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A műit antropológiai megközelítése, a szociális vagy kulturális antropológia 
fogalmainak (és technikáinak) a társadalomtörténetbe történő' behatolása nem 
pusztán tematikai és módszertani gazdagodásként értékelhető. Történetírásunk
ban ma észlelhető élénk érdeklődés az antropológia elméletei és kutatási eszkö
zei iránt egyúttal reakció is az 1960-as és 1970-es években dívott strukturális- 
kvantitatív, társadalomtudományos irányultságú „új történetírás”-ra. Sokakban 
keltett csalódást a történetírás „szigorúan tudományos” művelési módja, mely
nek olyan öntudatos hirdetője említhető meg itt, mint az amerikai ökonometria 
egyik legkitűnőbb képviselője, Robert William Fogéi.1 Az illúziók kezdődő 
szertefoszlása ugyanakkor felszabadította az utat a hermeneutika iránti fokozott 
igények előtt és mindinkább terjedt az a nézet, hogy a humaniórák, így a 
történetírás is nem a „tudományos”, hanem a beleélő-belehelyezkedő megisme
rési metódus alkalmazására predesztináltak. Az ún. történeti antropológia2 nö
vekvő divatját az is elősegítette, hogy a történészek egy csoportja mind nagyobb 
érdeklődéssel fordult a mindennapi élet tartalma, múltbéli jelentése felé, ezzel 
egészítve ki a strukturális-kvantitatív vizsgálatokban mindig is előtérbe állított 
tematikát, az átlagemberek (és kisebb-nagyobb csoportjaik, közösségeik) társa
dalomtörténetét. Ez az utóbbi, a gyakran „új társadalomtörténetnek” nevezett 
megközelítés elsősorban azokra a struktúrákra és folyamatokra kérdezett rá, 
amelyek révén osztályokba sorolhatta, a társadalmi hierarchia ilyen-olyan elvek 
alapján megkonstruált rendszerében elhelyezhette a múltban élt egyes egyéneket 
és közösségeiket. A vele szemben ellenlábasként fellépő „narratív” társadalom- 
történet, így a történeti antropológia is a mindennapi élet apró, módfelett triviális 
eseményeire koncentrál és különösen nagy érdeklődéssel fordul az átlagembe
rek történetileg specifikus érzelemvilága, értékrendje és gondolkodásmódja 
felé. Leegyszerűsítve úgy is kifejezhetnénk a kétfajta történészi beállítottság 
közti különbséget, hogy amíg a „társadalomtudományos” történetírás az embe
rek és csoportjaik strukturális helyét igyekezett -  nemegyszer fáradságos kvan
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titatív technikák alkalmazásával -  meghatározni, addig a narratív hajlamú tör
ténészek újabban főként arra kíváncsiak, hogy maguk az emberek hol határozták 
meg ezt a helyet, s hogyan vélekedtek az őket környező természeti és társadalmi 
környezetről, benne saját magukról.

Önkéntelenül felmerül a kérdés: vajon egy ennyire mindennapi és banális 
probléma alkalmas-e egyáltalán a magasabbrendű, a tudományos megismerés
re? Husserlre (és részben még Max Weber-re is) hivatkozva, Alfred Schütz 
mutatta ki a tudományos és a mindennapi megfigyelés-megismerés eltérő ter
mészetét, valamint elkerülhetetlen kölcsönhatásukat. A társadalomkutató főleg 
abban különbözik a mindennapi megfigyelőtől -  hangsúlyozta Schütz - , hogy 
„számára, lényegi szükségszerűségénél fogva nem létezik készen talált környe
zet". Majd így folytatja: „A tudományos ítéletalkotáson belül semmiféle előfel
tevés és előzetes adottság sem fogadható el egyszerűen meglevőnek (schlicht 
vorhanden) és további magyarázatra nem szorulónak... Ennélfogva minden 
társadalomtudománynak, így a megértő szociológiának is elsődleges célja, hogy 
a lehető legvilágosabbá tegye és kifejtse mindazt, amit a társadalmi világban élő 
emberek rendszerint erről a világról gondolnak.”3

