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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés

A térbeli-anyagi világ az emberi társadalmiság nem elhanyagolható aspek-

tusa. Mégis: korábban sokan térbeli-anyagi viszonyok nélkül koncipiálták a 

társadalmiságot. S ha figyelembe is vették a teret, akkor pusztán az emberi 

cselekvések helyszíneként vagy embercsoportoknak otthont adó területként, 

ám nem a társadalmiság részeként. Azonban amennyiben a cselekvők tevé-

kenységük során maguk termelik a rájuk visszaható viszonyokat, úgy e szem-

lélet illuzórikusnak bizonyul. Az emberi csoportok és társadalmak materiális 

„környezete” nem csupán külső kontextus: a térbeli viszonyok társadalmi ter-

mékek, melyek (vissza)hatnak létrehozóikra.  

A térszociológiának az a célja, hogy értelmezze a társadalmak és a 

társadalmi csoportok „térbe gabalyodását”, „térbe szövődését”. A társadal-

mak terei nem adottak, hanem társadalmilag létrehozott objektiválódott vi-

szonyok, melyek észlelésére-értelmezésére nem valamely abszolút séma 

szolgál, hanem társadalmilag megformált kategóriák és képzetek. E 

belátások teljes kibontása, a bennük rejlő implikációk feltárása és belőlük 

fakadó konzekvenciák levonása a térszociológia feladata – még akkor is, ha 

a berögzült mindennapi képzetektől eltérő kép alakul ki tér és társadalom 

viszonyáról. Mindez a fundamentális térbeli viszonyok társadalomelméleti 

értelmezésének szükségességét jelzi. 

Az utóbbi években számos olyan társadalomtudományos elmélet és 

irányzat került az előtérbe, amelyek a tér és a térbeli jelenségek fontosságát 

hangsúlyozzák. A hálózati társadalom elmélete (Castells 2005 [1996]), a vi-

lágrendszer-elmélet (Wallerstein 2010 [2004]), a posztkoloniális elmélet 

(Castro Varela et al. 2009), illetve a különböző globális „tájképek” elmélete 

(Appadurai 1990) mind arra hívják fel – eltérő logikák alapján – a figyelmet, 

hogy a térbeliség viszonyainak elemzése elengedhetetlen. A legradikálisab-

ban a térbeli fordulat hirdetői fogalmazták meg ezt a követelést (vö. 

Bachmann-Medick 2009). Ez a szituáció, amelyben a szociológiát 

körülvevő szélesebb diszciplináris és interdiszciplináris környezet elenged-
hetetlenné látszik tenni a térbeliség problémájának komolyan vételét, a 

szociológiát is kihívások elé állítja. A térbeliség megfelelő elméleti 

konceptualizálása nem pusztán száraz teoretikus kérdés, hanem a jelen 

alapvető viszonyainak megértése, s így a szociológia kordiagnosztikus 

képességének megőrzése múlhat ezen. 



