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rajzilag és történelmileg meghatározott helyek, ugyanakkor globalizált, 
lebegõ tárgyak: a valódi városok különbözõ történelmi korban született  
eszméi lebegnek. Ez azt jelenti, hogy London eszméje egy adott törté-
nelmi idõpontban fontosabb, mint London maga! Ez igaz akár Bombayre  
vagy Dubaira. Ezek az eszmék egy egyedi fizikai környezet és történelmi  
háttér eredményei: Bombay a 19. században egy egészen másik törté-
net, mint mondjuk a 20. században. Még ha földrajzilag ugyanott van-
nak is, a történelem különbözõ pontjain úgy viselkednek, mintha más 
városok lennének. Ezért állítom azt, hogy a városok lebegnek.

Ezek alapján mondhatjuk azt, hogy a lényeg az, ami lebeg?
Nem szeretem a lényeg kifejezést, mert hogyan definiálom? Mûveim 
nagy része abból áll, hogy küzdök a város megértéséért. A lényeg kifeje-
zés négy különbözõ dolgot is jelenthet: a lényeg lehet a látható; lehet  
a fel-nem-ismert magától értetõdõ; lehet az, ami jelen van, de le kell 
tagadni, és lehet az is, amit csak belevetítettem a megfigyelt városba.  
Azt hiszem, a lényeg ebben a kivetítésben van: a turista megismer vala-
hogy egy városrészt, a helybeli is ismeri valamilyen módon ezt a város-
részt, de adott esetben fogalma sincs róla, hogy a nappal békés sétáló- 
utca éjszaka a testi örömökre vágyók vadászterülete. Nagyon nehéz  
egy város több vonatkozását felismerni, és biztos vagyok benne, hogy  
az összeset lehetetlen!

Tehát a megismerés nézõpont kérdése?
Nemcsak a nézõpontról van szó, hanem azon dolgok tényleges elfoga-
dásáról és feldolgozásáról, amik alkotják a várost. Hogy valamit árnyal-
tabban lássunk, nem csak egy nézõpontból. A város ilyen-olyan létezése 
megkérdõjelezhetetlen, annak ellenére, hogy nem akarjuk látni, mert  
nem fér bele a nézõpontunkba.

Általában a városi tereket nyilvános és magánterekre osztjuk fel.  
Tiszteletben tartva, hogy ezek a fogalmak mást jelentenek a keleti  
és a nyugati kultúrában, mi a helyzet az olyan köztes jelenségekkel, 
mint a bárok és klubok? Ezek félnyilvánosak, vagy valami harmadik 
csoportot alkotnak?
Elõször is beszéljünk röviden arról, hogy honnan származnak ezek  
a fogalmak. Amikor azt mondjuk, hogy otthon és nyilvános, vagy magán 
és nyilvános, nem igazán gondolkodunk el, mert elõzetesen feltételezzük, 
hogy az otthon magánjellegû. Ugyanilyen könnyen használjuk a belsõ  
és külsõ fogalmakat, ami azt jelenti, hogy az otthont belsõnek gondoljuk 
el. Ha az otthon belsõ, ha az otthon magánjellegû, akkor mit kezdjünk 
egy olyan térrel, mint ez? [Az interjú az A38 backstage bárjában készült 
– szerk.] Ez egy belsõ tér, de mégis nyilvános, itt lehetünk addig, amíg 
ki tudjuk fizetni a számlát. Tehát egy bár vagy egy bordély nyilvános, 
ugyanakkor belsõ tér is. Olyan, mint egy hálószoba. Ez egy sokkal  
részletesebb kutatást igényelne, de még így is könnyû megérteni, hogy  
a bárok és a bordélyok majdnem magánterek, de ezzel egy idõben  
nyilvánosnak tekintjük õket. Ez megrendíti a magán és nyilvános fogal-

A magán és a nyilvános

Hogyan írná le a város fogalmát?
Számomra a város egyre inkább egy tér és egy eszme, ahol az emberi 
élet, úgy is mint szociális és kulturális élet, kibontakozik. A város kapcso-
latokat állít fel, egyben kihívások elé is állítja azokat. Nagyon sokaknak 
van saját elmélete arról, hogy mit jelent a tér vagy a város, és én ezen 
elméletek között ingadozva szeretném megalkotni a sajátomat.
A nagyváros számomra a világ középpontja. Nem azt állítom, hogy  
a hegyek és a völgyek egyáltalán nem szükségesek, de úgy gondolom, 
hogy a város az, ahol a világ kitárulkozik; ahol a világ feltöltõdik politikai  
és kulturális tartalommal, beszéljünk akár a Római birodalomról, vagy 
a reneszánszról. A kolonializmus óta biztos, hogy a városok a központok.