Ám túl a filozófiai fenomenológia gondolatmenetén, minden olyan törekvés, 
amely a mindennapi élet „szövegét” alkotó trivialitások rekonstruálására és 
megértésére irányul, rendkívüli nehézségekkel találja magát szemben, sőt oly
kor e vállalkozás reménytelennek is tűnik. Ennek az az oka, hogy a kutató 
nemegyszer közvetlen részese annak a hagyománynak és kulturális érzékeny
ségnek, amely formálta és meghatározta azoknak az embereknek az értékeit és 
magatartását, akik vizsgálatának a tárgyai. A jelzett nehézségeket még növeli, 
hogy amikor à kutatás a viszonylag közeli múltra irányul, ez a „kulturális 
közösség” kutató és tárgya között még hatványozottabban fennáll.

Az egyedüli esélyt arra, hogy a trivialitásból, a mindennapiságból mint 
témából tudományt lehessen csinálni az adja, ha a tárgyat magát igyekszünk 
magunktól elidegeníteni. Mint Carlo Ginzburg kiemeli, az ekkor követett egye
dül helyes eljárás az, hogy az olyannyira triviális, magától értetődő és látszólag 
könnyen értelmezhető jelenségeket igyekezzünk enigmatikusan felfogni, úgy 
kezelve azokat, mint megmagyarázandó talányokat, mint teljesen érthetetlen 
emberi megnyilvánulásokat. Az általa javasolt kutatói attitűd a másság felisme
rése és tudatosítása iránti újfajta érzékenység kifejlesztésére alapozott beállító
dás, amely nem arra ösztönzi a kutató elmét, hogy azt keresse a múltban, ami 
hasonlít a jelenre, hanem hogy azt vegye benne elsősorban észre, ami a mássá
got, az eltérőt képviseli.4 Az ilyen ideálokat kergető történésznek ugyanakkor 
új paradigmára van szüksége és éppen arra, amit a kulturális antropológia kínál 
neki. A mindennapi élet apró eseményei és az annak szereplői fejében lévő 
gondolatok, a lelkűket kitöltő érzelmek világa iránt érdeklődő társadalomtörté
net számára azért fontos az antropológia, mert e tudomány fogalmi eszköztára, 
kutatási technikája éppen a kutatóétól gyökeresen elütő kultúrák rekonstruálá
sára és értelmezésére tűnik a legalkalmasabbnak.
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Ilyen okoknál fogva az archaikus törzsi kultúrák vagy az európai népi-pa
raszti szubkultúrák tudományos megközelítésére messzemenően alkalmassá tett 
kulturális vagy szociális antropológia szinte kincsesbányául szolgálhat a meg
értő társadalomtörténetírás számára. Hadd utaljak itt egyedül a Clifford Geertz- 
féle „sűrű leírás” koncepcióra, amely sokak szerint jól adaptálható megismeré- 
si-interpretálási metódus írott történeti források esetében is.5

II.

A modern kor, a 19. és a 20. század városait vizsgáló történésznek roppant 
kiterjedésű, hallatlanul népes és szociálisan módfelett kevert, nemegyszer kao
tikus települések képezik kutatásának tárgyát -  kivált, ha figyelmét a nagyváro
sok kötik le. Pusztán antropológiai szempontból, a városlakók közösségi visel
kedését és mentalitását alapvetően és legtartósabban meghatározó tény, hogy 
idegenek egymáshoz képest. Arról a helyzetről, amit az „idegenek idegenek 
között” kifejezés jelöl, Georg Simmel és a már idézett Alfred Schütz írt ma már 
klasszikusnak számító szociológiai esszéket. Simmel közismert és méltán híres 
„A nagyváros és a szellemi élet” című írásában azt a tézist állította fel, hogy a 
pénzgazdaság központjaiként s lerakataiként létrejövő nagyvárosok lakói az 
ingergazdag és túlracionalizált városi tömegtársadalomban lelkileg fásulttá vál
nak. Ez a blazírtság az ára az egyéni érvényesülés sikerének, amely nem mély 
érzelmi kapcsolatot kíván előfeltételül, hanem maximális racionalitást. Mint 
írja: „a nagyvárosi ember... szíve helyett a fejével reagál, amely megvédi külső 
környezete fenyegetően áradó folyamataival és ellentmondásaival szemben. A 
lelki kiváltságok helyébe megnövekedett tudatossága lép. A nagyvárosi életfor
ma alapját képezi a felfokozott tudatosságnak és az értelem fölényének minden 
nagyvárosi típusú emberben.”6 S mindez miért? „A sok ember együttléte” 
következtében a nagyvárosi típusú társas kapcsolatok fölöttébb változatosak és 
összetettek, ráadásul a szükségletek kielégítését maradéktalanul a piac személy
telen mechanizmusa látja el. A kettő együtt eredményezi, hogy a nagyvárosi élet 
mechanizmusa elképzelhetetlen az összes cselekvés pontos összehangolása 
nélkül, ami komolyan befolyásolja az élet stílusát és a lelki beállítottságot. „A 
precizitás, a kiszámíthatóság és az egzaktság a nagyvárosi lét komplexitásánál 
és kiterjedtségénél fogva beépül az életbe, és a legbensőbb módon kapcsolódik 
a pénzgazdálkodáshoz és a szellemiséghez.”7

