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BEVEZETÉS 
 
 
Nincs a társadalom működésének olyan szelete, amelyben a térbeliség ne volna jelen.  
 
Gyakran felvetődik a kérdés: miként befolyásolja a társadalom működését a természeti adottságok, a 
népesség, a gazdasági feltételek, az intézmények elhelyezkedése, a helytől függő mássága? Válaszra 
vár, milyen szerepet játszik az egyes társadalmi jelenségekben a szomszédság, a távolság? Miként 
korlátozzák a térbeli gátak, határok a társadalmi szerveződést, a terjedési folyamatokat, milyen 
szerkezeteket eredményez a vonzás és a taszítás? Hogyan hatnak a társadalom működésére az egyes 
térelemek különböző struktúrái, mintázatai? Milyen tényezőkre vezethetők vissza a területi fejlettségi 
különbségek? Milyen spontán és irányított folyamatok formálják a területi szerkezetet? A társadalom 
pusztán csak használója, birtokbavevője vagy „termelője” is a térnek? 
 
A térbeliség fel sem ismert pszichológiai és társadalmi mechanizmusokban, kényszerekben, 
szabályozási (jogi, gazdasági) korlátokban s tudatos döntésekben egyaránt átszövi, befolyásolja az 
egyes emberek, s a nagyobb társadalmi csoportok életét. A mindennapi életben a családi, rokoni, 
munkatársi kapcsolatok mellett ott vannak a lakóhelyi szomszédság tapasztalatai, kötődései, 
esetenként az előbbieknél épp a térbeli közelség miatt intenzívebb életfeltételként. Aktivitásával 
minden egyén kitölt (használ, bejár) egy szűkebb vagy tágabb térrészt, élete során „térbeli életpályát” 
is befut, egyidejűleg korlátozva és ösztönözve (kényszerítve) egyéni és társadalmi adottságai és 
körülményei által a helybenmaradásra vagy a lakó- és munkahelyváltásra. A történelmi fejlődés 
meghatározó eleme a társadalmi aktivitás térbeli kiterjedése. 
 
A modern államokban intézmények sokasága alakult a térbeli működés megszervezésére, formálására. 
A regionális kutatások eredményei elsődlegesen ezekben hasznosulnak. Ilyen sajátos szféra a 
regionális politika, a területfejlesztés, a településfejlesztés, a településrendezés, az infrastrukturális 
rendszerek kiépítése. Más társadalmi részterületeken is jelen van a térbeliség, leginkább a társadalmi 
cselekvést szervező intézményrendszerek térbeli hálózataiban (ilyenek a szociálpolitika, a munkaügy, 
az oktatási rendszer, a környezetvédelem központi, térségi és helyi intézményei, szervei). Mindezeket 
mintegy vázként fogja össze a közigazgatás, az önkormányzatok területi rendszere. Sok esetben az 
állami-politikai rendszer egészében is kiemelt szerepű a területiség elve (szövetségi államok, 
föderalizmus), s a legáltalánosabb államjogi fogalmakban és a politikai technikákban is megjelenik a 
tér: az állampolgárságnak a területen születéshez, illetve a vérségi kapcsolatokhoz való kötése vagy az 
egyéni körzeti illetve a pártlistás választási rendszerek kettőssége jól példázzák a "területi" és a "nem-
területi" elvet. 

* 
 

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a tér, a térbeliség vizsgálata mely tudományterületekhez 
köthető, akkor - mint minden nagyon általános kategória esetében - itt is sokkal inkább annak a 
megállapítása okoz nehézséget, hogy melyik diszciplínának nincs a fogalmakhoz kapcsolódó érdemi 
mondanivalója. 
 