3 

2. A követett módszertan

A dolgozat a tér szociológia- és társadalomelméleti koncepcióinak értelmező 

rekonstruálására vállalkozik. E – módszerét tekintve leginkább szociológia- 

vagy fogalomtörténeti – rekonstrukciótól azonban nem csak az remélhető, 

hogy megmutatja, miként alakult és változott a tér/terek szociológiai elgon-

dolása, hanem az is, hogy láthatóvá válik: a térbeliség kérdése csírájában már 

régóta jelen van e tudományban. A vizsgálódás a szociológia- és társadalom-

elméleti koncepciókra fókuszál, ami miatt számos olyan releváns területtel 

nem tudott foglalkozni, amelyek szétfeszítették volna a dolgozat kereteit. Az 

empirikus szociológiai kutatások legfeljebb a szociológiaelméleti fejtegeté-

sek kontextusában fognak felmerülni. Hasonlóan: a kutatás koncepciójából 

adódóan nem volt lehetőség a szociológia és más diszciplínák térkoncepció-

inak szisztematikus összevetésére.1 

A szociológiai és térelméleti fókusz miatt el kellett hanyagolni az em-

pirikus kutatások területét és a nem szociológiai térelméleteket (pl. a társada-

lomföldrajzban, a kultúratudományban, a posztkoloniális elméletben, a poli-

tikatudományban vagy máshol). A vizsgálat tárgyának ilyetén korlátozása 

mögött nem az empirikus társadalomkutatás szükségességének elvitatása 

vagy az idegenkedés a rokon tudományoktól áll, hanem az az egyszerű belá-

tás, hogy a fogalmak tisztázása, kibontása és társadalomelméleti pozicioná-

lása egyrészt önértékkel bír, másrészt a kutatások és más tudományok is pro-

fitálhatnak belőle (ahogyan fordítva, az empirikus kutatások és a rokon disz-

ciplínák belátásai is megtermékenyíthetik a szociológiai elméleteket). 

Ily módon a dolgozat a térproblematika szociológia- és társadalomel-

méleti „kibontakozásának” történetét és módját kívánja nyújtani. A rekonst-

rukció során egy a tárgy szempontjából releváns megkülönböztetés, az ab-

szolutista és relacionalista koncepciók differenciáját is alkalmazásra került. 

E különbség a tér körüli fizikai és filozófiai vitákból ered, azonban a szocio-

lógiai irodalomban is alkalmazzák. A releváns szakirodalom alapján 

(Giddens 1995 [1984]; Löw 2001, 2008; Schroer 2006) megállapítható, hogy 

e dichotóm fogalmi pár tagjai milyen tartalmakat jelölnek szociológiai orien-

tációkként. 

1 Ám néhány ezzel kapcsolatos adalék található a térbeli fordulatra vonatkozó fejezetben. 
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Az abszolutista szociológiai megközelítések legkisebb közös nevezője 

az a vélekedés, hogy a földfelszín „természeti” vagy „fizikai” tere valós lé-

tező, amely tartalmazza az ettől elkülönülő létszféraként elgondolt társadal-

miságot. A tér a „tartalmai” számára semleges tartály. A fizikai abszolutiz-

musra jellemző dualizmus (tér versus anyag) tehát a fizikai/természeti tér és 

a társadalmiság elkülönülése formájában jelenik meg. A dualitás ezen általá-

nos szinten túl azt is jelenti, hogy különbséget tesznek a tér és másfelől az 

emberi testek, illetve a cselekvés között, hiszen az emberek a térben léteznek 

és cselekszenek (Löw 2001: 35). Továbbá, az álláspont szerint az emberek az 

euklideszi geometriát veszik alapul a térbeli tájékozódás során. 

Az abszolutista térfogalommal a szociológiában is egy a viszonyszerű-

ségre koncentráló elképzelés áll szemben. A relacionalista álláspont tagadja 

a tér és a társadalmiság dualizmusát: a teret társadalmi terméknek és – mate-

riális és szimbolikus, élő és élettelen – elemeinek viszonyrendszere által meg-

határozottként fogja fel. E felfogás értelmében nem is egy egységes tér vesz 

körbe minket, hanem különféle, egymással nem feltétlenül összhangba hoz-

ható létrehozott terek. Míg az abszolutista térfelfogás számára a földfelszín 

átfogó tere kisebb és egymást kizáró egységekre tagolható, addig a 

relacionális szemlélet az egymást átfedő tereket is ismeri. E gondolkodási ke-

retben az emberi tevékenység által viszonyszerűen összekapcsolódó materi-

ális objektumok jelentik a tereket. Végül, az ilyen típusú megközelítések el-

ismerik az euklideszi geometria fontos szerepét az észlelés során, ám nem 

zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy nem minden térérzékelés ily módon 

megy végbe. 