Schütz, aki implicite osztotta Simmel elgondolását a modern városi élet 
túlzottan intellektuális, szélsőségesen racionális követelményrendszerérői, a 
problémának két alappontjára fordította figyelmét: 1. arra a helyzetre, amikor 
az „idegen” igyekszik integrálódni egy már megállapodott csoportba; 2. arra a 
helyzetre, amikor ez az integrálódási törekvés -  az előbbi esettel ellentétben -  
kudarcba fullad és az egyén marginális pozícióba kerül. Az idegen paradigmája 
és azon belül az a probléma, hogy az idegen asszimilációs igyekezete eredmé
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nyes vagy sikertelen, Schütz számára alkalmat nyújt arra, hogy feltárja az 
integrálódásra vágyó individuum és az őt befogadni kész vagy a közeledés elöl 
éppenséggel elzárkózó csoport „tudását”, egymásról kialakított tapasztalatát.8

Elhagyva most már a steril elmélet magaslati pontját, az „idegenek világá
nak” történeti értelmezése empirikus bizonyosságok keresésére ösztökéli a 
kutatást. Ez a törekvés szülte azokat a történeti-fogalmi keretben kifejtett elmé
leti sémákat, amelyek a modern város egyik döntő differentia specifica-jának 
tekintik az élet magán- és közszférára történő egyértelmű szétválását. A még 
térbelileg is nyomon kísérhető folyamat9 jelentőségének a tudatosítása eredmé
nyeképpen a 18-20. századi nagyvárosok antropológiai megközelítése is rende
ző elvül fogadta el az élet eme kettősségét. Hiszen az idegen, ahogyan Lyn 
Lofland fogalmaz, az az egyén, aki személyében a többiek előtt ismeretlen, de 
vizuálisan hozzáférhető és az idegeneknek ez a világa a város közterein konsti- 
tuálódik. Köztéren pedig azt kell érteni, ami elvileg és jogilag mindenki számára 
korlátlanul hozzáférhető, birtokba vehető és a céljaira használható. Ennek meg
felelően a magántér, a magánszféra eggyé válik a családi intimitással, az otthon 
privát terével és világával.10

