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2 BEZSENYI TAMÁS

Egy kritikai szemlélet kritikája

Kritikai városkutatás  
(Szerkesztette: Jelinek Csaba, Bodnár Judit,  

Czirfusz Márton, Gyimesi Zoltán)  
Társadalomelméleti Könyvtár. Budapest, L’Harmattan, 2013

A Társadalomelméleti Kollégium (TEK) a NÉKOSZ hagyományát 
felvállalni kívánó Rajk László Szakkollégium után alapított második 
legidősebb, ma is működő hallgatói kezdeményezés, ami 1981-től1 
baloldali, marxista kritikáját adja a fennálló hatalomnak. Az egyetemi 
legendárium szerint2 egy Tőke-olvasókörből kinőtt TEK jelenlegi leg
fiatalabb műhelye az új városszociológiára fókuszál, ennek mérföld
kőszerű eredményének tekinthető az interneten3 is elérhető Kritikai 
városkutatás című szöveggyűjtemény.

A kötet kitűzött célját szinte teljes mértékben teljesíti, a szerkesztők 
olyan művet publikáltak, amely a kritikai városszociológia meghatározó 
tanulmányait közli jó magyar fordításban, hasznos, értelmező lábjegy
zetekkel, magyarázatokkal ellátva a járatlanabb olvasó számára is.  
A kötet alapvetően kontextusteremtő, mivel olyan megközelítésű tanul
mányokat állított össze, amelyek eddig magyarul elszórtan4 vagy a már 
meglévő baloldali, marxista hagyományt képviselő periodikákban5 je
lentek meg. Az átgondolt munka alapját egy 2008-as dzsentrifikációról 
szóló kollégiumi előadás adta, amelynek hatására többen a várost 
mint entitást a marxi társadalomelméleti hagyományok szempontjából 
kívánták értelmezni. A dzsentrifikáció koncepciója sokszor az eltérő 
normatív szempontú megközelítések miatt túlságosan általánossá 
válhatott, módszertani szempontból kilúgozódott, mindazonáltal főként 
két folyamatra szokták vonatkoztatni. Egyfelől az adott városrészek 
fizikailag leromlott épületegyütteseinek a fizikai megújulását, másfelől 
ezzel sokszor összekapcsolódva a legitimáció érdekében a fizikailag 
leromlott állapotot normatív szempontokkal dúsítva az alacsonyabb 
társadalmi státuszt képviselő csoportok kiszorulására is referál a 
dzsentrifikáció a felső- vagy a középosztály arányának kárára.

Az 1970-es évek végétől egészen napjainkig megszületett tudo
mányos munkákat felvonultató könyvben a teoretikus megközelíté
sek annak ellenére vannak szinte kizárólagos többségben, hogy a 
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3műhely több ízben foglalkozott gyakorlati problémákkal (józsefvárosi 
rehabilitáció, ferencvárosi dzsentrifikáció) is. Egy a városkutató kollé
giumi munkát bemutató rövid cikkben szerepel, hogy a civil szférából 
vendégül látták a Ferencvárosi Családsegítő Szolgálatot, valamint a 
szociális szféra képviselőjeként a Rév8 Rt. munkatársait.6 Az előbbi 
intézmény azonban az önkormányzati szférához tartozik, más szerepet 
tölt be, mint a kerületi családsegítő egykori munkatársai által 1991-ben 
létrehozott, a civil szférához tartozó HORIZONT Szociális Alapítvány. 
Az ilyen finom különbségtevések fontosak ahhoz, hogy a civil szféra sa
játos posztszocialista minőségével összefüggésben problematizálható 
legyen, vajon politikai érdekek közlekedőedényeként7 milyen szerepet 
töltenek be az úgynevezett civil társadalom képviselői a várospoliti
kában. A Rév8 Rt. munkatársait csupán jóindulattal lehet a szociális 
szférához tartozónak tekinteni, hiszen a középső-józsefvárosi ingatlan
fejlesztésért felelős céget az úgynevezett városrehabilitáció érdekében 
a VIII. kerületi és a fővárosi önkormányzat egyértelmű gazdasági céllal 
hozta létre. Ráadásul a Corvin projektet kísérő szakmai vitából8 egyér
telműen kiderül, a Rév8 nem elsősorban meghívott előadóként, hanem 
inkább mint vizsgálódási terep lett volna hasznos, hiszen a neomarxista 
kritikai szempontokhoz igen jó lakmuszpapírnak bizonyulhat az azóta 
büntetőüggyé9 dagadó józsefvárosi dzsentrifikációs probléma. 

