés van. A legtöbbet eml



fejlesztési miniszter (Jacques Chéréque) látogatást tett a DATAR-nál, és meglátott egy olyan 

Európa térképet, amely tartalmazta a „Dorsale”-t kékben nyomtatva, mire így szólt: „Mi ez a 

Kék Banán?”. Egy riporter a Le Nouvel Observateur-tól meghallotta ezt,

–

Waterhout, B. 2002).

Tudnunk kell, hogy e térszerkezeti elképzel k nélküli. 

Egyrészt maga a magterület Európa tradicionális centruma, a történészek „azonosították” a 

múltban, mint az európai gazdasági tér – – gerincét. Eredete a 

középkorra nyúlik vissza: már a XIV. században a Délkelet-Angliától és N

Rajna-vidéken át Észak-Itáliáig húzódó sávban helyezkedett el a nagyvárosok többsége, s a 

kontinens kereskedelmi forgalmának legnagyobb hányada itt bonyolódott le (Pounds, N. 

1997, Braudel, F. 2003) A an bontakozott ki az ipari forradalom is (ami 

mutatja szerepének tartósságát) (Hospers, J. 2002), így a prekapitalista és a kapitalista Európa 

kulcsövezete és „gazdasági gerince” volt (Braudel, F. 2003).

Másrészt az is megállapítható, hogy már Brunet munkája e magterület 

beazonosítása: Cairncross et al. a kilencek integrációjának regionális különbségeit elemezve is 

e zónát határozza meg 1974- -fejlettségi tengelyt (curved 

development axis), amely a Közösség területének 1/5-ét fedi, de a termelés felét adja 

(Vanhove, N.–Klaassen, L. 1980). A tengely fogalma és földrajzi lehatárolása több más korai 

-ben hasonlóan e zónát emeli ki, 

mint Európa legvárosiasodottabb területét, és Róma–Manchester tengely elnevezéssel illeti, 

ill. olvashatunk például Manchester–Milánó, London–Torino (Lever, W. 1999), London–

Milánó (Taylor, P. J.–Hoyler is (Dunford M.–

Perrons D. 1994). A gerinc elnevezés sem ment ki a divatból, például Burtenshaw, D. et al. 

(1991) a városrendszer elemzésekor hívja így (Metropolitan Spine) a DK-Anglia–Észak-

Olaszország sávot, ill.

Ezek ellenére a Kék Baná

szinonimái is megszaporodtak: a Kék Banánt szokták Arany (Gold), 

Gazdaságilag virágzó (Booming), Jóléti (Welfare), Forró (Hot), Európai Banánnak is nevezni. 

Az ábra többszöri felületes átvétele pedig odavezetett, hogy ma már több tucat újabb 

reprodukciót lelhetünk fel tudományos tanulmányokban, amelyek k

kiterjedés : egyesek a zónát Glasgowtól indítják, mások Párizst és térségét is belevonják a 

zónába, és van aki egészen Rómáig elnyújtja. (Emiatt paraméterei

– azonban ebben és a további esetekben az alakzatok nehezen 

beazonosítható, homályos, vagy többféle határa miatt a saját számítások elvégzését 

) Persze az általánosítást (homogén centrum) többen vitatják: az ábrába 

foglalt térsége indusztriális korszak kisebb-nagyobb vesztesei, 

s a legnagyobb nyertesei (Lever, W. 1995), emiatt például Hospers, J. (2002) egy „barna 

foltokkal tarkított érett banán” vízióját emlegeti.

A Kék Banán, az Arany Háromszög, a Pentagon és a többi egy-egy elképzelés Európa 

magterületére. Vannak közöttük eltérések, ám két csoportba besorolhatók: egyik 

típusnál Észak-Olaszországtól Angliáig húzódik a centrumterület, a másik esetében ennél 

- - tart Angliáig. A két 

szemlélet  hogyan viszonyulnak az Alpok vidékéhez; 

hogy a hegység az európai térszerkezet egyik markáns eleme, érdemes rá kitérni.

