
14

Az ott ho nos vá ros
Gyáni Gá borral be szél get Szakál Gyu la

A vá ros – épü le te i vel, la kó i val, élet for má já val – rég óta 
iz gat ja a tör té né sze ket. Szin te min den nem ze dék fel fe de-
zett va la mi újat eb ben a te le pü lés for má ban. A 19. szá zad 
ele jén meg szü le tett mo dern tör té net tu do mány a vá ro sok 
sa já tos jo gi hely ze tét és gaz da sá gi te vé keny sé gét (cé hek, 
gildék) vizs gál ta. A vá ros ugyan is na gyon ne he zen il lesz-
ke dett be a fe u dá lis tár sa da lom ha ta lom- és jog rend jé be. 
Az itt élõ em be rek azon ban igen si ke res nek bi zo nyul tak 
mind a gaz da ság, mind pe dig ön ma guk tár sas meg szer-
ve zé se te kin te té ben. A szak em be re ket azon ban so ká ig a 
vá ros nak csak bi zo nyos – az ak tu á lis po li ti kai fo lya ma tok-
tól sem men tes – ré szei ér de kel ték. Fog lal koz tak gaz da-
sá gi, igaz ga tá si, kul tu rá lis sze re pé vel, il let ve a la kos ság 
(mun ká sok, pol gá rok) po li ti kai te vé keny sé gé vel. A vá ros 
„egé szé vel” va ló tu do má nyos fog lal ko zás azon ban so ká-
ig pe ri fé ri á lis ma radt. A his tó ria ha gyo má nyos nagy ágai, 
mint ami lyen a gaz da ság-, ag rár-, po li ti ka- vagy akár 
kul túr tör té net, so ká ig nem tar tot ta egyen ran gú nak a vá ros-
tör té ne tet. Igaz, hogy az 1960-as évek leg ele jén Lewis 
Mumford vas kos mo nog rá fi át szen telt a vá ro sok tör té-
nel mi sze re pé nek, és nem sok kal ké sõbb az an gol szász 
or szá gok ban el sõ ként pró bál ták ki emel ni a hely tör té net 
mel lé kes, kis sze rû, gyak ran di let táns nak te kin tett hely ze-
té bõl, ez az út még nap ja ink ban sem te kint he tõ zök ke nõ-
men tes nek. A geo grá fu sok ta lán elõbb „éb red tek”, hi szen 
a tér és a tár sa da lom vizs gá la ta kor (mo bi li tás, in teg rá ció, 
szük ség le tek stb.) ko ráb ban fe dez ték fel ma guk nak a 
vá rost. Fel fo gá suk és szó hasz ná la tuk igen szo kat lan volt. 
Be szél tek vá ros rob ba nás ról, nagy vá ro si lej tõ rõl, kog ni tív 
tér ké pek rõl, a city slumosodásáról, szuburbanizációról és 
még foly tat hat nánk a sort. Meg je lent egy új tu do mány, 
az ur ba nisz ti ka, amely azon ban a vá ros épí té szet re és az 
üze mel te tés re fi gyelt.

A tör té net tu do mány azon ban bõ más fél év ti ze de új 
mó don for dult a vá ros fe lé. Új his to ri kus ér zé keny ség 
ala kult ki, amit címkézhetünk mikrotörténetnek, tör té ne-
ti ant ro po ló gi á nak, vagy akár új nar ra tív tör té net írás nak. 
En nek az új szem lé let nek az egyik leg ki vá lóbb ha zai szak-
em be re Gyáni Gá bor, aki több, ál ta la írt, il let ve szer kesz-
tett könyv ben és szin te meg szá mol ha tat lan ta nul mány ban 
jár ta kö rül ezt a kér dést.

– El sõ ként ar ra va gyunk kí ván csi ak, hogy mi ben rej-
lik a vá ros új bó li meg je le né se a tör té net tu do mány ban. 
Me lyek azok az új te rü le tek, ame lyek el ke rül ték az elõ dök 
fi gyel mét, to váb bá a ku ta tók mit tud nak mon da ni nap ja-
ink em be ré nek?

