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„A város – ez minden, ami maradt nekünk…” 
– Rem Koolhaas, a neves holland építész 
és városkutató A jelleg nélküli város címû 
írásának egyik jellegzetesen patetikus mon-
data jól kifejezi azt a valóban szenvedélyes 
érdeklõdést, amelyet  különbözõ foglal-
kozási csoportok képviselõi – építészek, 
urbanisták, antropológusok, publicisták – a 
városi térben végbemenõ folyamatok iránt 
tanúsítanak.

De miért pont a város? Miért nem a falu 
vagy éppen a gyár – miért éppen erre a 
társadalmi térre irányul immár tartósan a 
legkülönfélébb – tudományos, mûvészeti, 
hétköznapi – indíttatásokból táplálkozó 
kiemelt figyelem, miért pontosan ez a való-
ságszelet válik önálló társadalomtudományi 
érdeklõdés tárgyává? 

És miért éppen most – amikor néhány 
éve-évtizede még a városok feloldódásáról, 
jelentõségük csökkenésérõl, a szuburbanizá-
ció jelenségérõl, az Internet és a cyberspace 
növekvõ szerepérõl és jövõbeli dominanciá-
járól, a közterek jelentéktelenedésérõl szóltak 
a jóslatok. 

Aztán: miért éppen ilyen módon? A 70-
80-as évek társadalomtudományos kutatásai 
fõként a termelés, a közlekedés, a közigazga-
tás keretein belül értelmezték a városon be-
lül zajló folyamatokat – míg mostanában, e 
funkcionális kategóriák tekintetében inkább 
a város zsugorodó jelenlétérõl, s ezzel pár-
huzamosan növekvõ szimbolikus jelentõsé-
gérõl beszélnek a különbözõ értelmezések. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mert értelmezésekben nincs hiány…  „Él-
ményváros” és „globális város”, „világváros”, 

„eseményváros” és „megaváros” – hosszan 
lehetne sorolni azokat a magyarul kicsit fur-
csán hangzó, marketingjelszavakká összesû-
rített jelzõs szerkezeteket, amelyek látszatra 
könnyû fogást kínálnak az átalakuló és 
változó városi téren, de ezzel néha el is rejtik 
a háttérben meghúzódó – sokkal bonyolul-
tabb és nehezen áttekinthetõ – társadalmi-
kulturális folyamatokat. 

S ezen értelmezések közül érdemes leg-
alább kettõ, egymással összefüggõ megkö-
zelítést kiemelni, melyekben a város mint 
társadalmi tér kiemelt fontosságra tesz szert: 
egyrészt a globalizációs elbeszélést, amelynek 
lényegi összetevõi és motívumai pontosan 
az új városkutatás keretei között kerülnek 
kipróbálásra, itt konkretizálódnak. A másik 
értelmezési horizont pedig a társadalom- és 
kultúratudomány újonnan tapasztalható 
tér-szenzibilitása; a tértranszformációs 
folyamatokra irányuló kiemelt figyelem. A 
térbeliség társadalmi szerepe iránt éppen 
akkor nõ meg az érdeklõdés, amikor a 
késõmodern társadalmak alapstruktúráit 
a tértõl való függetlenedés folyamatai 
határozzák meg; így például erodálódik, s 
részben eltûnik a distancia, a távolság mint 
számos életvilág cselekvési lehetõségének 
gátja. Vagy idézhetjük David Harvey angol 
társadalomkutató megállapítását, aki tér- és 
idõbeli összezsugorodásról beszél (Harvey, 
1990): ahogyan a világ különbözõ helyekrõl 
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és idõkbõl származó tárgyai és történései 
gyakorlatilag szimultán tapasztalhatók meg 
egy újfajta „globális faluban”. 

A térbeli determinációk lazulása, nyilván-
való módon,  a földrajzi térben jelentõs elmoz-
dulásokat eredményez: a Saskia Sassen 
által metaforikusan „sûrûsödési logikának” 
(Sassen, 2000) nevezett folyamatokat, tér-
beli pontokat, újfajta, korábban ismeretlen 
térstruktúrákat. Gondoljunk csak – egy sokat 
emlegetett (mert látványos és szemléletes, 
az imaginációs-ipar által is szívesen hasz-
nált) példaként – a metropoliszok új tereire. 
Fredric Jameson, amerikai társadalomtudós 
már 1984-ben arról írt a késõ kapitalizmus 
kulturális logikájáról szóló híres esszéjében, 
hogy a nagyvárosi térbeliség legújabb, poszt-
modern formái – a hotel-átriumok, mallok, 
a bevásárlóközpontok hiperterei – újfajta 
térérzéseket közvetítenek, a térszenzibilitás 
átalakítását vonják maguk után: mivel túllép-
nek az emberi test azon képességén, hogy 
miután önmagát a közvetlen környezetében 
elhelyezte, azt az észlelésen keresztül struk-
turálja, egy teljesen új – csak félig valóságos, 
de már fiktív – kultúrát hoznak létre (Jame-
son, 1997). 

