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BÓKAY AN TAL

A vá ros
Egy fan tá zia szí ne vál to zá sai

Ha egy vá ros ban nem tu dunk el iga zod ni, az még nem je lent so kat.
Ah hoz azon ban, hogy egy vá ros ban úgy té ve lyeg jen az em ber, 

mint egy er dõ ben, már kell né mi jár tas ság.
Walter Benjamin

Hol van a vá ros kü szö be? – kér de zi Jacques Derrida az „Egy vá ros nem ze dé kei” 
cí mû es  szé jé ben.1 Az tán vá la szol is rá, hogy „oly kor ma ga a vá ros is va la mi nek a kü szö-
bén fek szik, nem csak a kü szöb szó kép ében, de egy olyan új szó kép nek, olyan – egy elõ-
re lát ha tat lan – alak zat nak a kü szö bén, amel  lyel ön ma gát aján dé koz za meg”. Azon nal
elõ to la ko dik a kér dés, hogy ak kor mi ez az aján dék? Derrida Valéry-t idé zi, hogy „nem 
is annyi ra mi gon dol juk el a vá rost, mint in kább az gon dol el min ket, még hoz zá jó val 
az elõtt, hogy egy ál ta lán el kez de nénk gon dol kod ni ró la”. Mi lyen po é zist ját szik ve lünk 
hát a tér, ami kor ránk kény sze rít vagy ép pen meg aján dé koz sza vak kal (és még in kább
a sza vak mö gött meg bú jó kép zet tel), ami kor mon da ni tud juk azt, hogy polis, civitas, 
citta, city, Stadt, vá ros, cité…?

A vá ro si tér geo-tör té ne tét ku ta tók egyet ér te nek ab ban, hogy a vá ros ke let ke zé sé hez 
egy bi zo nyos tér-idõ mo men tum szük sé ges, ahol és ami kor a né pes ség meg fe le lõ szá ma 
és sû rû sé ge, a gaz da ság bi zo nyos szin tû fej lett sé ge és fõ ként fej lõ dé si di na mi ká ja olyan 
kre a tív kon cent rá ci ót te remt, amely a tár sas tér új mi nõ sé gét ala kít ja ki. Edward Soja2 a 
vá ro si agg lo me rá ció szü le té sé nek ilyen in dí té kát szinekizmusnak ne ve zi. A szó a gö rög 
„együtt la kás” ki fe je zés bõl ered, egy kö zös tér olyan meg szer ve zé sét és fenn tar tá sát jel-
zi, amely hol épí tõ, hol rom bo ló ener gi á kat sza ba dít fel, moz gé kony, hi e rar chi kus vi szo-
nyo kat te remt, egy olyan mor fo ló gi ai min tá za tot, amely ép pen a ben ne fe szü lõ gaz da sá-
gi, szo ci á lis és sze mé lyes ener gi ák mi att fo lya ma to san fe lül ír ja ön ma gát. Az önreflexív, 
ge ne ra tív gaz da sá gi di na mi ka azon ban csak egyik, ta lán ma te ri á lis nak ne vez he tõ kom-
po nen se a vá ros ki ala ku lá sá nak, a tár gyi tér en nek az ener gi á nak nem csak ter me lõ je, 
ha nem te rem tett je is, az ad mi niszt ra tív ada tok kal, be áram ló nyers anyag ok kal és ki adott 
ter mé kek kel, há zak kal, ut cák kal, mû he lyek kel, gyá rak kal fel épü lõ vá ros egé sze sok kal 
több, mint a ma te ri á lis alap ös  szes sé ge. A kre a tív moz za nat egy kol lek tív-sze mé lyes 
szub jek ti vi tást te remt meg, a tár gyi tér szim bo li kus sá, ér tel met, ér zel met ma gá ba sû rí tõ, 
és fõ leg sze mé lyes és kol lek tív iden ti tást te rem tõ kép pé vá lik, olyan ná, ame lyet a kö zös-
sé gi lé te zés tá ga sabb te re pe in („mes  sze föl dön”) is (fel)ismernek. Ilyen kor per sze már 
nem ér ték több le tet te rem tõ te vé keny sé günk hoz za lét re a vá rost, ha nem õ gon dol el min-
ket. Ez a kre a tív, va rázs la tos moz za nat, ez a re to ri ka, ami vel mi itt-la kók for má ló dunk, 
sok fé le ar cot ka pott. A vá ros is, mint an  nyi min den, a transz cen den ci á ban szü le tett, 
majd le köl tö zött a föld re, evi lá gi kö zös sé gek im ma nens struk tú rá it szer kesz tet te ös  sze, 
de vé gül ben nünk, kö zös és egyé ni tes tünk-lel künk mé lyén konst ru ál új, is ten te len túl vi-
lá got. Van te hát vá ros-te rem tõ diszkurzus, egy olyan át fo gó ar che o ló gi ai rend, amely be
be lép ve a tör té ne ti leg konk ré tabb te le pü lé si for mák vá ros ként, va la mi lyen vá ros ként 
de fi ni á lód nak. Írá som ban en nek a város-diszkurzusnak a vál to za ta it sze ret ném nyo mon 
kö vet ni, azo kat a ha ta lom- és vágy-te rem tet te rej tett ge ne a lo gi kus konst ruk ci ó kat, ame-
lyek ki mon dá sa ép pen így tesz ér tel mes sé egy bi zo nyos la kott te ret. Há rom na gyobb 
diszkurzus-változatot pró bá lok el kü lö ní te ni. Idõ ben el sõ a ver ti ká lis vi szo nyo kon épü lõ 
transz cen dens vá ros, a má so dik a ho ri zon tá lis, de bel sõ ta golt ság gal ren del ke zõ mo dern 
tér kép-vá ros, a har ma dik pe dig az a ma ben nünk, vi lá gunk ban egy re erõ tel jes eb ben ér vé-
nye sü lõ diszkurzus-forma, amely a vá ro si te ret a test, a szét szó ró dó szub jek tív él mény, 
az az a sze mé lyes ség disszeminatív fo lya ma tai men tén hoz za lét re.

