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 A vá ros a tér szem pon tú ol va sá si ta pasz ta lat ban a sa ját-
ként meg élt lak hely hez, a ház hoz vi szo nyít va a Má sik 
te re. A ház az el kü lö nü lés, az el vo nu lás for má ja, a vá ro si 
te rek a Má sik hoz va ló vi szony, a Má sok kal va ló sa já tos 
tér kö zös ség, a ta lál ko zás je len té se it ér vé nye sí tik. A ház 
„orom za tá val az ut ca fe lé for dul, de meg van a ma ga tit ka”
– ír ja a más ság meg ra ga dá sá ra irá nyu ló fenomenológiai 
eti ka je les kép vi se lõ je.1 Eb ben a gon dol ko dás ban az el kü-
lö nü lés alap fel té te le a ben sõ sé ges ség nek, a me leg ség ér ze-
té nek. A kül sõ vi lág ra, a kí vü li ség re va ló em lé ke zés nek 
so ha sem le het olyan „to na li tá sa”, olyan bel sõ hang zá sa, 
mint a ház ra va ló vis  sza gon do lás nak – leg alább is a tér po-
é ti ka egyik meg ala po zó ja, Gaston Bachelard2 sze rint. A 
ház a vé dett ség, az ol ta lom ér zés, az ere den dõ me leg ség 
em lé ke ze te. Va ló szí nû leg azért ra gasz ko dik az iro dal mi-
mû vé sze ti gon dol ko dás eh hez a fogalomkörhöz, mert 
meg ta lál ja ben ne az em ber szá má ra nél kü löz he tet len „sta-
bi li tás il lú zi ó ját”. És ta lán azo kat a je len té se ket is, ame-
lyek a centralitás-tudat erõ sí té sét szol gál ják: Bachelard 
úgy ér tel me zi a há zat, mint a vi lág kö zép pont já nak kép-
má sát. A bent és kint szfé rá i ra bont ha tó vá ros kül sõ te rei 
el vi leg nem is me rik az „egy sé ges” és az „ott ho nos” azon 
je len té se it, amely ekben meg nyíl hat ná nak a ben sõ sé ges-
ség nek az el kü lö nült lét hez kap csol ha tó di men zi ói. Még is 
(vagy ta lán ép pen ezért), min dig is vol tak a vá ros ról va ló 
gon dol ko dás nak olyan ki té te lei, ame lyek mint egy ki fe jez-
ve a „sta bi li tás il lú zi ó ja” utá ni vá gyat, a zárt tér igényt
fo gal maz ták meg; ame lyek sze rint az ut cá nak ma gá ra kel-
le ne öl te nie a ma gán éle ti te rek, a la kás jel lem zõ it, hogy 
az en te ri õr in ti mi tá sá val fo gad has sa az ér ke zõt. Ilyen 
ér te lem ben öve zi szün te len fi gye lem a köz tes meg fo gal-
ma zá sú te re ket is, az át jár ha tó ság meg nyil vá nu lá sa it, a 
kül sõ és bel sõ te rek kap cso ló dó rend sze rét, a fé lig zárt 
tér meg ol dá so kat, a félenteriõröket, a pas  szá zso kat, az 
ár ká dos csar no ko kat, az át tört te rek sok szí nû je len tés vi lá-
gát. Már Walter Benjamin kó szá ló já nak kép zel gé se i ben 
meg je le nik „az ut ca mint en te ri õr”, a gáz vi lá gí tás „ott ho-
nos” fé nyé ben. Van, ami kor a mai es  szé be széd is a „bel-
sõ” ér ze té nek mér té ke sze rint ta lál ja mér he tõ nek a vá ros
mi nõ sé ge it: „a jó vá ros nak van kö zép pont ja, ahol min dig
be lül va gyunk. A jó ut ca felül nyi tott, bel sõ tér.” (Kon rád 
György: Az író és a vá ros. Bp., 2004. 254.) Ez a bel sõ tér 
az el kü lö nült lét alap ka te gó ri á i hoz, a be ha tá rolt, a vé dett
és a nyu gal mas je len té se i hez kö ti az ér tel me zést. Egy 
má sik szö veg he lyen, mint egy fi gyel men kí vül hagy va 
a vá ros szer ke zet re á lis to po grá fi ai pa ra mé te re it, az eset-
le ges lép ték tö rést, a vá ros a la kó tér me ta fo rá ja és mint 

ilyen, tes tünk höz vi szo nyu ló/vi szo nyít ha tó vi lá got je löl: 
„A vá ros a mi la ká sunk. Kell, hogy ben ne a tá gas nak és 
a ben sõ sé ge sen szû kös nek az ará nya vál to za tos és test hez
il lõ le gyen.” (Kon rád, 319.) A gon dol ko dás a la kás kép zet 
ki ter jesz té sé vel nö vel ni kí ván ja a ben sõ sé ges ség ta lán 
túl sá go san is szû kös nek ér zett te re it. Ugyan ak kor, a már 
idé zett be szé lõt „az ar cok és tes tek so ka sá ga”, a ta lál ko-
zás él mény kö re kö ti a nagy vá ros hoz, az ese mény hal maz, 
ame lyet a vá ros kí nál, meg kí ván ja a te ret, ahol va la mely 
di men zi ó já ban a Má sik is fel tá rul ko zik, „ahol a gya lo gos-
for ga lom ös  sze sû rû sö dik, ahol a vá ros la kók má sok kal 
ös  sze jö het nek”. E vá ros es  szék ér tel me zé sé ben „a dif fúz-
zal szem ben in kább a denzitás és a diverzitás, a sû rû ség és 
a sok fé le ség te kint he tõ eu ró pai ha gyo mány nak” (Kon rád, 
289), és min dig szo kat lan erõ vel szer ve zi a gon dol ko dást, 
hogy a szét hang zá sok ki vé te les gaz dag sá ga egy sa já tos 
idõ be li szinkronitást kó dol. A vá ros tériessége va ló já ban 
a denzitás és a diverzitás moz gá si-szer ve zõ dé si di na mi ká-
ja, ezért, mint aho gyan a vá ros fi lo zó fia, a tér po é ti ka sem 
hagy hat ja fi gyel men kí vül az ide gen sé gek és más sá gok 
alak zat rend sze rét. 