Érdemes feltenni a kérdést: mit jelentenek 
és mennyiben használhatók a késõmodern 
társadalmak megváltozott társadalmi-kultu-
rális feltételrendszerei között a körülöttünk 
lévõ földrajzi-társadalmi teret felosztó, struk-
turáló hagyományos megkülönböztetések, 
mint a privát/nyilvános, magán/köz, város/
vidék, centrum/periféria, urbán/szubur-
bán? Továbbá: mit jelentenek és hogyan 
értelmezhetõk ezek az újonnan kialakult tér-
struktúrák, amelyeket „sokközpontú régiók”-
ként, „decentralizált metropolis-terek”-ként, 

„identitás-zónák”-ként, „nem helyek”-ként, 
„kulisszaként” említ a szakirodalom? 

A városi nyilvánosság újrastrukturálódása

A francia történész, Henri Lefebvre A városok 
forradalma címû híres könyvének egyik 

kiinduló megállapítása szerint a városi tér 
önmagán túlmutató, a társadalomfejlõdés 
jövõbeli trendjeit megjelenítõ teoretikus 
jelentõséggel rendelkezik, és a társadalmi 
praxis stratégiai helyeként értelmezhetõ; 
olyan helyszínként, ahol – mint valamifajta 
jövõlaboratóriumban – sokkal tisztábban 
megfogalmazódnak és láthatóak fejlõdési 
trendek, társadalmi-transzformációs irányok 
(Lefebvre, 1972 ). Sõt, ezen anticipációs 
funkción túl, a város alakítója, formálója is a 
társadalmi átalakulásoknak; mint társadalmi 
tér jelentõs önálló aktivitást mutat: térszerke-
zetei nem pusztán a lokális vagy globális 
ökonómia meghatározottságainak passzív 
lenyomatai, hanem speciális térgyakorlatok, 
cselekvésgeográfiák keretei és létrehozói, 
amelyek mögött társadalmi szereplõk állnak, 
társadalmi-kulturális folyamatok rejtõznek, 
és fejtik ki hatásukat, s ezen különféle erõk 
eredõjeként jön létre a város mint társadalmi 
termék.  

A neves amerikai társadalomgeográfus 
és városkutató, Edward Soja egyik összegzõ 
jellegû esettanulmányában sorba veszi azo-
kat az újrastrukturálódási folyamatokat, ame-
lyek a 70-es évek végétõl elõször az amerikai 
nagyvárosokban zajlottak le, s paradigma-
tikus jelentõségûek a városfejlõdés egészét 
illetõen (Soja, 1990). Soja posztmodern ur-
banizációs folyamatokként jelöli az utóbbi 
évszázad végén e városokban végbement 
jelentõs változásokat, melyek térbeli mani-
fesztációi, megjelenési formái különbözõ 
geográfiák mentén írhatók le. Ezek közül az 
egyik legfontosabb, alapvetõ transzformáció 
az urbanizmus ökonómiai alapjainak meg-
változása: Soja elemzése azt az átmenetet 
mutatja be, amelynek során a nagy ipari 
komplexumok tömegtermékeket elõállító 
szervezeteit fokozatosan felváltották a ver-
tikálisan dezintegrált, jóval flexibilisebb 
termelési rendszerek, s mindez a gazdaság 
szerkezetén túl a város felületét is átformál-
ta: új ipari terek jöttek létre, amelyek aztán 
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összekapcsolódva egy új ipari geográfiává 
sûrûsödnek össze. 

Egy másik újszerû geográfia a városi tár-
sadalom átalakulására vezethetõ vissza: arra, 
hogy a 70-es évek végétõl a nagyvárosokban 
a társadalmi fragmentáció és szegregáció új 
mintái jöttek létre, a társadalmi, gazdasági és 
kulturális egyenlõtlenségek érezhetõ növe-
kedésével együtt. E szociális újrastrukturá-
lódás térbeli manifesztációjaként a város tér-
beli szerkezete is jelentõsen átalakult: eltûntek 
a chicagói iskola által leírt, elkülönített szek-
torok, rendezett koncentrikus körök a város-
mag körül, de a modern város inkább rende-
zetlen formája (központi bevásárlóközpont, 
körülötte a szegények által lakott belváros, 
majd a középrétegek alvóvárosai) is átadja a 
helyét egy új szerkezetnek. Egy sokkal kao-
tikusabb, kaleidoszkópszerû tér jön létre, ahol 
számos folyamat játszódik le egyszerre (így 
az elõvárosok urbanizációja, a régi városköz-
pontok újjáalakulása, a világvárosi nagyrégiók 
létrejötte) – s egyúttal érvényét veszti a háttér-
ben húzódó, s korábban jól mûködõ városi 
térelrendezés, amely a munka, az otthon és 
a szabadidõ funkcióösszefüggése mentén 
alkotta meg rendezõ elveit.