A civil szférára és az önkormányzati városfejlesztésre vonatkozó 
javaslatoknak csak akkor lett volna gyakorlati haszna, ha a kötet job
ban követte volna a csoport korábban megfogalmazott célkitűzését, 
miszerint ,,a sajátos félperifériás, posztszocialista”10 közegből kiin
dulva értelmezik azokat a teoretikus munkákat, amelyek elsősorban 
centrumországokból származó példákkal dolgoznak. Mindazonáltal a 
kötet szerkesztői komoly empirikus munkát is végeztek, mint a fentebbi 
műhelymunkát összefoglaló cikk szerzője, Jelinek Csaba, aki a ferenc
városi dzsentrifikációval kapcsolatos kutatását a Nemzetközi Szocio
lógiai Társaság RC21, városszociológiai szekciójában prezentálta.11  
A recenzált kötetből hiányzó mikromegközelítés létjogosultságát éppen 
az előbbi kutatásban szereplő, a Balázs Béla utca 14. szám alatti ház 
teljes kiürítésének elemzése12 igazolja.

Áttérve a recenzió főtárgyára, ideje magunkévá tenni a teoretikus 
megközelítés kitüntetett szerepét és áttekinteni a szöveggyűjteményt 
meghatározó alapvető fogalmakat. A klasszikus, vagy ha tetszik hu
mánökológiai városszociológiával szemben az 1970-es évektől meg
induló marxista megközelítésű, új városszociológia a továbbiakban 
nem úgy tekintett a térre, mint a társadalmi cselekvések előre adott 
színterére, hanem magáévá téve a térbeli fordulat egyes elemeit, fel
ismerte a hatalom, a struktúrák szerepét a tér létrejöttében. Ennek a 
diszciplínának gazdag irodalmából a kötetbe összeválogatott szövegek 
elsősorban Henri Lefebvre-re támaszkodnak. Így Foucault ettől eltérő, 
térelméleti megközelítései fel sem merülnek, ahogy David Harvey ezzel 
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4 kapcsolatos kritikái is kimaradnak.13 Hasonlóan hiányoznak Edward 
Soja szempontjai is,14 aki saját, exoplisz elgondolásán kívül akkor merül 
fel, ha egy-egy állítást kíván az adott tanulmányíró minél több szerző 
behivatkozásával alátámasztani.

A kritikai szó jelentését érdemes még körbejárni, hogy átláthatóvá 
váljon, vajon mit is értünk pontosan alatta. A kötet bevezető szövegé
ben Bodnár Judit egy szűkebb és egy tágabb definícióját adja, amely
ből ő elsősorban az előbbit tartja relevánsnak15 az összeválogatott szö
vegek alapján. A definíció fogalmi köre a frankfurti iskola hagyományait 
alapul véve a kanti kritikai gondolkodástól Marx ideológiakritikájáig 
terjed, az utóbbi kritikáján keresztül pedig a terminológia korszerűsítése 
a fő célja. A kötet tematikájához képest még ez a definíciós kísérlet is 
túl tágnak számít, mivel lényegében Marxra korlátozódik az a szellemi 
hagyomány, amelyet felvállalnak és használnak a kötet szerzői. A marxi 
kritika pedig jószerivel csupán további interpretációkat jelent, mint a 
tőke harmadlagos körforgása, amelyet Harvey a klasszikus termelő 
és nem termelő munka megkülönböztetése alapján meghatározott 
első és másodlagos körforgáshoz kapcsolódva vezetett le a marxi 
politikai gazdaságtanból. A kritikai elmélet történeti beágyazottságára 
való reflexió sajnos hiányzik, az osztályszempontú tagolás komolyabb 
ontológiai vagy módszertani változtatás, a korábbi megközelítések 
kritikai újraértékelése nélkül kerül felhasználásra. A Richard Florida 
által bevezetett kreatív osztály fogalmának elemzésekor egyfelől lett 
volna lehetőség újfajta, kritikai osztályszemléletre, amely akár a mallet-i 
osztálykonstrukciót16 alapul véve vagy azt elutasítva hasznos szem
pontokat emelhetne be az elemzésbe. Így elkerülhető lenne, hogy a 
kreativitás és osztály elvitatása a floridai fogalomtól olyan módszertani 
zsákutcába fusson ki, ami szerint ,,az ún. kreatív osztály kezdemé-
nyezésére és az ő segédletével végrehajtott városmegújító projek-
tek nagyon is nyilvánvaló osztálytermészetét hivatott elkendőzni”.17  
A megnevezési kényszer ellenére az úgynevezett jelzővel az érvelés 
azt akarja bizonyítani, hogy a kvázi-osztály tevékenysége a már jól 
ismert és valódinak számító tőkésosztály háttérműködését leplezi.