(Bel sõ ta pasz ta lás és tér ér zet) Oly kor a re gény szá má-
ra a vá ros tériessége – amely rõl sok szor el mond ták már, 
hogy a tér be ni meg ha tá ro zott ság utol só em be ri leg be fog-
ha tó ko or di ná ta rend sze re – je len ti azt a szem lé le ti-po é ti-
kai for mát, amely ben a lét tör té né sek je gyei le ké pez he tõ vé 
vál nak. Az ar cha i kus analogikus gon dol ko dás ban gyö ke-
re zõ vá ros fi lo zó fi ai meg lá tá sok sze rint a vá ros an  nyi ra 
ös  sze nõtt az em ber rel, hogy szin te geo met ri ai ha son ló sá gi 
vi szony ba ke rült ve le – ezért le het vi lág- és ön meg fo gal-
ma zá sá nak adek vát for ma esz kö ze. A textuális mu ta tók 
egy köl csö nös sé gi re lá ci ó ra irá nyít ják a fi gyel met: nem 
csak a vá ros fo gad ja ma gá ba a be szé lõt, ha nem a be szé lõ 
is a vá ros tériességét. Ar ra pró bá lok itt utal ni, ami a vá ros-
el be szé lé sek ben több vál to zat ban is meg je le nik, a kü lön-
bö zõ abszorpciós tö rek vé sek re, a vá ros dom bor za tá val, 
re li ef jé vel va ló eg  gyéol va dás vá gyá ra, ne ta lán él mé nyé-
re, a vágy ra, hogy az em ber úgy érez hes se, fo ko za to san 
hoz zá ido mul a vá ros kon fi gu rá ci ó já hoz, vagy egye ne sen 
ma gá ba táp lál ja azt. He ve si And rás Pá ri zsi esõ c. re gé nyé-
bõl va ló a ta lán túl sá go san is ek la táns mon dat: „Reg gel tõl 
es tig lo hol tam, hogy be szed jem a vá rost, mint az or vos sá-
got.” (Bp., 1964. 38.)

 Más pél dá val is szem lél tet het jük, ami kor bel sõ vé lett 
té ri sé gé vel a vá ros már nem csak el he lyez ke dé si me zõ, 
ha nem lé nye ges al ko tó ele me is a szub jek tum nak. Ná das 
Pé ter Pár hu za mos tör té ne tek c. re gé nyé bõl idé zem: „Sem

FA RA GÓ KOR NÉ LIA

Tör té nõ te rek
és eg zisz ten ci á lis tér ér ze tek

A vá ros tér di na mi kus kon cep ci ó ja a re gény ben

1 Emmanuel Lévinas: Tel jes ség és Vég te len. Ta nul mány a kül sõ rõl. Pécs, 127.
2 Lásd: Gaston Bachelard: La poétique de ľespace. Pa ris, 1968. (Gaston Bašlar: Poetika prostora. Beograd, 1969.)
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elõt te, sem utá na nem érez tem so ha, hogy a vá ros ilyen 
mé lyen ben nem él.” (II. Az éj sza ka leg mé lyén, 208.) Az 
egy sze ri (nem is mé telt és nem is mét lõ dõ), tisz ta be fo ga-
dás mint egy lét he lyet biz to sít a vá ros nak, mint olyan tér-
tör té nés nek, amely lé nye gi sé gé vel „mé lyen” ki töl ti az én 
interioritását. Az ilye tén „be he lye zõ dés”, bel sõ vé vá lás 
ha tá so san köz ve tí ti a vá ros ak tu á lis té ri va ló sá gá nak és 
az én vi lág te ré nek kü lö nös ös  sze tar to zá sát. A re gény 
egy má sik szö veg he lyén az ’56-os ese mény kép zet ki ala-
kí tá sa ér de ké ben az em be ri test át ve szi a tér tör té né sek 
je len ség so rát, re zo ná tor ként nyújt te ret a há zak, az út test
és a jár da resz ke té sé nek, mint egy egye sít ve a resz ke tõ 
térszegmentumokat. „A há zak is át vet ték va la men  nyi re a 
resz ke tést, az út test és a jár da is át vet te a resz ke tést, érez-
tem, amint a tag ja im ban ös  sze fo lyik a resz ke tés. Nem én 
reszkettem.” (II/219.) A tér ész le le ti ér zés a tör té né sek 
ma gán di men zi ó it for máz za, mint egy „meg tes te sí ti”
a tér ki vé te les je len té ses sé gét. A min dent egy ség be 
vo nó embertest–várostest-kapcsolatban a vá ros tér zó nái 
és épít mé nyei az egyé ni tér ér zet3 ré szé vé vál nak. „Ez a 
dü bör gés és resz ke tés még erõ sö dött is, mert a tan kok
si kol to zó csi kor du lá so kat hal lat va for dul tak rá a Mar git-
híd föl já ra tá ra, s im már az egész híd szer ke zet resz ke tett. 
A tal pá ban érez te az em ber a hi dat. Van egy vá ro som, 
vá ro so mat a fo lyó ket té sze li, s ér zet té vál to zott át az is me-
rõs híd.” (II/219.) Az énérzet mes  sze túl ter jed a test te rén.
Itt, az ol va sás ezen  pont ján a Híd és aj tó c. Simmel-esszé 
nyo mán vi lá go sod hat meg, mi lyen metaforizációs je len-
tés moz gá so kat ér vé nye sít ’56 narratívájának meg al ko tá-
sá ban a híd ér zet té va ló át vál to zá sa. „A híd me ta fo rá ja 
»az egyik leg na gyobb em be ri tel je sít mény zenitjét«, a 
kap cso ló dás aka rá sát je lö li. A híd le gyõ zi a fi zi kai ki hí-
vást, amit a fo lyó két part ja tá maszt – me lyek »nemcsak 
kü lön állnak«, ha nem tár sa dal mi ér te lem ben »szét van nak
szakítva«. Ben ne a ket té sza kí tott ság le gyõ zé sé re irányló 
po zi tív szán dék és »társadalmi aka rat ke re ke dik felül, így 
ös  sze egyez tet ve és egyesítve« a ket tõt. A híd me ta fo ra tár-
sa dal mi je len té se így von zás, ös  sze kap cso lás, egye sí tés:
az egy ség, amely gyõ zel met arat va la mely tár sa dal mi lag 
konst ru ált ket té sza ka dás fö lött.”4