Ha jól értem, akkor a város nem más, mint sûrû kulturális háló?
Ez az a tér, amiben gondolkodunk: senki nem megy ki a hegyekbe, hogy 
ott jelentsen be valamit. Számunkra a város a kijelentések, bejelentések, 
törvénybe iktatások helyszíne. Tehát ez a Tér, mert van egy különleges 
láthatósága, és biztosítja a szereplõknek ezt a fajta láthatóságot. Eze-
ket a tulajdonságokat a városi tér követeli magának, és mi mind hozzá 
vagyunk kötve.

Mit gondol ezek alapján az internetrõl? Úgy tûnik, hogy alapjaiban 
változtatta meg a kommunikáció, a látás, és a láthatóság feltételeit.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ha egy évvel ezelõtt teszik fel nekem 
ugyanezt a kérdést, azt válaszoltam volna, hogy igen, ez egy olyan 
probléma, amin gondolkodnunk kell. De most, annak ellenére, hogy én  
is folyamatosan netes kapcsolatban állok a világgal, azt mondom, hogy 
ez csak részleges kapcsolatot képes biztosítani. Túlságosan dicsõítjük  
az e-mailt és a Facebookot. Nem tudom elképzelni, hogy ezek valódi 
közösséget képesek teremteni, amelyek helyettesíthetik az emberek közötti 
kommunikációt. Van, aki azt állítja, hogy az internet elhozta a valódi szó-
lásszabadságot, de szerintem ez hülyeség. A Colosseumban a polgárok 
azt képzelhették, hogy a valódi háborút látják, és egy kicsit a CNN is  
ezt csinálja. Bemutatja a háborút, ami így egyfajta látványossággá válik.  
Az emberek nem kerülnek hozzá ténylegesen közelebb, sõt, inkább eltá-
volodnak attól, amit a pusztítás és a vérontás jelent, éppen azért, mert  
a látványosság megszüntette a realitásérzéküket.
Ez valami nagyon távoli módon hasonlít a talk-showkra, ahol az embe- 
rek azt képzelik, hogy részt vesznek valamilyen demokratikus folyamat-
ban, ahol meghallják a hangjukat. Pedig senki sem hallja meg õket.  
Nem számít, mit mondanak egy ilyen mûsorban, nem változtatja meg  
azt, ahogy a világ, vagy a politikusok viselkednek. Ezek csak médiumok,  
amik valamilyen módon összekapcsolnak, ugyanakkor nagyon sok 
nézõpontból meg nem.

A város ilyenfajta megközelítése a nyugati és a keleti világra is igaz?
Alapvetõen azt mondanám, hogy igen. Azt hiszem, nagyon fontos,  
hogy a városokat egyedi, lebegõ dolgokként gondoljuk el. Nagyon 
különbözõ városokat tanulmányoztam az utóbbi 5-6 évben: ezek föld- 
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mait. Egy bár, vagy egy melegbár nem bármilyen nyilvános tér, ahol egy  
elõírt módon viselkedni kell valamilyen etikett szerint. Ezeken a helyeken  
levetkõzhetjük az elõírásokat, és magunk lehetünk gátlások nélkül, s 
ebben az értelemben azt állíthatjuk, hogy ezek magánterek. Ha a hagyo-
mányos fogalmakon belül maradunk, nem fogjuk megérteni ezeket a tere-
ket. Ugyanakkor nem tagadható, hogy ezek városi terek, benne vannak 
a városi szövetben, nagyon sok lakos használja õket, akik örülnek, hogy 
ezt megtehetik. Hogyan lehet megérteni a városiasodást, ami végbe-
megy ezekben a terekben? Ez számomra is inkább egy kérdés, mint 
válasz a jelen pillanatban.

Mi a helyzet a magánterek nyilvános részeivel, például a 19. századi  
szalonnal?
Ezek elõadói terek voltak: ahol nagyon kötött formában ugyan, de 
megjeleníthetõvé vált a külsõ és a belsõ. Az otthon tere ugyanis egy 
uralmi tér. Bizonyos szempontból az otthon nagyon sérülékeny, hiszen 
elõírásoknak megfelelõen kell benne cselekedni. Egy férj, feleség vagy 
apa számára elõ vannak írva a viselkedés módozatai. Még ha azt is 
képzeljük, hogy az otthon egy teljesen magántér: nem igazán az, mert 
bizonyos elvárások szabályozzák. Az egyensúly nagyon is kényes és 
ingatag, ha gender szempontból nézzük: hogy máshogy érthetnénk meg 
a családon belüli (szexuális) erõszakot? Miért engedhetjük meg valakinek 
a hatalom gyakorlását egy magántérben? Nem mondhatjuk, hogy az ott-
hon tere egyértelmûen magántér, tehát kizárólag nevel és gondoz, kife-
jezetten elnyomó is lehet. Mi történik tehát a szalon terében? Egy folya-
matos elõadás, mintha nyilvános térben lennénk, gondosan válogatott 
kívülállókkal.
Ez a válogatás a lényeg az udvarokban és verandákon is, ami lehet 
pozitív hatással a városra, de gyakran csak egy másfajta elõadás, ami 
nem tekinthetõ teljesen nyilvánosnak. Csak addig lehet jelen valaki, amíg 
betartja a megfelelõ szabályokat: mondjuk ha valaki meztelenül akarna  
táncolni egy szalon közepén, nyilvánvalóan nem engednék meg neki. 
Meg kell értenünk, hogy hol, mit engedhetünk meg magunknak. Csak 
ezek után tudjuk elgondolni, hogy milyen értelemben nyilvánosak háza-
ink, hogy minden térnek megvan az etikája és viselkedési normája. Ha 
azt mondjuk: nyilvános, azt gondoljuk, hogy mindenki számára nyitott, 
pedig ez nincs így: még egy utca vagy udvar esetében is szigorúan  
szabályozott, hogy ki lehet, és ki nem lehet ott.