Az idegenek fogalmi bázisán nyugszik az 1970-es években napvilágot látott 
két talán leghatásosabb elméleti konstrukció. Közülük az első Lofland nevéhez 
kapcsolódik. Már idézett könyvében kifejti, hogy az idegenek számának szaka
datlan növekedése, valamint a városi társadalom fokozódó összetettsége, a 
városi élet sokfunkciós jellegének az erősödése következtében mélyrehatóan 
átalakult a nyilvános emberi viselkedés értelme és jelentése, változott e viselke
dés észlelésének módja és tartalma. A változás lényege az, hogy a városlakók 
újfajta módon kezdik rendszerezni a városi népességet, az idegeneket. Lofland 
elméleti sémája szerint a városi élet a preindusztriális korban bizton hagyatkoz
hatott a rendszerezés, valójában a tájékozódás, az eligazodás során a külső 
megjelenés jeleire (appearential ordering). Ami, írja, „biztosítja számunkra, 
hogy sokat megtudjunk az idegenről, akire ránézünk, mert viszonylag megbíz
ható pontossággal ’elhelyezhetjük’ őt puszta testi megjelenése, a ruházata, 
frizurája, sajátos jegyei stb. alapján”.11 E jellegzetesen antropológiai gondolko
dásmód hátterében a kultúrának és a társadalomnak kommunikációs rendszer
ként való felfogása áll. Ennek értelmében a kultúra a maga egészében voltakép
pen nyelv, melynek grammatikáját azok a szabályok képezik, amelyek előírják, 
de legalábbis befolyásolják, hogy hogyan étkezzünk, mit és hogyan hordjuk 
magunkon; de nemcsak nyelv, hanem a „jelek rendszere” is egyúttal, amely 
szövegként „olvasható”, megfejthető. A jelek, amelyek jelentésének megfejté
sére vállalkozik a kutató, változnak az időben, a térben, de attól függően is más 
lehet a jelentésük, hogy hol, milyen szituációban használják őket; ugyanakkor 
a velük élő egyén maga is átalakíthatja azokat, de persze a jelek bizonyos 
értelemben szintén manipulálhatják használóikat. A kultúrának mint kommuni
kációnak a fogalma azzal az előnnyel jár, hogy feltárhatjuk a specifikus „szö
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vegek” közötti kapcsolatokat és kölcsönhatásukat azzal a társadalommal, amely 
megalkotta majd több-kevesebb intenzitással használta is ó'ket.12

Visszatérve Lofland gondolatmenetéhez, szerinte a modern ipari város meg
jelenésével az osztályozásnak merőben új válfaja kezdett meghonosodni, ame
lyet ő a térbeli elrendezés kifejezésével jelöl. Ez a metódus, írja, „lehetővé teszi 
számunkra, hogy sokat megtudjunk az idegenről, akire ránézünk, mert sokat 
tudunk arról, hogy egy bizonyos térbeli helyen várhatóan ’kit’ találhatni”.13 Az 
idegeneknek a boldoguláshoz, az élet kiismeréséhez nem elegendő többé a 
puszta vizualitás, a belőle fakadó „tudás”; nem kellően hatékony többé önma
gában a gyakorlott szem, az „iskolázott” tekintet, hogy orientáljon bennünket a 
nagyváros személyesen ismeretlen lakóinak identitása felől. A test külső meg
jelenésének, mint jeleknek az alapján nem érthető („olvasható”) többé megnyug
tatóan a város „szövege”; fel kell azt váltani annak szüntelen megfigyelésével 
és kellő tudatosításával, hogy mi a dolgok (és az emberek) térbeli rendje és 
helye, hogy az ilyen és ilyen identitású (társadalmi állású) egyének és csoportok, 
vagy ez és ez a tevékenységi forma hol is helyezkedik el a város térképén.

Szinte Lofland könyvével egyidőben jelent meg a szintén amerikai Richard 
Sennett sokat idézett műve, ,A közember hanyatlása”.14 Lofland többé-kevésbé 
városantropológusként nyúlt a témához, jóllehet történeti tipológia alkotására 
törekedett, Sennett viszont elsősorban historikusként vetette föl a közszféra 
problémáját. Előadásában, a nyugati városi (nagyvárosi) világ a 18. században 
és kivált, a 49. század folyamán olyan folyamaton ment keresztül, amely a 
szociabilitással teli köztér helyébe a szigorúan ellenőrzött és visszafogott, 
erősen redukált szociabilitásnak teret adó közszférát állította. Ennek az átalaku
lásnak a keretében a személyiség merőben új kódja vált ismertté -  állítja Sennett 
- , amely szokatlan és új szabályt irányzott elő a nyilvános viselkedés számára. 
Ezek az új szabályok, amelyek időben elsőként olyan metropoliszokban terjed
tek el, mint Párizs és London, mindenekelőtt az önuralom és a passzivitás 
imperatívuszát tekintették fő értéknek. Sajátos szereposztás alakult ki, melynek 
egyik oldalon a hivatásos előadó, másik oldalon a passzív megfigyelő, a csak 
szemlélődő felel meg. Az utóbbi a többség, az idegen „normális” állapota, 
melynek viselkedési szabálya, vagyis a „kódja” a minimális részvétel és az 
önmegtartóztató fegyelem elfogadtatására szólít fel.