Ha sorra vesszük az egyes tudományterületeket, megállapíthatjuk, hogy kétségkívül elsődlegesen 
érintett diszciplína a filozófia. Vele szorosan összekapcsolódva hasonlóképp megkerülhetetlen a 
nyelvészet is, hisz a tér és a hozzá kapcsolható fogalmak szinonímákkal zsúfolt tára árnyalt és 
többszintű jelentéstartalmak tömegét hordozza az egyes nyelvekben. Hasonló szerepű térkategóriák 
különböző nyelvi megjelölése (például középpont-központ, térség-terület) - bár esetenként a 
következetlen és pontatlan szóhasználat is növeli számukat - ténylegesen eltérő tartalmakra és eltérő 
jelentésbeli és diszciplináris hangsúlyokra is utalhat. (A nyelvi-nyelvészeti fogalommagyarázatok, a 
terminológiai problémák megkerülhetetlenül végigvonulnak az egész munkán, annak ellenére is, hogy 
kifejezetten kerültük a sok esetben kétségkívül jó értelmezési támpontokat szolgáltató etimologizáló 
közelítést.) 
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A filozófiához hasonlóan kitüntetett vizsgálati kört jelent a tér a matematikában is, ahol önálló 
matematikai tértudományok (geometria: az alakzatok tudománya; topológia: az összekötöttség, a 
folytonosság tudománya) alakultak ki. Lényegében a matematika fejlődésének eredményeként 
(főként az n-dimenziós tér fogalmának kialakulásával) szakadt el a tér fogalma a kizárólagos 
szemléletes jelentésétől, ezáltal ösztönzést teremtve arra is, hogy a társadalom térbeli vizsgálatát se 
kössük kizárólagosan a fizikai és földrajzi térhez. 
 

A gazdaság térbelisége vizsgálható például a gazdasági objektumok (üzemek) vagy a gazdasági szereplők 
(vállalkozók) területi eloszlása, mozgásfolyamatai, kapcsolatai alapján. Ez a megközelítés nyilvánvalóan 
kötődik a szemléletes, mindennapi földrajzi térhez. Ugyancsak része azonban a regionális 
gazdaságtannak a gazdasági alapkategóriák - ár, bér, költség, profit stb - "tereinek" elemzése is.  

 
A legtöbb alapvető térkategória a matematikában jól definiált. Ez egyrészt annak lehetőségét teremti 
meg, hogy a különböző társadalmi jelenségek, amelyekben ezek a fogalmak szerepet kapnak, azonos 
vagy hasonló mennyiségi, matematikai módszerekkel vizsgálhatók legyenek, másrészt egyes 
térkategóriák matematikai formában generális fogalmi és elemzési eszközként funkcionáljanak. Így 
például központi szerepet játszik a távolság vagy a dimenzió matematikai fogalma a legtöbb, a 
regionális elemzésekben is széleskörűen használt többváltozós matematikai-statisztikai módszerben 
(mindenek előtt a tipizálás és regionalizálás legelterjedtebb eszközében, a klaszterelemzésben). Sok 
elméleti és fogalmi, s egyben nagyon is kézzelfogható, eszközökben tárgyiasuló kapcsolat van a 
regionális elemzések és a számítástudomány egésze s egyes speciális ágazatai (mint például a 
számítógépes alakfelismerés vagy a computer-grafika) között. 
 
A filozófia és a matematika mellett a rendszerelmélet az a tudományág, amelyben a tér fogalma 
nagyon általánosan van jelen. A rendszer fogalmának három alapvető komponense az elem, a struktúra 
és a funkció. Közülük a struktúra - a rendszerelemek elrendeződése - az, amely legközvetlenebbül 
kapcsolódik a térbeliséghez. 

