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Köztérbõl senkiföldje 
Társadalom és városi tér az 1989 utáni Bukarestben

Írásomban a városi terek, pontosabban a városi terekhez való társa-
dalmi viszony alakulását vizsgálom Bukarest példáján.* A totalitá-

rius rendszerek a városok nyilvános terét abszolút hatalmukfelségterületé-
vé változtatják. Szoros ellenõrzésük alatt tartják, a propaganda, a tekintélyt 
hirdetõ megnyilvánulások, a szlogenek, felvonulások és monumentális 
építkezések terévé teszik. Ez az uralom még erõteljesebb és átfogóbb volt 
a kommunista rendszerekben. A magánkezdeményezéseket betiltották, 
mivel az állam volt az egyedüli tervezõ, befektetõ és kivitelezõ. A viszony-
lagos szabadságot feltételezõ normális társadalmi viszonyok szinte kizáró-
lagosan a magánszférába húzódtak vissza. Az otthon lett az egyetlen hely, 
ahol (elvileg) ki lehetett bújni a felügyelet alól, ahol szabadabban lehetett 
beszélni, Szabad Európa Rádiót hallgatni vagy baráti összejöveteleket tar-
tani, mivel más szórakozóhelyek nemigen akadtak. A szabványos lakáso-
kat csak belül lehetett módosítani, személyesebbé tenni.

Bukarest esete különbözik a többi kelet-európai fõvárosétól, beleértve 
a Szovjetuniót is, mivel Romániában nem történt enyhülés a nyolcvanas 
években. Ellenkezõleg, a rendszer fokozta az elnyomást, bizonyos vonásai 
pedig inkább az ázsiai, mint a kelet-európai kommunizmusra emlékeztet-
tek. Ebben az idõszakban hatalmas városrombolási program indult, másfelõl 
viszont megalomán épületegyüttesek jöttek létre. Az 1989 utáni változások 
ezért még drámaibb hatással jártak, noha a romániai befektetések aránya 
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kisebb volt, mint a közép-európaiaké. A totalitárius felügyelet váratlan meg-
szûnése egyrészt a – más vonatkozásokban lassan újrainduló – állami prog-
ramok befagyasztásához, másrészt a magánkezdeményezések robbanásszerû 
megszaporodásához vezetett. A korábbi önkényességet féktelen cselekvés-
vágy, a tér egyéni kisajátítására tett kitartó kísérletsorozat és ellenõrizetlen 
fejlõdés váltotta fel.

Elõadásomban azt mutatom be, hogy az 1989 utáni alapvetõ változá-
sok nem értelmezhetõk az elõzõ helyzet egyértelmû ellentéteként. Noha 
paradigmájuk teljesen különbözõ, nem beszélhetünk sem a háború elõtti, 
mitikus „normális világhoz” való visszatérésrõl, sem egyszerûen egy új 
nyugatosodás irányába történõ bizonytalan fejlõdésrõl.

Modellezhetõ-e a közösség és a városi tér viszonya a posztkommu-
nista országokban? Bukarest esetében meglátásom szerint a városi életerõ 
megújulásához a bezárkózás, a be nem avatkozás, a magánszférába mene-
külés töretlen mentalitása társult, valamint paradox módon a meglehetõ-
sen gyenge közigazgatás néhány tekintélyelvû refl exe. 

De térjünk rá a fõ problémára: ezek a jelenségek inkább a normá-
lis társadalom felé vivõ átmenet sajátos és elkerülhetetlen tünetei, vagy 
valamiféle újdonságot jelentenek a nyilvános térhez való viszonyban? 
 Rávilágítanak-e továbbá olyan folyamatokra is, amelyek a kelet-európai 
térségen kívül zajlanak? Öt esetet választottam ki, amelyek a tér és a ben-
ne élõ lakosok viszonyának különbözõ szintjeit mutatják meg.