Az abszolutista felfogásnak vannak ugyan bizonyos előnyei, ám a dol-

gozat a relacionális felfogás hasznossága mellett teszi le a voksot. Tér és tár-

sadalmiság abszolutista kettéválasztásának eredményeképpen csak az egyik 

oldal válik szociológiailag relevánssá. Elsikkad tehát a tér társadalmi 

konstituálásának összefüggése: hogy emberi termék, amely visszahat létre-

hozói életére. A tere(ke)t ekkor holt, merev, statikus képződmény(ek)ként 

láttatják. Ez azért problematikus, mert a jelen térbeli viszonyai jóval túlmu-

tatnak ezen, s a tér inkább a dinamizmus tapasztalatát közvetíti. Könnyen el-

képzelhető, hogy a cselekvők számára valamely helyen akár több tér is jelen 

van, ez azonban elképzelhetetlen az abszolutista felfogásban. Hasonlóképpen 

elgondolhatatlan ott az, hogy ugyanaz a tér más és más emberek számára 
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másként épül fel: hogy nemcsak mást gondolnak róla, hanem fundamentáli-

san másképp konstituálják. Az abszolutista felfogás alapján nem lehetséges a 

tereket emberi cselekedetek eredményeiként rekonstruálni, így a terekért 

folytatott társadalmi harcok is nehezebben értelmezhetők. Az sem válhat fel-

ismerhetővé, hogy az emberek úgy is tudnak tereket alkotni, hogy e tér nem 

kötődik ahhoz az adott felülethez, amelyen az emberek éppen állnak (pl 

transznacionális terek). Az abszolutista térfelfogás megnehezíti a globálissá 

vagy hálózativá vált mindennapi élet és az alapvető élettapasztalatok megér-

tését. Ellenben a relacionális térfogalom képes számot adni a térbeli dinami-

kákról, a viszonyszerű elrendeződésekről. 

A szociológiában voltak és vannak kísérletek a relacionális térfogalom 

kidolgozására, azonban csak kevés modell teljesen következetes. A munka 

során a tárgy jelölte ki a vizsgálandó személyek és elméletek körét: a tér 

(múltbeli és jelenbeli)  szociológiaelméleti koncepciói kerültek rekonstruá-

lásra (Simmel, Durkheim-iskola, Elias, Goffman, Schütz, Foucault, Lefebvre, 

Bourdieu, Schwartz, Urry, Giddens, Löw). Minden szerző esetében kettős cél 

vezérelte a munkát: egyrészt részletesen rekonstruálni a térelméleteket, más-

részt e koncepciókat az abszolutista és relacionalista szembenállás tekinteté-

ben értelmezni. Természetesen nem szabadott ez utóbbi szempontot „rá-

húzni” az egyes elméletekre: mindegyiket önmagából kiindulva kellett felvá-

zolni annak érdekében, hogy aztán az abszolutista és relacionalista páros erő-

terében is értelmezhetővé váljanak. 

3. Eredmények

A munka eredményeként több szinten is jelentkeztek eredmények. Bizonyos 

eredmények, felismerések pusztán abból a tényből következnek, hogy elvég-

zésre került az elmélet- és fogalomtörténeti rekonstrukció (1), mások az ab-

szolutizmus–relacionalizmus-séma alkalmazásából (2), míg megint mások e 

séma korlátaira mutatnak rá (3). 

(1) A rekonstrukciós munka alapján kiderült, hogy a szociológia – né-

hány ezzel ellentétes vélekedéssel (vö. Läpple 1991) szemben – soha nem 

szenvedett teljes „térvakságban” vagy „térfeledésben”. A téma jelen volt már 

az alapítók egy részénél is. Igaz ugyan, hogy hozzávetőlegesen a huszadik 
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század harmadától csökken a fontossága (s korábban sem volt központi je-

lentőségű), ám a hatvanas évek második felétől ismét növekedett az iránta 

tanúsított érdeklődés. 