 
A térfogalom fejlődésében a filozófiai és matematikai gondolkodás mellett mindmáig a fizika játsza a 
legnagyobb szerepet. A századelőn az Einstein féle relativitáselmélet igazolta azt, hogy a mindennapi 
("emberi léptékű") tér, a mezo-távolságok tere, amelyet az euklideszi geometria axiómarendszeréből 
kiindulva képesek vagyunk kielégítően leírni, csak speciális esete az anyag téridőbeli 
szerveződésének, s a mikro- és makrovilágban (az elemi részecskék körében és a Világegyetem 
méreteiben) nem érvényes. A társadalom térbeli viszonyrendszerei, mozgásai kutatása során több 
fizikai modell, törvény analóg alkalmazása fontos elemzési eszközként kap szerepet (például a 
gravitációs- és potenciál-modellek a társadalmi térbeli egymásrahatások, vonzások vizsgálatában, a 
vonzáskörzetkutatásban). Az anyag szerveződését vizsgáló többi természettudományban (például a 
kémiában, mikrobiológiában) is jelen van a térbeliség: ezekben különösen arra a viszonyra kaphatunk 
jó példákat, ami a térbeli elrendeződés és a funkció között fennáll. Ugyanazon atomokból, de eltérő 
térbeli elrendeződésben összeálló vegyületek (például ásványok) jellemzően eltérő tulajdonságúak 
(aligha kell nagy fantázia ahhoz, hogy a társadalomban, az emberi viszonyrendszerekben hasonló 
összefüggést sejtsünk). Az élet építőköveinek a DNS molekuláknak ugyancsak immanens 
jellegzetessége a szigorú térbeli szerveződési rend és az alak (a "kettős spirál"). A 
természettudományok közé tartozó földtudományok - geofizika, geológia, természeti földrajz, 
meteorológia - is számos olyan modellt, eljárást alakítottak ki, amelyek sikerrel használhatók a 
társadalmi jelenségek, folyamatok térbeli vizsgálatakor is. A geológia matematikai módszertanából 
ered például az ún. trendfelület-elemzés, amely a határozott térbeli irányultságot felmutató 
elrendeződés kimutatására alkalmas módszer. Az élettudományok közül a populáció- és 
környezetbiológia is több társadalmi analógiát kínál, kezdve az állat- és növénypopulációk térbeli 
megoszlása, mintázata és a társadalmi térbeli mintázatok (például a településen belüli társadalmi 
szegregáció) közötti megfelelésektől a területi eltartóképesség vagy a hatásterület és az élettér egészen 
a politikai szféráig vezető fogalmáig. Látványos kapcsolódás mutatható ki az orvostudomány egyik 
sajátos területe, a járványtan (epidemológia) és a regionális tudományok között, amelyek egyik 
legnagyobb hatású modern kutatási irányát a térbeli terjedés, a diffúzió kutatása képezi. A tág 
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értelemben vett (nemcsak műszaki, technikai tartalmú) társadalmi újdonságok, innovációk térbeli 
terjedésének egyik jellegzetes típusa az ún. járványszerű terjedés. 
 
Filozófiai és társadalmi, kulturális vonatkozásokkal egyaránt telített, rendkívül szerteágazó kérdéskör 
a tér észlelésének, tudati tükröződésének problematikája. Olyan fogalmak, mint például a mentális 
vagy a kognitív tér és térkép, a mindennapi lét tér-meghatározottságának pszichológiai és kulturális 
gyökerei a közelmúlt évtizedekben a legtradicionálisabb területi tudományt, a földrajzot is új 
irányokba terelték. E gondolatkörbe tartoznak azok a vizsgálatok is, amelyek a térbeli mozgást, a 
"megélt" tér kiterjedését, s így a térigényt az életciklusok (életkor) relációjában vizsgálják.  
 
A térnek a képzőművészetekben játszott szerepe, kezdve a festészet alapkategóriái - a szín, a vonal és 
a kompozíció - szélesebb társadalmi horizontú megfeleltetéseitől a tér esztétikájának az építészeten, 
urbanisztikán keresztül megvalósuló társadalmi hatásáig, már egészen gyakorlatias és a regionális 
vizsgálódások témaköreihez közeli vonalak kiindulópontjába vezet (településfejlesztés, 
területrendezés, revitalizáció).  
 

* 
 
Ez a munka a társadalom területi tagoltságának, a társadalmi folyamatok térbeliségének tudományos 
megismerésében több tudományterületen is szerephez jutó legfontosabb kérdésköröket, fogalmakat és 
elemzési eljárásokat értelmezi és egységes rendszerbe ágyazva tárgyalja. Nem átfogó társadalmi 
térelméletet tartalmaz, hanem elsődlegesen a gyakorlati (empirikus) társadalomkutatásra, a terület-és 
településfejlesztéshez kapcsolódó regionális elemzésekre figyelemmel vizsgálja a térelméleti 
fogalmakat és módszereket. A területi kutatások legkülönbözőbb területeiről vett példákat 
felsorakoztatva próbálunk bizonyos értelemben szintetizáló ismereteket adni. Ezeknek a körébe 
egyaránt beletartoznak széleskörűen ismert, meggyökeresedett tudáselemek, ma már klasszikusnak 
számító elméletek és eljárások s néhány olyan közelítés is, ami - bár alkalmazásra érdemes - csak a 
kevés specialista számára ismert. 
 