A pláza: a városi tér pótléka

A plázák bukaresti sikere aligha lehetett meglepõ. A helyzet iróni-
ája, hogy a már meglevõ plázák nem új épületekben, hanem a koráb-
ban „éhséggödröknek” nevezett, befejezetlen kupolás épületekben 
mûködnek, amelyeket eredetileg gigantikus városi étkezdéknek szánt 
a Ceauºescu-rendszer. Ezeket alakították át a fogyasztás templomaivá, 
amelyek népszerûsége még a környékükön fekvõ lakások árát is meg-
emelte. Nem a külvárosokról van szó, hanem a város központi gyû-
rûje körüli implantátumokról. Az emberek a város piszkos utcáiról 
ezekbe a zárt, védett, tiszta és kiszámítható terekbe özönlenek, ame-
lyek valójában a város terébõl kiszakított, önálló, ellenõrzött életet 
élnek. A jelenség természetesen nem teljesen egyedülálló, de Buka-
restben a plázák közvetlenül az õket körülvevõ városi térbõl üzennek 
hadat, miközben fel is falják ezt a teret. 



Utcareklámok 

Bukarest a városi utcareklám paradicsoma. A reklám nemcsak a nyí-
lás nélküli falakat vagy az épületek felsõ részét lepi el, hanem teljes hom-
lokzatokat is meghódít. Az eredetileg félátlátszó felületeken, építési mun-
kálatok elleplezésére használt technikát normális, mûködõ épületeken 
alkalmazzák, gyõzedelmesen – noha igen sajátos módon – meghaladva 
a médiahomlokzatok divatos kortárs vízióit. A jelenségnek  objektív okai 
vannak: a közigazgatásbeli korrupció és a szegénység kényszere alatt az 
épületek lakói elfogadják, hogy ilyen paravánok mögött éljenek. Mind-
emellett a jelenség arra is rámutat, hogy az építészeti forma – mint a belsõ 
vagy nyilvános tér kifejezõdése – többé nem lényeges. Véleményem sze-
rint az a tény, hogy az építészeti formát feladják az egymás mellé helye-

Városi 
nyilvánosság 
(fotó: 
Mihai Duþescu)
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zett, autonóm üzenetek kedvéért, azt illusztrálja, hogy az építészeti forma 
egyszerû hordozóvá, egyes üzenetek hátterévé fokozódik le. A város for-
mája mint a hatalom megnyilvánulása idejétmúlttá válik, de a nyilvános 
és a magánszféra közötti érzékeny játék, amely valaha a homlokzat fõ 
funkciója lehetett, szintén megszûnni látszik.

Egy totalitárius építmény újjászületése

A Ceauºescu által építtetett Nép Háza és a hozzá tartozó sugárút az 
eltûnésre ítélt régi városrész helyét volt hivatott átvenni. A helyzet iróniá-
ja, hogy a rendszer bukása után a lakosság és a külföldi turisták többsége 
mindkettõt elfogadta. Nem nosztalgiáról van itt szó, hanem a nagyság, 

Új kerítés és szöges-
drót a történelmi 
negyedben 
(fotó: ªtefan 
Ghenciulescu)
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a gazdagság és a szimmetria iránti lelkesedésrõl. Az egész együttes fonák 
módon nemzeti szimbólummá és építészeti modellé vált. Az együttes 
két eleme azonban különbözõképpen fejlõdött. Az út (majdnem) szok-
ványos sugárúttá vált; presztízsnek számít ott lakni. A városi élet tizenöt 
év alatt hódította meg ezt a helyet, apró változtatások sorozatával (üz-
letek, irodák megnyitásával), amelyek anélkül  törték meg az eredeti 
monolitikus egységét, hogy ezt valamiféle terv elõírta volna. Talán ez az 
egyetlen hely, ahol a mindenütt terjedõ reklámok pozitív szerepet játsza-
nak. A Nép Háza azonban bevehetetlen erõdként magaslik. Itt mûködik 
a parlament mindkét háza a politikai pártok egyhangú döntése alapján. 
A Ház nehezen megközelíthetõ sziget, amely széles körben csodálatnak 
örvend, de egyúttal el is szigetelõdik. Az elszigetelt monumentalitást jele-
níti meg és megközelíthetetlen központnak látszik: olyan központnak, 
amely egyrészt agresszívan mutatja meg önmagát, másrészt  védmûvei 
mögé zárkózik. 