A transz cen den cia vá ro sa

A transz cen den cia vá ros-te rem tõ po é ti ká já nak egyik leg tö ké le te sebb pél dá ja Je ru-
zsá lem. „Azt sen ki sem tud ja, mi ért van Je ru zsá lem ép pen ott, ahol van – ír ja Avishai 

1 In: Ma gyar Lett re Internationale, 1992. õsz, 38–61.
2 Soja, Edward, W.: Postmetropolis – Critical Studies of Cities and Regions. Lon don, Blackwell, 2000. 12–18.
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Margalit3 – hi szen az óko ri vá ros ma te ri á lis for rá sai, ‚utak, víz és vé de lem’ kö zül leg fel-
jebb a hegy hát vé del mi elõ nye iga zol ta a he lyet. Meg ta lán az a po li ti kai po zí ció, hogy 
Dá vid ki rály, mi u tán el fog lal ta, po li ti kai és val lá si hel  lyé tet te, olyan ná, mely kí vül
(és így felül) állt az iz ra e li ta tör zsek te rü le te in. Sa la mon ki rály az tán itt épí tet te fel a 
Temp lo mot, „ezt tet te meg a val lá si szer tar tá sok köz pont já vá, s ez zel a vá rost az ös  szes 
el jö ven dõ ge ne rá ció szá má ra a zsi dó nép nem ze ti és val lá si ön tu da tá nak cent ru má ba 
he lyez te”4. A szim bó lum, a transz cen den cia-te rem tõ va rázs azon ban a Bib li á ból szár-
ma zik, így vá lik a temp lom mal meg szen telt vá ros ból egy olyan tér, amely meg szen te li 
a ben ne épü lõ há za kat, a ben ne élõ vagy épp ott el te me tett em be re ket. Ez az az ál la pot, 
ami kor már nem mi ter vez zük, épít jük a vá rost, ha nem a vá ros ír min ket. A Zsol tá rok 
Köny ve mond ja ki, hogy „Nagy az Úr, mél tó a dicséretre, Is te nünk vá ro sá ban. Szent 
he gye, a nagy sze rû ma gas lat örö me az egész vi lág nak.”, meg hogy „Di csõ dol got hir-
det ró lad (az Úr), te, Is ten vá ro sa (87, 3). És már itt tud juk, hogy az is te ni aka rat tal 
új já é pí tett Je ru zsá lem lesz az az ígé ret, ami re a jö võt bíz ni le het. A transz cen dens vá ros 
ver ti ká li san mû kö dik, ben ne az evi lá gi és túl vi lá gi, a lent és a fent kap cso ló dik, a vá ros
kre a tív moz za na ta pe dig az az is te ni szik ra, amely tit kos ala pí tá sát, ha tal mát le he tõ vé 
tet te. A ke resz tény ség, az Új szö vet ség köny vei to vább foly tat ják ezt a ha gyo mányt. 
Szent Pál egy bo nyo lult hermeneutika diszkurzusába eme li a vá rost, meg sok szo roz za 
je len té se i nek ré te ge it. Két dol got emel nék ki. Az egyik az, ahogy Pál Je ru zsá le met egy 
kü lö nös re to ri kai temporalitásba épí ti: azt ír ja ró la, hogy a tény le ges Je ru zsá lem, a je len
vá ro sa, elõ ké pe egy az apo ka lip ti kus jö võ ben el ér ke zõ iga zi Je ru zsá lem nek. A typos (az 
elõ kép) kü lö nös kép, olyan, amely ben a tény le ges, a kõ bõl, fá ból épült la kott tér egy 
szel le mi, esz mei vá ros tö ké let len elõ je le, hoz zá ké pest az „iga zi”, a transz cen den tá lis 
je lölt az is te ni szán dék (lé te zés) ké sõb bi meg for má ló dá sa. Pál a ke resz té nyek nek mond-
ja, hogy „ti nem kéz zel ta pint ha tó hegy hez, lo bo gó tûz höz, sö tét fel hõ höz, for gó szél hez, 
har so na zen gés hez vagy menny dör gõ szó zat hoz já rul ta tok”, ha nem „az élõ Is ten vá ro sá-
hoz, a men  nyei Je ru zsá lem hez, az an gya lok ez re i hez” (Zsid. 12, 18–23). Ezt a vá rost, a 
„men  nyei Je ru zsá le met” ír ja le az tán a Je le né sek Köny ve: „ak kor lát tam, hogy a szent 
vá ros, az új Je ru zsá lem alá szállt az ég bõl, az Is ten tõl. Ak kor hal lot tam, hogy a trón fe lõl
meg szó lal egy har sány hang: »Nézd, ez az Is ten haj lé ka az em be rek kö zött! Ve lük fog 
lak ni és õk az õ né pe lesz nek, és ma ga az Is ten lesz ve lük«” (Jel. 21, 2–3). Szent Pál 
má sik nagy gon do la ta a vá ros transz cen den ci á já nak több ré te gû ter mé sze té re vo nat ko-
zik. A Galatáknak szó ló le vél ben mond ja el, hogy Je ru zsá lem egy részt va ló sá gos vá ros, 
más részt vi szont szim bo li kus lé te zõ. A szim bo li kus ság nak is több lét-szint je van, Je ru-
zsá lem egy részt a ke resz tény hit épít mé nyé nek az al le gó ri á ja, más részt egy bi zo nyos 
mo rá lis tar tás, is te ni eti ka (Jé zus szen ve dé se) szim bo li kus rep re zen tá ci ó ja, har mad részt 
pe dig anagogikus ér tel me sze rint, az el jö ven dõ men  nyei vá rost je len ti. 

A vá ros ilyen transz cen den ci á ra épí tõ fan tá zi á ja meg ala po zó lett a kö zép kor szá má-
ra. Szent Ágos ton De civitate Dei (Is ten vá ro sa) cí mû nagy mû ve a vá rost az em be ri-
is te ni tér tel jes sé gé nek szim bó lu ma ként ér tel me zi. A civitas Dei a túl vi lá gi sze re tet re 
épü lõ vá ros, ve le szem ben a civitas Diaboli az evi lá gi, gyû lö let re, ha lál ra te le pült 
sá tá ni vá ros. En nek a Je ru zsá lem bib li ai min tá já ra meg szer kesz tett vá ros nak per sze 
már hát te re, elõ ké pe az V. szá zad ele jén múlt já val és fenn ma ra dá sá val küz dõ, im már 
ja va részt ke resz tény Ró ma, az Örök Vá ros. A vá ros transz cen dens al le gó ri á ja má sutt is 
meg je le nik, oly kor ke vés bé köz vet len mó don, de épül a bib li ai gon do lat ra. Egy nõ-író, 
„a ve len cei szü le té sû Christine de Pizan Le Livre de la Cité de Dames (A nõk vá ro sá-
nak köny ve, 1405) cí mû traktátusa nem más, mint az el sõ pró bál ko zás egy szim bo li kus 
vá ros kép ze té be sû rí tett uni ver zá lis nõ tör té net meg írá sá ra”.5 Pizan vá ro sa ke resz té nyi 
mo rál ra épül „az Ész és Igaz ság már vány nál is erõ sebb kö ve i bõl va ló, aranyte te jû há zak-
kal, az Erény és Be csü let mé rõ pál cá já val ter ve zett ma gas temp lo mok kal, pa lo ták kal, 
te rek kel”.6 Szép sé ge, túl vi lá gi gaz dag sá ga a Je le né sek Köny ve le írá sát kö ve ti, de ben ne
jól meg fér nek egy más sal egy ko ri po gány hõs nõk, ke resz tény szen tek, hí res ke resz tény 
as  szo nyok. A vá ros transz cen den ci á ja el fe lejt he tet len. „A vá ros egy ha tal mas ko los tor” 
– mond ta Erasmus, vagy még ké sõbb William Blake 1804-es Jerusalem cí mû ver sé ben 
Lon don „sö tét, sá tá ni mal mai”-val ál lít ja szem be a brit föl dön meg va ló sí tan dó szent 
vá ros esz mé jét. E ré gi idõk óta így min den vá ros nak – ki mond va vagy többnyire ki mon-

3 Margalit, Avishai: Je ru zsá lem mí to sza, Ma gyar Lett re Internationale, 1992. õsz, 69.
4 Uo. 70.
5 Zsák Ju dit: A vá ros mint a nõiség al le gó ri á ja, Kéz irat.
6 Uo.
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dat la nul – lel ke van, esz mé je, va la mi fé le transz cen den ci á ja ak kor is, vagy csak azért is, 
mert ép pen az ar che tí pus, a szó  sze rin ti Je ru zsá lem ma egy olyan fragmentált, vagy még 
in kább, meg sok szo ro zó dott transz cen den ci át hor doz, amely a szent sé get, a há rom el té rõ 
is ten ta lál ko zá sát gyil kos há bo rú ürü gyé vé te szi.