Hangsúlyozottan a társadalmi jelenségek térbeliségével kapcsolatos speciális fogalom- és 
eszközrendszerre koncentrálunk. Nem tárgya a munkának a jelenségek társadalmi tartalmának (például 
szociológiai, politológiai, közgazdasági összefüggéseinek, törvényszerűségeinek) részletező elemzése. 
A természet tagozódása kapcsán csak a társadalmi analógiákat is felkínáló jelenségek térbeliségét 
érintjük. A regionális elemzések generális eszköztára, a regionális kutatásokban is széles körben 
elterjedt sokfajta matematikai-statisztikai eljárás csak egy-egy, a vizsgált elméleti-fogalmi 
kérdéskörökhöz kapcsolódó jellegadó példában szerepel. A munka több sajátos regionális elemzési 
módszert is  tárgyal. Ezek lényegi leírására, az alkalmazási területek jelzésére összpontosítunk, 
technikailag a bonyolultabb módszerek is elemzésbe vehetők a ma már elterjedt számítástechnikai 
eszközökkel, programokkal. (A regionális elemzési módszerek szisztematikus tárgyalása önálló 
munkák tárgya lehet.) 
 
Kifejezetten különféle ismeretekkel, előképzettséggel rendelkező olvasókat feltételeztünk, akiket a 
társadalom területi-települési problémái iránti érdeklődés köt össze. Célunk - egy meghatározott 
ismeretkör összefoglalásán túlmenően - az is, hogy felébresszük az érdeklődést a területiség 
problémáival különböző nézőpontból foglalkozókban a magukétól eltérő közelítések iránt is. A 
közigazgatási szakember vagy a geográfus számára a településszociológia vagy az építészet, a 
szociológusnak a geográfia vagy a regionális gazdaságtan vagy akár a matematikai térelmélet elemei 
megítélésünk szerint nemcsak új gondolkodási, elemzési irányokat nyithatnak, hanem az egyes 
részdiszciplínák ismeretanyagának továbbgondolásához is hozzásegíthetnek.  
 
Ma hazánkban a gyökeres társadalmi átalakulás folyamatai a közérdeklődés előterébe tolták a 
regionális és települési problémákat, a válságjelenségek és a megújulás térségi tagozódását. A 
gyakorlati kihívások is megkövetelik azt, hogy az e folyamatokkal kapcsolatos kutatások térelméleti 
oldalról is megerősítést kapjanak, megismerhetők legyenek a területi elemzések sajátos eszközei. A 
térelméleti kérdésekhez kapcsolódva az egyes fejezetek konkrét elemzési példákat is tartalmaznak. 
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Ezekben a példákban főként a hazai térszerkezet átalakulási folyamatait nyomonkísérő saját 
kutatásainkra támaszkodunk. (A Példák részletes adathátterét, forrásait a hivatkozott eredeti 
tanulmányok tartalmazzák.) 
 
A tárgyalt problémakörökhöz kapcsolódó, kiemelt figyelmet érdemlő gazdag szakirodalomból több 
rövid részletet, idézetet is közreadunk (Citátumok). Ezeket a kiemeléseket nemcsak az ismeretanyag 
bővítésére, hanem hangsúlyozottan az eredeti források egésze iránti érdeklődés felkeltésére szánjuk. 
(Az idézetekben a mondanivaló lényegét nem érintő szerkesztési korrekciókat külön nem jelöltük.) 
 
• A munka 1. fejezetében a területi kutatások tudományelméleti problémáit mutatjuk be, s itt 

körvonalazzuk a regionális tudomány, mint önálló diszciplína tartalmával, szemléletével, 
szerepével kapcsolatos álláspontokat. 

• A 2. fejezet a filozófiai tér- és időfogalomnak a regionális kutatások szempontjából leglényegesebb 
jelentéstartalmait tekinti át, az egyenlőtlenség és a rendezettség fogalmai és fontosabb elemzési 
módszerei köré építkezve. 

• A 3. fejezet a különböző tereket osztályozza és jellemzi, szétválasztva a társadalom külső és belső 
tereit, valamint az objektív és észlelt tereket. 

• A 4. fejezet a társadalmi terek jellegadó építőköveit, szereplőit, a térelemeket, azok viszonyát, 
egymáshoz kapcsolódásának következményeit mutatja be. 

• Az 5. fejezet a vertikális térfelosztással, a vertikumokban és a hierarchiákban testet öltő térségi 
szintekkel foglalkozik. 

• A 6. fejezet a horizontális térfelosztások (regionalizálás) és a térségtipizálás sajátosságait, 
végrehajtásának módszereit és követelményeit vizsgálja. 