A nemzet katedrálisa

A vallás befolyásának helyreállása az utóbbi tizenöt évben termé-
szetes jelenség volt, tekintve a totalitárius rendszer alatti üldözöttségét. 
Negyvenöt év alatt egyetlen templom sem épült, és tíz év alatt számos, 
a rendszer haragjának célpontjává váló templomot leromboltak. Ma 
rohamosan nõ a templomok száma. Ám a bukaresti negyedek kisebb 
templomai nem hasonlíthatók a Nemzet Katedrálisának grandiózus ter-
veihez. A húszas években megfogalmazott, majd feledésbe merült tervet 
az az egyházi hierarchia elevenítette fel, mely az elõzõ rendszerrel való 
együttmûködése által meglehetõsen kompromittálta magát. Az egyház 
erõs befolyása valamennyi kormányt a terv támogatására késztette, párt-
állásuktól függetlenül. Az építkezés a városrendezési tervben soha nem 
jelent meg, és úgy tûnik, a hatóságok ezúttal olyan programot erõltetnek, 
amelynek megalomániája – és kivitelezési módja – veszélyes folytonossá-
gokat mutat. A térképen jól nyomon követhetõ a tervezett helyszínek vál-
tozása 1989 óta. Valamennyi helyszínt az ortodox egyházi vezetés jelölte 
ki, és az állam mindegyikkel egyetértett, de aztán különbözõ okokból 

– egy kivételével – mindegyiket el kellett vetni.
Lássuk, milyen változatok kerültek szóba: a központi fekvésû 

Unirii (Egyesülés) tér, amely ma a Ceauºescu-féle komplexumhoz 
tartozik – ez egész képtelen helyszín, a felszín alatti folyó és a két 
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Drumul Taberei negyed, 
Bukarest – egyedi épület-
átalakítások (fotó: ªtefan 
Ghenciulescu)

metróvonal miatt. A következõ távolabb van, de még mindig a su-
gárúton, szemben a Nép Házával – ezt a helyszínt a forgalomeltere-
lés nehézségei miatt kellett feladni. A harmadik a központtól észak-
ra fekvõ park, ahol egy kommunista emlékmû helyére került volna 
a katedrális. Ez a legvitatottabb helyszín: a környezetvédõk, az építé-
szek – az emlékmûnek nemcsak politikai jelentése, hanem mûvészeti 
értéke is van –, valamint a lakosok kitartó kampányt folytattak ellene. 
Bár a mûvelõdésügyi miniszter törvénytelen módon már törölte is az 
emlékmûvet és a park egy részét a mûemléki listáról, az ezt követõ 
heves reakció miatt errõl a helyrõl is le kellett mondani. A negyedik 
helyszín, ahol a munkálatok talán tényleg megkezdõdnek, igen közel 
esik a Nép Házához: így a két kolosszus bizonyára majd egymás ellen 
küzd. Az egész folyamat a hatóságok beavatkozásának önkényességét, 
a múlthoz való viszonyuk furcsaságát és a nyilvános térnek a közösség 
részvétele nélküli átalakítására tett kísérletét példázza.