A munka során rekonstruálásra került a tér szociológiai elméletének 

korpusza. Egyrészt fény vetült néhány olyan szerző térkoncepciójára, akik-

nek munkáit az új nemzetközi térelméleti diskurzusban nem vagy csak ke-

vésbé értékelnek fontos teljesítményként (Halbwachs, Hertz, Granet, Elias, 

fenomenológia, Goffman, Schwartz). Más szerzők esetében arról volt szó, 

hogy a térelméleti vitákhoz való hozzájárulás nemzetközi szinten elismert, 

ugyanakkor a magyarországi társadalomtudományos közbeszédben kevésbé 

– annak ellenére, hogy maga a szerző ismert (Bourdieu, Giddens, Lefebvre,

Urry, Löw). Továbbá kidolgozásra került a Durkheim-iskola képviselői ese-

tében az, hogy a morfológiai koncepció miként járult hozzá a térproblematika 

kibontakozásához, amit a térelméleti vitákban alig vesznek figyelembe (nem-

zetközi szinten is). Az olyan szerzők esetében, akiknek a térszociológiához 

való hozzájárulások jól ismert (pl. Simmel), a rekonstrukció elsősorban az 

eddigi ismeretek összegzését tudta nyújtani. 

(2) A szociológiai térelméletek nem csupán önmagukban, hanem az ab-

szolutizmus–relacionalizmus-megkülönböztetés is megfigyelésre kerültek. 

Az ezzel kapcsolatos legfontosabb belátás, hogy a vizsgált térkoncepciók – 

mivel a szociológia a logikája szerint a viszonyszerűségeket tartja szem előtt 

– hajlanak a relacionális megközelítés irányába (vegytiszta abszolutista szo-

ciológiai térelmélet nem létezik). Ez az újabb térelméleti diszkusszió fényé-

ben némileg meglepő eredmény volt, mivel e diskurzusban viszonylag köny-

nyen osztják ki az „abszolutista” minősítést.  

A szociológiai térelméletek története ily módon a relacionális térkon-

cepció kibontakozásának története. Különböző szerzők esetében különböző 

mértékben és formában jelent meg a relacionális szempont beemelésének igé-

nye (pl. Simmelnél a relacionális, míg Durkheim morfológiai koncepciójában 

inkább az abszolutista vonások voltak túlsúlyban).  

Georg Simmel elsőként kívánt szisztematikus és mai fogalmunk szerint 

relacionális térszociológiai koncepciót felvázolni. Ezt hozzávetőlegesen si-

keresen meg is valósította, hiszen a társadalmiság Simmel szerint beleírja ma-

gát a térbeli viszonyokba, az így létrehozott térbeli-társadalmi képződmények 

visszahatnak a társadalmi életre. A simmeli elméletben inherensen jelen van 

társadalmiság és térbeliség merev elválasztásának tagadása. A terek észlelése 
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tekintetében Simmel mind az euklideszi, mind a nem euklideszi elveket al-

kalmazó térszintetizálási módokat számba veszi; vagyis e szempontból is túl 

kívánt lépni az abszolutista térfogalmon. Csupán néhány megjegyzés alapján 

lehet Simmelnél abszolutista vonásokat megfigyelni. 

Durkheim és a Durkheim-iskola tagjai szintén jelentősen hozzájárultak 

a tér szociológiai felfedezéséhez, bár a szisztematikus térelmélet igénye nem 

merült fel, ami az iskola és mesterének alapvető elméleti meggyőződéseiből 

következett. Az eredeti durkheimi morfológiafelfogás még jobbára az abszo-

lutista módon értelmezett teret vette alapul. Marcel Mauss évszakonkénti 

morfológiával kapcsolatos tanulmánya azonban már a terek aktív emberi 

megszervezésére mutatott rá, ily módon pedig a relacionalitást hangsúlyozta 

erőteljesebben. A morfológia halbwachsi koncepciója kezdetben szintén in-

kább abszolutista vonásokat mutatott, azonban a térbeli viszonyok és a 

materialitás kollektív emlékezettel összefüggő tárgyalása során a szerző a 

relacionalista irányba mozdult el a társadalmi élet, térbeli viszonyok és térbeli 