• A 7. fejezet a térbeli helyzet kérdéskörén belül vizsgálja a kitüntetett helyzetű térelemek, a 
centrumok és a perifériák szerepét és viszonyát. 

• A 8. fejezetben a két rendezettségi térparaméter, a távolság és az irány vizsgálatára kerül sor. 
• A 9. fejezet az alakzat, az alak és a dimenzió fogalmán keresztül világít rá a térbeli rendezettség 

sajátosságaira. 
• A 10. fejezet a térkapcsolatok formáit és a térbeli egymásrahatás modelljeit vizsgálja. 
• A 11. fejezet a térbeli mozgások típusait elemzi, szétválasztva az áramlás és a terjedés 

mozgásformáit. 
• A 12. fejezet a térbeli és területi fejlődés fogalmához kapcsolva összegzi a legfontosabb 

térkategóriák társadalmi megjelenését. 
• A Befejezés a társadalmi térbeliség regionális tudományi szemléletének összegző modelljét 

tartalmazza és javaslatokat fogalmaz meg a munkában taglalt kérdéskörök további kutatására. 
 
Az egyes fejezetek ugyan egy-egy kiemelt fogalomra, problémára összpontosítanak, de össze is 
kapcsolódnak, ki is egészítik egymást. Bár a legátfogóbb térelméleti kérdések és a legtöbb gyakorlati 
területfejlesztési probléma szinte az összes fejezetben visszatérően elemezhetőek lettek volna, 
törekedtünk az ismétlések elkerülésére, így az egyes kérdésköröket a leginkább jellegadó fogalomhoz 
kapcsolódva vizsgáljuk részletesebben. 
 
Mint azt a számos hivatkozás, idézet és ábra is jelzi, a munkának, az idegen nyelvű szakirodalom 
mellett gazdag forráshátterét jelentette a hazai kutatók tevékenysége. Az írás egésze azonban jellegét 
tekintve a magyar szakirodalomban lényegében előzmény nélküli. Ez is magyarázhatja - bár nem 
menti - hiányait, tökéletlenségeit. A kéziratot elolvasó kollégák érdemi észrevételeikkel több 
megállapítás továbbgondolásához, pontosításához segítettek hozzá. Különösen nagy segítséget 
jelentettek a lektor, Korompai Attila valamint Enyedi György, Kiss János, Kovács Csaba, Lengyel 
Imre, Probáld Ferenc és Sikos T. Tamás tartalmi és szerkezeti alapkérdéseket és fontos részleteket 
egyaránt érintő megjegyzései. Azok az egyetemi hallgatók, akik az elmúlt öt évben - Pécsett és a 
fővárosban - már „szenvedő alanyai” voltak a kötet témaköréhez kapcsolódó előadásoknak jelezték a 
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munka korábbi változatának1 legkritikusabb („legnehezebben érthető és tanulható”) részeit. Ezek 
arányát igyekeztünk csökkenteni. 
 
A minden egyes társadalmi tértudományban felbukkanó közös problémák és fogalmak, azok eltérő 
jelentései és tartalma, az analógiák bázisán sokoldalúan használható elemzési eljárások, a különböző 
társadalmi részterületek térbeni kölcsönhatásainak vizsgálata, összefoglalóan: az eltérő tudományos 
nézőpontok szintézise a társadalmi térbeliségben képezi annak az ismeretrendszernek a magját, 
amelyet a szerző a regionális tudománnyal azonosít. Az ismeretrendszer körülhatárolása, a szellemi-
szemléleti bázis, a módszertani eszköztár súlypontjainak megjelölése az első lépések egyike ahhoz, 
hogy a regionális tudomány önálló diszciplínaként is megjelenhessék a hagyományos tudományági 
rendszerekben. Meggyőződésünk az, hogy a regionális tudomány hazai diszciplináris önállósulása 
nem a ma is létező területi tudományokkal szembeni, hanem azok megújulását is támogató lépés. A 
geográfus alapképzettségű szerző számára például a földrajz szellemisége egyike azoknak a biztos 
alapoknak, ahonnan elrugaszkodhatott egy másfajta szellemiség csábító bizonytalanságába. 

                                                 
1 Bevezetés a regionális tudományba, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Bp. 1993 (oktatási 
segédanyag) 
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