A mo dern tér – vi dék és vá ros

Az eu ró pai új kor a vá ros diszkurzív mag vát, tit kos mé lyét im ma nen sen vagy leg-
alább is egy egy re erõ sö dõ evi lá gi ság sze rint éli át. Ho ri zon tá lis vá ros te rem tõ dik, amely 
per sze nem egy ré te gû, ha nem szint jei, te re pei az im ma nens tér-kép zet bensejében kap-
cso lód nak ös  sze.

A modernitás vá ros-fo gal ma egy részt a vá ros–vi dék több év szá za don ke resz tül ala-
ku ló diszkurzív el len té té re épül. Raymond Williams (aki nagy sze rû köny vet7 írt a vi dék
és vá ros tör té ne té rõl) egy 1966-os könyv bõl idéz, hogy „egy élet mód, mely Ver gi li us 
ide jé bõl ha gyo má nyo zó dott ránk, hir te len vé get ért”. A vesz tes élet mód: a vi dé ki, a gyõz-
tes: a vá ro si. Azon ban a vi dék nek min dig volt va la mi alap ve tõ me lan kó li á ja, min dig a 
meg ha ló, el tû nõ, vesz tés re ál ló tér és diszkurzus volt. A me lan kó lia min dig tárgy vesz tést 
je lez, az anyai tárgy el vesz té sé nek le zár ha tat lan gyá szát, a je lö lé si kap cso la tok vis  sza von-
ha tat lan mó do su lá sát, át he lye zõ dést egy má sik re gisz ter be, egy má sik té ri be széd mód-
ba, egy di na mi kus, fal li kus rend be. A vi dé ket az eu ró pai új kor ban fel vált ja (le vált ja) a 
vá ros, egy olyan új tér, amely min den egyéb kö zös sé gi te ret fel szív, ma gá ba ol vaszt. A 
vi dék diszkurzusának hát te re az óko ri pasz to rál, a pász tor ének, a vá ros fa lán kí vü li ter-
mé szet hez, sze re lem hez kö tõ dõ tör té net, ami vis  sza-vis  sza tér az új kor iro dal má ban. De 
Sir Philip Syd ney Arcadiájánál, vagy az arisz tok rá cia mû vi pász tor já té ká nál sok kal fon-
to sabb az a köl té szet, iro da lom, amely a XVII–XVI II. szá zad so rán a ki ala ku ló ban, majd 
át ala ku ló ban lé võ ag rár-ka pi ta liz mus ke re te in be lül szó lal meg. Ez már va ló di kont raszt-
ban áll a vá ros sal, egy re in kább az zal szem ben fo gal maz za meg ön ma gát. A vi dé ki élet 
a köz vet len táj hoz, a kö ze li hez, az ép pen itt lé võ höz kap cso ló dik, az em be ri be avat ko zás 
eb ben a vi lág ban csak az or ga ni kus, a ter mé szet ben amúgy is meg tör té nõ fo lya ma tok fel-
erõ sí té sét je len ti, ez az ada ko zó föld és a mo rá lis, sze re tet tel te li kö zös ség te re. A vá ros és 
vi dék re lá ci ó ja hos  szú ide ig a vi dék „tú le re jé re” épül fel, ar ról szól, hogy mi ként ala kul
ki vi dék bõl a vá ros, mely a vá sá rok he lye, a vi dé ken meg ter melt jö ve de lem el osz tá sá nak, 
szer ve zé sé nek a te re. Az tán a vá ros egy re több po li ti kai, fi nan ci á lis, ke res ke del mi szol gál-
ta tást kon cent rál, és csak las san vá lik önál ló, ön-ge ne rá ló tér ré. Williams két fo lya ma tot 
je lez: egy részt a XVII–XVI II. szá zad so rán a vá ros lesz az in for má lis kö zös sé gi fo lya ma-
tok te re, mert a bir to kos ré teg szét szórt, egy más tól tá vo li kú ri ái mi att a vá ros kép vi sel te 
a na gyobb kö zös sé gi kom mu ni ká ci ót, ott vol tak a sza lo nok, a bá lok, ott volt a „há zas sá gi 
pi ac”. Más részt a vá ros lesz a ter me lés hez kap cso ló dó gaz da sá gi, po li ti kai, kö zös sé gi 
fo lya ma tok önál ló cent ru ma, kon cent rá ci ó ja. A vá ros az ipa ri for ra da lom meg in du lá sá val 
az tán már éle sen szem be for dul a vi dék kel, min den ben, tár gya i ban, fo lya ma ta i ban, eti ká-
já ban is ki zár ja ma gá ból a vi dé ki, me zõ gaz da sá gi or ga ni kus sá got. Tár gyai pro duk tu mai 
nem or ga ni ku sak, ha nem nyers anyag ok, te vé keny sé gi te rei gé pi e sek, vi lá gát bá nyák, 
ter me lõüze mek, gyár ké mé nyek, fu tó sza lag ok, füst, köd, zaj, se bes ség, ag res  szív fény 
vagy ár nyék és át fo gó mes ter sé ges ség jel lem zi. A vá ros el tör li a csa lá di, pat ri archá lis 
ha gyo mányt, mes ter sé ges, csu pán a pénz se gít sé gé vel de fi ni ált vi szo nyo kat hoz lét re. A 
vi dé ki sta bi li tás, a szü le té si he lyen le élt élet he lyett nagy tö me ge ket mo bi li zál, ide gen né 
te szi õket az új tér ben. A vi dé ki kö zös ség csa lá di ala pok ra épül, a vá ro si vi szont arc ta lan 
tö meg (vagy ép pen a mun ka meg osz tás sal de fi ni ált tár sa dal mi osz tály), ben ne ato mi zá-
ló dott az egyén. A vi lá gon elõ ször a XIX. szá zad kö ze pén Nagy-Bri tan ni á ban tör té nik 
meg, hogy a vá ro si né pes ség lé lek szá ma meg ha lad ja a fa lu si po pu lá ci ót. Lét re jön egy 
új vá ros-tí pus, a mun ka, a ter me lés vá ro sa, Man ches ter, Leeds, Bir min gham, me lyek 
nem tör té nel mi vá ro sok új funk ci ó val, ha nem mint egy a sem mi bõl töl tik ki a kö zös sé gi 
te ret, egyet len fel adat, egy rend kí vü li di na mi ká jú ipa ri ter me lés hoz ta lét re õket. A vá ros
ho ri zon tá lis esz mé jé nek egy re vi lá go sabb meg va ló su lá sai ezek. Tér be li konst ruk ci ó juk 
cent ru má ban a ter me lé si he lyek van nak, ame lyet kör sze rû en vesz nek kö rül a ter me lés 
sze rep lõ i nek el kü lö ní tett vá ros ré szei, a vá ro si szer ke zet ben le ké pe zõ dõ tár sa dal mi struk tú-
rá juk az új osz tály-vi szo nyok, a ki ala ku ló pro le ta ri á tus és a bur zso á zia ket tõ sé re épül.