képzetek kölcsönös viszonyának hangsúlyozásával. A térbeliség az osztályo-

zás kérdésköre kapcsán is terítékre került a Durkheim-iskolában 

(Durkheimen kívül Mauss, Hertz és Granet, valamint kései követőként 

Schwartz is hozzájárult a probléma feldolgozásához). A klasszifikációval 

foglalkozó írások nem pusztán azért érdekesek, mert a terek észlelésének nem 

abszolutista módjait mutatják be, hanem arra is rámutatnak, hogy e képzetek 

miként befolyásolták a materiális terek elrendez(őd)éseit. 

A „mikroszociológiai” fejezetben tárgyalt szerzők nem dolgoztak ki 

szisztematikus térelméletet. Elias az udvari társadalom kapcsán tárgyalta a 

társadalmi viszonyok térbeli leképződését, ugyanakkor nem helyezett nagy 

hangsúlyt a térbeli viszonyok társadalmi hatásának elemzésére, ami pedig a 

relacionális térszociológia számára fontos volna. Egy az időfogalom társa-

dalmi genezisére összpontosító kései művében a térfogalom kapcsán a pozí-

ciók közötti viszonyokat hangsúlyozta, amivel az abszolutista felfogástól kí-

vánt elhatárolódni. Azonban Elias összességében sporadikusan foglalkozott 

a térbeliség kérdéseivel és inkább az időt részesítette előnyben. Az idő privi-

legizálása jelent meg a fenomenológiai szociológiában is. A térbeliség meg-

tapasztalása a hozzáférhető világ és a hatókör fogalma kapcsán került tárgya-

lásra, s inkább abszolutista szellemiségben, bár néhány mozzanat kétségkívül 
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túlmutatott azon. Goffman a mindennapi interakciók térbeli megszervezésé-

nek tárgyalásával a relacionális állásponthoz került közel, ám nem hozott 

létre térelméletet. 

Henri Lefebvre életművének egyik központi kérdése volt a tér és a terek 

termelése. A második világháború utáni időszakban az elsők között volt, akik 

ismét a tér kategóriájára fókuszáltak. Az abszolutista térkoncepcióval he-

lyezte szembe a tér társadalmi termelésének elméletét, mely a térbeli viszo-

nyokat társadalmi(lag létrehozott) relációkként értelmezte. Michel Foucault-

nak ugyan nem volt központi témája a tér, ám nagy affinitást mutatott a kér-

dés iránt, ami miatt vissza-visszatért hozzá. A foucault-i nézőpont szintén el-

távolodott a tartálytér abszolutista koncepciójától. A szerkezeti helyeket pél-

dául az alkotóelemeinek pozicionális viszonyai határozzák meg, de a 

heterotópiák is (mivel más helyeket reprezentálnak) olyan helyek, amelyek 

nem leírhatók abszolutista terminusokban. Az egyes helyek/társadalmi terek 

(iskolai osztály- vagy kórházi termek, börtönök, városi nyilvános terek) 

elemzésekor Foucault mindig nagy figyelmet szentelt az elemek relacionális 

elrendeződéseinek.  

Anthony Giddensnek szintén nagy érdemei voltak abban, hogy a tér-

problematika ismét releváns szociológiai kérdéssé válhatott. Legfontosabb 

hozzájárulásaként a strukturációelmélet keretében tárgyalta a téridő viszo-

nyainak jelentőségét. Meg kívánta haladni a tartálytér abszolutista koncepci-

óját, rámutatva a terek társadalmi létrehozottságára, ami azonban csak félig-

meddig sikerült neki. Az időföldrajz giddensi átalakított változatában az 

egyes állomások továbbra is adott „dobozkákként” jelennek meg (nem pedig 

társadalmilag termelt helyekként), ahogyan a jelen-léti elérhetőség fogalma 

is inkább abszolutista előfeltevéseken nyugszik, de a regionalizáció elméle-

tében is felfedezhetők abszolutista „maradványok”. John Urry közel áll a 

relacionális állásponthoz, ugyanakkor nem dolgozott ki szisztematikus térel-

méletet. 