A bevezetés vége felé kapunk képet arról, miért nem számít igazán 
a kritikai városelmélet saját történetiségére való reflexió. Habár Bodnár 
Judit egyértelműen kijelenti, hogy ,,Változott a világ Marx óta. A 19. 
századi marxista kritikában más a magántulajdon és a piac szerepe, 
mint a frankfurti iskola korában, a bürokratikus államkapitalizmusban.”18 
Ugyanakkor később Bodnár Harvey-t idézve azt állítja, hogy a marxi 
kritika a mai, neoliberális korra sokkal jobban alkalmazható,19 mint ed
dig bármilyen korábbi időszakban, amióta viszont mégis megváltozott 
a marxi világ. Az érvelés önmagába visszatérő voltát a következő, a 
kritikai városelméletet definiálni kívánó Neil Brenner szöveg sem oldja 
fel, mivel ő is megragad a kritikai elmélet reflexivitásának hangsúlyo
zásánál. Így végül érdemesebb lett volna a korábban idézett műhely
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5bemutató cikkben megfogalmazott értelmezésnél maradni, ami szerint 
,,kritikai társadalomtudomány (földrajz/szociológia/városkutatás stb.) 
az, amelyik kiemelt jelentőséget tulajdonít az elnyomás jelenségének, 
illetve az elnyomáshoz vezető hatalmi folyamatoknak.”20 A definíciós 
tisztánlátás kedvéért így már csak az elnyomást kellene meghatározni. 
A látszólag szőrszálhasogató kérdések azért ennyire kulcsfontosságú
ak, mert nélkülük nehéz igazolni a hétköznapi valóságot makroszinten 
leírni szándékozó elméletet. A kötet egyik előfutárának is tekinthető 
Város / Kritika / Migráns tőke című tematikus Fordulat számban már 
szerepeltek magyar fordításban a kötet szellemiségéhez hasonló szö
vegek. Példaként említhető Michael Sammers globálisváros-elmélettel 
kapcsolatos cikke, amelyben a különböző típusú empirikus kutatások 
miatt egyaránt tud érvelni a szerző a kizsákmányoló üzemek növekvő 
és csökkenő száma mellett a posztfordiánus korszakban. Végül saj
nálatos módon meghatározott szempontok nélkül az alapján választ a 
kutatások közül, amelyik pusztán meggyőzőbbnek látszik.21

A kötet egésze alapján érdemesebb lett volna elméleti bevezetőnek 
az 1960-as évek diákmozgalmait kritizáló, ám annak mégis kultikus 
figurájává váló Herbert Marcuse fiának, Peter Marcuse-nak a szövegét 
választani. A City városszociológiai periodika ugyanazon számából a 
Neil Brenner What is critical urban theory? című cikkét közvetlenül 
megelőző tanulmány Marcuse tollából egyrészt sokkal inkább törek
szik pontos definíciókra, még ha azok vitathatóak is. Másrészt a From 
critical urban theory to the right to the city22 a kritikai megközelítést 
nem hagyja olyan absztrakt szinten, mint a Brenner-szöveg, hanem 
játékba hozza a várossal, mint entitással. Valamint a kritikai elmélet 
azon szempontját is figyelembe veszi, ami szerint nem elég a problé
mákra és a szükséges változtatásra felhívni a figyelmet, de érdemes 
megfogalmazni az elvárhatót és az ahhoz szükséges dolgokat is.