A mo dern vá ros a tér kép vá ro sa, az ut cák le ké pe zé se, a csa tor na há ló zat, az elekt ro ni-
kus ve ze té kek for má ja, a tár sa dal mi osz tá lyok tér be li meg osz lá sa, az áruk szál lí tá sá nak, 

7 Williams, Raymond: The Country and the City, Ox ford, Ox ford University Press, 1973.
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szol gál ta tá sok meg osz tá sá nak és a tö meg moz ga tá sá nak, a jól meg ter ve zett tö meg köz le-
ke dés nek a ké pe. A mo dern vá ros ban a szer ke zet alap vi szo nyai, az ut cák ne vet kap nak,
és ez va la mi fé le al le go ri kus le ké pe zé si le he tõ sé get (va la mi fé le mû vi, po li ti kai üze ne tet) 
ad a struk tú rá nak, a ne ve ket ös  sze le het ol vas ni, ér tel mez ni azt, ami van, ami re ezek 
utal nak, és azt is, ami hi ány zik, meg azt, ahogy oly kor, egy-egy po li ti kai for du lat után, a 
ne vek cse ré lõd nek, ak kor is, ha la kó ik em lé ke ze té ben még so ká ig ott ma rad nak. A vá ros 
így egy faj ta (oly kor ti tok za tos, oly kor vi lá gos be szé dû) textuális struk tú rá val is ren del-
ke zik. To vább pon to sít ja ezt a tér ké pet az, hogy Na pó le on Pá rizs ban elõ ször 1805-ben 
el ren del te a há zak szá mo zá sát, ez zel a vá ros leg ki sebb ele me, alap mor fé má ja (a ház, az 
ott hon) is be épült a tér kép struk tú rá já ba, la kó nyil ván tar tást le het ké szí te ni, a sze mély és 
tér kap cso la ta adminisztratívan át lát ha tó vá, el len õriz he tõ vé vá lik. A XIX. szá zad vé gén
a vi lág vá ros sá vá ló eu ró pai vá ro sok nak meg kel lett küz de ni ük sa ját premodern múlt juk-
kal: meg kez dõ dött a met ro po li szok át épí té se. Haussmann szé les su gár utak ra, ha tal mas 
kör utak ra szab ja át Pá rizs bel vá ro sát. Bécs gaz da go dó pol gá rai pe dig meg szer zik és 
le bont ják a Burg vár fa lát meg az elõt te le võ üres te ret és fel épí tik a mo dern szim bo li-
kus vá rost, a Ring stí lu sok kal be szé des pa lo tá it, a neo klas  szi kus par la men tet, a neogót 
vá ros há zát és a neoreneszánsz egye te met. Az ame ri kai vá ro sok már a ki ala kult mo dern 
kon tex tu sá ban épül nek: nem volt he lyü kön ré gi vá ros, az új vá ros-esz mé vel egy tisz ta,
csu pasz te ret kell be töl te ni ük. A vá ro sok így tö ké le tes geo met ri ai rend ben ter ve zõd tek, a 
tér ké pen víz szin tes irá nyú ut cák ne ve it szá mok, a füg gõ le ge se ket, az „avenue”-ket pe dig
be tûk al kot ták. A textuális struk tú rá ban a sze man ti kai ös  sze füg gés- rend szert a tisz ta
gram ma ti ka és geo met ria vál tot ta fel.

A mo dern vá ros és vá ros la kó – Simmel, Baude laire, Benjamin

Ha er rõl az abszt rakt ho ri zon tá lis rend szer ben ki épült mo dern vá ros ról, az em be ri 
kö zös sé gi tér kép zés ab szo lút for má já ról, a met ro po lis ról aka runk be szél ni, ak kor egy 
má sik ra di ká lis új don sá got is el ke rül he tet le nül ér zé kel nünk kell: a mo dern nagy vá ros-
ban szü le tik meg ugyan is az au to nóm in di vi duum, a tár gyi tér mel lett egy új faj ta szub-
jek tív tér is lét re jön, Pá rizs, Ber lin, Bécs lét re hoz za a flâneur-t, meg a bla zírt, ön ma gá ba 
for du ló sze mélyt vagy ép pen (Musil nagy sze rû re gé nyé ben) a „tu laj don sá gok nél kü li 
em bert”. A leg je len tõ sebb vá ros-el mé le tek egy ben szub jek tum-el mé le tek is, a vá ros egy-
szer re szo ci á lis tény és em be ri táj kép. E ket tõs konst ru ált ság gon do la tát ki dol go zó je len-
tõs el mé le ti írás Georg Simmel 1903-as es  szé je, a Die Grosstädte und das Geistesleben8.

In: Die Grosstsadt. Vorträge und Aufsätze zur Stäteaustellung (Jahrbuch der Gahastiftung Dresden). 
Szerk.: von Th. Peterman, Dresden, 1903, 185–206.

Szamódy Zsolt fotója
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Simmel a vá ros ban a kal ku lá ló tu dat, a pénz öko nó mi á ja és a tisz ta in tel lek tu a li tás le tisz-
tult te rét lát ja meg. A mo dern met ro po lis csak a pi ac nak ter mel, tö ké le te sen is me ret len 
vá sár ló kat fel té te lez, akik nek egyet len tu laj don sá guk van, az, hogy ren del kez nek pénz-
zel. A kis vá ros vagy a fa lu ter me lé si for má ja is mert vá sár ló ra irá nyult, meg ha tá ro zott 
kör nye ze tet, kö zös sé get, sze mé lye ket fel té te le zett. A nagy vá ros ban élõ em bert min den
ko ráb bi nál na gyobb tö me gû im pul zus éri, nincs ide je las san re a gál ni, egy faj ta pán célt, 
kal ku lá ló in tel lek tu a li tást fej leszt ki az im pul zu sok ára da tá val szem ben. Vi lá gá nak mi nõ-
sé gei mind egyet len men  nyi sé gi kér dés re, a pénz ál tal kép vi selt cse re-ér ték re kor lá to zód-
nak. Ez zel szem ben vagy ép pen eb be fog lal va konst ru á ló dik meg az új in di vi duum, a 
struk tú rá ból ki szo rult (ki vo nult), él ve ze tek kel te lí tett, bla zírt sze mély. A bla zírt ság az 
él ve ze tek, él mé nyek foly to nos és ki elé gít he tet len ke re sé se, mely vé gül a re ak ció, a vi lág-
gal va ló fog lal ko zás tel jes le ál lá sá hoz ve zet. A mo dern vá ros em be re azon ban ép pen 
azért, mert egy igen pon tos, rész le te sen struk tu rált ter me lé si rend be épült, iden ti tá sa 
meg õr zé se ér de ké ben mi nõ sé gi egye di ség re és partikularizációra, he lyet te sít he tet len ség-
re tö rek szik, új sza bad sá got, új in di vi du a li tást te remt ön ma gá ból.