Az Alpok -je magas (például az 1990-

ó GDP-

még a Központi térséget is EC [1994]), ám a nép- , valamint a 



városhálózat, infrastruktúra stb. tekintetében azonban 

(Probáld F.–Szabó P. 2005). Ne , 

– Zwingle, E. (2006) szerint a 191 ezer 

Kérdés azonban, hogy vajon a hegyvidék gátat képez-e Észak-

pl. Pounds, N. 1997, Braudel, F. 2003) egyetért 

abban, hogy bár az emberi közlekedésnek régen és ma is akadálya a hegységrendszer, 

azonban az Alpok nem bi – fontos útvonalak vezetnek keresztül rajta, és 

élénk volt. Összességében tehát egy külön gazdasági egységként foghatjuk fel, s nem 

lasszikus centrumtérség részének. Így igazából : azon 

európai centrumtérséget egy elem

vannak akik két vagy három , észak-olasz ill. DK-angliai 

centrumtérség [pl. Faludi, A.–Waterhout, B. [2002] szerint a magterület északi határa a La 

Manche-csatorna, mint fizikai akadály]).

Ide kívánkozik Jean Gottmann centrumtérség-elnevezése is, az Európai Megalopolisz;

bár ez 

Gottmann 1961-es könyvében ír a Megalopoliszról, mint a Bostontól Washingtonig húzódó, 

jére emelkedett (megalopolisz), aminek oka, hogy a 

városföldrajz kutatói (köztük Gottmann is) újabb és újabb ilyen városformációkat írtak le az 

USA-ban, valamint más kontinenseken, országokban, köztük Európában: egyet Angliában 

(London–Liverpool tengellyel), egyet a Randstad–Ruhr-vidék–ÉK-Franciaország térségében 

-  utóbbiakat „összevonták”, s így létrejött 

szinonimája lett a kontinens földrajzi és gazdasági centrumtérségének, hangsúlyozandó a 

nagyvárosok dominanciáját a zónában. Vannak azonban, akik Európa esetében tagadják egy 

álló várose –Wegener, M. 1991) beszélnek. Tény, hogy 

kontinensünkön a nagyvárosok terjeszkednek, s így néhol lassan egybeérnek, de ennek 

gek

kapott a „modell”. Egyre többen leírták, hogy a 

magterület ió stb. a 

perifériákon javult, a magterület és a perifériák között fellendült a közlekedés, a kereskedelem 

ági zóna kibontakozását 

vélték felfedezni, valamint a keleti térségben, az 1990-es évek eleji válság után, pedig több 

A Kék Banánnak mind francia, mind német földön vegyes volt a fogadtatása. Lipietz, 

A. (2002) szerint Franciaországban e téren két vélemény alakult ki: voltak akik szerint Párizs 

lehet Franciaország egyetlen esélye a Kék Banánnal szemben, mások viszont – a vidék 

– továbbra is a peremterületek fejlesztése mellett 

kardoskodtak. Németország ugyanakkor az egy

kutatók a magterület keleti kiterjedését jósolták a Kelet-

n  ismeretében. Ezek ábraformájú interpretációit, a Kék Banán 



oglalta össze tanulmányában (1992): a francia oldalon a DATAR 

egyik dokumentumának (1992) jóvoltából egy Észak-, Kelet-, Délkelet-

sáv, az ún. Északkeleti-ív (Arc Nord Est) jelent meg (ez a Francia Banán elnevezést kapta 

Kunzmanntól), a német oldalon pedig többféle – – rajzos 

elképzelés látott napvilágot, persze német kutatók jóvoltából. Ennek egyik verziója a Kék 

Kunzmann elnevezésében a Német Púp (Buckel). Egy másik verzió a Kelet-Közép-Európát 

Kunzmann elnevezésében, az Uborka (Gurke). (Klaus Kunzmann német kutató az 1990-es

években több cikkében foglalkozott a geodesign irányzattal és a térszerkezeti ábrákkal, 

gyakorta bírálva utóbbiakat megmosolyogtató nevek miatt; ennek szellemében azonban 

lelkesen és ironikusan nevezgette el az újabb és újabb példányokat) Megfigyelhetjük azonban, 

hogy már a Brunet-féle ábrán is megjelent Franciaország ill. Németország-Ausztria területén, 

– mindössze nem futott be olyan karriert 

mint a centrumtérség.