„A híd resz ke té sét át vet te a híd fõ, a híd fõ resz ke té sé-
be be le re meg tek a híd fõ há za i nak tömb jei, s a há ta mon 
is érez tem a resz ke tést. Olyan volt a resz ke tés, hogy az 
em ber nem gon dolt sem mi re, leg fel jebb a sa ját tes té nek 
resz ke té sét fi gyel te.” (II/219.) A Pár hu za mos tör té ne tek
be szé lõ je a vá ros in ten zí ven tar tal mas te ré nek tör té né se i-
ben nyer nar ra tív azo nos sá got. A tér tör té nés ben, a vá rost
szim bo li zá ló utak, te rek, hi dak ér zet te ré ben ta pasz tal ja 
meg el be szél he tõ ön ma gát. Sa já tos „tér ér zé keny sé ge” 
vol ta kép pen az ön meg ta pasz ta lás és a tér ész le lés egy-
beesését köz ve tí ti. A  test-fi gye lés, a sa ját test ak tu á lis 
át élé se „eg zisz ten ci á lis” je len tõ sé gû tér ér ze tet köz ve tít. A 
tér di na mi ka je len tés tel jes sé gét érin tõ test él mény – 1956 
ide jé nek tör té nés sze rû tériessége –, a térszegmentumról 
térszegmentumra ter je dõ resz ke tés a kapcsolatbaállítás

alak za tát, az egyeségbevonás ha tás rend sze-
rét  hang sú lyoz za. 

A vá ros mint in ten zí ven tar tal mas tér, 
mint ki fe je zen dõ kul tú ra és mint iro dal mi 
je len tés ka te gó ria ma gá ban fog lal ja a lét alap-
ta pasz ta la tát, a he te ro ge ni tást. Je len té se i ben ugyan is nem 
vá laszt ha tó el az em ber so ka ság jel leg ze te sen nagy vá ro si 
je len sé gé tõl. Oly an  nyi ra nem, hogy a vá ros meg je le ní tés 
„el hasz nált emb lé mái” is rend re eh hez kö tõd nek. A cél-
irá nyo san szer ve zõ dõ tö me gek, a for ra dal mi tö meg fo lya-
ma tok rend kí vü li sé ge vi szont ki von hat ja az el be szé lést 
az „át te kint he tet len so ka ság” vá rost jel lem zõ, köz he lyes 
esz köz rend jé bõl. Az ilyen te ma ti ká jú el be szé lé sek ben már 
ép pen a tö meg ben va ló lé te zés és nem az el kü lö nült lét 
vá lik a ben sõ sé ges ség- és me leg ség ér zet alap fel té tel évé.

Olyan ér te lem ben, aho gyan Walter Benjamin le ír ja, a 
tö meg em be re mint ha hí ján len ne a fel is me rõ lá tás nak, a 
tisz tánlá tás nak, a tö meg va la mi kép pen a nem-lá tás te re:
„a má sik ki ve he tet len sé ge: át te kint he tet len so ka ság, sen-
ki sem lát ja ben ne tisz tán a má si kat, sen ki sem egé szen
át te kint he tõ a má sik szá má ra.”5 Ami kor Dickenst idé zi
– „Alak ja im szin te meg der med nek, ha nincs kö rü löt tük 
tö meg.”6 –, a tö meg még is mint az alak te rem tés ben nél kü-
löz he tet len, po é ti kai di na mi zá ló té nye zõ kap sze re pet. Ez 
a moz za nat hív ja fel a fi gyel met: a tö meg-to posz téries-
ségét mû köd te tõ vá ros el be szé lés vol ta kép pen az út tal, a 
szûk ut ca tér sod ró rit mu sá val, a szé le sebb, tá gabb út szel-
vé nyek ki töl té sé vel, a moz gás sal, a tö meg moz gás sal 
ös  sze füg gõ di na mi kus jel leg ki mun ká lá sá val fel erõ sít he ti 
a re gény tér szem lé let ének vi szony la ti di men zi ó it, tér irá-
nyos szer ke ze te it. A töb bi kö zött azo kat az irá nyult sá gi 
vo nat ko zá so kat, ame lye ket Jurij Lotman ér tel mez, ami-
kor a tér vi szo nyok nyel vét il le tõ en pont sze rû és li ne á ris 
te rek rõl be szél s úgy tart ja, hogy az irá nyult ság ab ban az 
egye nes vo na lú tér for má ban mu tat ko zik meg leg in kább, 
amely az utat ké pe zi le és amely a „temporális ka te gó-
ria mo del le zé sé re is al kal mas”7. A mi szem pon tunk ból 
kü lön ki eme lést ér de mel, hogy a tör té nés he lye ket nem
lo ká lis, ha nem „szituatív” konk rét sá guk ban, funk ci o ná lis 
me zõk ként vizs gál ja. A jel leg ze tes vi szony te rek, a kö zel-
ség és tá vol ság di na mi ká ja, a proxematikus kó dot mû köd-
te tõ tériességek, az irá nyu lá sok, a he lyek kö zöt ti re lá ci ók 
kó do lá sá nak esz kö zei, a szi tu ált ság di na mi kai vo ná sai 
fe lé te re li a gon dol ko dást. Ami kor a re gény a nyílt ut ca
ér tel me zé sét a tö meg moz gás „sod ró dó, hul lám zó” ös  sze-
füg gé sé be he lye zi, „a vég le te sen kü lön bö zõ tö me gû és tel-
je sen el len té tes irá nyú bolyhosulások, rit ku lá sok, tö mö rö-
dé sek és áram lá sok” (Ná das Pé ter: Em lék irat ok köny ve. 
Bp., 1986. 366.) vi szony la tá ba, a nar ra tív tér di na mi ka, 
a tör té nõ tériesség vá lik a kon cep ció ré szé vé: tér irány, 
idõ és moz gás nem sza kad nak el egy más tól. Az em be ri 
ára dás for má ját ala kí tó funk ci o ná lis me zõ, a vá ros tér, 
vol ta kép pen a temporális ka te gó ri át mo del le zi. Az el len-
áll ha tat lan ere jû moz gás „ma gá ba ve szi” az egyént. Az 

