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Városálmok –
városi valóságok

Milyen lesz a jövő városa? – az ilyen típusú kérdések mindig is izgatták a város-
tervezőket a 20. században. Le Corbusier a modernizmus nagy építészprófétája 
és kiáltványírója a jövő városának látomását felrajzolva (Le Corbusier 1968) 
sokak számára követendő példát mutatott, és máig meghatározta a látomás le-
fokozásából született lakótelepi környezetet. A jövő városát a technikai civilizá-
cióhoz adekvát módon gépesített vagy éppen gépszerű alakzatnak képzelték el. 
Mások ugyanettől megriadva az európai város múltjából akartak meríteni idealizált 
posztmodern jövőképet.

Mindig a jövőről volt szó. A jövő városában nem lesznek zsúfolt, sötét, füstös 
utcák, hanem minden ház ablakán besüt majd a nap, fi atal emberek sétálgatnak a 
házak közötti parkokban, elektromos autók suhannak a tiszta utcákon, és mágnesvasutak megállóiban vidám emberek 
sietnek a tiszta üveg bevásárlóközpontokba. A jövő nemcsak tisztább, napfényesebb lesz a jelennél, hanem nagyobb 
házakban fogunk lakni, gyorsabb autókon fogunk járni, nagyobb kapacitású számítógépekkel fogunk internetezni, 
nagysebességű vonatokkal fogunk utazni. Minden város dinamikusan fog fejlődni, egyre nő a népességszám, hiszen 
akkor lehet fokozni a lakásépítés ütemét, a lakók kényelmét szolgáló metróépítés sebességét és így tovább.

Ma is úgy teszik fel a médiacsinálók a kérdést a főpolgármesternek, a főépítésznek: milyen lesz a jövő városa, milyen 
lesz Budapest huszonöt vagy éppen ötven év múlva? Lesz-e olimpia vagy világkiállítás, felhőkarcoló vagy álomsziget, 
Manhattan a Csepel szigeten, 5-ös vagy 6-os, esetleg 7-es metró? Nehezen érthető, hogy a jövő Budapestje olyan 
lesz, amilyennek ma építjük, hiszen a házak átlagosan száz évig állnak, az utak, tömbök telekosztások korát csak 
évszázadokban lehet mérni, és mindaz, amit hozzá tudunk tenni a városokhoz, csak töredéke annak, amit eleink 
megépítettek vagy éppen elrontottak.

Schneller 
István
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Persze mai álmainkat a városokról már nem építészek vagy várostervezők szövik, 
hanem ingatlanfejlesztők, pénzügyi befektetők, világcégek és pénzügyi alapok me-
nedzserei importálják a globalizált világpiacról. Így épülnek lakóparkok, irodai ne-
gyedek, bevásárló- és élményparkok, álomszigeti kaszinóvárosok, felhőkarcolók vagy 
toronyházak. Hiszen a versenyben nem lehet lemaradni. Ha megépül New Yorkban 
a tragikus emlékű World Trade Center, hamar legyőzi a chicagói Sears Tower, majd 
Kuala Lumpur következik, s mindennek mai koronája az építészek mekkája, Dubai, 
amelynek legmagasabb felhőkarcolóját csak a Londonba tervezett égkarcoló fogja 
majd legyőzni. Egyetlen valamirevaló város sem szállhat ki a versenyből, aki magát 
el akarja adni a világpiacon.

Budapesten is ezért kell felmutatni bevásárlónegyedeket összekötő gyalogos hidat 
a Dunán, élményfürdőt a Citadellában, vízbe merülő városi tereket a Dunában, 
extravagáns sztárépítészek kézjegyét viselő épületeket a belvárosban, toronyházat 
a Duna-parton, több ezres kaszinóvárost a Hajógyári szigeten, soha nem látott 
mediterrán lakóparkot a zöldövezetekben.1

Aki mindezzel vitatkozik, az maradi, nem a 21. századnak megfelelően gondol-
kodik, nem dinamikus, proaktív vagy éppen progresszív. Mintha a 21. század vagy 
éppen a 22. valamilyen minőség védjegye lenne. „A 21. században már nem lehet 
nemet mondani Budapesten sem a felhőkarcolóra” – hallani a meggyőző érvelést. 
Ma már nem korszerű a sarki fűszeres vagy a kis üzlet, a Bosnyák térre is csak egy 
180 méter széles 240 méter hosszú bevásárlóközpont éri meg. A haladásnak nem 
lehet útját állni.