A kötet hat részfejezetre oszlik, amelyeket a téma egy-egy átfogó 
bevezetője után két vagy három tanulmány követ. Az első, a város 
politikai gazdaságtana címet viseli. Gyimesi Zoltán teljesen jogosan 
a dzsentrifikációt emeli ki, mint központi kérdést. Sajnos Neil Smith 
bérleti rés (rent gap) elgondolását annyira magáévá teszi, hogy azokat 
az elméleteket, amelyekkel szemben a smithi teória megfogalmazódott 
csupán egymásra hányja különösebb elemzés nélkül. Így fordulhatott 
elő, hogy az inváziós-szukcessziós modellt úgy fogalmazza bele saját 
szövegébe, mintha részben ennek köszönhetően a hátrányos társa
dalmi státuszú, kisebbséghez tartozó személyek inkorporálódnának a 
többségi, fehér társadalomba. Valójában az elmélet eredeti chicagói 
iskolabeli változatában is már a teljes társadalmi, és etnikai kicserélő
désen volt a hangsúly.23 Mivel a modell szerint az adott városrészbe 
inváziószerűen egy új csoport költözik be, ahol a korábban ott élők 
még homogénebbnek tűnnek. Fokozatosan az üresen álló lakásokat 
bérbe veszik, illetve a felújított házakat ők vásárolják meg, így egyfajta 
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6 szukcesszió következik be, vagyis az ökológiai metafora alapján maga
sabb társadalmi és gazdasági státuszú csoport válik dominánssá adott 
területen, miután felerősödtek a csoportok közötti státuszkülönbségek. 
Gyimesi argumentációjában így más elméletekkel való összevetés 
nélkül kap kiemelt hangsúlyt a bérleti rés, amelyről elismeri, hogy 
rendkívül nehéz empirikusan bizonyítani. Az erre való kísérletként 
beidézett könyv is valójában a teória problémáira hívja fel a figyelmet, 
mivel amerikai példákból is látható, hogy a dzsentrifikáció előbb kez
dődött el New York Greenwich Village részén és a Lower East Side-on, 
mint a valódi bérleti rést felmutató Dél-Bronxban vagy Bushwickben. 
Chicago kapcsán is hasonló helyzetet rajzolnak fel a szerzők, viszont 
utalnak olyan könyvekre, amelyeket érdemesebb lett volna beidézni, 
mint a közép-európai példát szolgáltató Luděk Sýkorát.24

David Harvey tanulmánya, Az urbanizációs folyamat a kapitaliz-
musban: Egy elemzési keret című szöveg rendkívül szemléletes és 
átfogó marxista kritikát fogalmaz meg a tőke urbanizációban betöltött 
szerepével kapcsolatban. A tőke háromféle körforgásának egymásra 
vonatkoztatása, valamint a válságok időleges elkerülését okozó úgy
nevezett időbeli és térbeli kiigazítás meggyőző erejét növeli, hogy az 
utóbbi változat jól illeszkedik a lefebvre-i tértermelési koncepcióhoz.

Harvey nóvumának tekinthető a tőke harmadlagos körforgása, amit 
ő elsősorban a tudományba és technológiai fejlesztésbe történő befek
tetésként definiál. Gyimesi viszont a bevezetőben a fiktív pénztőkével 
felelteti meg, amikor a tőke különböző körforgásait összefoglalja, ám ez 
a szóhasználat ebben az esetben közgazdasági szempontból rendkívül 
félrevezető. Kisebb problémát jelent Harvey egy-egy megfogalmazása, 
ahol intuitív módon próbálja megérezni, hogy a tőkéseknek külön-külön 
mennyire nehéz rászánniuk magukat a technológiába és a munkaerő 
fejlesztésébe történő beruházásra, ráadásul szerinte ,,függetlenül attól, 
hogy mennyire tartják azokat kívánatosnak.”25 

A tanulmány vége felé megjegyzi, nem tudni biztosan, hogy ,,a 
túlfelhalmozásra való hajlam mikor vált a tőketöbblet termelésének 
fő szereplőjévé (sic!)”, ám ,,a bizonyítékok arra utalnak, hogy az 
1840-es évekre”.26 Sajnos a nyelvi lelemény által leírt folyamatnak a 
történelmi színpadra állításáról semmilyen konkrét bizonyítékot sem 
közöl a szerző.