3 Richard  A. Etlin: Az esz té ti ka és az egyé ni tér ér zet. In: Enig ma, 1999/20–21. 106–133.
4 Georg Simmel híd-me ta fo rá já nak ér tel me zé sét lásd: Böröcz Jó zsef: A ha tár: tár sa dal mi tény. In: Rep li ka, 2002/47–48. 134.
5 Walter Benjamin: A kó szá ló. In: Uó: An ge lus Novus. Bp., 1980. 867.
6 I. m. 868.
7 Jurij Lotman: A mû vé szi tér prob lé má ja Go gol pró zá já ban. In: Kul tú ra, szö veg, narráció. Szerk.: Ko vács Ár pád, V. Gilbert Edit. Pécs, 1994. 122–123.
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Em lék irat ok köny vé nek el be szé lõ je „kö vek-
bõl há zak ká, há zak ból ut cák ká, ut cák ból 
meg ha tá ro zott irá nyok ká és meg sza bott 
le he tõ sé gek ké ha tá rolt vá ros”-ról be szél. 
A tö me ges tér hasz ná lat problémakörében 

ke rül a leg in kább fel szín re: a tér szo ros kap cso lat ban áll 
az ösz tö nök kel, ér zel mek kel, in du la tok kal, vá gyak kal, a 
ha tal mi cé lok kal és cse le ke de tek kel: a há bo rúk vá ro so-
kat pusz tí tot tak el, a for ra dal mak a vá ro sok ban tör tek ki 
– az eu ró pa i ak tör té nel mük dön tõ pil la na ta i ban min dig is 
be né pe sí tet ték a köz te re ket. „Egy sza bad em ber éle te nem 
nél kü löz he ti má sok je len lét ét. Ma gá nak a sza bad ság nak 
ezért olyan hely re van szük sé ge, ahol az em be rek ös  sze 
tud nak jön ni...”8. A tömegnarratívák mint egy fel mu tat ják, 
ho gyan le het sé ges a vá ros ról va ló be széd ál tal szin te köz-
vet le nül be kap cso lód ni a kö zép-eu ró pai dis kur zus ba. 

A kö vet ke zõk ben a tö meg-to posz el be szé lé sé nek 
né hány alak vál to za tá ról kel le ne szól ni. A topikus szer ke-
ze te ket vál to zat lan sá guk ban meg ra gad ni és mû köd tet ni 
ké pes szem lé let rõl, de azok ról az irá nyu lá sok ról is, ame-
lyek a kü lön bö zõ tör té ne ti narratívákat ha son ló an át írt 
je len tés me zõ be il lesz tik. Lé nye ges, hogy el té rõ po é ti kai 
szem lé le tû, te ma ti ká jú és idõ be li ke let ke zé sû re gény szö-
ve gek szol gál tat ják az elem zé si anya got. Kö zös moz za nat-
ként je le nik meg azon ban, hogy ami kor a vá ro si köz te rek, 
az ut cák, a cél irá nyo san szer ve zõ dõ tö meg tér-for má ja-
ként kap nak sze re pet, meg nyit hat ják a la ko zás ben sõ sé-
ges sé gét, meg ta pasz tal ha tó vá te he tik a bel sõ te rek hez 
kap cso ló dó él mény kö rö ket, a fa mi li á ris me leg ség-ér ze tet. 
A tö meg per szo ná lis ta pasz ta la tá ban te hát a nyil vá nos 
vá ro si te rek en te ri õr-ha tá sa  is meg fo gal ma zó dik.  