 Gorzelak, G. lengyel kutató jóvoltából keletebbre is megjelent egy térszerkezeti 

ábra, mint a Kék Banán halvány tükörképe: a Közép-európai Bumeráng (4. ábra). Kelet-

Közép-

térségek, másrészt az országok nyugati övezetei és azok nagyvárosai. Gorzelak (1996) szerint 

– alakja miatt – a 

Bumeráng elnevezést adta a zónának, amely kissé módosított formája a korábban már említett 

Uborkának;

a Bumeráng Lába.) 

Az ábra elnevezéseként a Vörös Bumeráng (Rechnitzer J. 1998, Cséfalvay Z. 1999) is 

kitüntetett szerep a magterületek (leginkább Prága, Budapest–Bécs–Pozsony), s így 

északi ága inkább csak reménybeli kiegészítés. Ráadásul messze nem ér a Kék Banán 

nyomába, hiszen az történeti gyökerekkel bír, és városai gazdasági-társadalmi kapcsolatok 

A keleti kontinensrésszel foglalkozó ábrák sora azonban nem állt meg itt. Hospers, J. 

(2002) leírja, hogy a Kék Banán mintájára, de kevésbé közismert elképzelés is született, a 

Sárga Banán (Gelbe Banane, Yellow Banana), amely Párizstól Berlinig, egyes elképzelések 

húzódik. Wienen, H. J. (1994)

szerint ez a Sárga Banán keresztezi a Kék Banánt, és együttesen az ún. Kereszt Banánt

(„Kreuzbanane”) alkotják (5. ábra). Breuer, C. (2001) szerint viszont ez az új zóna a Kék 

Banánt kiegészíti, s együttesen egy Gombát (europäischer Champignon) formáznak (6. ábra).

Dél-Európa sem maradt térszerkezeti ábra nélkül. Az elmúlt évtizedekben a gazdasági 

súlypont fokozatos délre tolódását figyelhetjük meg Nyugat-Európában: a két világháború 

között a Kék Banán északi ága 

az 1980-as, 1990-es években viszont a gazdasági növekedés a déli ágban gyorsult fel; ezen új 

létrejöttét a posztfordizmushoz kötik (e

1999, Horváth Gy. 1998). A déli elmozdulást Brunet, R. is feltüntette ábráján: a 

centrumterületre rajzolt egy súlyponteltolódást déli irányba (régi és új gravitációs központ). 

alátámasztja számításunk: az EU esetében a GDP-re 

számított súlypont több kilométert tolódott délre 1995- -ig.) Ezek hatására a Kék 

Banán kapott egy déli kiegészítést, amelynek többféle földrajzi lehatárolása ismert: a 

leghosszabban Valenciától Barcelonán, Marseillen, Genován át, Rómáig, Velencéig, 



zóna Észak-

 (ez a térség Európa egyik leggazdagabb országa lehetne, ha 

elszakadna az elmaradott Dél-Olaszországtól...).

A déli zónát is lehatárolta Brunet, R. ábráján, és elnevezte a Dél Északjának (Nord des 

– az USA mintára – az Európai Napfényövezet (European 

-völgy (European Silicon Belt) elnevezést is megkapta a 

térség. (Ezen ábráknak az amerikai

neveket kapott a zóna: Mediterrán övezet, Mediterrán tengely, Latin vagy Mediterrán ív, 

valamint alakja miatt Más ), vagy utalva a 

homokos, napsütötte tengerpartra, Arany Banán (Golden Banana), vagy Mediterrán

tengerparti Banán. Közülük az Arany Banán elnevezés talán a legzavaróbb, mivel egyesek ezt 

a kifejezést a Kék Banánra használják, valamint létezik egy „eredeti” Arany Banán ábra is, 

némileg más területi lehatárolással: Barcelonától egészen Bécsig (Lever, W 1995). Baudelle, 

G.–Guy, C. (2003) is ez utóbbi – az Alpokat magába záró – területi lehatárolást látják 

A policentrikus Európa

Európa városföldrajzi vizsgálatai során jutott el odáig, hogy a Kék Banánt, mint térszerkezet-

felfogást elutasította. Kiemelte (Kunzmann, K. R.–Wegener, M. 1991), hogy egy olyan 

„modellt”