A harmadik – számunkra talán legfonto-
sabb – transzformáció a városról alkotott el-
képzelések radikális megváltozása; illetõleg 
ennek hátterében az urbanitásnak, mint egy 
sajátos életmódnak az átalakulása. A poszt-
modern urbanizációs folyamatok hatásaként 
ugyanis megváltozik az a mód, ahogyan a 
városlakók cselekszenek, döntéseket hoznak, 
s a körülöttük lévõ városi térnek gyakorlati 
jelentéseket kölcsönöznek. E transzformáció 
egyik jellegzetes – és sokat elemzett – térbeli 
manifesztációja az (európai) városi nyilvános-
ság eltûnése, intézményeinek erodálása; a 
városi tér – ezzel összefüggésben végbemenõ 
– kommercializálódása, átesztétizálódása. E 
folyamatok végeredményeképpen létrejön 
egy városiasság nélküli urbanitás: a 
magasmûvészet és a tömegkultúra, valamint 

a privát és nyilvános összekapcsolása követ-
keztében a központi (fekvésû és szerepû) 
belsõ városi terek élményparkokká alakulnak 
át, miközben a nyilvános terekre rávetül egy 
látványos felszíni-uralmi architektúra. E térbe-
li transzformációk következménye pedig egy 
esztétikailag „feltöltött” belváros-geográfia 
kialakulása, amely a domináló középrétegek 
térolvasatát és -értelmezését közvetíti.

Edward Soja szerint ezen átalakulási 
folyamatoknak csak az egyik lehetséges 
értelmezése állítja azt, hogy itt valamifajta 
felbomlásról, a klasszikus városi tér és a 
mögötte meghúzódó nyilvánosságeszmény 
kiüresedésérõl van szó (Sennett 1998); e 
hanyatlás-szcenáriókon túl léteznek olyan 
megközelítésmódok, amelyekben megfo-
galmazódik egy új, flexibilisebb és talán ek-
lektikusabb város-episztemológia kívánalma 
is. Ezek a kezdeményezések azt próbálják 
bemutatni, hogy a második modernség 
megváltozott társadalmi-kulturális kontex-
tusában, hogyan, milyen fogalmak mentén 
zajlik a „valóság” – jelen esetben a „városi tér” 
és „nyilvánosság” – kulturális konstitúciója; 
illetõleg ezen konstitúciós folyamatok ered-
ményeképpen milyen újfajta nyilvánosság-
formák, -geográfiák jönnek létre. Vagy egy 
kicsit másképpen: mi történik akkor, ha a 
város már nem egy territoriálisan definiált, 
nemzetállamilag kontextualizált egység, 
hanem olyan, újfajta társadalmi viszonyok 
térbeli megszervezõdési formája (összetett 
geográfiája), amelyekben emberek, kultúrák, 
képek, áruk, információk folyamatai keresz-
tezik egymást, rétegzõdnek egymásra. 

Jelen írás1  voltaképpen elõtanulmány 
egy kutatószemináriumhoz, melynek témája 

 1  A tanulmány elõadás formájában elhangzott az 
ELTE BTK Média Tanszék (Budapest), a Sapientia 
EMTE Társadalmi Kommunikáció Tanszék (Maros-
vásárhely) és a PTE BTK Kommunikációs Tanszék 
(Pécs) szervezésében, 2003. december 5-6-án Pé-
csett megrendezett, A nyilvánosság új (szín)terei 

– a kommunikációkutatás perspektívái Kelet-Közép-
Európában címû mûhelykonferencián.
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a városi kultúra és a fesztiválok összefüg-
gésrendszere – azaz mûfaját tekintve elõzetes 
fogalmi-szakirodalmi tájékozódás, egy tárgy-
terület határvonalainak letapogatása. A kuta-
tás tágabb kontextusát pedig a városi nyilvá-
nosság mûködésmódja, az itt megfigyelhetõ 
speciális térgyakorlatok elemzése jelenti: ho-
gyan tölti be e sokszorosan átstrukturálódott 
városi térben a nyilvánosság hagyományos 
társadalmi feladatait: a társadalmi-integratív 
funkciót (azaz az idegenek integrálásának 
képességét, a társadalmi kontaktusok, a 
társadalmi viselkedés mindennapi formá-
inak meghatározását), mennyire mûködik 
egyfajta fantázia-tér-ként (azaz mennyiben 
nyújt lehetõséget vágyak, kívánságok át-
élésére, energiák felszabadítására), s végül 
miképpen válhat – a kulturális-szimbolikus 
funkciójának megfelelõen – az önábrázolás 
színpadává, ahol életstílusok, divatok megje-
leníthetik és elhelyezhetik önmagukat, s ahol 
társadalmi viselkedésmódok begyakorolha-
tók (Noller, 1999).