– A vá ros múlt ja iránt meg nyil vá nu ló tör té nész ér dek-
lõ dés meg úju lá sa a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ év ti ze-
dek ben kö vet ke zett be. A fej le mény egyik dön tõ oka 
ma gá nak a tör té net írás nak a bel sõ er je dé sé ben, át ala ku-
lá sá ban ke re sen dõ. Ne ve ze te sen ab ban, hogy a ki zá ró lag 
csak az ál lam, a po li ti ka tör té ne té re és nem kü lön ben a 
nem ze ti múlt historizálására irá nyu ló ha gyo má nyos tör-
té net írói be ál lí tott sá gon va la me lyest la zí tott a struk tú rák, 

te hát a nem zet szint je alat ti (a lo ká lis), il let ve a nem zet
fe let ti re gi o ná lis lép té kek irán ti tör té né szi ér dek lõ dés 
két ség te len kon junk tú rá ja. Ez az oka, hogy el sõ ként az 
ur ba ni zá ció fo gal mi bur ká ban kez dõ dött meg a vá ros
mint ön ma gá ban is ér de kes, az em lé ke zet re im már mél-
tó nak ítélt múlt be li je len ség önál ló tör té net írói vizs gá la-
ta. Sze re pet játsz ha tott eb ben per sze az a né mi leg kés ve 
fel is mert fej le mény is, hogy ma nap ság leg töb bünk nek a 
vá ros szol gál ott ho ná ul, s még ha nem a vá ros ban él nek 
is kö zü lünk so kan, õk is a vá ro si as ér té kek és élet for mák 
von zás kör ében él nek. De, hang sú lyo zom, nem ez volt a 
dön tõ, ha nem az a bel sõ tu do má nyos er je dés, amely a 
ko ráb ban mar gi ná lis, az or szá gos tör té net mû ve lõi ál tal 
fi gye lem re sem igen mél ta tott vá ros ra irá nyí tot ta so kak 
fi gyel mét. S ez a struk tú ra tör té net jó vol tá ból kö vet ke zett 
be, majd a kva li ta tív tör té net írás (a mikrotörténet vagy a 
tör té ne ti ant ro po ló gia) ré vén ma radt to vább ra is élet ben.
A vá ros – és ez szin túgy rop pant fon tos –, mert nem tar-
to zott a mainstream tör té net írás ér de kelt sé gi kö ré be, et tõl 
fog va kön  nyen adott (ad ha tott) sza bad te ret a kí sér le te zõ 
tör té né szek nek; s per sze so kat nyom a lat ban az is, hogy 
mi vel a vá ros nem mint po li ti kai en ti tás vonz za ma gá ra 
a tör té né szek fi gyel mét, kü lö nö sen ked ve zõ te rep ként 
kí nál ja ma gát akár a struk tú rák bú vár lá sá ra sza ko so dott 
tör té né szek nek, akár a men ta li tá sok, a kul tu rá lis pra xi sok 
(rí tu sok, szim bo li kus cse le ke de tek) fel tá rá sá ra és ér tel me-
zé sé re ori en tált szak em be rek nek. Az te hát, ami oly hos  szú 
idõn át a vá ros ki fe je zett hát rá nyá ul szol gált a múlt tör-
té nel mi e sí té se so rán, egy sze ri ben elõn  nyé vál to zott egy 
idõ után. Ami azt a nem várt ered ményt hoz ta ma gá val, 
hogy még olyan or szá gok ban is, mint Ma gyar or szág, ahol 
a vá ros múlt be li je len tõ sé ge és sze re pe el tör pült a fa lué
mel lett, a vá ros tör té net-írás lett a tu do mány egyik hú zó-
ága za ta. Ám se hol nem ta lál ni vi rág zó és in tel lek tu á li san 
iz gal mas „fa lu tör té net-írást”. 

– Tud juk, hogy a kö zép ko ri vá ros von zó volt az em be-
rek szá má ra. Az is ko lák ban nem ze dé kek ta nul ták meg 
a ko ra be li jel mon da tot: Stadtluft macht frei. Az is igaz 
vi szont, hogy több év szá za don át a vá ro sok a sze mé lyes 
sza bad sá gon kí vül ke vés vonz erõ vel ren del kez tek. Nagy 
volt a zsú folt ság, a hi gi é nés vi szo nyok mai szem mel néz ve 
bor zal ma sak vol tak, a nagy jár vá nyok több nyi re itt je len-
tek meg, a vá ro si sze gény ség és a ve le já ró konf lik tu sok 
ijesz tõ nek tûn nek. A sza bad ság von zá sa óri á si erõ, de 
va ló já ban mi kor vált von zó vá az eu ró pai vá ros? To váb-
bá: ta lál ha tunk-e re gi o ná lis kü lönb sé ge ket eb bõl a szem-
pont ból a kon ti nens vá ro sai kö zött?