A nyilvános és magántereken túlmutatóan talán van harmadik típusú 
tér is: a színházé. Ez nem magán és nem nyilvános, hanem a képze-
let tere.
Errõl a témáról szól a könyvem [Alice in Bhuleswar – Navigating  
a Mumbai Neighbourhood – szerk.] utolsó fejezete: egy színészrõl, aki 
nõi szerepeket játszott férfi létére, amikor még a nõk nem léphettek fel  
a színházban. Részletesen vizsgáltam az életrajzát, hogy megértsem  
a folyamatokat. A színház egy nagyon városi jelenség, és meg kell érte-
nünk, hogy mit csinál a közönség, milyen folyamatban vesz részt, és mi- 
lyen elvárásai vannak. Ez utóbbiak a következõk: legyen egy színpad, 
és a színészek végezzék el a munkájukat. A kérdés az, hogy a színpad 
hogyan képes elválasztani azt, ami rajta történik attól, aki nézi az esemé-
nyeket? De ennek ellenére, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy har-
madik térfajta. Ez egy nagyon városi tér, amit érdemes nagyon össze- 
tetten vizsgálni, mert megrendíti a külsõ és a belsõ fogalmait. A bordély,  
a klubok és a szerencsejáték-barlangok is rendelkeznek ilyen tulajdonság-
gal. Hogyan érthetjük meg ezeket a helyeket? Van törvényes és alvilági 
játékbarlang. A legalitás és illegalitás fogalmai megváltoztatják a térrõl al- 
kotott elképzeléseinket. A legnagyobb probléma, hogy még mindig egy bi- 
náris rendszerben gondolkodunk, és mindent ebben próbálunk elhelyezni.

Elképzelhetõ-e kapcsolat a globális építészet függõlegese és a magán-
tér, illetve a hagyományos ázsiai építészet vízszintes irányultsága és  
a nyilvános tér között?
Igen. Természetesen vannak olyan vízszintes épületek, amelyek rendkívüli 
mértékben a magántér felé hatnak. De a függõleges volt a fejlõdõ gazda-
ságok válasza az utóbbi 15 évben a városi térproblémára. Fel kell ismer-
nünk, hogy a magasépítészet mindig magánjellegû, együtt jár a várostól 
való elszakadással. Megszokásból használjuk már a környezet és a gettó  
fogalmait, de a felhõkarcolók minõségükben mások: teljesen elszakad-
nak a várostól. Ha kinézünk az ablakon, a város nagyon messze van, 
úgy néz ki, mint egy kép. Amikor még csak 2-3 emeletes épületekben lak-
tunk, hallottuk, hogy mit beszélnek az utcán, milyen árusok vonulnak el, 
lekiálthattunk ismerõsünknek. Ha otthon hagytuk mondjuk a kulcsunkat,  
felkiabáltunk, és valaki ledobta, nem mentünk vissza az emeletre. Tehát  
az ablak a kommunikáció egy formája, de minél magasabban lakunk, 
annál inkább hasonlít egy képkeretre. Szóval a magasság megszünteti  
a közvetlen kapcsolatot a várossal. Teljesen más azonban a magas-
építészetrõl mint irodáról vagy mint lakásról gondolkodni.
Azt hiszem, hogy túl nagy hangsúlyt helyezünk a magántérre és az indi-
viduumra. Ez persze nem jelenti azt, hogy romantizálnunk kéne a közös-
ségit, de ezeket a dolgokat egymással párban kell szemlélni. A magán 
és az egyedi dicsõítése önmagában nem vezet sehova, ahogy az ellen-
kezõje sem. Egyik túlzás sem segít egy jobb társadalmat építeni. Új esz-
mékre van szükségünk, amikkel újra tudjuk vizsgálni a jelenségeket.  