Két jellegzetes – és némileg ideáltipiku-
san megragadott – formáját (vagy inkább: 
szervezõdésmódját) szeretném bemutatni 
az átalakult városi térben mûködõ nyilvános-
ságnak – az egyiket, amelyet színpadnak 
lehetne nevezni, kicsit hosszabban, a másikat, 
amelyet kulisszaként fogok jelölni, némileg 
rövidebben. Mindkét nyilvánosságforma a 
maga módján – sajátos térpolitikákat foly-
tatva, önálló cselekvésgeográfiákat kiala-
kítva – megpróbál választ adni a város 
környezetében végbement átalakulásra, a 
társadalmi-kulturális koordinátarendszer-
feltételrendszer átrendezõdésére.

A városi nyilvánosság e két alakváltozata 
– miközben végsõ soron az integráció, az 
imagináció és az önmegjelenítés hármassága 
mentén definiálódik – a városi térben zajló 
társadalmi cselekvés különbözõ szintjein fejti 
ki hatását: az elsõ esetben inkább egy poli-
tikai/hatalmi elit által definiált és mûködtetett 
kulturális formáról van szó, a másik alak-

változat inkább különféle szubkulturális 
csoportok öntevékenységének eredmé-
nyeképpen jött létre. Míg a színpadokon zajló 
történések inkább a várospolitika szintjén, 
különbözõ elitcsoportok tevékenységeként 
értelmezhetõk, addig a kulisszák eseményei 
mögött életvilágbeli mozgatórugókat lehet 
keresni, olyan sajátos – individuális vagy 
csoportos – identitáspolitikákat, amelyek a 
hely politikájára, a térhasználat kis taktikáira 
építenek. Eltérõek a nagyságrendek is: míg 
a színpadokon jelentõs pénzeket, energiákat 
igénylõ, nagy tömegeket mozgató nyilvános 
események zajlanak, élénk mediális figyelem 
közepette, addig a kulisszák kapcsán sokkal 
intimebb, a társadalmi érdeklõdés hátteré-
ben, szélcsendjében meghúzódó terekrõl 
van szó.  További jellegzetesség, hogy nem 
nagyon van átmenet a két nyilvánosság-
forma között, nem építenek egymás tevé-
kenységére, sõt nem is reflektálnak túlzottan 
egymás mûködésére.

A színpadok

A színpadok kapcsán nagyszabású, felülrõl 
– valamely gazdasági-politikai-hatalmi elit 
által – kialakított politikáról, illetve ennek 
térbeli reprezentációjáról beszélhetünk. 
Tehát nem valamely társadalmi mozgalom 
kényszerít rá a városvezetésre nyilvános 
eseményeket, s kapcsol hozzájuk speciális 
térhasználati szokásokat, hanem különbözõ 
elitcsoportok tesznek kísérletet a szélesebb 
tömegek lojalitásának megszerzésére, önnön 
pozíciójuk legitimálására. 

E nyilvánosságforma legmarkánsabb 
megjelenési és mûködésmódja/alkalma a 
városi fesztiválok kapcsán figyelhetõ meg, 
Hartmut Häusserman, német városkutató 
a nagy események politikájaként írja le ezt 
a – minden nagyobb városban jelen lévõ 

– sajátos, többnyire kulturális, mûvészeti  
vagy sporttevékenységekhez kapcsolódó tér-
használati rendszert,  amelynek két, egymás-
sal szorosan összefüggõ jellegzetessége van: 
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egyrészt pénzt, embereket és médiumokat 
mobilizál kampányszerûen egy tisztán kö-
rülhatárolt cél érdekében, másrészt maga 
az esemény térben és idõben korlátozott, 
tartalmilag is egyetlen téma köré szervezõdik 
(Häusserman, 1993). Ez a város egészének 
szintjén zajló öndefiniálási, önmegjelenítési 
kísérlet szerves részét alkotja a szimbólumok 
ökonómiájának, amelyek segítségével az 
egyes városok megkísérlik magukat és a 
többiekhez fûzõdõ viszonyukat egy mind 
globálisabbá váló térben elhelyezni (Zukin, 
1991).

A fesztiválok mint sajátos nyilvánosság-
formák számos elõnyös tulajdonsággal 
rendelkeznek: így a várospolitika látványos 
eredményekkel nem túlzottan kecsegtetõ, 
szürke hétköznapjaiban demonstratív és 
vonzó célokat fogalmaznak meg, képesek 
az álmos mindennapi ügymenet dinamizá-
lására, és ráadásul – siker esetén – a város-
vezetés hírnevét is öregbíthetik. Persze a 

„nagy események” jelentõsége mégiscsak 
ökonómiailag, az új fejlõdési lehetõségek 
létrehozása szempontjából értékelhetõ 
leginkább: a városra irányított közfigyelem 
azzal kecsegtet, hogy a befektetõk, a na-
gyobb/világpiac szereplõi is felfigyelnek 
erre a helyszínre, amely így egyrészt álla-
mi szubvenciókat, másrészt turistákat és 
befektetõket vonzhat magához, s teremthet 
ezeken keresztül piacokat és munkahelyeket 
(Häusserman, 1993). 