A Harvey által felrajzolt elméleti keret egyik gyenge pontja a beru
házások termelékenységének kérdése. Az új technikai szerkezetekbe 
történő befektetés magától értetődő. Azonban annál kérdésesebb állí
tása szerint az infrastruktúra finanszírozása. A szemléltetés érdekében 
felsorolt példák, az utak, a lakhatás, az egészségügy, az oktatás és a 
rendőrség közül sajnos az utóbbit választja, hogy részletesen kifejtse 
álláspontját. David Harvey szerint a rendőrséget lehet használni a mun
kásosztály megregulázása érdekében, ebben az esetben a tőkések 
hajlandóak lesznek beruházni a rendőri erőkbe. Viszont előállhat olyan 
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7helyzet, amikor a rendőri hatalmat arra használják, hogy polgárságot 
védje jövedelmének hivalkodó felélésében. Az alany hiányzik egyedül, 
vajon ki kívánja így befolyásolni a társadalmat? Kizárásos alapon az 
állami vezetés, amely nem lehet a neoliberális, posztfordista korszak
ban azonos a tőkésekkel, tehát az utóbbiak befektetése legfeljebb adók 
formájában érhető csak tetten, szemben a 18–19. századi korszakkal. 
Harvey szövegében a kauzális viszonyok erőltetett interpretációján 
túl sokkal problémásabb a rendőrségről való elgondolása. A rendőr-
szociológiai irodalomban közhelynek számít, hogy az államapparátus 
egyik legkonzervatívabb szervezete a rendőrség.27 Ezt a felismerést 
képviselte a második világháború után Bibó István is, amikor a kom
munista vezetést kritizálta, amiért a rendészetre politikai pozícióként 
tekintett.28 Harvey dichotomikus megközelítése még a diktatórikus 
rendszerekben sem teljesül igazán, ezért szükséges az úgynevezett 
politikai rendőrséget, demokratikus államok esetén kiemelt hatáskörű 
nyomozói szerveket létrehozni, hogy azok fókuszálhassanak az állami 
vezetés elvárásaira. Harvey elképzelése a tőkések rendőrségbe való 
beruházásához hasonlóan a 18–19. századra inkább igaznak tekinthe
tő a szervezeti specializáció hiánya miatt. Viszont ebben a megközelí
tésben olyan ideologikusnak hat, mint Pintér István újságíró szocialista 
kori értelmezése a dualizmus kor rendőrségéről. Azonban még ezen 
narratíva szerint sem csupán munkásellenes intézkedésre korlátozó
dott Thaisz Elek rendőrfőkapitány munkája a Tisza-kormányzat alatt.29

A rendőrség egészének ilyen ideologikus feladatkörrel azonosí
tása súlyos félreértelmezésekre ad lehetőséget, amit kiterjesztve 
a városi infrastruktúra más szintjeire az egészségügytől egészen  
a közlekedéshálózatig olyan következtetésekhez jutunk, amelyek egy
felől összemossák a városi, állami vezetőket a befektetői érdekekkel, 
másrészt az állami, önkormányzati intézmények működését egyfajta 
monokauzális viszonyban értelmezik. Ugyanakkor kihagyják azt az 
interpretációs keretet, amely a korábbi évszázadokra igaz dichotómikus 
megközelítéshez hasonló, viszont a XXI. században sokkal komolyabb 
jelentősége van. Az állami rendőrséggel szemben éppen a tőkeerős 
multinacionális vállalatok és konzorciumok támogatásával a magán
biztonsági cégek a valódi ellenfelei az államilag garantált személyi 
és vagyonbiztonságnak. Éppen ebbe történő befektetés miatt már a 
középosztály számára is egyre inkább ez válik referenciaponttá saját 
befektetése és magánélete számára egyaránt. Így átfogalmazva David 
Harvey dilemmájának valódi tétje, hogy a nemzetállami alapon álló 
rendvédelem és az erre alapuló nemzetközi együttműködés költség
vetési alapon történő finanszírozásával szemben teljesen új büntető
politikai stratégiákat eredményez a profit alapon működő biztonsági 
cégek térnyerése.