– Az, hogy va jon von zó-e a vá ros vagy sem, rend sze-
rint meg oszt ja a min den ko ri köz vé le ményt. Köz is mert, 
hogy mi lyen nagy volt a vá ros el le nes ség, és az sem 
is me ret len, hogy a vá ros la kók ma guk is men  nyi re am bi-
va len sek szok tak len ni a vá ros hoz va ló vi szo nyuk ban. 
Ez az ös  sze tett prob lé ma nem vi tat ha tó meg itt a ma ga
tel jes sé gé ben. Elég, ha an  nyit mon dunk, hogy a vá ros 
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a 19. és a 20. szá zad ban a mo dern ség és a modernitás 
szim bó lu ma és meg tes te sü lé se. Ilyen for mán a vá ros hoz 
va ló, sza vak ban ki fe je zett vi szo nyunk ban köz vet le nül 
ma gá hoz a modernitáshoz va ló vi szo nyunk nyer exp li cit 
meg fo gal ma zást. Azok, akik ilyen vagy olyan meg fon to-
lás ból el len sé gei a modernitásnak, rend re vá ros el le ne sek 
is egy szer smind. S eb be a kör be azok is be le tar toz nak, 
akik idõ vel csa lód tak a vá ros ban, akik el vesz tet ték ve le 
szem ben ko ráb bi il lú zi ó i kat, s mi u tán mély sé ge sen el ide-
ge ned tek tõ le, min denáron meg is kí ván ják a vá rost ta gad-
ni. Bi zo nyos ér te lem ben a zöld moz gal mak ban ölt ez ma 
te võ le ge sen ala kot, de szin te az egész mo dern kre a tív 
kul tú ra a vá ros el le nes ség je gye it hord ja ma gán. A tár sa-
da lom kri ti ka vagy a de ka den cia szin te min dig nyílt vagy 
bur kolt vá ros el le nes ség is egyút tal.

Eb bõl ered, hogy a vá ros a mo dern fo gal mak sze rin-
ti, va gyis az in di vi du á lis sza bad ság pa ra di cso mi vi lá ga, 
amely az ez zel a sza bad ság gal szük ség kép pen együtt já ró
ne ga tí vu mok (ato mi zá ló dás, a szo li da ri tás ha nyat lá sa, a 
kö zöny) gyûj tõ me den cé je is egy szer smind. 

Az, hogy mi az iga zán von zó a mo dern (nagy)városban, 
nem más ban, mint a sza bad ság, a sok szí nû ség és a kre a ti-
vi tás va ló ban pá rat lan adott sá ga i ban je löl he tõ meg. Ami 
azon ban nem min den ki nek kí nál egy for mán fel hõt len bol-
dog sá got, hi szen so kan akad nak olya nok, akik a sza bad-
sá got is ten csa pás nak vé lik, ak ként élik át; s ahogy Erich 
Fromm nagy sze rû köny vé ben fel tár ta, a zsar nok ság nak 
va ló ki szol gál ta tott ság ba me ne kül nek elõ le. E te kin tet ben 
nincs ér tel me kü lönb sé ge ket ten ni a kon ti nens nagy vá ro-
sai kö zött: Bu da pest és Bécs, Ber lin és Pá rizs, és a sor 
még hos  szan foly tat ha tó, szin te tel je sen egy ívá sú ak. Ez 
azon ban nem je len ti, hogy ne len né nek köz tük oly kor 
szem be szö kõ gaz da sá gi, tár sa dal mi vagy po li ti kai és 
kul tu rá lis kü lön bö zõ sé gek. De mind ezen dif fe ren ci ák 
a nagy vá ros kö zös uni ver zu mán be lül jön nek lét re. Ez 
a nagy vá ros koz mo po li tiz mu sá nak dön tõ for rá sa, ami 
egyút tal a vá ros el le nes ség – na ci o na lis ta ethosz ál tal is 
fû tött – vi ru len ci á já nak szin túgy a fõ ki vál tó oka. Hadd 
em lé kez tes sek Bu da pest ese té re. A két há bo rú köz ti Bu da-
pest-dis kur zus ban akadt olyan, a ma ga ne mé ben jel leg ze-
tes vé le mény (Ka rá csony Sán dor volt a meg fo gal ma zó ja), 
amely azért tar tot ta koz mo po li tá nak (ma gyar ta lan nak) 
Bu da pes tet a du a liz mus kö rül mé nyei közt, mert sok nem-
ze ti sé gû bi ro da lom kon tex tu sá ban vált az zá, ami; és azért 
fû zött nagy re mé nye ket a vá ros meg ma gya ro so dá sá hoz a 
Hor thy -kor kö rül mé nyei közt, mert im már egy nem zet ál-
lam fõ vá ro sá nak a szint jé re zu hant vis  sza. 