A nyilvános viselkedésnek ez az új kódja ugyanakkor közvetlenül hordoz 
magában társadalmi jelentést: tipikusan polgári, ha úgy tetszik középosztályi, s 
ezen túl jellegzetesen férfi „tulajdonságként”, rájuk alkalmazott mérceként és 
minősítésként hódít teret. E viselkedési mód szabályainak a lelki elsajátítása és 
rutinszerű alkalmazása különösen alkalmas volt a férfi és egyúttal polgári-kö
zéposztályi felsőbbrendűség kinyilvánítására és öntudatos vállalására. Ezért, 
pontosabban ilyen alapon lehetett barbárként, civilizálatlanként szólni a váro
sokba tóduló munkástömegekről, és ez a fajta morális felsőbbrendűségi érzés 
indíthatta ezen osztályt arra, hogy elhivatottságot érezzen a városi tömegek, az
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„idegenek” morális megnevelésére, erőszakos eszközöktől sem visszariadó ak- 
kulturálására.

Mivel a kötetlen szociabilitás mindinkább eltűnik a nyilvános társas érintke
zésből -  véli Sennett - , egyre nagyobb mértékben válik azonossá a magánélettel, 
a családi léttel, az otthonnal: oda szorul vissza minden szociabilitás. Aminek, 
következésképpen, titkosnak, a nyilvánosság előtt rejtettnek kell lennie, utat 
engedve az intimitás misztifikálódása előtt.

III.

Távol áll tőlem a szándék, hogy azt sugalljam: a modern város történeti-ant
ropológiai megközelítésének egyedüli szemléleti kerete, kizárólagos rendező 
elve a köz- és a magán problematikája kell legyen. De bátran állítom, hogy ennek 
az analitikus megkülönböztetésnek, rendszerezési elvnek a birtokában sikerrel 
tűzhetjük ki célul, hogy a várost mint fizikai entitást (téralakzatot) és kulturális 
„műalkotást” (artifact), s egyúttal mint olyan terepet, melyen a legváltozatosabb 
emberi tevékenységek zajlanak egyidejűleg, valamint a legeltérőbb „ideológi
ák” (értékrendek, hitek, szimbólumok, rituálék) befolyásolják a véletlenszerűen 
egybeverődött városiakat -  tehát mindez rendszerként legyen bemutatható.

Igaz, Lofland vagy Sennett és bárki más nagyívű elméletei, fogalmi megol
dásai nem mindig, nem mindenhol igazolhatók a konkrét történeti vizsgálatok 
eszközeivel. Mégis, az ilyen többé-kevésbé spekulatív koncepciók elengedhe
tetlenek ahhoz, hogy egyáltalán megfogalmazhassuk kutatási problematikánkat, 
vagy előzetes hipotéziseket állítsunk fel a tárggyal kapcsolatban. Olyat, melyet 
az empirikus vizsgálódás során esetleg el kell majd vetnünk, vagy legalábbis 
alapvető pontokon módosítanunk, finomítanunk kell. Nem feladatom ezen a 
helyen bemutatni, hogy az esettanulmányok, a konkrét helyi vizsgálatok hol és 
mennyiben cáfolták vagy módosították Lofland vagy Sennett fő téziseit. Úgy 
gondolom, a történeti antropológia mint a várostörténet egyik lehetséges válfaja 
nem termelt még ki olyan mennyiségű és színvonalú könyet és tanulmányt, 
amely alapján ez a kritikai konfrontáció megnyugtatóan elvégezhető lenne. 
Különösen így van ez a modern kori városkutatás terén, viszont kedvezőbb a 
helyzet az azt megelőző évszázadok, a kora újkor viszonylatában.15

Még egyetlen metodológiai problémára kívánom felhívni a figyelmet, olyan 
kérdésre irányítva tekintetünket, amely rávilágít a történeti antropológiai meg
ismerés gyenge pontjaira.