A kutató szerint a kontinensen a nagyvárosi régiók a gazdaság mozgatórugói, és ilyen 

európai városhierarchia vizsgálatok.) Véleménye szerint emiatt az 

mutatja

a német válasz a francia Banánra, egy föderalizmuson alapuló policentrikus kép szemben a 

centralizált Európával.) Az elnevezés – a banán 

mintájára –

A policentrikusság gondolata hamar elterjedt, és például az Európai Közösség ESDP 

dokumentumának (EC 1999) egyik kulcsfogalma lett: felfogásukban 

ill. amely gyakorlatilag a növekedési pólus elméletében 

gyökerezik) megoldás lehet a nyomasztó európai centrum-periféria ellentét

a gyógyír a banánbetegségre [Richardson–Jensen 2004].) Az elképzelést az elmúlt évek 

statisztikai adatokon nyugvó vizsgálatai alátámasztják: a kontinensen gyengül a centrum-

-vidék ellentét, s így fokozódik Európa 

jellege”

Összetett modell

Az elmúlt években azonban egyre több olyan tudományos munka is napvilágot látott, 

ábrákkal, íróik szerint Európa térszerkezete összetett, s 

ezt az egyes ábrák esetében is meg kell jeleníteni. Ha belegondolunk, valójában Brunet ábrája 

egy- kezeti ábrát veszünk sorra.

Zónák és centrumok

belga kutató által alkotott, a t



centrumtérségét szimbolizáló Vörös Polipot (La pieuvre rouge) (Van der Meer, L. 1998) (8. 

ábra). (Ezt az ábrát egyébként a korábbi Kelet-Nyugat ellentét oldásaként is felfogták 

egyesek, metaforákkal élve: a Vörös Veszedelem Vörös Polippá szelídült.) 

a már jól ismert észak-

a centrum nyúlványai, amelyek – Van der Meer szerint –

gyor

a fejlett nagyvárosok a zónában, valamint a dinamikát magukban hordozó nagyvárosok az 

egyes folyosókban. Az ábra jellegzetessége, hogy e  a

magterület centrumvárosait, hangsúlyozva 

nagyvárosok együttesét. Van Der Meer elképzelése az európai területi kohézió 

forgatókönyvében jelenik meg, s Kunzmann mellett Van der Meer modellje is hatott az EU 

területi politikájára: a magterület és a perifériák közötti különbség csökkentése a policentrikus 

fejlesztés mellett az „eurofolyosók”

Az elképzelések – ám új elemet felmutató –

példánnyal folytathatjuk: ez a Kék Csillag (9. ábra). 1991-ben Île de France Regionális 

(Nevét alakja miatt kapta [Dommergues, P. 

1992].) Térképükön rajta van a centrumtérség (nagyjából London, Párizs, Frankfurt, Berlin 

határpontokkal megtalálható a keskeny 

Mediterrán ív (Valencia–Velence), a francia tengelyek (Párizs–Marseille és Párizs–Bordeaux, 

utóbbi meghosszabbítva az Ibériai-félszigeten át Sevilláig), valamint számos kiágazás Európa 

. A nyilak

dinamikus tengelyeket mutatják, alkotói szerint. Ezeket többféle névvel illeti a szakirodalom, 

itt európai növekedési tengelyek, máshol urbanizációs folyosók, növekedési folyosók, 

eurofolyosók stb.

Egy harmadikféle elképzelés is felhozható végzetül 

: ez a Kék Orchidea (Chenais, M. http://www.mcrit.com). Abban más, hogy egy 

egységes fejlett zónát (városok nélkül) és zónán kívüli pólusokat tüntet fel egyszerre.

Összetett térszerkezet

Megint más kutatók még ennél is összetettebb szerkezetben gondolkodnak. Például 

Conti, S. (2000) szerint nincs többé már Európára egyetlen –

lokalizáció, a hierarchia–policentrikusság, a hálózatok–egyedi terek stb. összetett, egymásba 

sz

policentrizmus azonban nem zárják ki egymást, és nagy kihívásnak tekinti hogyan

egyetlen formába foglalni – név nélküli modelljében kísérletet is tett rá.

Egy másik elképzelést tükröz Brunet, R. egy újabb (2002), Európa térfelosztási és 

térszerkezeti módozatainak egyesítésére tett kísérlete. Eszerint az észak-déli és kelet-nyugati 

aszimmetria, a Kék Banán, valamint a körülötte kialakult, ÉNy-DK-

centrum- -

(Probáld F.–Szabó P. 2005).