Martina Löw részben Giddens társadalomelméletére alapozva dolgozta 

ki a társadalmi terek szisztematikus relacionális szociológiáját. A terek Löw 

szerint olyan relacionális elrendezések/rendek, amelyek emberi cselekvések 

eredményei (két konstitutív mozzanata a pozicionálás és a szintetizálás). Az 

általa felvázolt elemzési kerettel a legkülönfélébb társadalmi-térbeli folyama-

tok válnak elemezhetővé a mikroszinttől a makro-összefüggésekig. Az elmé-

let a terek nem emberi alkotóelemeinek és a térbeli atmoszférák megítélése 
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tekintetében tűnt problematikusnak, valamint a térbeli társadalmi és nem tér-

beli társadalmi struktúrák elkülönítése miatt, ami a Löw által is kifogásolt 

abszolutista előfeltevés (társadalmiság és térbeliség elválása) szublimációja-

ként értelmezhető. 

Az a csalóka kép alakulhat így ki, hogy a szociológiában mindig is a 

relacionális térfogalom volt túlsúlyban. Ezt az ítéletet árnyalja, hogy a szoci-

ológiaelmélet képviselői közül kisebbségben voltak azok, akik ténylegesen 

foglalkoztak a kérdéssel, másrészt az is, hogy a szociológiában széles körben 

elterjedt abszolutista térfelfogásnak nincs szisztematikus elmélete, rendsze-

rint implicit marad.  

(3) A rekonstrukció során az is világossá vált, hogy az értelmezés szá-

mára nem elégséges az abszolutizmus–relacionalizmus-séma, mert ez a fizi-

kai és filozófiai vitákból eredő megkülönböztetés sajátos formát öltött a szo-

ciológiában. A relacionális térelméletek – a szakirodalomban eddig hangoz-

tatott nézettel szemben – nem egységesek, hanem többféle variáns jelent meg, 

melyeket szükséges differenciálni. A relacionális térelméletek összefoglaló – 

s a szakirodalomban eddig kevésbé szem előtt tartott szempontok alapján 

megalkotott – tipológiáját vázolta fel a dolgozat 12. fejezete. 

Társadalomelméleti orientáció alapján különbséget lehet tenni struktu-

rális, cselekvéselméleti megközelítések között. Azonban mivel a strukturális 

és a cselekvéselméleti térszociológia nem feltétlenül ellentétes egymással, 

akkor viszonyukat olyan kontinuumként érdemes felfogni, amely az átmene-

teket és a „vegyes” modelleket is magába foglalja. Így a relacionális térelmé-

leti koncepciók és fejtegetések értelmezése új módon válik lehetségessé. Az 

elgondolások osztályozása érdekében és analitikus célból e kontinuum öt 

egységre bontása tűnik logikusnak („tiszta” cselekvéselméleti modellek; cse-

lekvéselméleti fókuszú relacionális térelméletek, melyek a térbeli struktúrá-

kat is figyelembe veszik; a térbeli struktúrák dualitásának elmélete; struktú-

raelméleti fókuszú relacionális térelméletek, melyek a térbeli cselekvéseket 

is figyelembe veszik; „tisztán” strukturális relacionális térszociológiai meg-

közelítések). Emellett a domináns elemzési szint (mikro-, mezo- vagy mak-

roszint) tekintetében is kimutathatók voltak különbségek. A rekonstruált el-

méletek e módosított séma alapján kerültek egy összefoglaló tipológiában el-

rendezésre. 
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Vagyis a terek relacionális elméleteire a társadalomelméletben egyéb-