Az eset két szem pont ból is be szé des pél da. Pél da ar ra, 
hogy men  nyi re dön tõ a kü lön bö zõ sé gek lét re jöt te szem pont-
já ból, hogy bi ro dal mi vagy tisz tán nem zet ál la mi kon tex tus-
ban fo lyik-e a vá ros fej lõ dé se, kü lö nö sen a nagy vá ros ok kép-
zõ dé se. S pél da ar ra, hogy dön tõ kü lönb sé ge ket okoz hat a 
po li ti kai kör nye zet ma ga. Ber lin egé szen más ké pet mu ta tott 
a né met nem zet ál lam 1918 elõt ti, va gyis a vilmosi kor szak-
hoz kö tött kö rül mé nyei kö ze pet te, mint az ún. weimari idõ-
szak ban, te hát az 1920-as évek ben, majd pe dig a hit le ri idõk-
ben. Ber lin idõ ben fe let tébb vál to zó ka rak te re, mely vá ros nak 
1945 után megint rop pant ér de ke sen ala kult a to váb bi sor sa 
(Nyu gat-Ber lin, Ke let-Ber lin, majd az új ra egye sült Ber lin),
mond hat ni paradigmatikus pél dá val szol gál a vá ros és köz vet-
len po li ti kai kör nye ze te szo ros köl csön ha tás ára.

– Olyan is mert szer zõk, mint Georg 
Simmel, Alfred Schütz, vagy akár Lyn 
Lofland, igen ér zék le te sen írtak a nagy vá ro-
si em ber rõl. Még is mit je len tett ez a fo ga lom 
a 19. szá zad má so dik har ma dá ban, és meny-
 nyi ben kü lön bö zött ez a ka rak ter a né pes ség egé szé tõl, 
il let ve a meg elõ zõ kor szak ok em be ré tõl?

– Simmel, Schütz és nyo muk ban még so kan má sok
nagy buz ga lom mal fe dez ték fel a nagy vá ro si em ber 
sa já tos ka rak ter vo ná sa it, amit úgy ír tak le, mint ami ben
meg tes te sül ni lát szik a mo dern sze mé lyi ség. Az elõ zõ ek-
ben mon dot tak ból köz vet le nül adó dik, hogy a nagy vá ro si 
em ber pszi ché je mint egy mo del le zi a mo dern em ber lel ki
és in tel lek tu á lis al ka tát, a ben ne le ját szó dó fo lya ma to kat. 
A do log pi kan té ri á ja, hogy en nek a je len ség nek a fel tér ké-
pe zé se a ku ta tó el me iden ti tás-ke re sé sét is ma gá ba öle li: 
az a vá ros ku ta tó, le gyen bár szo ci o ló gus, pszi cho ló gus, 
ant ro po ló gus vagy ép pen tör té nész, aki a mo dern vá ro-
si em ber karakterisztikumát fir tat ja, ön nön ma gát te szi 
meg e vizs gá lat so rán ku ta tá sa tár gyá vá. Az kel ti fel az 
ér dek lõ dé sét, hogy mi lyen õ ma ga, hi szen a tu do mány 