Az ilyen összetettséget való  ha csak a gazdasági 

például Európában, egyszerre olvasható 

le egy elhalványuló Észak-Dél, egy - -

periféria ellentét, valamint a nagyvárosi régió–vidék fokozódó ellentéte (Szabó P. 2006).



Nem írható le a térszerkezet

Végezetül meg kell említenünk, hogy van olyan –

– elképzelés, amely szerint Európa nem írható le ily 

Ez fogalmazódik meg Goddard, J. (1995) ironikus véleményében is: az egyesített Európa 

térképe inkább egy gyümölcssalátás tálra, sem mint egy banánra hasonlít, azaz a természeti-

társadalmi-

„modellekbe”. E szemlélet is , csak tény, hogy szükség van a 

térségek kategorizálására, leginkább – a terület óriási kiterjedése révén – az egyediséget 

kezelni képtelen uniós regionális politika miatt: a támogatott térségek lehatárolása 

statisztikákra és nem városképre, régióarculatra építhet. (Össze kell tudni vetni Andalúziát 

Lappfölddel, az Alföldet a Skót-felfölddel stb.)

Hogy ezek után melyek ma az elfogadható térszerkezeti ábrák (a Kék Banán vagy az 

centrumt –Szabó P. 

– –

leginkább a Kék Banánnak, mint európai centrumtérségnek a realitása igazolható. Ám az is 

igaz, mint korábban írtuk, hogy a nagyváros-vidék különbség egyre fokozódik Európában, 

ami viszont a -modell  mutatja.

Összegzés

Az itt számba vett térszerkezeti felfogások sora nem teljes, e tanulmány keretében 

nagyobb részt a nemzetközi porondon megjelent, és több-kevesebb hatást elért ábrákat

sorakoztattuk fel, de mint láthatjuk, ezek is szép számban akadnak. Tanulságként azt érdemes 

levonni, hogy – kissé furcsa kavalkádjuk ellenére – valós jelenségeket, folyamatokat 

próbáln s bár tény, hogy némelyek valóságtartalma 

megkérd a 

komolyan), t

perspektívák (a térszerkezethez való közelítés módja, szemlélete), valamint az egyes vizsgált 

nemzetisége is…) Az is tény, hogy a mosolyra 

ingerl , ami rossz, hiszen kissé komolytalanná teszik a szakma eredményeit, azonban az is 

hasznosíthatók. Végezetül arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy ezen

nem hagyta érintetlenül az Európai Unió, ill. az egyes országok regionális politikáját 

(Williams, R. H. 1996), a területfejlesztési dokumentumokban egyre nagyobb számban 

bukkannak fel, s így nem mehetünk már el szótlanul mellettük.
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1. ábra A Pentagon (Faludi, A. 2001)

Figure 1 The Pentagon (Faludi, A. 2001)



2. ábra A Fennsík (Keeble, D. et al. 1981)

Figure 2 The Plateau (Keeble, D. et al. 1981)

3. ábra Az Európai Gerinc és Dél Északja  (Brunet, R. 1989 in Kunzmann, K. R. 1992)

Figure 3 Dorsale Européenne, Nord des Suds (Brunet, R. 1989 in Kunzmann, K. R. 1992)



4. ábra A Közép-európai Bumeráng (Gorzelak, G. 1996 in Rechnitzer J. 1998)

Figure 4 The Central European Boomerang (Gorzelak, G. 1996 in Rechnitzer J. 1998)



5. ábra A Keresztbanán (Wienen, H. J. 1994)

Figure 5 Die Kreuzbanane (Wienen, H. J. 1994)

6. ábra Az Európai Gomba (Breuer, C. 2001)

Figure 6 Der europäischen Champignon (Breuer, C. 2001)



(Kunzmann–Wegener 1991)

Figure 7 Die europäische Traube (Kunzmann–Wegener 1991)

8. ábra A Vörös Polip (Van Der Meer, L. 1998 in Lever, W 1999)

Figure 8 La pieuvre rouge (Van Der Meer, L. 1998 in Lever, W. 1999) 



9. ábra A Kék Csillag (Dommergues, P. 1992)

Figure 9 The Blue Star (Dommergues, P. 1992)