(A per szo ná lis tér) Az eu ró pai mû ve lõ dés tör té net a 
gyö ke ret vert tró pus szel le mé ben el gon dolt tö me get egy-
ne mû sí tõ erõ ként jel lem zi. A ha gyo má nyo san meg örö kí-
tett tró pus ál tal meg je le ní tett tö meg moz gás sza bály sze rû-
sé ge i nek, struk tú rá já nak jel lem zõi ere de ti for má juk ban 
Krasznahorkai Lász ló Az el len ál lás me lan kó li á ja (Bp.,
1989) c. re gé nyé ben is mer he tõk fel. Krasznahorkai a 
„föl for dult vi lág-to posz” el be szé lé sé vel te remt kon tex-
tust, tár sa dal mi kör nye ze tet az így ér tett tö meg je len sé-
gek el be szél he tõ sé gé nek. A tö meg ha tá sok fel lé pé sé nek 
ked ve zõ struk tu rá lis bi zony ta lan ság-kép ze tét a ki szá mít-
ha tat lan ság, a „min den le het sé ges” mo da li tá sa te rem ti 
meg: „a meg szo ká sok rend je meg kér dõ je le zõ dött, a 
min den na pi be ideg zõ dé se ket szét zi lál ta egy meg fé kez he-
tet le nül te re bé lye se dõ zûr za var, a jö võ alat to mos, a múlt 
fel idéz he tet len, a hét köz na pi élet mû kö dé se pe dig ki szá-
mít ha tat lan lett, egé szen a be le nyug vá sig, ami kor már 
az sem el kép zel he tet len, hogy egyet len aj tó nem nyí lik
töb bé, és a föld ben a bú za be fe lé nõ”(9). Az „esze ve szett 
bom lás” ér ze tét el mé lyí tõ mo bi li tás és he te ro ge ni tás (a 
tá vol ról ér ke zõ ide ge nek tö me ge) is a tö meg ha tá sok nak 
ta lajt te rem tõ vá ro si tár sa dal mi kör nye ze tet épí ti. A 
tö meg  ere jét az azo nos ság vesz tést je lö lõ szinekdochikus 
(rész–egész vi szony la tú) meg je le ní tés sel és a tö meg ben 
lé te zés õs tí pu sá nak, az er dõ-me ta fo rá nak az egy be ját szott 
je len té se i vel ala kít ja ki: „a kucs mák nak, a zsí ros pa raszt-
ka la pok nak er de je nõtt a té ren”. A tö meg rõl ki ala kult 

ha gyo má nyos kép ze tek sze rint  a „vésztjósló so ka ság” 
és az erõ szak-gya kor lás kö zött mély ös  sze füg gés áll 
fenn. Az in di vi duum tól el sza ka dó, ál ta la el len õriz he tet len 
tö meg moz gás a ki szá mít ha tat lan ság je gye it vi se li ma gán, 
a tö meg-cse lek vé sek a leg szél sõ sé ge sebb vál to za tok ban 
jut hat nak ki fe je zés re. A tö meg, mint a vá ros tér sa já tos 
meg ele ve ne dé se csak nyers szen ve dé lye ket is mer és mi 
sem áll tá vo labb az in di vi duum szub li mált ér zés vi lá gá tól, 
mint a vak szük ség sze rû ség gel höm pöly gõ tö meg di na mi-
ka. A tö meg moz gás meg kér dõ je le zi a mo dern in di vi du a-
liz mus ve zér lõ ér té ke it, az ön ma ga élet út ját meg ha tá ro zó 
alanyt, hi szen a tö meg ve zet he tõ, kor má nyoz ha tó, úgy 
tû nik, hogy bel sõ ön ren del ke zés re nem ké pes. Haj lik te hát
mind azok ra a meg nyil vá nu lá sok ra, ame lyek „bár mi lyen 
fe le lõt len és ab szo lút ha ta lom tól ered het nek”. Az el len ál-
lás me lan kó li á já ban a ve zér–tö meg vi szony meg raj zo lá sa 
is a to posz mû köd te té sét se gí ti. A sö tét fo ga lom kör ében 
moz gó tö meg („sö tét ar cú huligánok”, „sö tét  ele mek”,
„há rom száz sö tét ban di ta”) és a tö meg fel fo gás jel le gét 
ér zé kel te tõ csõ cse lék ki fe je zés ne ga tív konnotációjában 
is a Ta ci tus tól Gustav Le Bo nig és má so kig for má ló dó 
topikus tö meg fel fo gás sej lik fel. 

A Krasznahorkai-regényben a „ha gyo má nyos” je len-
tés in ten ci ók kö ré ben tart ja az el be szé lést a „ver bá lis 
fer tõ zés” je len sé gét ki zá ró ir dat lan né ma ság, a me leg ség 
ér ze tét kel tõ tö meg él mény hi á nya, a vak ság, a nem-né zés
moz za na ta, il let ve az el sze mély te le ne dés igen erõs él mé-
nye. „Sem mi fé le üvöl tés sel nem vág hat tunk vol na rést 
eb be a las san ránk bo ru ló, ir dat lan né ma ság ba, így hát 
egyet len szó nél kül, a met szõ fagy csil lám ló ci ri pe lé se 
fö lött rom bo ló vo nu lá sunk súr ló za já ban ha lad tunk, föl-
tar tóz tat ha tat la nul és pat ta ná sig meg fe szül ve, a ful lasz tó 
sö tét ut cá kon, és nem lát tuk a má si kat és nem néz tünk
egy más ra, vagy ha még is, ak kor úgy ahogy az em ber a 
ke zé re vagy a lá bá ra néz, mert egyet len test s egyet len
te kin tet vol tunk már, egyet len pusz tí tás ra éhes, kér lel he-
tet len, ha lá los in du lat.” (281.)

 Sok ban ori en tál ja az ér tel me zést, ha fi gye lem be 
ve szi, hogy a tö meg „pszichopolitikai te ré rõl” be szél ve 
a Canettit ér tel me zõ Peter Sloterdijk is a fe ke te ség fo ga-
lom kör ében gon dol ko dik,9 és a tö me get a dis tan ci ák 
fel szá mo ló dá sá val jel lem zi. Canetti meg fo gal ma zá sá ban 
a „dis tan cia ter hé nek le vet ke zé sé vel” a ta lál ko zás érint-
ke zé si zó ná ja ként, a tö meg tér a köz tes te rek meg szün te-
té se: min den ki szin te olyan kö zel van a má sik hoz, mint 
ön ma gá hoz. Az Em lék irat ok köny vé ben „azok, akik kel
... eb be a ha tal mas kö zös áram lás ba be le csa pód tam ... hir-
te len olyan kö zel ke rül nek, oly an  nyi ra meg ha tá roz zák és 
ki töl tik az ér zel me i met, mint ha min den is mert és tu dott, 
de vá rat la nul ne vet sé ges sé és fö lös le ges sé vá ló múlt ba 
tol ha tó el len ke zé se met meg ke rül ve, a sze rel me se im mé, a 
ba rá ta im má, a test vé re im mé vál ná nak, mint ha õk, csak õk 
te het nék ben nem is me rõs sé az is me ret le nül sem ide gen
ar co kat” (367).