Ugyanakkor a városi fesztiválok és az 
általuk létrehozott nyilvánosságformák 
létrejöttében fontos szerepet játszik a kultú-
ra/mûvészet/tudomány mint termelési faktor, 
alapvetõ hivatkozási pont. Ezen események 
jó példák arra, ahogyan e két szféra – az 
ökonómiai és a kulturális – átjárja egymást, 
összekapcsolódik: például abban a szimboli-
kus folyamatban, amely során a fesztiválok-
kor létrejövõ újfajta városi terek gazdaságilag 
is értékesíthetõ képekké sûrûsödnek össze, 
és a vizuális fogyasztásra felkínálkozó imá-

zsokká alakulnak át. Aztán, e folyamat kö-
vetkezõ állomásán a tömegkommunikációs 
eszközök (a televízió, a fényképalbum, a 
dokumentumfilm) rögzítik és elterjesztik 

– azaz instrumentalizálják és a szimbolikus 
fogyasztás számára tömegesen hozzáférhetõ-
vé teszik – ezt a képrepertoárt. Végül pedig 
a különféle szimbólumiparok – így például 
a tömegkommunikáció vagy a turizmus 

– nagyon pontosan kijelölik ezen lokális 
esztétikák, városi tér-imázsok helyi értékét 
a fogyasztás szféráján belül.

Persze a fesztiválok mint új nyilvánosság-
forma kialakulása/kialakítása nem pusztán 
marketingszakemberek, várospolitikusok 
találmánya, hanem – mint Häussermann rá-
mutat – strukturális okokra is visszavezethetõ, 
a városfejlõdés aktuális tendenciáival magya-
rázható. A városvezetésnek egy gazdasági és 
strukturális krízisekkel terhelt korszakban, 
rossz ökonómiai feltételek és nehezen bejó-
solható társadalmi körülmények között kell a 
növekedés és versenyképesség perspektíváit 
felmutatni. Erre a szituációra adott tipikus re-
akció általában az új fejlõdési lehetõségekkel, 
innovációval kecsegtetõ „nagy megoldás” ke-
resése. Azaz – ha az urbanizációs folyamatok 
átstrukturálódásának perspektívájából indu-
lunk ki – a városi kultúra átalakítása fesztivál-
kultúrává, a nyilvánosság városi köztereinek a 
fesztiválok színtereiként történõ inszcenálása 
nem más, mint a modern/posztmodern vá-
rospolitika „részben kikényszerített, részben 
szükségszerû formája”.

A fesztiválok várospolitikai preferálásá-
nak, a szimbólumok ökonómiáján belül ját-
szott szerepének másik fontos oka a – máso-
dik modernség kulturális feltételrendszeré-
ben kiemelt helyet elfoglaló – vizuális 
dimenzió, a láthatóság mentén található. 
A városi munkahelyek, illetõleg a városi 
lakosság létszámának csökkenése, továbbá 
a városközpontok körül egyre szélesebb és 
meglehetõsen amorf településgyûrûk létre-
jötte következtében az egyes városok mind 
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láthatatlanabbakká válnak. A láthatóság 
problematikáját csak felerõsítik a médiumok, 
amelyek nagyon szigorúan rögzítik azt a 
feltételrendszert, amelyen belül a város, mint 
önálló entitás egyáltalán jelen tud lenni; s a 
jelenlétnek általában két feltétele van: egy-
részt a tér- és idõbeli pontok összesûrítése, 
koncentrációja, másrészt a városnak a tömeg-
médiumokhoz mûfajilag is alkalmazkodó 
inszecenálása, megjelenítése. 

A láthatóság problémája szorosan össze-
kapcsolódik a városi kultúra mibenlétére, a 
városlakók számára identifikációs lehetõsé-
geket kínáló kulturális sajátosságokra, 
szimbólumokra – tehát az integráció, az 
imagináció és az önmegjelenítés triászára 

– vonatkozó kérdéskörrel. Mivel az agglo-
meráció strukturálatlan településszövetében 
egyre nehezebb egy olyan város képének, 
sajátosságainak, jövõbeli fejlõdési útjainak 
felmutatása, amellyel az ottlakók azonosul-
hatnak, így a „nagy események” próbálják 
betölteni a városi nyilvánosság klasszikus 
funkcióit. Miközben egy jellegzetes városi 
ünnepet reprezentálnak, megpróbálnak 
mozgósítani valamilyen közös – vagy annak 
gondolt – imaginatív tartalmakat: képeket és 
szimbólumokat a közeli és távoli korokból. 
Egy olyan korszakban – tehát: a tradicionális 
kulturális miliõk feloldódásakor, a nagyfokú 
individualizációkor, a „szabadidõ-társadalom” 
elõretörésekor – kínálják fel sajátos eszkö-
zeikkel a várossal való azonosulás, a „város-
lakó”-ként történõ identifikáció lehetõségét, 
amikor a lakosság egyre jelentõsebb része 
számára a város már nem szolgál a minden-
napi élet közös helyszíneként, amikor a ma-
gánélet, a hivatali munka és a szabadidõs 
tevékenység – pontosan a gazdaságilag és 
politikailag tevékenyebb csoportok esetében 