A mo dern vá ros XIX. szá zad vé gi esz mé jé nek leg nagy sze rûbb köl tõ je Charles Baude-
laire, õ év ti ze dek re meg ad ta azt a mo dellt, ahogy az eu ró pai em ber a nagy vá ros ról gon-
dol kod ni, érez ni tu dott. „Baude laire -nél vá lik Pá rizs elsõ íz ben a lí rai köl té szet tár gyá vá. 
Ez a köl té szet azon ban sem mi képp sem »táj mû vé szet«, ha nem egy al le go ri kus köl tõi 
lá tás mód, az el ide ge ne dett em ber te kin te te, amely nek tár gya a vá ros”9 – ír ja Walter 
Benjamin. Ez a Pá rizs nem ma te ri á lis tér, ha nem él mény ben meg for má ló dó szub jek-
tív han gu lat, a tér mély bel sõ ér zé se anél kül, hogy konk rét tár gyai meg je len né nek. A 
mo dern köl tõ sza vai ki old ják az em be ri tér ér tel mét, az örök ké va lót az át me ne ti bõl. A 
mód szer a ne ve ze tes „correspondances”, a „kap cso la tok”, az „Ahogy a tá vo li vissz han-
gok egy be ring nak / va la mi tit kos és mély egy ség ten ge rén”10. En nek is va la mi fé le struk-
tú ra az ered mé nye, de szo ci o ló gi ai-sta tisz ti kai he lyett itt egy szim bo li kus rend vá lik
ér zé kel he tõ vé, amely nek alap ja a fan tá zi á ban, kép ze let ben, a bel sõ tár gyi pro jek ci ó i ban 
ta lál ha tó:

Óh, nyüzs gõ vá ros, óh ál mok kal te li vá ros!
Hol fé nyes nap pal is szel lem les útadon.
Min de nütt rej te lem szivárg és szét su gá roz
Sürüdben, nedv gya nánt, te óri á si va don!11

A vá ros Baude laire szá má ra is (mint ké sõbb Simmelnél) az in ten zív sokk te re, 
egy át fo gó pszi cho ló gi ai konst ruk ció, fe szült ség gel te li, ki ke rül he tet len, el há rít ha tat-
lan kö zeg. A tér alap ve tõ ka rak te re ezért szük ség sze rû en szub jek tív, a tö meg vi lá ga. 
Benjamin ír ja, hogy „a tö meg Baudelaire-nál mé lyen bel sõ moz za nat – ezt bi zo nyít ja az 
is, hogy le írá sát hi á ba ke res sük köl té sze té ben”12.

A nagy vá ros tö me ge csak egy zak la tó áb ránd, mely nek szük ség sze rû en meg van nak 
az in di vi duu mai. De azok, akik va la mi mi att, va la mi lyen mó don a tö meg bõl szár maz-
nak, még is el kü lö ní tik ma gu kat a tö meg-em ber egy for ma sá gá tól: õk a vá ros lá za dói, õk 
azok, akik leg tisz táb ban, sze mé lyes lé nyük mé lyé be ké pe sek a vá ro si as sá got emel ni. A 
dan dy, a rongy sze dõ, a pros ti tu ált és kü lö nö sen (Baude laire és Benjamin szá má ra egy-
aránt meg ha tá ro zó al le gó ri a ként) a flâneur, a kó szá ló13. Pá rizs fény ko ra hoz ta õt lét re,
a nagy vá ros la bi rin tu sá ban él, anél kül, hogy e la bi rin tus tér kép ét meg raj zol ni akar ná. 
Mel let te van a dol gok nak, és azért a mo dern vi lág mil li ó nyi dol ga át szû rõd het a lel kén,
egy szer re kül sõ és bel sõ szem lé lõ, a tö meg ré sze és még is iro ni kus tá vol ság gal van a 
tö meg tõl, a vá ros ban la kik, még is nem la kik se hol sem, se hol sincs ott hon, és még is ott-
hon van min de nütt. A flâneur egy sa já tos in di vi du a li tás, olyan, aki nem ter ve zi ön ma gát 
önreflexív el mél ke dés sel meg te rem te ni, így nincs ka rak te re, de nincs ha mis én je sem, 
õ a tu laj don sá gok nél kü li em ber, aki mind ezek mi att bár mely tu laj don ság gal ös  sze mér-
he ti ma gát. Kön  nyed me lan kó lia ve ze ti a tö meg be, a vá ros he lye i re, a nagy áru há zak 
ki ra ka tai elé, a pas  szá zsok út vesz tõ jé be. Walter Benjamin ír ja, hogy a kó szá lót az ut ca

Benjamin, Walter: Pá rizs a XIX. szá zad fõvárosa, In: Benjamin, W. Kom men tár és pró fé cia, Bu da pest, 
Gon do lat, 1986. 87.
Szabó Lõrinc for dí tá sa.
A hét öreg. Ford.: Ba bits Mi hály.
Benjamin, Walter: Mo tí vu mok Baude laire köl té sze té ben, In: Benjamin, W. Kom men tár, Im. 243.
Benjamin e té má val fog lal ko zó írá sa i nak ko ráb bi ma gyar for dí tá sai a „csa tan go ló”, a késõbbiek a „kó szá-
ló” ter mi nust hasz nál ták, én az utób bit ré sze sí te ném elõnyben.
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„egy el tûnt idõn ke resz tül ve ze ti át, a ta laj, amin lép ked, az asz falt üre ges, lép tei va la mi 
kü lö nös re zo nan ci át kel te nek, a gáz, ami a kö vek re süt, két ér tel mû fényt vet er re a meg-
ket tõ zött ta laj ra. (…) Má mor ér zés ke rí ti ha tal má ba azt, aki so ká ig ma sí ro zik cél nél kül
az ut cá kon át. A já rás nak min den egyes lé pés sel nö vek szik va la mi erõ sza kos ha tal ma; 
egy re cse ké lyebb a biszt rók, az üz le tek, a mo soly gó nõk csáb ere je, egy re el len áll ha tat-
la nabb a leg kö ze leb bi ut ca sa rok, egy tá vo li, köd be bur kolt tér, egy fel-fel buk ka nó nõi 
hát.”