A tö meg ha tá so kat il le tõ je len tés lé te sí tés Sinkó Er vin 
Op ti mis ták c. re gé nyé ben is a topikustól el vá ló for má ban 
je le nik meg. A ta pasz ta la ti his to ri kus tex tus be vo ná sá val 
ki ala kí tott te ma ti kus ös  sze füg gés- rend szer meg je le ní té sé-

8 Hannah Arendt: A for ra da lom. Bp., 1991. 40.
9 Peter Sloterdajk: Prezir masa. Ogled o kulturnim sukobima u modernom društvu. In: U istom čamcu. Beograd, 2001.
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ben a „klas  szi kus” tró pus je len té se át író dik. Az új já kép zõ-
dés a „bal ol da li-ra di ká lis” tö meg fel fo gás pers pek tí vá ját 
tük rö zi. A vál to zás nyo mán a po zi tív, a konst ruk tív tár-
sult je len tés lép elõ tér be, a demonizált tö meg he lyé be a 
teremtõ erõt meg je le ní tõ tö meg kép ke rül. Hogy az el té rés 
vi lá go sabb le gyen, a re gény ket tõs szem lé le tet mû köd tet, 
il let ve a tömegtoposz a szö veg kez de ten az el sõd le ges 
je len tést meg õriz ve is be le író dik a narratívába. A klas  szi-
kus tró pus-ele mek el moz du ló je len té sé nek sze man ti kai 
ho za dé ka pl. az együt tes ség ha tá sá nak a me leg ség-ér zet 
fo ga lom kör ében va ló el he lye zé se: „együtt sod ró dott a 
tö meg gel, mint va la mi nagy me leg ára dat tal, vé gig a 
ki vi lá gí tott ut cá kon”. Az együt tes ség konst ruk tív ér tel me-
zé sét dom bo rít ja ki az ut cai vi lá gos ság és az a tár sa dal mi 
te ret el árasz tó „ver bá lis fer tõ zés” is, amely odá ig ve zet,
hogy is me ret le nek áll nak szó ba egy más sal és szót kér nek,
me sél nek, be szél nek fá rad ha tat la nul: „va la hogy úgy kép-
zel te, hogy le száll a vo nat ról és egy szer re benn áll sok
ezer em ber rel együtt a tö meg ben, akik kö zül bár ki vel 
mind járt test vé ri szót vált hat”. Jel zés ez ar ra is, hogy a 
tö meg tériességét a vi szony há ló zat is ér tel me zi, nem csak 
a konk rét fi zi kai tér, az a vi szony há ló zat, amely egy sa já-
tos mixofiliában nyil vá nul meg. 

Méliusz Jó zsef Vá ros a köd ben (Bp., 1982) c. re gé-
nyé nek 1914-es, erõ sen el ra gad ta tott tö meg je le ne tei 
kö zött olyan is van, amely sze rint „Is me ret le nek, csil lo-
gó szem mel és meg ren dül ten, ba rá ti an néz tek egy más ra. 
Acsar ko dó szom szé dok, el len sé gek és ha ra gos ro ko nok 
ki bé kül tek” (49). Majd e vá ros re gény egy ké sõb bi tér-idõ 
szer ke ze té ben, ek kor már a há bo rú el len tün te tõ sze gé-
nyek bõl ös  sze ál ló so ka ság ban, a ba rokk vá ros ház té ren, 
a proximatikus kód, a sze mé lyek kö zöt ti fi zi kai tá vol ság 
csök ke né se kap ér tel met, a  tes ti kö zel ke rü lés moz za na-
tai, az érin tés kom mu ni ká ci ós je len té sei is meg je len nek: 
„Nem is mer ték egy mást, de egy más de re kát bi zal ma san 
át ölel ve les ték, mit mond majd a vá ros há za er ké lyé nek 
dí szes tekerõzésû rá cso za ta mö gött az a ki csi ember...” 
(269). A szo ros kö zel ség, az érint ke zés in ter ak ci ós je len-
té se jel zi, a „kö zös ne ve zõt” meg je le ní tõ tö meg tér le he-
tõ sé get nyújt „a tá vol sá gok meg szû né sé re”, az amúgy 
át ha tol ha tat lan el ha tá ro ló dá sok fel ol dó dá sá ra. Az ilyen 
tö meg tér-ide jé ben meg szû nik az ide gen ség, amely pe dig
gadameri ér tel me zés ben meg szün tet he tet le nül együtt 
adott a Te in di vi du a li tá sá val. El tör lõ dik te hát az, ami 
az ide gent leg in kább ide gen né te szi, a Má sik ban va ló 
ide gen ség.  

Már sok szor és so kan le ír ták, hogy min den el be szé lés, 
amely a for ra da lom ról szól, ki kris tá lyo so dá sá nak pilla-
natában rop pan tul ha son lít egy más ra – egé szen an  nyi ra, 
fûz ném hoz zá, hogy bár mi lyen meg le põ is, 1918/1919 és 
1956 narratívája szin te azo nos fel fo gás ban mû köd te ti a 
tö meg-to poszt. A vá ro si kul tú ra kü lönb ség-moz za na ta it 
az azo nos sá gok ke re te i ben, a „test vé ri ség ér ze té ben”, a 
„kö zös ne ve zõ ben” mu tat ja meg. A vá ros szituatív konk-
rét sá gá ban, a „tör té nés kö zös ség” te re ként nyer ér tel me-
zést, de még is olyan tér ként, amely ben „a Má sik kal va ló 
kap cso lat nem szün te ti meg az el kü lö nü lést”10, amely ben
a sa já tos dis tan cia-nél kü li ség sem je len ti az én ha tá ra i nak 
fel szá mo ló dá sát.