– gyakran több közösségben zajlik. 
A „nagy események” hatásmechanizmu-

sát sajátos kettõsség jellemzi: noha a fesz-
tiválok egyik jellegzetes feladata a város 
különlegességének megfogalmazása, egy 

lokális identitás kialakítása, a média számára 
láthatóvá, a városlakók számára pedig átél-
hetõvé tétele, ám ezek a törekvések általában 
nem vezetnek sikerre (Häusserman, 1993). 
A lokális és globális dimenzió e találko-
zásának egyik tanulsága éppen az, hogy 
ezek az események gyakorlatilag mindenhol 
meglehetõsen hasonló kulturális mintákat 
követnek – ez jól látható a nemzetközi épí-
tészcégek egyazon mérce szerint létrehozott 
épületein, a kulturális rendezvények egy-
mástól szinte megkülönböztethetetlen prog-
ramfüzérén, és a sort lehetne még folytatni. 
Mindennek eredménye az, hogy a város 

– különbözõ csoportpreferenciákat követõ 
– imázsának kialakítása (paradox módon) 
sok esetben a lokális identitás további vissza-
szorulásához, sõt: elvesztéséhez is vezethet.  
Azaz a nagy események színre vitele mint a 
posztmodern városok nyilvánosságiparának 
egyik jellegzetes területe egy igazi csapda-
helyzetet hoz létre, s – minden másképpen 
megfogalmazott szándéka ellenére – maga 
is e helyzet foglyává vált; annak tudniillik, 
hogy a város egésze manapság egyre inkább 
úgy jelenik meg, mint egy olyan kultúra szim-
bolikus reprezentációja, amelynek bázisa és 
kötõszövete túlnyomórészt erodálódott.

A kulisszák

A kulisszák2  kapcsán kisebb léptékû – in-
kább valamely sajátos szubkultúra, ízlés-
közösség által létrehozott – életvilágbeli 
politikáról, illetõleg ennek térbeli reprezentá-
ciójáról beszélhetünk. Csoportok, kisebb 
közösségek térhasználati szokásait, nyilvá-
nossághasználatát lehet e fogalom segítsé-
gével leginkább megragadni, melyek ható-
körüket tekintve megmaradnak egy kisebb 
lokalitás létrehozásánál, átformálásánál, s e 
törekvéseik nem emelkednek a hivatalos 
várospolitika szintjére.

Szijártó Zsolt • Színpad és kulissza…

 2 A fogalom, ill. e nyilvánosságforma bemutatása egy 
német szociológus, Gerhard Schulze 2000-ben megje-
lent esszékötetére támaszkodik (Schulze, 2000a).
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 A kulisszák mint sajátos nyilvánosság-
forma megjelenése és mûködésmódja is 
szoros kapcsolatban áll a városi társadalom 
átstrukturálódásával, a városi közösségek 
képzõdésének megváltozott feltételrendsze-
rével. A társadalmasodási – közösségkép-
zõdési – mechanizmus klasszikus nagyvárosi 
mintáinak felidézéséhez megint csak érdemes 
visszakanyarodni a chicagói iskola által leírt 
bevándorlónegyedekhez, ahol a csoportok 
viszonylagos homogenitással és magas fokú 
belsõ kommunikációval jellemezhetõ társa-
dalmi terekben – miliõkben – éltek. A közösen 
belakott városi tér konstitutív szerepet játszott 
a társadalmi miliõ és a csoportidentitás 
létrehozásában: evidens és szignifikáns (ma-
gától értetõdõ) módon a miliõhöz tartozás jele 
a városi térben elfoglalt meghatározott hely 
volt; azaz a tér, mint valamilyen elõzetesen 
adott környezet mûködött. 

A társadalom modernizációja – a nagy-
fokú mobilitási lehetõségek, a választási 
lehetõségek megsokszorozódása, az imagi-
nációs ipar tevékenysége –, továbbá a városi 
társadalom átstrukturálódása azonban jelen-
tõsen megváltoztatta a közösségképzõdés 

– és így a városi térhasználat – egész társadal-
mi-kulturális feltételrendszerét. Míg koráb-
ban a város morfológiai-fizikai struktúrájából 
következtetni lehetett a társadalmi struktúrá-
jára is, az individualizációs folyamatok ezt 
a helyzetet mostanra átalakították: a város 
már nem azonos egy világos/hierarchikus 
struktúrájú közösség térbeli manifesztációjá-
val. Ugyanakkor – s ezt fontos hangsúlyozni 
– nem jelentõségvesztésrõl van szó, hiszen 
a városi tér – a tértõl való függetlenedés 
jól látható jegyei ellenére – változatlanul 
fontos szerepet játszik az identitásképzés és 

-alakítás folyamatában; azaz a városi nyilvá-
nosság klasszikus funkciói – az integráció, az 
imagináció és az önmegjelenítés – továbbra 
is terekhez kapcsolódva mûködnek. 