és a mo dern kul tú ra lé nye gé ben min dig és min den hol a 
nagy vá ro si kö zeg ben élõ nagy vá ro si sze mé lyi sé gek el me-
mû kö dé sé nek az ered mé nye. Ez ab ból is adó dik, hogy 
a mo dern kul tú ra fõ in téz mé nye sü lé si te re a nagy vá ros 
(egye tem, aka dé mia, könyv ki adás, fo lyó irat ok, ga lé ri ák, 
hang ver seny ter mek stb.). Ön is me ret és vá ro sis me ret 
ilyen for mán szo ro san ös  sze függ egy más sal, mint ahogy 
a vá ros el le nes ség és az ön gyû lö let közt is el tép he tet le nül 
szo ros a kap cso lat. Ez, más ként szól va, a pol gár men tá-
lis vi lá ga, hi szen csak (vá ro si) pol gár ként te he tünk szert 
tel jes mér ték ben ezen am bi va lens ta pasz ta la tok ra és 
in tel lek tu á lis él mé nyek re. Ar ra a kér dés re, hogy mi ben
tér el a vá ro si em ber ka rak te re má so ké tól (min de nek elõtt 
a fa lu si a ké tól), rö vi den és né mi leg szimp li fi ká ló mó don 
azt vá la szol hat juk: ab ban, hogy nagy el len té tek egyide jû 
be fo ga dá sá ra vá lik ké pes sé az em ber, ha vá ro si ként és pol-
gár ként per ge ti le az éle tét.

– A vá ros la kó pol gár vi szo nya a ge ne rá ci ók hoz, a 
ne mek hez, a más tár sa dal mi stá tu sú ak hoz mi ben kü lön bö-
zött a vi dé ki tár sa da lom tag ja i tól? Az nyil ván va ló, hogy 
a 19. század utol só har ma dá ban be kö vet ke zett erõ tel jes 
vá ro si né pes ség rob ba nás nem a ter mé sze tes sza po ro dás 
kö vet kez mé nye. A ha gyo má nyos és egy más tól is kü lön bö-

Szamódy Zsolt fotója
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zõ be ván dor ló fa lu si cso por tok mi kép pen 
vál tak men tá li san is vá ros la kó vá? Gon do-
lok itt el sõ sor ban a tér hasz ná lat meg vál to-
zott vol tá ra, vagy akár a test kul tu szá nak új 
meg je le né sé re.

– Sú lyos kér dés, hol a he lye eb ben a kép let ben a vá ros-
ba foly to no san be áram ló em ber tö me gek nek, men  nyi ben 
vá ro si ak õk, és men  nyi ben még fa lu si ak. Csá bí tó len ne 
hos  szan is mer tet ni azt a sok ér de kes szo ci o ló gi ai és 
tár sa da lom tör té ne ti ku ta tá si ered ményt, amely en nek a 
kér dés nek a kap csán már ed dig is meg szü le tett. A vá ro si 
fa lu si ak (Urban villagers, ahogy egy ne ve ze tes szo ci o ló gi-
ai mun ka már a cí mé ben is hir det te) je len tõ sé ge ne he zen 
túl be csül he tõ tár sa dal mi tény. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a 
vá ros ideáltipikus ké pe, ami rõl az ed di gi ek ben a leg több
szó esett, ko moly re ví zi ó ra szo rul, mi dõn a vá ros tár sa-
dal mi va ló sá gát mikrovizsgálatokra sza ko so dott esz kö-
zök kel kezd jük el meg vi lá gí ta ni. Ki de rül, hogy szó sincs 
tel je sen ato mi zá ló dott nagy vá ro si tö meg tár sa da lom ról, 
ha nem sok kal in kább szû kebb szo li da ri tá si kö zös sé gek 
kong lo me rá tu ma ként kell ma gunk elé kép zel ni a tel jes
vá ro si uni ver zu mot. Ami épp úgy lét re jö het la kó he lyi-
szom széd sá gi, mint mun ka he lyi vagy sza bad idõ-el töl té si 
és még sok egyéb szer ve zõ elv ér vé nye sü lé se ré vén egy-
aránt. Ami kor, egye bek közt, a tér hez va ló gya kor la ti 
vi szony tük ré ben ér té kel jük a vá ro si a kat akár a je len ben, 
akár a kö ze li és a va la mi vel tá vo lab bi múlt ban, ak kor is 
tisz tán meg mu tat ko zik, hogy mi lyen nagy a kü lönb ség a 
vá ro si as ság mér té ké ben a vá ros egyes la kói kö zött. Egy 
még pub li ká lat lan írá som ban a tö meg köz le ke dé si esz kö-
zök, min de nek elõtt a vil la mos bu da pes ti hasz ná la tá nak 
a tár sa da lom tör té net ét vizs gál tam a 20. szá zad kez de te 
és a har min cas évek kö zött. Ki de rült, hogy az iga zán
vá ro si as (mond hat nánk: pol gá ri as) vil la mos-hasz ná lók, 
akik a nagy kör úti vil la most vet ték ru tin sze rû en igény be, 
me rõ ben más tár sa dal mi cso por to kat fed tek, mint akik 
a kül vá ros ok ban él ve tö meg köz le ke dé si esz köz re sem 
igen ül tek, hi szen (ipa ri) mun ka he lye ik hez kö zel lak va 
rend sze rint gya log köz le ked tek. Az ak ko ri elõ vá ros ok ból 
be já ró mun ká sok vagy az egyéb mun ka vál la lók pe dig 
nem a vil la most, ha nem a vas utat (min de nek elõtt a HÉV 
já ra ta it) ré sze sí tet ték elõny ben. Már a ko ra be li dis kur zus 
is fel fi gyelt a köz le ke dé si esz kö zök hasz ná la ta ál tal struk-
tu rált tár sa da lom lé te zé sé re, amely leg alább olyan je len tõ-
ség gel bírt, mint az, hogy ki mi bõl élt, men  nyit ke re sett és 
ho gyan la kott. A bu da pes ti ek nagy ré sze te hát nem ki fe je-
zet ten bu da pes ti ként él te a min den na pi éle tét, leg alább is 
nem olyan ér te lem ben vált nagy vá ro si em ber ré, ahogy 
kí vül rõl te kint ve el vár ha tó lett vol na.