Az el sõ vi lág há bo rú utá ni ké sei mo dern iz mus to vább ír ja a vá ros fo gal mát és egy szi-
ká rabb, tér kép sze rûbb struk tú ra kép ze te szü le tik meg. T. S. Eliot Átokföld-je (Lon don),
vagy Joyce Ulysses-e (Dub lin) a rep re zen ta tív mû. Ez a hely Eliot „Unreal city”-je, a 
Waste Land vi lá ga:

Va ló sze rût len vá ros,
A té li vir ra dat kö dé ben
A Lon don Bridge-en a tö meg to long va jár,
Nem tud tam, mily so kat ti port el a ha lál.
A lég be nyög ve kur ta só ha jok,
S járt a tö meg, lá buk elé te kint ve,
A domb ra föl s le a King William Street re14

A vá ro si tér itt már nem szim bo li kus, ha nem egy olyan tár gyi as lé te zõ, amely tar tal maz 
egy for mát, va la mi fé le me ta fi zi kát, egy rej tett kog ni tív (vagy egye ne sen mi to lo gi kus, 
mitologizált) struk tú rát, amely az egész mo dern lét nek a szer ve zõ el ve. A vá ros ról va ló 
ilyen gon dol ko dás meg újí tá sa, foly ta tá sa an nak, ahogy Dickens írt Lon don ról, En gels 
Man ches ter rõl, és an nak, ahogy a chicago-i vá ros szo ci o ló gia ki ta lál ta a mo dern ame ri-
kai vá ros lé nye gét („A vá ros egy tu dat ál la pot”, ír ta Robert Park 1915-ben). A ma gyar 
köl té szet ben Ady Baude laire mo dell jét kö vet te, szá má ra a vá ros (Pá rizs) a szub jek tív 
lét szim bo li kus mé lyét, az ön ma gát te rem tõ va rázs la tot, az „ámu la tot” hor doz ta. Jó zsef 
At ti la azon ban, aki ná lunk a leg na gyobb XX. szá za di vá ros-köl tõ volt, a lét jel lem zõ te re-
i nek el kép ze lé se kor már a szi ká rabb, tár gyi as, ké sõ-mo dern kog ni tív struk tú rát ke res te. 
A kor egyik leg je len tõ sebb fi lo zó fi á já val pár hu za mos ez a gon dol ko dás: Wittgenstein 
sze rint a tár gyi lé te zés mö gött egy olyan mo dellt, lo gi kai-for má lis ös  sze füg gés- rend szert 
kell ta lál ni, amely az adott tárgy konst ruk ció elõtt tar tal maz za az ös  sze füg gé sek al ko tó 
ener gi á ját. Az ilyen be lá tás majd nem po é ti kus: a „bildliche Darstellung der Welt”, a 
„vi lág ké pi áb rá zo lá sa”, po é ti ká ja per sze nem re to ri kai, ha nem ma te ma ti kai fo gal ma kat 
hasz nál. A köl tõ ak kor épít egy ilyen ma te ma ti kai po é zist, ha a meg je le ní tett tár gyai nem 
ana lo gi ku sak, metaforikusak (mint Baude laire -nél vagy Ady nál), ha nem ag res  szív va ló-
sá gos sá guk ban izomorfiák lát sza nak, a bel sõ, tár gyi as ság ból ere dõ homológia va la mi 
lé nye ges, a tárgy vi lág ban és a sze mély ben is ben ne rej lõ lét-al ko tó ös  sze füg gést mu tat 
fel. „Én a pro le tár sá got is for má nak lá tom, úgy a vers ben, mint a tár sa dal mi élet ben és 
ilyen ér te lem ben élek a mo tí vu ma i val”, ír ja Jó zsef At ti la 1935-ben. 1932 után en nek az 
elv nek men tén hoz lét re egy vá ros-köl té sze tet, olyan ver sek kel, mint a Kül vá ro si éj, a 
Té li éj sza ka, A vá ros pe re mén vagy ép pen a Le ve gõt! En nek a vá ros nak is meg van nak 
a ti pi kus sze mé lyei (a Mondd mit ér lel egész ti po ló gi át so rol fel), leg jel lem zõbb fi gu rá-
ja, az új „flâneur”, a pszi cho ana li ti kus po zí ci ó ban fi gye lõ fe gyel me zett in tel lek tus, a 
lé lek-mér nök, aki a vi lág konk rét, sta bil he lyé rõl, a „vá ros pe re mé rõl” fi gye li, szer kesz ti 
ös  sze a dol gok tér- és idõ-rend jét. A lé lek-mér nök nem mo zog (nem kó szál), egyet len
tárgy konst ruk ció fó ku szá hoz kö ti ma gát, és több nyi re nem is be szél, ha nem „hall gat”,
egyet len ak ti vi tá sa az, hogy lát, hogy né zi, ér zé ke li, mé ri a vi lá got.

A poszt mo dern vá ros

A XX. szá zad utol só har ma dá ban az tán meg szü le tik a poszt mo dern vá ros és az ilyen 
vá ros la kó já nak kép ze te. Már jó val ko ráb ban, Walter Benjamin is to vább ír ja Baude laire -t. 
Be fe je zet le nül, írás-ro mok ban, tö re dé kek ben ma radt utol só mû vé ben, a Passzázsok-
ban15 már egy mai vá ros-él mé nyün ket to vább fû zõ poszt mo dern tér-kép ze tet bont ki: 
egy szer re ér zé ke li a rend, a tér kép tö rek vé sét a lé te zés re, és el ke rül he tet len meg bom lá-
sát a va ló ság ban. A vá ros te ré ben, a vá ros-la kó lel ké ben a rend vá gyá nak fel szí nes sé ge 

14 Fordította: Vas Ist ván.
15 Benjamin, Walter: Passagen-Werk.
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mö gött tö ré sek, sza ka dá sok ki véd he tet len mély sé ge mu tat ko zik. A vá ros, il let ve an nak 
egy sa já tos for má ja, a pas  százs már la bi rin tus, nem a tér kép, ha nem a tér kép el len té te. 
La bi rin tus, vagy va la mi an nál is ijesz tõbb, hi szen „ha két tü kör meg pil lant ja egy mást, a 
sá tán játs  sza leg ked ve sebb trükk jét”16. Meg nyí lik va la mi be fe le for gó vég te len spi rál, az 
iden ti tás ab ba hagy ha tat lan ku ta tá sa, egy olyan ke re sés, amely csak sa ját le zár ha tat lan sá-
gá nak, ered mény te len sé gé nek ta pasz ta la tá hoz jut. Benjamin új ra írt vá ros la kó ja már nem 
a ki ra ka to kat né zi, ha nem olyan ut cá kon kó szál, ame lyek „mind egyi ke le fe lé ve zet, ha 
nem a mítikus Anyák hoz is, ám még is olyan múlt ba, amely csak an nál mé lyebb tud len-
ni, hogy nem az övé, nem a sa ját, pri vát múlt ja (…); [a pas  szá zsok] olyan ar chi tek tú rák, 
ame lyek ben álom sze rû en még egy szer szü le ink és nagy szü le ink éle tét él jük, aho gyan 
az emb rió az anyá ban az ál la tok éle tét (…) a kó szá lás en nek a szen der gés nek a rit mi ká-
ja”17. A vá ros, a tér itt már egy ab szo lút pri vát tér lett, az út, a kó szá lás be fe le visz, egy 
olyan a sze mé lye sen be lü li vá ros ba, ahol már nin cse nek ut cák, bár min de nütt vá rat lan 
irá nyok nyíl nak meg, ahol nyelv elõt ti nárcisztikus iden ti tá sunk ké pez ki va la mi õsi, 
álo mi ke re tet.