A változás inkább a mindennapi élet 
gyakorlatainak, a hétköznapi térpolitikák 

szintjén történt meg, s ez természetesen kihat 
a városi nyilvánosságformák mûködésére. 
A társadalmi észlelés során a földrajzi tér, a 
(környezet) elveszíti evidenciáját és szignifi-
kanciáját, felbomlik korábbi viszonylagos 
homogenitása, stabilitása és a sûrû belsõ 
kommunikációja – azaz a tér is konstruált 
miliõjellé, kulisszává válik. A különféle 
kulisszák létrehozásában és alakításában 
növekvõ mértékben jelen vannak a medi-
álisan közvetített globalizációs folyamatok 
(más kulturális összefüggésekbõl származó 
jelentések) is, mint ahogyan egyre fontosabb 
szerepet játszanak a számos hálózatban részt 
vevõ, társadalmilag-térbelileg máshonnan 
származó cselekvõ aktorok.

A kulisszák mint sajátos nyilvánosságfor-
mák sok szállal kötõdnek a késõmodern 
társadalomban megfigyelhetõ kommuniká-
ciós-kulturális átalakulásokhoz, így például a 
másik iránti érdeklõdés növekvõ szubjektivizá-
lódásához, amelyek megváltoztatták a társa-
dalmi észlelés feltételrendszerét: a másik úgy 
érdekel bennünket, mint azon célok elérésé-
nek eszköze, amelyeket korábban magunk-
ban már megfogalmaztunk (Schulze, 2000). 
E változás egyik fontos következményeként 
egyre nagyobb társadalmi területek kerülnek 
be a szubjektivitás sémáinak fabrikálásában. 
Így például a városi nyilvánosság hálózatai-
nak kiépítésekor, a csoportok kialakításakor 
a szituáció helyére egyre inkább a szubjek-
tum kerül. Azaz: a közösségképzés során az 
olyan jelek (hivatás, életsztenderd), amelyek 
nem szignifikánsak a belsõ életet illetõen, 
elhalványulnak, s fokozatosan elveszítik mi-
liõkonstituáló erejüket – miközben egyre fon-
tosabbá válnak a szubjektivitást megjelenítõ, 
közszemlére tevõ evidens jelek (így például 
a stílus, a mûveltség). 

Az új típusú nyilvános térhasználat fõ 
jellegzetessége, hogy a városi teret az indi-
viduumok, társadalmi csoportok egyre 
inkább kulisszaként, az önábrázolás helyszí-
neként használják. A kulisszák olyan, közö-
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sen létrehozott, állandóan továbbfejlesztett 
projekciós felületek, amelyeken érzések, 
vágyak, fantáziák képesek önmaguk megjele-
nítésére. Mindez persze nem elszigetelt vagy 
véletlen jelenség, nagyon is jól beleillik a 
késõmodern kor kulturális feltételrendsze-
rébe: a bennünket körülvevõ valóság egy 
részének inszcenálásként való interpretációja 
egyre szélesebb körben elterjedt kulturális 
technika. Az esztétikai és stiláris kérdések 
konjunktúrájának megfelelõen itt sem tör-
ténik más, mint a mindennapi élet gyakor-
lataiban tetten érhetõ esztétikai különbség 
közszemlére állítása a városi nyilvánosság 
kulisszái között. 

A kulisszák a különbözõ társadalmi 
miliõk önábrázolásának találkozópontjai, az 
egyén belép és érinti ezeket a helyeket, majd 
anélkül hagyja el õket, hogy tartósan ott 
tartózkodna (Schulze, 1994). Ám éppen ezen 
tulajdonsága miatt olyan nyilvános találkozási 
pontoknak számítanak, ahol az ember nagy 
valószínûséggel magához hasonló szándé-
kokkal, kedvtelésekkel – szubjektumokkal 

– találkozik. Ezek a tudatosan választott 
kulisszák legtöbbször csekély térbeli kiterje-
déssel rendelkeznek, idõben pedig korlátozott 
kontaktust tesznek lehetõvé. A térhasználat 
a felnõttek esetében ezeken az átmenetileg 
felkeresett térszigeteken keresztül történik, a 
kulisszák hálózatai között pedig olyan nagy 
kiterjedésû, csak átutazásra használt semle-
ges zónák jönnek létre, melyek kívül állnak 
mindenfajta csoportspecifikus felségterületen. 
Az egyes empirikus kutatásoknak kell választ 
keresniük azokra a kérdésekre, hogy mi-
képp jelenítik meg a különbözõ csoportok 
az általuk létrehozott, belakott földrajzi teret, 
cselekvéseik kulisszavilágát és milyen repre-
zentációkat közvetítenek róluk.

A kulisszák a társadalmi/nagyvárosi való-
ság/nyilvánosság formáit jelenítik meg – s 
maguk az emberek teszik valóságossá ezeket 
azáltal, hogy önmagukat egy aktív, tudatos 
döntés révén elhelyezik ezen kulisszákba. 