ként is fontos struktúra- vagy cselekvéselméleti pozíciók nyomták rá a bélye-

güket. Mivel az utóbbi években egyre több kritika fogalmazódott meg az 

ilyen modellekkel szemben (vö. Latour 2005), szükségesnek mutatkozott kö-

rüljárni azt a kérdést, hogy lehetséges-e a terekről túl struktúrákon és cselek-

vésen, túl makrón és mikrón beszélni. A dolgozat amellett érvel, hogy lehet-

séges, s lenne előnye egy ilyen – főleg a cselekvőhálózat-elmélet belátásait 

alkalmazó – konceptuális átrendeződésnek. A rekonceptualizálás után a terek 

a cselekvőhálózatok materiális aspektusaiként foghatók fel. A struktúrák és 

cselekvések, illetve a mikro- és makroszint közti eddig vélelmezett minőség-

beli különbségek pedig eltűnnek, ha a társadalmiságot „laposan” fogják fel 

(azaz csakis a létrehozott kapcsolatokat veszik alapul). 

4. Hivatkozott irodalom

Appadurai, Arjun (1990): Disjuncture and Difference int he Global Cultural 

Economy. Theory, Culture & Society 7(2): 295–310. 

Bachmann-Medick, Doris (2009): Cultural Turns. Neuorientierungen in den 

Kulturwissenschaften. Reinbek: Rowohlt. 

Castells, Manuel (2005 [1996]): Az információ kora. Gazdaság, társadalom 

és kultúra. 1. kötöet. A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: 

Infonia. 

Castro Varela, María do Mar, Nikita Dhawan és Shalini Randeria (2009): 

Postkoliniale Theorie. In Raumwissenschaften. Stephang Günzel 

(szerk.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 308–323. 

Giddens, Anthony (1995 [1984]): Die Konstitution der Gesellschaft. Frank-

furt am Main, New York: Campus. 

Läpple, Dieter (1991): Essay über den Raum. Für ein gesellschaftswissen-

schaftliches Raumkonzept. In Stadt und Raum. Soziologische 

Analysen. Pfaffenweiler: Centaurus, 157–207. 

Latour, Bruno (2005): Reassembling the Social. Oxford, New York: Oxford 

University Press. 

Löw, Martina (2001): Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 



11 

Löw, Martina (2008): The Constitution of Space. The Structuration of Spaces 

Through the Simultaneity of Effect and Perception. European Journal 

of Social Theory 11(1): 25–49. 

Schroer, Markus (2006): Räume, Orte, Grenzen. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp. 

Wallerstein, Immanuel (2010 [2004]): Bevezetés a világrendszer-elméletbe. 

Budapest: L’Harmattan. 

5. A témában végzett publikációs tevékenység

(2016): Séta a városban, GPS-navigáció és a terek konstitúciója. A minden-

napi térkezelés De Certeau-i értelmezése ellen. In Újratöltve. Média-
kutatás és mindennapi élet. Bódi Jenő – Maksa Gyula – Szijártó Zsolt 

(szerk.). Budapest – Pécs: Gondolat – PTE Kommunikáció Tanszék, 
101–137.

(2015): Morfológia és kollektív emlékezet. A tér kategóriája. Maurice 

Halbwachs szociológiájában. In Vita publica. Tanulmányok Rényi Ág-

nes tiszteletére. Szabari Vera, Takács Erzsébet és Pál Eszter (szerk.). 

Budapest: ELTE TÁTK, 12–34. 

(2013): A tér problémája Anthony Giddens társadalomelméletében. Replika 

(82): 25–53. 

(2012): A térképek rejtett tere és a modernitás. BUKSZ 24(1): 30–36. 

(2012): Térteremtő szavak. Gondolatok Ricardo Padrón The Spacious Word 

című könyvéről. Acta Sociologica. Pécsi Szociológiai Szemle (5): 19–

28. 

(2008): Bruno Latour tudományképe és antropológiai megközelítésmódja. 

Szociológiai Szemle 18(4): 72–92. 

(2008): A cselekvés művészete. In Kötő-jelek 2007. Némedi Dénes és Szabari 

Vera (szerk.). Budapest: ELTE TÁTK, 11–28. 




