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„A város az a világ, amelyet az ember 

a maga számára épít” 

(W. Schneider, 1973) 
 



Vázlat 
 

 

1. Tér és idő (modern és posztmodern) 

2. „Tér – fordulatok”  értelmezése 

3. Városi „tér – fordulatok” 

4. Kutatási példák  

 

 

 



Tézisek 

Tér – fordulatok értelmezése 

 Térbeli fordulat: A tér a társadalom önállóan ható 

   konstitutív tényezője 

   
Kulturális fordulat:  A társadalom kulturális  

  hátterének magyarázó ereje van!   

VÁROS 

A város a társadalom laboratóriuma (H. Lefebvre 1972) 



Modern – posztmodern 

J. W. Chapman (1872) Régiségek boltja        

J. Baudrillard: The „form” by hypermarket  

can thus help us understand what is mean 

by the end of  modernity 



Városi „tér – fordulatok” 

•  „Tér – fordulat” 1. Heteropolis és heterotópia 

• „Tér – fordulat” 2. Városi szövet  

fragmentálódása (pl. city) 

• „Tér – fordulatok” 3. Megélt ünnep és közterek 



Városi  tér – fordulatok 1. 
Heterotópiák a városban 

Új térszemlélet a városokban: az épületek már nem a 

város részei. Különálló terek (M. Foucault) 



Városi  tér – fordulatok 2.  

Hagyományos városszerkezet átalakulása  

Társadalmi térhasználat átalakulása 

Városszerkezet fragmentálódik !  



City éjszakai forgalma  

(2010 október) 

City új határai (2006) 

City szolgáltató funkciói (2010)  



Városi  tér – fordulatok 3. 
Közterek és megélt terek a városban 

Város és ünnep  

• Ünnepek és terek a sajtó tükrében 

Tartalom-elemzés 1980 – 2011 

• Kérdőíves felmérés (2011) 

Tartalom–elemzés, szófelhő 

 



Városi  tér – fordulatok 3. 
Média és május 1. 

Sajtóelemzés 

Május 1-je jelentősége a magyar napilapokban 

       Magyar Nemzet és Népszabadság (1980-2010) 

 

Tartalom-elemzés  



A Népszabadság 
és Magyar Nemzet 
napilapok alapján 
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Nevezzen meg három dolgot / fogalmat 

ami Önnek május 1-ről eszébe jut!   





Népszabadság 



Magyar Nemzet 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

 