– Vis  sza tér ve az ott ho nos vá ros fo gal má hoz: mit 
je len tett ez az ér zés Ma gyar or szág kü lön bö zõ ré sze in? 
Szü lõ vá ro sun kat, Gyõrt jól is mer ve egy ér tel mû en lát juk, 
hogy meg je lent az igény a te le pü lés men tá lis fel épí té sé re. 
Fon to sak a há zak, a te rek, a föld raj zi kör nye zet, de még 
inkább a meg él he té si le he tõ sé gek. Az ott ho nos ság ér zé se, 
a vá ros „lel ke” azon ban még en nél is je len tõ sebb. Gyõr-
ben az 1800-as évek kö ze pé tõl leg alább két em ber öl tõn 
át érez he tõ volt a ke res ke dõ vá ros, a mo dern ipar vá ros 
(ez nem azo nos az 1950–60-as évek gyár vá ro sá val) „lel-
ki meg kom po ná lá sa”. A töb bi vá ros ban érez he tõ volt-e 
va la mi lyen ha son ló ten den cia? To váb bá az is ér de kel 

ben nün ket, hogy nap ja ink meg vál to zott vi lá ga men  nyi re 
tá masz ko dik az elõ dök ál tal fel hal mo zott ér té kek re?

– A nagy vá ros fo gal má hoz kö tött vá ros ke rült ed dig 
leg in kább szó ba, ho lott a vi dé ki ség, a vi dé ki vá ro si lét épp-
oly fon tos kér dés, rá adá sul kü lön mi nõ sé get is ké pez. Itt 
sem árt azon ban el osz lat ni egy gya ko ri és na gyon is ké zen-
fek võ fél re ér tést: ne ve ze te sen, hogy egy sé ges je len ség rõl 
van vagy le het ez eset ben szó. Ahogy te hát a nagy vá ros 
ese té ben is dif fe ren ci ált kép pel van dol gunk, a vi dé ki 
vá ro sok múlt ja és ta lán a je le ne sem gyö mö szöl he tõ be 
min den to váb bi nél kül egy azon fo gal mi rub ri ká ba. 