Pedig a fi gyelmeztető hangok már régen megszólaltak, csak elnyelte őket a köz-
gazdászok harci lármája. Emlékezzünk csak a magyar Hamvas Béla Világválság 
című művére (Hamvas 1983), vagy éppen Martin Heidegger öregkori sóhajára: 
„Talán már csak egy Isten segíthet rajtunk”,2 vagy Erich Fromm Gabriel Marceltől 
kölcsönzött a „birtokolni vagy létezni” (Fromm 1994) „vagy-vagy” gondolatára.

De hogy eredeti szakmámtól – az építészettől – ne szakadjak el teljesen, idézem 
korunk egyik legnagyobb építészetkritikusát, Kenneth Framptont (2002), aki 
egy 1999-ben tartott nemzetközi építészkongresszuson beszédét azzal a gondolattal 
indította, hogy a jelenlegi helyzetben az a legnagyobb probléma, hogy tudjuk, mit 
kellene tennünk, de annak pont az ellenkezőjét csináljuk. Például a tömegközle-
kedésre kellene szervezni a városokat, de ehelyett az autóra komponáljuk őket; 
tudjuk, hogy a jó városi lét a nagy sűrűségű, de alacsony beépítésű, emberléptékű 
negyedek építésével érhető el, de ehelyett felhőkarcolókat építünk, és tudjuk, hogy 
mindenütt a helyi kulturális hagyományokra kellene támaszkodnunk, de ehelyett 

1  Budapest a Tied is. Európa Kulturális fővárosa, 2010, pályázati anyag.
2  Martin Heidegger: „Már csak egy isten menthet meg bennünket…” (A Der Spiegel inter-
júja Heideggerrel 1966. szeptember 23-án). Idézi Vajda Mihály (szerk.) jegyzetek és szövegek 
Martin Heidegger Bevezetés a metafi zikába című művéhez.
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semleges tömegtermékeket importálunk városainkba. Nem nehéz itt felismerni a 
páli intést: „Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem, 
amelyet nem akarok.” (Róm 7,19)

Kenneth Frampton az úgynevezett „kritikai regionalizmus” atyja A modern építé-
szet kritikai története című művének egyik fejezetének mottójául egy Paul Ricoeur-
idézetet választott, 1961-ből származó, Univerzális civilizáció és nemzeti kultúrák 
című írásából: „A világ egységessé válása ugyan előrelépést jelent az emberiség 
számára, ám egyúttal alattomos romboló munkát is végez. Hatása a hagyományos 
kultúrákra nézve talán még nem helyrehozhatatlan, de eléri a nagy civilizációk és a 
nagy kultúra termékeny magját, amin életünk értelmezése alapszik, s amit a további-
akban az emberiség etikai és mitikus gyökerének fogok nevezni. A konfl iktus innen 
származik. Úgy tűnik, hogy az egységes világcivilizáció a múlt nagy civilizációit 
alkotó kulturális források rovására, azok elkoptatása, elhasználódása árán valósul 
meg. Ez a fenyegetés, más nyugtalanító jelenségek mellett, a szemünk láttára elter-
jedő tömegkultúrákban ölt testet, ami a fentebb említett elemi kultúrának nevezett 
jelenség abszurd ellentéte. A világ minden táján megtalálhatók ugyanazok a rossz 
fi lmek, játékautomaták, műanyag vagy alumínium rémségek, a nyelv torzulásához 
vezető reklámszövegek. Mintha az emberiség nagy tömegei azzal, hogy en masse 
elérték a fogyasztói kultúra bizonyos szintjét, en masse meg is rekedtek volna egy 
szubkultúra szintjén.” És így tovább, s mindezt már 1961-ben.

Ma, ötven évvel később szinte ugyanezt kell megállapítanunk, csak most még 
erőteljesebben fi gyelmeztet rá az úgynevezett gazdasági válság.

Azt tehát, hogy valami baj van, lehetett tudni, és egyre több fi gyelmeztetés 
hangzott el. Egy nemzetközi építészkongresszuson Bécsben, amely azt a címet 
viselte: Mire építünk a 21. században?, egy Gerhard Schulze nevű résztvevő Hová 
tart a modern? című előadásában (Schulze 2004) kifejtette, hogy egy állandó 
változásra – éppenséggel dinamikus fejlődésre – építő társadalom beleragadhat a 
változás hitének állóvizébe, s ezáltal el sem tud képzelni egy igazi változást, hiszen 
a haladáselmélet lejárta után is az állandó dinamizmus bénító nyugalmában él. 
Mintha minden jó lenne attól, hogy jövőre más autómodelleken fogunk járni, új 
számítógépet fogunk venni, és több utat fogunk építeni. „Sok kortársunk csak 
nagyon homályosan tudja elképzelni, hogy hogyan fog a gazdaság, a technika a 
fogyasztás tovább fejlődni – de azt nem is tudják és nem is akarják semmiképpen 
sem elképzelni, hogy ezeknek a létdimenzióknak a szüntelen változása egyszer majd 
nem is lesz olyan fontos. A megérkezés jövőképei sokak számára sokkal szoronga-
tóbbak, mint a katasztrófáké.” (Schulze 2004)