Pon to san er re ve zet sok poszt mo dern vá ros-kon cep ció. A ver ti ká lis és ho ri zon tá lis 
vá ros kon cep ci ó ja után ez egy olyan tér, amely a sze mé lyes ség, a sa ját test, a vá gyak
ma te ri á lis bi ro dal ma ki dol go zá sa so rán te rem tõ dik meg. Rej tett irá nya új ra ver ti ká lis, de 
még sem transz cen dens, új ra ha tár-át lé põ, de még sem is te ni, túl vi lá gi, ha nem a test és a 
tu dat, a kö zös és a sze mé lyes, a szim bo li kus és az ima gi ná ri us szelf kö zött for má ló dik 
meg, alap ja ként egy pszi cho ana li ti kus ér te lem ben is ki dol go zott kul tú ra-fo ga lom, kul-
tú ra-te rem tés ér de ke szol gál. A geo grá fus el mé let író, David Harvey18 sze rint a mo dern
vá ros „a ter ve zés és fej lesz tés” ide á já ra épül, „át fo gó, a vá ros egé szét fel öle lõ tech no-
ló gi a i lag ra ci o ná lis és ha té kony ter ve zést” fel té te lez. A poszt mo dern vá ros-kon cep ció 
ez zel szem ben „a vá ros szö ve dé két tö re dé kes nek, egy faj ta palimpszesztnek fog ja fel, 
amely ben a múlt bé li for mák egy más ra íród va ad ják a je len hasz ná lat kol lá zsát”19. A 
poszt mo dern vá ros be lül rõl, a sze mé lyes bõl szár ma zik, vé let len sze rû han gu la tok, él mé-
nyek, em lé kek sok fé le sé ge al kot ja. Ez a re to ri kai dis kur zus sal te rem tõ dõ „pu ha vá ros” 
(Jonathan Raban 1974-es Soft City cí mû Lon don köny ve sza vát hasz nál va) az el len té te 
a szi go rú gram ma ti ká ra, terv rajz ra, sta tisz ti ká ra, ut cák ra, épít mé nyek re épü lõ „ke mény 
vá ros nak”. A pu ha vá ros is la bi rin tus, vágy, mí tosz szö ve dé ke, amely ben a vá ros la kók 
el té rõ szín pad okon kü lön bö zõ sze re pe ket kap nak, ahol a vá ros egy faj ta en cik lo pé dia, 
vagy ép pen „egy má ni á kus jegy zet fü ze te, amely ben egy más sal sem mi fé le kap cso lat ban 
sem le võ szí nes ké pek so ra áll”20. A mo dern vá ros gram ma ti ká ja, szer ke ze te mö gött 
meg hú zó dó, azt dekonstruáló poszt mo dern vá ros azon ban ve szé lye ket is hor doz. So kan 
el ve szít he tik út ju kat a la bi rin tus ban s köz ben el vesz tik ön ma gu kat is, so kan van nak,
akik kö rül csepp fo lyós sá vá lik a rend, a sa ját élet ke re te szét szé led, ke zel he tet len szo-
ron gá sok ve szik kö rül. Ma gát a vá rost is foly to no san fe nye ge ti a mig rá ció és a bû nö zés 
ke zel he tet len Má si kat te rem tõ, iden ti tást meg bon tó ká o sza.

A poszt mo dern vá ros-lét át fo gó kér dé sei min dig eb ben az el lent mon dás ban, a mo dern
vá ros rend je és a rend kre a tív meg bom lá sa ket tõs sé gé ben je lent kez nek. Egy pszi cho a na-
lí zis sel és misz ti ká val egy aránt fog lal ko zó fran cia je zsu i ta tör té nész, Michel de Certeau 
a min den na pi élet ren de zett és ren de zet len sû rû jé ben fe de zi fel a vá ro si as ság mai ta lá-
nya it. Lé te zik – mond ja – egy részt a „fo ga lom vá ros”, a tér kép ként, struk tú ra ként lá tott 
vá ros, mely ben nem lát sza nak, vagy csak ap ró pon tok ként je len nek meg az egyes em be-
rek, a va ló sá gos vá ros la kók. Certeau pél dá ja New York, a (mai) mo dern vá ros, mely 
„so ha sem ta nul ta meg az öre ge dést”, mely „órá ról órá ra fel ta lál ja, lét re hoz za ön ma gát”, 
amely be a né zõ „egy olyan uni ver zu mot ol vas hat be le, amely foly to no san fel rob bant ja 
ma gát”. Ha New York-ot ol vas suk, ak kor ben ne a leg na gyobb be tûk (volt, ak kor, 1984-
ben) a World Tra de Cen ter tor nyai (amely nek jö võ jé rõl, a poszt mo dern el ural ko dó ká o-
szá ról ma már sok kal töb bet tu dunk). A to ronyok te te jén ki bú junk a vá ros mar ká ból és 
mint „is te ni voyeur”, mint koz mi kus szem lát hat juk a vá ros tel jes szer ke ze tét. És ta lán
a vagy húsz év re rá meg tör té nõ szimp to ma ti kus ese mény re, a to rnyok ös  sze om lá sá ra 