Geertz emlékeztette kollegáit a tényre, hogy a zárt antropológiai leírásaikban 
szereplő adatok nemegyszer az ő saját konstrukcióik arra vonatkozóan, hogy 
mások, a megfigyeltek milyen elképzeléseket alakítottak ki maguknak magukról 
és tetteikről, vagy a terveikről. Ami abból fakad, hogy „annak legnagyobb 
részét, amire az adott esemény, szertartás, szokás, eszme vagy akármi más 
megértéséhez szükség van, mint háttérinformációt sejtetjük, mielőtt még köz-
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vétlenül magát a dolgot vizsgálnánk”.16 Hans Medick, miközben szélesebb 
érvényt tulajdonít a Geertz-féle „sűrű leírás”-nak, fölteszi a kérdést: hogyan 
alkalmazható ez a tudományos megközelítés történeti anyagra és a távoli múlt 
állapotaira? Ez a társadalomkutatói megismerési metódus ugyanis elválasztha
tatlan a résztvevő megfigyelés antropológusokra jellemző kutatói pozíciójától. 
Erre viszont a történésznek nincs semmilyen valóságos lehetősége. A két disz
ciplína e ponton nyilvánvaló alapvető különbözősége, véli a nyugatnémet törté
nész-antropológus, áthidalható lesz akkor, ha adott mikroközösségekre, falvak
ra, kisvárosokra, egyes gazdaságokra, egyéb gazdasági egységekre stb. 
igyekszünk minden elképzelhető történeti dokumentációt egybegyűjteni. Belő
lük, a teljes dokumentáció bázisán azután történeti mikroelemzések végezhetők, 
„így lehetővé válik, hogy a forrásokban található, gyakran meglehetősen sovány 
történeteket vastagabb, illetve sűrűbb leírásokká dúsítsuk. Legalább részben 
feloldható az egyes történeti források egymástól való elszigeteltsége, s ezzel az 
a szelektív látószög is eltűnik, amely a társadalomtörténeti forrásokra mint 
hatósági dokumentumokra keresztül-kasul jellemző...”17

Medick úagyon is vonzó elképzelésével az a fő gondunk, hogy szerzője 
feltételezi azt a ritkán megvalósuló ideális állapotot, miszerint ténylegesen 
összegyűjthető adott mikroszervezetre vonatkozóan az antropológus által besze
rezhető adatok teljességét megközelítő történeti dokumentáció. Holott erre a 
legritkább esetben nyílik mód, így nagyon kevés esetben tűzhető ki reális célként 
egy történeti „sűrű leírás” megvalósítása és a történeti hermeneutika empiriku
san alátámasztott művelése.18 Azt jelenti-e ez, hogy mindenestől le kell monda
nunk az antropológia széles körű történetírói alkalmazásáról? Úgy vélem nem, 
az viszont tagadhatatlan, hogy a történeti antropológia többnyire a nehezen vagy 
egyáltalán nem általánosítható partikularitások, s köztük különösen az extremi- 
tások, a peremjelenségek, a devianciák foglyává válhat. A szerencsésen gazdag, 
ám ismételten nem biztosított forrásadottságok véletlenszerűen előtérbe állíthat
nak jelenségeket, történeti állapotokat és összefüggéseket, amelyek szélesebb 
érvényessége felől nem lehet bizonyosságunk, mert empirikusan máshol és más 
időpontra vonatkozóan a jelenség nem vizsgálható. Nehéz Ladurie inkvizíciós 
jegyzőkönyvekkel „kikérdezett” okszitán falujához, a középkori Montaillou- 
hoz, vagy a 17. századi MacFarlane anglikán lelkész által feldolgozott, hihetet
lenül gazdag, folyamatosan vezetett, aprólékos naplójához fogható dokumentá
ciót találni, s különösen elképzelhetetlen, hogy tömegesen férhetnénk hozzá 
ilyen komplett „antropológiai” természetű forrásegyüttesekhez. A részlegessé
gekbe, a részletekbe temetkezés ellenszeréül ajánlani szokott, s a történeti 
antropológia számára receptként kínált összehasonlítás így nehezen lesz kiter
jeszthető és rendszeres gyakorlattá váltható.