Harvey másik tanulmánya, a Rugalmas felhalmozás az urbanizáción 
keresztül rendkívül meggyőző erővel érvel a közösség létrehozása, a 
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8 társadalom befolyásolásának mechanizmusai mellett a posztmodern 
időszakban. Az elemzésbe bevont szempontok, az informalizáció, 
a szimbolikus tőke és a spektákulum új megvilágításba helyezik a 
térbeliség társadalmi jelentőségét. A politikai válaszok hangsúlyozása 
egyrészt praktikus szempontok alapján elemzi az informalitás, a luxus 
javak és a kapitalista kultúra közötti összefüggéseket. Ugyanakkor a 
megszokott osztályszintű ellentéteket meghaladva ad magyarázatot  
a kritikai szempontok érvényesítésének határaira.

A város kormányzása fejezet összességében az egyik legjobban 
megszerkesztett, ha nem a legjobban összeállított része a könyvnek. 
Jelinek Csaba és Pósfai Zsuzsi bevezetője rendkívül jól összefoglalja 
azokat a közpolitikai és városvezetési modelleket, amelyek a kritikai 
társadalomelméletek szemszögéből vizsgálják az urbanizáció és 
várospolitika hatásait. Harvey cikke az üzemeltetőitől a vállalkozói 
szemléletig terjedő városi kormányzásban bekövetkező változásokat 
jól összefoglalja, nyelvi szinten hasznosnak tartom, hogy a városokat 
aktív szereplőként kezeli az argumentációban. Ugyanakkor a Bren
ner-cikkben szereplő léptékváltások, csakúgy mint a bevezetőben 
szereplő interpretációja úgyszintén kissé leegyszerűsítő, hiszen 
ezeket nem lehet földrajzi extrapolációkra redukálni. A léptékváltás 
esetén a társadalmi cselekvések, egy adott intézményi működés 
következményei valóban más színtereken játszódhatnak, ám ezek 
megértéséhez, az őket magyarázó okok megragadására ugyancsak 
eltérő megközelítések alkalmazhatóak.30 Részben ezért is már a be
vezetőben érdemes lett volna utalni a marxista perspektíva kritikáira 
mint a városi közigazgatás középszintű vezetőinek, a köztisztvise
lőknek diszkrecionális hatalmára.31 Illetve a tőkés osztály megfelelő 
definiálása a városfejlesztésnél, hogy empirikus kutatásokban is 
operacionalizálható legyen, és ne szükséges aspektusként merüljön 
fel, amivel a racionális tervezés minden szintje okadatolható.32 Gor
don MacLeod komplex, jól szerkesztett tanulmányával is éppen az a 
baj, hogy az elején mottóként Logantől és Molotochtól vett idézetben 
szereplő problémákra, az elitcsoportok megosztottságára, a helyi, 
lokális szint befolyásának fontosságára nem helyez elég hangsúlyt 
a szöveg.