Benjamin, Walter: Pas  szá zsok, In: W. Benjamin: „A szi ré nek hall ga tá sa” – Vá lo ga tott írá sok, Bu da pest, 
Osiris Ki adó, 2001. 213.
Uo. 217–218.
Harvey, David: The Condition of Postmodernity (An Inquiry into Origins of Cultural Change). Lon don, 
Basil Blackwell, 1989.
Uo. 66.
Raban, Jonathan: Soft City. Lon don, Routledge, 1974. 5.
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is gon dol ha tott Certeau jós te het sé gû böl cses sé ge, ami kor azt ír ta, hogy ez a „fo ga lom-
vá ros szét esõ ben van”. A fo ga lom-vá ros esz mé je mö gött egy bi zo nyos mo dern ha ta-
lom21  for ma la pul, hit a meg szer ve zett ség to ta li tá sá ban, Bentham ide á lis bör tö né nek 
mo dell je, ahol egy bi zo nyos pont ból min den tisz tán lát ha tó, át lát ha tó és irá nyít ha tó. A 
mo dern vá ros azon ban, bár he ge mó ni á ra tör, so se tud tel jes ural mat sze rez ni, a ki zárt
em be ri gya kor la tok új ra és új ra meg je len nek ben ne. Ezért kell meg is me ré sé hez egy 
má sik utat ke res ni, ele mez ni „a mikróba-szerû, egye di, sok fé le gya kor la tot, ame lyet 
az ur ba nisz ti kai rend szer el nyom ni pró bál”22. Ez a „gya kor lat” a ta laj, a föld szint jén
mû kö dik, a gya log ló em ber lé pé se i nek egy sze rû ma te ri á lis ele me i bõl áll. A gya log ló 
em ber, a gya log já ró a me to ní mi á ja en nek a vá ros-te rem tõ te vé keny ség nek. A gya log-
ló nem kó szá ló, nem flãneur, aki úgy kó szált a vá ros ban, hogy köz ben lel ke mé lyén
él mé nyek, él ve ze tek lak tak, és a vá ros tár gya i ban eze ket is mer te fel, ját szot ta el. A 
gya log ló sem mi ilyet sem csi nál, õ csak megy a dol gá ra, hol er re, hol ar ra. Eköz ben
kép ze tei van nak, em lé kei, vá gyai, fragmentált as  szo ci á ci ói. A gya log lás te ret te remt és 
te ret bont meg: tud juk, ha egy park épül, a fo ga lom-vá ros ab ba uta kat gon dol. De a gya-
log ló em be rek ke resz tül sze lik eze ket az uta kat, a sok fé le egye di gya kor lat ös  sze adó dik 
(mert van nak ro kon vá gyak, irá nyok, ter vek) és a park „hi va ta los” út jai kö zött, mel lett, 
hol meg bont va, hol hasz nál va azo kat, fris sen ki ta po sott ös vé nyek kép zõd nek. A gya-
log lás a vá ro si tér sze mé lyes meg írá sá nak az ak tu sa, a vá ros gram ma ti ká já hoz ké pest 
ez a vá ros „be széd cse lek vé se” vagy egy faj ta gya kor la ti re to ri ka, egy olyan té ri pra xis,
ami mö gött a gya log ló tu dat ta lan ja és a gya log lás le ír ha tat lan sá ga, rend sze rez he tet len-
sé ge ta lál ha tó. A gya log lás fo gal mát per sze át fo gób ban is ér te nünk kell, ide tar to zik az 
egész sze mé lyes, va lós cse lek vés hal maz, ami vel a mai em ber, a vá ro si em ber, én, te, õ 
éli, csi nál ja az éle tét, egy olyan po é ti kus geo grá fia, amely a szó  sze rin ti, a til tott és a 
meg en ge dett tér re épül. Az így ke let ke zõ „he lyek tö re dé kes, be fe lé-for du ló tör té ne tek, 
múl tak, amit más nem ol vas hat, fel gyûlt idõk, ame lyek ki bont ha tók ugyan, de mint tör-
té ne tek tar ta lék ban ma rad nak, va la mi enigmatikus ál la pot ban, a test fáj dal má nak vagy 
él ve ze té nek szimbolizációiként”23. Certeau jel zi a város-palimpszeszt ki épü lé sé nek 
ré te ge it, a hi he tõt, az em lék be idéz he tõt és a pri mi tí vet. A „hi he tõ” az a le gen da, amit 
a vá ros ról ké szí tünk ma gunk nak, az „em lék be idéz he tõ” azok az ese mé nyek, he lyek, 
ame lyek az éle tün ket, te rün ket ki ala kí tó „gya log lás” so rán ös  sze gyûl tek. A „pri mi tív” 
pe dig az az anyai tü kör ben szü le tett õsi tér (má sok khórának ne ve zik), amely ak kor
ke let ke zett, ami kor a sze mély primér nárcisztikus iden ti tá sa meg for má ló dott.

A gya log lás per sze metaforikusan is ért he tõ, pon to sab ban szi nek do ché ja mind an nak 
a szét szó ró ak ti vi tás nak, amely a je len ko runk ban oly an  nyi ra ér zé kel he tõ vé vált sa já tos 
vá ro si te ret te rem ti. A gya log ló sok min dent csi nál, mi köz ben „cse lek szi” a te ret, pél dá ul 
van tes te, mû köd te ti a tes tét, mi kor lép egyet. A vá ros ré gi me ta fo rá ja az, hogy egy em be-
ri test hez ha son lít ják, a vá ros nak is van fe je, van gyom ra, van nak vég tag jai. A poszt mo-
dern vá ros azon ban in ten zív és köl csö nös kap cso lat ba ke rül a test tel, a (sa ját) test végül 
is az az el sõ tér, amely ben szü le té sünk után ön ma gun kat meg ta lál juk, el sõ iden ti tá sun kat 
ki épít jük. Ezt a primér nárcisztikus iden ti tást min den egyes em ber projektálja a te rek re, 
ame lyek fon to sak ne ki, a vá ros tisz ta és tisz tá ta lan, át öle lõ vagy ép pen mély sé ges szo ron-
gást kel tõ, ero ti kus, más kor meg le he tet len né tesz, el fojt vá gya kat24.

Az tán a gya log ló min den lé pés hez kép ze te ket, vá gya kat ren del, és õ ma ga meg 
kény sze rû en vagy bol do gan kép ze te ket kell meg ta nul jon. A ré gi ipa ri vá ros he lyett így 
te remt egy szol gál ta tá sok ra épü lõ posztfordista te ret, lét re hoz za a „kozmopoliszt”, egy 
ke vert, hib rid kö zös sé gi te ret, az „exopoliszt”, az új vá ros tár sa dal mi szer ke ze té nek 
át ala ku lá sát, a szo ron gás ra épü lõ ön vé del mi kö zös sé gek te rét, vagy ép pen a vir tu á lis 
vá ros új te rét, a Simcity-t.

A leg fon to sabb per sze az, hogy fel ol dód nak a kü szö bök, el tûn nek a vá ros ha tár ok, a 
vá ros egy szer re bi zo nyos ság és szo ron gás te re, egy szer re ott kinn van, meg itt benn kép-
zõ dik. Az egy kor oly pon tos transz cen den tá lis vá ros, a még ha tá ro zot tabb vo na lak kal 
ki mért mo dern city ma szét szó ród ni lát szik, és egy szer re (saj nos szét vá laszt ha tat la nul) 
ad ja az ott ho nos ság és az ijesz tõ ott hon ta lan ság él mé nyét.

Errõl M. Foucault írt.
Certeau, Michel de: The Practice of Everyday Life, Berke ley, University of California Press, 1984. 96.

Uo. 108.
Errõl Sibley, David: „A bi ná ris vá ros”, Thalassa, 2004. 15. 1. sz. 33–51. és Grosz, Elisabeth: Bodies, 
Cities, In: Grosz: Space, Ti me Perversion, Lon don, Routledge, 1995. 103–110.

21

22

23

24