A gyakran túl hézagos forrásanyag okolható azért is, hogy a történész 
kérdésföltevéseihez nem mindig találja meg a kívánt történeti adatokat, ám 
képtelen lemondani arról, hogy valamiféle választ találjon az izgató kérdésre. 
Ekkor szokott előfordulni, hogy saját -  döntően logikai, vagy analógiás módon
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konstruált -  értelmezésével helyettesíti az állítólag rekonstruált jelentést. Ilyen 
esetben nem az egyes eseményből magából fejti fel a neki tulajdonított értelmet, 
hanem tudományos absztrakció formájában jut el annak belátásához.

Saját kutatási gyakorlatomból véve a példát említhetem, hogy midőn azt 
vizsgáltam, hogyan és miért használták a protestáló munkások Budapest nagy 
útvonalait, reprezentatív „köztereit” politikai célokra a 19. és a 20. század 
fordulóján, magam is hitelt adtam azoknak a ma oly divatos történész magyará
zatoknak, amelyek az ilyen és hasonló eseményekben a városi köztér fogalmá
nak tudatos újradefiniálását vélik azonosítani. E koncepció szerint a munkások, 
vagy egyéb alsó társadalmi csoportok, ha nagy számban ellepik a nagyváros 
belső utcáit és egyéb köztereit és azt demonstráció céljaira időlegesen kisajátít
ják maguknak, végeredményben az állam, a városi hatóság, és az uralkodó 
társadalmi csoportok e térségek fölötti hatalmát kívánják felfüggeszteni és 
elvitatni. Ilyen értelemben ezek a kollektív akciók úgy is értelmezhetők, mint a 
társadalmi tér szimbolikus birtokbavétele és kisajátítása.19 Miért? Azért, mert 
ezeknek a tereknek ez a fajta használata, s éppen azoknak a társadalmi csopor
toknak a tagjai részéről történő kisajátítása nagyon is abnormális, mondhatnánk 
rendellenes; hiszen az valóban nem tartozik hozzájuk közvetlen módon, nem ott 
laknak, s az ezekben a városnegyedekben székelő munkahelyek, amelyek a 
közigazgatási és a politikai hatalomgyakorlás intézményeit, az anyagi hatalom 
szervezeti megfelelőit (bankok, kereskedőházak) jelentik, szintén nem az ő 
terrénumuk, hanem a föléjük rendelt társadalmi csoportok és intézmények 
fészkei. Ráadásul, gondoljunk most vissza Sennett tézisére, az a mód, ahogyan 
nyilvánosan megjelennek e számukra idegen, tőlük már korábban elidegenített 
köztereken, egyenesen kihívásként hat a nyilvános viselkedés polgári kódja 
értelmében, s önmagában már ez megszegi a „normális rend”-et. Hiszen soha 
nem téveszthetjük szem elől, hogy a normalités és a rend összetartozó fogalmak, 
melyeknek egyedül legitim jelentését a mindenkori hatalom határozza meg.

Aligha kétséges, hogy a most előadott interpretáció nagyon is hihetőnek, 
tudományosan igazolhatónak hangzik. Ám egy kérdés továbbra is megválaszol
hatatlan: vajon az érintett események résztvevői, kitervelő! és végrehajtói ma
guk is így gondolták ezt, ugyanígy tudatában voltak tettük értelmének, vagyis 
ugyanazt a jelentést tulajdonították banális cselekedeteiknek, mint amit a törté
nész utólag „beleolvas” viselkedésükbe? Ez a kérdés a korabeli résztvevők 
akkori interpretációja, esetleg interpretációi nélkül, azok ismeretének a hiányá
ban, egyszerűen megválaszolhatatlan. Márpedig ki dicsekedhetne a kollektív 
akciók történészei között azzal, hogy kellő számban hozzájutott olyan történeti 
forrásokhoz, melyekből közvetlenül derülne fény az érintett résztvevők foga
lomvilágára. S jóllehet e téren is vannak biztató kutatások,20 nem vitás, hogy a 
történészi munka sajátos forrásfeltételei gátlóan hatnak az anatropológiai mély
ségű „sűrű leírás” adaptációjára, vagy ahogyan Medick nevezi, a mikroanaliti- 
kus sűrű leírás programszerű megvalósítására.
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