Jelinek és Pósfai véleménye szerint a városi kormányzás újfajta 
társadalmi folyamatokat katalizál, mint a növekvő egyenlőtlenség és 
a láthatóbbá váló városi mozgalmak. Azonban úgy gondolom az előb
bi időleges percepciójából következő utóbbi folyamat divattá válása 
mögött egy kevésbé új, de legalább annyira határozott változás bújik 
meg, a migráció kérdése. Az európai közösségen belüli, az egykori 
gyarmatok kibocsátó hatásából következő migráció egyfelől sokkal 
inkább befolyásolja a posztmodern kor városi kormányzását, másrészt 
a wallersteini centrum-periféria teóriát is átrajzolja, ahogy arra korábbi 
olasz példák alapján már Arrighi is utalt.33
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9A kreatív város című fejezet elsősorban Richard Florida kreatív 
osztály fogalmát megteremtő és továbbgondoló három könyvének 
(The Rise of the Creative Class, Cities and the Creative Class, and 
The Flight of the Creative Class) hatására fókuszál. Czirfusz Márton 
lényegre törően összeszedte a floridai elmélet gyakorlati alkalmazására 
szolgáló nemzetközi és hazai vállalkozásokat. Jamie Peck tanulmá
nya címéhez híven valóban küzdelmet folytat a kreatív osztállyal, a 
tanulmány elején inkább magával Floridával, mivel rá kíván oktrojálni 
egyfajta társadalmi pozíciót. Hiszen nehéz a neoliberális és az amerikai 
libertariánus bélyeget a republikánus elköteleződéssel harmóniába 
hozni. Később az osztályjelleg elvitatásán túl nem próbálkozik meg 
a szöveg kontextualizálni a kreatív osztály fogalmát a bobo34 vagy 
a nerd35 kreációk bevonásával, noha azok elemzési szemponttá 
emelésén keresztül talán jobb rálátást kaphatnánk a kreatív osztály 
jelentőségére vagy éppen jelentőség nélküliségére. A bobo szociá-
lisan érzékenyebb, ám önreflektivitása ellenére magas társadalmi 
státuszát saját sznobériáján keresztül megtartó csoport elemzésével 
az intellektuális divatok detektálása és befolyásolása egyaránt meg
ragadható. A nerd, a geek vagy a dweeb fogalmi kereteivel a szociális 
élet különböző normaszegőit azonosítják, noha a megújult technikai 
és társadalmi érintkezési formák megteremtőiként és követőiként lehet 
őket újrafelismerni, ha például a Mátrix- vagy a Facebook-jelenségre 
gondolunk. Florida érvelését úgy rekapitulálja, hogy ,,a Richard (sic!) 
és a Kreatív Osztály36 által hozott döntéseket […] közvetve az teszi 
érvényessé, hogy azokat a Kiválasztottak hozzák meg”.37 A szerző és 
saját nóvumának tipográfiai összecsúszása önkéntelenül is jól szem
lélteti Peck elgondolását, miszerint az életstílusának megfelelő konyhai 
berendezkedés és frizura önmagában nem számít osztálykonstituáló 
erővel. Az általa használt marxi osztályok meglétének feltételeit nem 
kéri számon Florida elgondolásán, noha a kreatív osztály immanens 
kritikáját éppen az osztályszerűségének részletes kétségbe vonása 
adhatná.

David Wilson és Roger Keil provokatív felvetése, a kreatív osztály 
újszerű megfeleltetése a deprivált környezetben élőkkel sajnos több 
problémát vet fel, mint amennyit megold. A szegények indokolatlanul 
tág rétegét, ami a hajléktalanoktól az alulfoglalkoztatottakig terjed 
olyan kreativitással ruházza fel, amelyet a hivatkozásban szereplő 
Wacquant-idézet negligál, amelyben a deprivációs spirálra emlé
keztető leírás bármilyen kreativitás negligálására szolgál. Egyrészt 
elgondolásuk nélkülözi az empowerment, a képessé tevés alapvetően 
baloldali szemléletét, amely szerint az elnyomottak némasága abból 
fakad, hogy saját érdekérvényesítő képességüket a fennálló hatalom 
nem segíti elő.38 Másfelől a szociális munkások között közhely, hogy 
a hajléktalanság csupán élethelyzet és nem egy életre szóló deprivált 
státusz. Azonban a szolgáltatóipar alacsony bérezésű munkavállalói 



o
lv

a
s

ó
je

l
19

0 szociológiai szempontból eltérő társadalmi csoporthoz tartoznak, mint 
a fedélnélküliek. Ezt a magyar kutatások teljes mértékben igazolják,39 
ám a depriváltság tudata közös mezőre emelheti őket, aminek értel
mezéséhez az informalitás sokkal jobb indikátor lehet, mint az egyházi 
karitatív szervezetek, az önkormányzatok irányába mutató performatív 
cselekmények. Az utóbbi ugyanis a tágan értelmezett szegények egy 
részét érinti, viszont az illegális, informális kapcsolati háló használata 
és működtetése valódi kreativitást igényel, amely a posztszocialista 
örökségnek köszönhetően sok esetben még mindig társadalmilag 
elfogadott, és csupán jogilag tilalmazott.