Ná das Pé ter az Em lék irat ok köny vé ben min de nek elõtt 
a dezindividuáló ha tá sok pers pek tí vá já ból kö ze lí ti meg a 
to poszt, de még is az „át írás” szán dé ká val. 1956 narratívá-
ja a nar rá tor ön ma gá ról va ló be szé de alap ján, a benneállás
(„s itt lenn, ben ne, im már nem fö lül rõl és kívülrõl fi gyel-
ve”, 367.) textuálisan hang sú lyo zott lá tó szö gé bõl vá lik 
be széd dé: „A tö meg ab ban a ko ra es ti órá ban nem evett 
meg, nem tün te tett el ma gá ban, nem ta po sott ma ga alá, 
mint ké sõbb an  nyi szor, nem vet te el a sze mé lyi sé ge met, 
ha nem sok irá nyú en ge dé keny sé gé vel épp azt tet te le he tõ-
vé, hogy a sa ját tes tem éle té nek leg ele mibb fel té tel ében, 
a moz gás ban érez zem, ami min den ki ben kö zös (...) ami tõl
az tán nem hogy nem volt arc ta lan, mi ként azt a tö meg rõl 
mon da ni il lik, ha nem olyan arány ban kap tam ar cot tõ le,
ami lyen arány ban én is ar cot köl csö nöz tem neki.” (368.) 

10 Emmanuel Lévinas: i. m. 213.
Szamódy Zsolt fotója
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A narratíva szem pont já ból fo lya ma to san 
moz gás ban lé võ, így iden ti tá sát is moz gás ba 
he lye zõ sze rep lõ a moz gás ban le li fel ön azo-
nos sá gá nak kö zös sé gi ele mét is. Az arc köl-
csön zés vi szo nos sá ga „abszolút ér te lem ben 

vett je len lét ként” ér tel me zi a kollektivitás te rét és át ír ja  a  
vak sá got tük rö zõ, arc ta lan tö meg ké pét. A be szé lõ ar cot 
kap és ar cot köl csö nöz: vo ná sai meg je len nek a tö meg
„arc ki fe je zés ében”, mint aho gyan a tö meg „arc ki fe je zé-
se” is je len van az övé ben. Nincs, ki együtt tart sa az ös  sze-
füg gés te len sé get, a be szé lõ egé szen egy sze rû en ott van, 
ahol az ös  sze füg gés te len ma ga együtt tart, anél kül, hogy a 
szét-vált sá got, a szét szó ró dást vagy a kü lön bö zést meg se-
bez né, a má sik he te ro ge ni tá sát el tö röl né – mond hat nánk, 
Blanchot más vo nat ko zá sú gon do la ta it parafrazeálva.

Ha e sze mel vény nyo mán nem is len ne tel je sen egy ér-
tel mû az eu ró pai kul tu rá lis ha gyo mány ra va ló uta lás, a 
kö vet ke zõ idé zet – amely egyet len mon da ton be lül mind-
két tö meg fel fo gást fel vil lant ja – már bi zo nyo san az zá 
ten né: „ak kor (...) nem me het tünk vol na együtt eb ben a 
test me leg ér zés ben el me rül ten az is me ret len erõ tõl meg-
sza bott irány ba, (...) ak kor nem tö meg lett vol na, ha nem
fel dü hö dött hor da, fe jet le nül szét spric ce lõ so ka da lom, 
ér tel met len ha rag já ban pusz tí tó csõ cse lék, mi vel hogy az 
em ber nem sok ban kü lön bö zik a va don élõ ál la tok tól...” 
(381). Az Em lék irat ok köny vé nek tö meg kép ze te exp li cit 
mó don áll szem ben az zal a fel fo gás sal, amely sze rint „a 
tö meg lán cá ról el eresz tett em ber ál lat”, il let ve egy olyan 
téries lé te zé si for ma, amely ben „a leg spon tá nab bul fe je-
zõd nek ki az em ber leg alan ta sabb szen ve dé lyei” (R. 
Senett). Míg min den tu dá sunk sze rint az „el vo nu lás”, 
Ná das re gé nyé ben a tö meg ben va ló lé te zés ad for mát 
és ré sze sít a csa lá di as me leg ség ér zé sé ben: „a so ka da-
lom moz gá sa és in du la ta egye ne sen a fa mi li á ris me leg-
ség ben sõ sé ges kö zel sé gé be ke rült ben nem” (368). A 
tö meg kon cep ci ót il le tõ hagyományos je len tés ten den cia 
ref lex ív el ve té sét a fen tebb már em lí tett ver bá lis fer tõ zés 
je len sé ge erõ sí ti a Ná das-re gény ben: „min den ki han go-
san be szél ni kez dett (...) ide gen nel is me rõs ként” (383). 
Az akusz ti kus ef fek tu sok kö zött az ének szó is kö zös elem-
ként tû nik fel. A per szo ná lis tér ta pasz ta la tát Ná das Pé ter 
is a vé dett sé get nyúj tó test me leg ér zé sé vel jel lem zi és az 
Op ti mis ták ból már is mert „test vé ri” ér ze té vel, ez ál tal nyit-
va pro duk tív ér zel mi ho ri zon tot.