Ez a kulisszavilág olyan intenzíven birtokolja 
az emberi lehetõségek terét, hogy a lehet-
séges ellentéteket is magában foglalja – így 
a menekülés és az ellenállás kulisszáit. Az 
így felfogott nyilvánosság kisebb-nagyobb 
közösségek sokasága, egy permanensen 
bõvülõ, gyakorlatilag határtalan területen, 
állandóan változó kombinációkban. Vagy 
egy német városkutató, Regina Bittner 
némileg metaforikusabb megfogalmazásá-
ban: a városok már nem támaszkodhatnak 
a mélybe vezetõ szilárd és mozdíthatatlan 
identitást biztosító gyökereikre, csupán szer-
teszét indázó, de összekapaszkodva éppoly 
sziklaszilárd stabilitást nyújtó léggyökerekkel 
rendelkeznek. 

Néhány összegzõ megjegyzés:

• A tanulmány egyik kiindulópontja az a 
szociológiában, kulturális antropológiában 
meglehetõsen elterjedt nézet volt, hogy 
a késõmodern életformák/életvilágok 
esetében a tér- és idõbeli dimenziók nem 
rendelkeznek szilárd, rögzített jelentésekkel, 
hiszen a társadalmi aktivitások „mikor”-ja 
és „hogyan”-ja mindig megállapodások 
tárgya, ráadásul ezek az alkalmi megállapo-
dások – nagyfokú hajlandóságot mutatva az 
entrópiára – állandóan felbomlanak, s nem 
kapcsolódnak valamilyen lokális tradíción 
keresztül szilárd tevékenységtartalmakhoz. 
Ennek következtében – egy adekvátabb le-
írás követelményeinek megfelelõen – a térköz-
pontú megközelítésekkel szemben elõtérbe 
kerülnek a cselekvésre orientált elemzési 
kategóriák, s a vizsgálatok középpontjába 
a mindennapos geográfiacsinálás/készítés 

– „geografálás” – (ez az Anthony Giddens 
által „regionalizációnak” nevezett) folyamat 
áll, a világ és a tér önmagára vonatkoztatása, 
a saját és a másik definiálása.

• A nyilvános teret e megközelítésmód 
nem szubsztancionalista perspektívából 
értelmezi, hanem egy konstruktivista paradig-
mát választva: az általunk bemutatott példák-

Szijártó Zsolt • Színpad és kulissza…



Magyar Tudomány • 2004/10

1172

ban, a speciális térgyakorlatok kapcsán olyan 
szimbolikus konstitúciós folyamatokról van 
szó, amelyekben nem önmagában véve 
a nyilvános tér vagy a hely az érdekes, s 
fontos a kutatás számára, hanem maga a 
szimbolikus (társadalmi) cselekvés – illetõleg 
(s jelen összefüggésben ez a fontos) ennek 
egy speciális esete, a társadalomban való 
orientáció céljából és szándékából a városi 
térre vonatkoztatott cselekvés.

• A város mint a társadalmi viszonyok 
térbeli szervezõdésformája jól érzékelteti 
azokat a változásokat, amelyek a térszerve-
zés szintjén végbementek. Két, meglehetõ-
sen eltérõ kulturális logika szerint felépülõ 
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nyilvánosságformát mutattunk be röviden. 
E különbözõ nyilvánosságformákat felhasz-
nálva vizsgálhatjuk a városi kulturális kínálat 
áttekinthetetlen sokszínû struktúráját – hier-
archikus egymásmelletiségüket – különbözõ 
funkcióikra tekintettel, s ehhez megfelelõ 
keretet nyújthat a szimbólumok ökonómiá-
jának nevezett megközelítésmód, amely a 
szimbolikus térelsajátítások kapcsán részle-
tesen bemutatja, a hierarchikusan szervezett 
csoportokban hogyan történik a városi 
élmény befogadása és felhasználása.

Kulcsszavak: nyilvánosság, városkutatás, 
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Bemutatkozás
A Magyar Tudományos Akadémia idén is új levelezõ tagokat 
köszönt. Sorozatunkban hónapról hónapra bemutatjuk né-
hányukat.

A Magyar Tudomány hét kérdéssel kereste meg mindegyi-
küket, azt kérve, hogy közülük háromra válaszoljanak:

1. Mi volt az a döntõ mozzanat az életében,  
amely erre a pályára vitte?

2. Volt-e mestere?
3. Mi volt az az eredmény munkája során, amely-

nek igazán örül?
4. Részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?
5. Van-e, és ha igen, milyen a legkedvesebb tanít-

ványa?
6. Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?
7. Mi az a nyitott kérdés, amelyre választ szeretne 

kapni?

Talán az is jellemzõ lehet új tagjainkra, hogy éppen mit 
tartottak fontosnak elmondani magukról.

E számunkban Honti László, Kurutzné Kovács Márta, Nyomárkay 
István és Somogyi Péter válaszait olvashatják.

Az MTA új levelezõ tagjainak bemutatása