Ma gam egy kö ze pes mé re tû al föl di pa raszt vá ros-
ban nõt tem fel, ezért kel lõ en ér zé keny vol tam a vi dé ki 
nagy vá ros va ló sá ga iránt, ami szá mom ra so ká ig a kö ze li 
Sze ged ben tes te sült meg, majd ab ban a má sik al föl di met-
ro po lisz ban, ahol az egye te mi éve i met töl töt tem. Idõ vel 
egy re több szál lal kö tõd tem egyik-má sik du nán tú li kö zép-
vá ros hoz is, és így ha ma ro san rá kel lett jön nöm, hogy alig 
em lé kez tet nek szü lõ vá ro som ra. Ezért is oly meg té vesz tõ 
te hát a vi dé ki ség kö zös és osz tat lan cím ké je, ami leg föl-
jebb a Bu da pest kont ra vi dék vi szony la tá ban bi zo nyul hat 
ér vé nyes igaz ság nak.

Egy to váb bi prob lé ma a mé re tek kü lön bö zõ sé gé bõl 
fa kad. Ne ve ze te sen ab ból, hogy ál lí tó lag egye dül csak 
a kis mé re tek biz to sít ják az ott ho nos ság él mé nyét, és 
min den gran di ó zus nak tar tott (vá ro si) kör nye zet már 
ele ve az ott hon ta lan ság at mosz fé rá ját áraszt ja ma gá ból. 
Hadd mond jak en nek most né mi leg el lent. A pop pe ri 
falszifikáció bi zo nyí tá si el já rá sát al kal maz va, ha igaz, 
hogy lé te zik bu da i ság, pes ti ség és még sok eh hez ha son ló 
bu da pes ti lo kál pat ri o tiz mus, ak kor nem ra gasz kod ha tunk 
to vább az egye dül csak a kis vá ros ban fel lel he tõ vá ro si 
ott ho nos ság ér zés köz ke le tû dog má já hoz. Kü lö nö sen, 
ha te kin tet be ves  szük még, hogy lé te zik kis vá ro si el ide-
ge ne dett ség-ér zés is, ami nek szám ta lan iro dal mi meg fo-
gal ma zá sa fo rog köz ké zen. S még va la mi: va jon a hely 
(a vá ros) modernitása (ipa ro so dott sá ga, inf rast ruk tu rá lis 
fej lett sé ge) for dí tott arány ban áll ezen hely pat ri ar chá lis 
at mosz fé rá já val? Az az: mi nél „el ma ra dot tabb” egy vá ros,
an nál ott ho no sabb is egyút tal a ben ne élõk szá má ra? 

Ez a kér dés, amely gyü möl csö zõ hi po té zis is le het ne 
egy jö võ be li ku ta tás ban, szá mom ra to vább ra is el dön-
tet len ma rad. Nem va gyok ben ne egé szen biz tos, hogy 
a vá lasz tel jes mér ték ben iga zol hat ná majd az elõ ze tes 
vá ra ko zá so kat. Hi szen ko ránt sem ma gá tól ér te tõ dõ, 
hogy az ott ho nos ság ki zá ró lag a ha gyo má nyok ere jé-
vel tart ha tó fenn vagy te remt he tõ meg, mely ha gyo má-
nyok egyéb ként is ne megy szer te rem tet tek (ki ta lál tak, 
új ból élet re kel tet tek). S mi lyen gyak ran ma rad nak 
rá adá sul par la gon a lap pan gó ha gyo má nyok! Egy 
szó mint száz, túl sok a kli sé és a pusz tán csak az 
elõ í té le te ken ala pu ló el kép ze lés mind a vá rost, mind 
pe dig a vá ro si a kat il le tõ en. Ami ben per sze né mi leg a 
tu do mány is lu das, ha nem több re, csu pán a „köz tu dott 
dol gok” iga zo lá sá ra vál lal ko zik, mint te szi sok eset-
ben a hely tör té net ként mû velt vá ros tör té net, il let ve a 
szo ci o ló gi ai té zi se ket il luszt rá ló „ma gas röp tû” vá ros tu-
do mány. Ho lott épp a tu do mány ban szun  nyad az a ki vé-
te les le he tõ ség, hogy úgy kép zel hes sük ma gunk elé a 
vá ros múlt ját és je le nét, ahogy azt a ben ne min dig is 
tes tet öl tõ sok szí nû ség jog gal meg kö ve tel he ti.