(Konk lú zió he lyett: a fe lül né zet táv la tá ról) A vá ros 
el be szé lé sé nek egyik meg kü lön böz te tõ és azo no sí tó 
sa já tos sá ga a füg gõ le ges irány ban is ki bon ta ko zó tér mû-
kö dés, a ma gas sá gi ar chi tek tú ra le he tõ sé ge i nek po é ti kai 
ér vé nye sí té se. Jel leg adó táv lat ként a fe lül né ze ti pers pek tí-
va a „la kó tér kul tu rá lis ho ri zont jai” (A. Bajburin ) kö zül 
a kül sõ re nyí ló, fel sõbb szint do mi nan ci á ját erõ sí ti meg. 
Az ab lak min den kor a „szem lé lõ dõ te kin tet nek” ad le he-
tõ sé get, a tér lá tás ma gas la ti he lye csu pán hang sú lyoz za 
a né zés hez per definitionem hoz zá tar to zó dis tan ci át. Az 
ab lak ból va ló szem lé lõ dés vé dett po zí ci ó ja, a vá ro si tér 

tör vé nye i nek alá ve tett szi tu á ci ót, a tér nek va ló ki szol gál-
ta tott sá got va la mi kép pen a lát vány tá vo li sá gá val tár sít ja. 
E szé les lá tó szö gû fe lül né ze ti pers pek tí vák tér po é ti kai 
mû köd te té se, a ma gas ra he lye zett né zõ po zí ció el vá laszt ja 
a lát ha tót az érint he tõ tõl, a kö ze li ér zé ki in ten zi tá sá tól, a 
lá tás vol ta kép pen ma gá ra ma rad az ér zé ke lés ben.

A tö meg tör té né sek el be szé lõi kö zül töb be ket is fog lal-
koz tat a két fé le megtapasztalás prob le ma ti ká ja, a „tá vol-
sá got tar tó” sze mé, és a tel jes ér zé ki-tes ti eg zisz ten ci á val 
meg élt, az én ha tá ra it õr zõ, sa já tos dis tan cia-nél kü li sé gé. 
Sinkó Er vin Op ti mis ták c. re gé nyé ben az ab la kok ban 
meg je le nõk a fent rõl va ló le te kin tés sel ugyan úgy ki ter-
jesz tik ver ti ká lis di men zi ó ban a tö meg él mé nyét, mint 
az Em lék irat ok köny vé ben: „a ki tárt eme le ti ab la kok ból 
für tök ben lóg tak ki az em be rek” (383), de mind két kép 
va la mi mó don még is az el vá lasz tó dást („ve lünk vol tak és 
még is kü lön”; Em lék irat ok köny ve, 383) hang sú lyoz za. 
Ezt az el he lyez ke dést az egy ér tel mû azo nos ság vál la lást 
meg ke rü lõ ha tár po zí ci ó ként is ér tel mez he ti az el be szé lés, 
az ott-lét ré vén meg fo gal ma zó dó kö zös ség köz vet len el fo-
ga dá sa és pusz ta látványisága kö zött. Min dig kér dés ként 
me rül fel ugyan is, hogy a né zõ-sze rep men  nyi ben ké pe zi 
ré szét a te át rá lis ho ri zont já ban meg je le nõ tör té né sek nek. 
Ker tész Im re el be szé lé se – a te ma ti kus szin ten ide köt-
he tõ An gol lo bo gó (Bp., 1991) – kü lö nö sen szem lé le tes 
pél dá ját kí nál ja a meg emelt, „ma dár táv la ti” né zõ pont nak 
és a tá vol ság ré vén va ló meg ra ga dás ki mért sé gé nek. Az  
„ab la kon ki néz ve” olyan pers pek tí va nyí lik, ahon nan jól 
ki ve he tõ mind a meg vál to zott ut ca kép, mind pe dig „a 
jár dán ké tol dalt feketélõ tö meg közt” az an gol lo bo gó val 
le bo rí tott dzsipp ab la ká ban a szar vas bõr kesz tyû be búj ta-
tott „be szé des” kéz részvétteli moz du la tá nak fel ka va ró 
lát vá nya. Az eme le ti ab lak ban ál ló „jól lát ja” a „sö tét lõ, 
hul lám zó, há bor gó” (54–55) tö me get, de per szo ná lis tér-
ként nem ta pasz tal hat ja meg a tér há ló sû rû szö ve tét, a 
tö meg ere jét, rit mu sát és irá nyát, il let ve, ami kor még is 
le megy az ut cá ra, mint ha ma gá val vin né a fent ki ala kí tott 
vi szo nyát, fõ ként át lát ha tat lan sá gát ér zé ke li, az „al ko nyi 
ut cán, a há zak közt csap do só han gok, ka var gó moz gás, 
fé kez he tet len in du la tok és át lát ha tat lan ese mé nyek ör vé-
nyé ben” (56) ta lál ja ma gát. 

Ki in du ló pon tunk ként az szol gált, hogy a vá ro si te rek 
a Má sik hoz va ló vi szony, a Má sok kal va ló sa já tos tér kö-
zös ség, a ta lál ko zás je len té se it ér vé nye sí tik. A tö meg el be-
szé lé sek je len tõ sen fel erõ sí tik eze ket a je len té se ket, a ver-
ti kum nö ve lés, a ma gas sá gi po zí ció, a tá vol ság tar tó né zés 
azon ban a ré sze sü lõ el me rü lés, a benneállás he lyett leg fel-
jebb be lát ha tó, át te kint he tõ te re ket te remt het. A fe lül né zet 
táv la tá ból nem él he tõ meg a tö meg-tér fe let tébb kü lö nös 
en te ri õr-ha tá sa. Ös  szeg zés ként: mint hogy a „fent rõl a 
vá ros” szin tag má ja, az eme le ti ab lak ból meg mu tat ko zó 
kép vi lág a kí vül ál lás, a „még is kü lön” je len té se it tart ja 
moz gás ban, ki zár ja a funk ci o ná lis me zõ,  a „ha tal ma san 
kö zös áram lás” köz vet len él mé nyét, amely ben pe dig meg-
nyíl hat ná nak a vá ros te rek ben sõ sé ges sé gi di men zi ói.