Lakóterek

A házépítés és a régi házak átalakítása lendületet vett, és nem meg-
lepõ a családi házak iránti igény. Ám a grandiózus új villák betonkerítései, 
melyek a meglévõ terekbe ékelõdnek be, vagy a tömbházak beüvegezett 
erkélyei mind az egyéni terek szigorú elhatárolásának, a külsõ tértõl való 
erõteljes elszigetelésének igényét mutatják. A privát térbe való menekü-
lés csak tovább mélyíti a diktatúra korszakára jellemzõ visszahúzódást. 
A változások alaposabb megértéséhez érdemes közelebbrõl megvizsgálni 
egy hatvanas évekbeli tömbházakból álló negyedet. A „Drumul Taberei” 
negyed az Athéni Charta purista szellemiségében épült: zöld tengerben 
úszó tömbházak és toronyházak. A lakók erõteljes beavatkozásai nyomán 
a tömbházak, mint mindenütt a városban, szabályosan elhelyezett, szab-
ványos egységekbõl egyéni otthonok halmazává váltak. A területi válto-
zások talán még érdekesebbek. Az 1989 utáni változások térképén látható, 
hogyan toldozták-foldozták az egykor homogén teret: a bevásárlóutca 
egyetemes archetípusát idézõ, átmeneti elárusítóbódék jelentek meg az 
út mentén, kertek az épületek elõtt vagy mögött, szemetes parkolók… 
A magánkézbe adott tereket teljesen elhanyagolt terek övezik: mind 

Új Villák Bukarest zöldövezetében (fotó: Vera Marin)
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a senkiföldjéhez tartoznak, mind a városi élet tervezetlen újjáteremtésé-
nek összefüggéstelen elemei, amelyek még nem álltak össze a publikus és 
a privát közti kapcsolatrendszerré.

Következtetések

E példák alapján arra következtethetünk, hogy a kommunizmus 
merev nyilvános tereinek helyét magukba záruló magánterek szigetten-
gere vette át. A hatóságok és az egyének kitartó „igyekezete” szigeteli el 
õket egymástól. A tér és a város használatának szabadon újjáéledõ  mintái 
nem alakítanak ki közösségi tereket. A nyilvános teret funkcionálisan 
használják és fogyasztják, ám nincs olyan identitása, amely a közösség 
részvételébõl alakulna ki. Nem tudom, sikerült-e a bemutatott esetta-
nulmányokkal választ adnom az elõadás elején megfogalmazott kérdésre, 
hogy tudniillik mennyiben „vad” vagy újszerû  ez a helyzet. Nyilvánvaló, 
hogy túl kell esnünk egy átmeneti perióduson, amely után helyreállhat-
nak a természetes viszonyok. Az ötven évvel ezelõtt felszámolt mecha-
nizmusok természetesen nem állíthatók helyre egyik napról a másikra. 
De nem tudhatjuk, hogy a köz- és a magánterület eltávolodása, szétesése 
nem vált-e véglegessé, nem a városi élet új paradigmájának jele-e.

Talán érdemes a helyzetet globális szinten is megvizsgálni. Megkoc-
káztatnám, hogy a kelet-európai jelenségek paradox módon általánosabb 
folyamatokat tükröznek. Gazdasági elmaradottságunk nyilván sokkal 
lassabb ütemet diktál az efféle változásoknak a Nyugathoz viszonyítva. 
Csakhogy Nyugaton a változások fokozatosan, a társadalom kiegyenlítõ 
mechanizmusainak alávetve következnek be. Ezért kevésbé látványosak, 
még ha mélyrehatóak is. Keleten az egyik rendszerbõl a másikba való 
drasztikus átmenet lehetõvé teszi, hogy a folyamatokat meztelen valósá-
gukban vizsgáljuk. De nem azt tapasztaljuk-e, hogy a nyilvános tér min-
denütt egyre inkább magánjellegûvé válik? Nem válik-e a város egyre 
kifi nomultabb hálózatok által összekötött, magukba záruló objektumok 
halmazává? Mennyiben kötõdnek a városi élet hagyományos értékei a 
város fi zikai teréhez? A kérdésre nem adható végleges válasz, különösen 
nem egy elõadás keretében, de bizonyára érdemes feltenni és remélhetõ-
leg megvitatni is.

Vincze Orsolya fordítása