Ivanics Zsófia a posztmodern kor bűnözéskontrolljának időszerű 
dilemmáit tisztességesen foglalja össze a biztonságos város elne
vezésű fejezetben. Elsősorban Loïc Wacquant tanulmánya tarthat 
számot érdeklődésre, minthogy az általa szociális bizonytalanságként 
megnevezett folyamatot, a korábbi walfare rendszerből a prisonfare 
felé tartó elmozdulás kriminálpolitikai vonatkozásait jól elemzi. Kevéssé 
hangsúlyozza, hogy a szegénység kriminalizálása, a büntetőállam je
lensége nem pusztán állami szintéren, mint inkább nemzeti köntösben 
jelenik meg és az elvárandó szerepeket is nemzeti alapon határozzák 
meg a politikai döntéshozók.

A kötethez legkevésbé szervesen kapcsolódó rész a fenntartható vá
ros című fejezet, amelynek bevezetésében az Engelsnek tulajdonított 
zöld, környezetvédő gondolatok kevéssé meggyőzőek. Swyngedouw 
és Heynen városi politikai ökológiáról szóló tanulmánya képlékenyen 
fogja össze a környezetvédelmet az urbanizációval. Az általuk idézett 
marxi meglátások inkább az emberi behatások révén létező természet 
mellett érvelnek, mintsem valamiféle tudatos zöld ideológia csíráit kí
vánnák kifejteni. A környezeti közpolitikák jelenlegi lehetőségeit, mind 
állampolgári szerveződés, mind az egyén szintjén szépen összeszedi 
Peter Brand saját szövegében.

A kötet zárófejezete, a posztszocialista város talán a legfontosabb 
része az egész kötetnek. Itt mutatkozik meg az a vágy, amelyet Je
linek Csaba a műhelyről szóló korábbi cikkében már kiemelt, mely 
szerint a sajátos posztszocialista, kelet-európai region kontextusából 
nézni a kritikai várospolitikát, és a hozzá kapcsolódó elméleteket, 
modelleket. Bodnár Judit bevezetője üdítően jól összeszedett szö
veg, amelyben a pontosan meghatározott kérdésekre nem születnek 
kényszeredett válaszok, hanem a szöveg hagyja, hogy az utána 
következő tanulmányok saját perspektívájukból adják meg saját 
interpretációjukat. Bodnár tanulmánya az egyik legjobb komparatív 
szempontú szöveg, amely kilépve az elnyomás dialektikájából nem 
marasztalja az olvasót amerikai városok példáinál, hanem betekin
tést enged abba, hogy különböző társadalmi-politikai rendszerek 
miként vonatkoztathatóak egymásra az urbanizáció szempontjából. 
Grubbauer saját tudományos alaposságáról tesz tanúbizonyságot, 
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1amikor elemzését a terminológiai hiányosságok problémájával vezeti 
be. Ottlik Iskola a határon című könyvének első fejezetét, az elbe
szélés nehézségeit idézi, ahogy a társadalmi kontextus felrajzolásán 
keresztül érthetővé teszi miért is nehéz a közép- és kelet-európai 
városok térbeliségéről beszélni.

A kötet szerkesztői, fordítói igen kiváló munkát végeztek, amelyet 
csak remélni lehet, hogy a jövőben is folytatni fognak. A többéves tu
dományos munka, a folyamatos műhelymunka alapján biztos vagyok 
benne, hogy az olvasó a fentebb említett szerkesztőkkel találkozni 
fog remélhetőleg a lefordított szerzők társaságában. A szellemi elkö
teleződésből fakadó tudományos bátorság, aminek a könyv létrejötte 
köszönhető, nem csupán üdvözlendő, de emlékeztetheti az olvasót 
József Attila Levegőt! című versének kezdetére: ,,Ki tiltja meg, hogy 
elmondjam, mi bántott hazafelé menet?” Mutatis mutandis a kérdés 
áll, ki tilthatná meg ezen fiatal kutatóknak, hogy leírják, összegyűjtsék 
azt, ami eddig a magyar olvasóközönséghez nem juthatott el ilyen 
rendszerszerű összefoglalásban.
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