Igen, sejthető volt már régóta, hogy paradigmaváltásra van szükség. Nem folytat-
ható a gazdasági növekedés mámora, az, hogy minden évben nőjön az eladott autók 
száma, az építőipar teljesítménye, az épületek magassága, a vonatok sebessége, az 
információátvitel gyorsasága. Valamikor e dinamikának is vége szakad.
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És akkor Dubaiban tavaly novemberben leálltak a daruk, sőt – ahogy egy isme-
rősöm mondta – nemcsak a daruk álltak le, hanem a talicskák zörgését sem lehetett 
hallani. Félbemaradtak az építkezések, és mindenki várja a csodát, hátha újra bein-
dulnak, és újra épülhet a világ legmagasabb felhőkarcolója.

Csökken az autóeladások üteme, hátha kedvezményekkel növelhető megint. Csak 
megoldást kell találni a gazdasági-pénzügyi válságra. Okos közgazdászok hada ma-
gyarázza el, hogyan kell csökkenteni a jóléti kiadásokat, az állam szerepét, hogyan 
kell újra pénztömegeket pumpálni a bankokba, hogyan lehet újra dinamizálni a 
gazdaságot.

Pedig lehet, hogy nem is ez a kérdés. A gazdasági-pénzügyi válság, de még az 
ökológiai katasztrófa jelei is csak jelzések, valamiféle mélyebben húzódó válságra 
fi gyelmeztetnek. Valaminek vége van, vagy valami a vége felé közeledik, s ez persze 
nem a világ vége, s nincs is semmi köze valamilyen borongós világvége-hangulathoz 
– mondja a már idézett Gerhard Schulze. Csak észre kellene venni, hogy mindez 
így nem folytatható; a gazdaság világuralma, a piac mindenhatósága, a globalizáció 
hatalmas kulturális és etikai válságot idézett elő.

Nem is csak kulturális és etikai válságról van szó, hanem a demokráciadefi cit válsá-
gáról. Matolcsy György a Heti Válaszban Robert Reich befolyásos amerikai stratégiai 
gondolkodó Szuperkapitalizmus című könyvét idézte. „Az elmúlt három évtizedben 
szuperkapitalizmus alakult ki a világon, ami példátlanul sikeres volt a gazdaságban, 
de növelte az egyenlőtlenségeket, és aláásta a demokráciát.” Reich szerint újra kell 
építeni a kapitalizmust „mert megbomlott az egyensúly az állam és a piac, a tőke 
és a munka, a demokrácia és a piacgazdaság között, és végül az emberek többet 
veszítettek civil jogaikból, mint amit nyertek vásárlóként vagy kisbefektetőként.”

Mindez a várossal kapcsolatos tennivalóinkat a jövő városáról szőtt álmok helyett 
a jelen városának problémáira kell hogy irányítsák. A civil társadalomnak sokkal 
jobban bele kell szólnia a saját környezetének alakításába, mint eddig tette. Nem 
szabad hagyni, hogy mások szőjék álmaikat a Duna szigeteire vagy éppen a Velencei-
tó északi partján lévő védett területek közelébe telepítendő játékkaszinó-városokról, 

hanem környezetbe illő, hosszútávra is fenntartható környezeti egyensúlyt kell elérni. Nem szabad hagyni, hogy 
olyan lakóparkok épüljenek, amelyekben kis méretű, család számára alkalmatlan, rossz tájolású, átszellőzetlen, kis 
belmagasságú, úgynevezett amerikaikonyhás lakásokat hozzanak létre a világ különböző részéről érkező, kósza 
pénzeiket befektetni akaró fejlesztők az általunk támogatott hitelekkel. Nem szabad hagyni, hogy egymással 
versengő áruházláncok embertelen méretű, csak autóval megközelíthető „bevásárlómamutokat” hozzanak létre, 
megölve ezzel a városok szívét, a belvárost, kizárólag azzal a céllal, hogy vetélytársaikat a piacról kiszorítsák. Nem 
szabad hagyni, hogy iroda- és lakásnégyzetméterben gondolkodó, úgynevezett befektetők lerombolják történelmi 
városnegyedeinket politikusaink asszisztálásával.

Ez azt jelenti, hogy a jövő városáról szőtt képzelgésekkel szemben a jelen városának problémáival foglalkozunk. 
Vissza kell szerezni nemcsak az élelmiszer-önrendelkezés jogát, hanem az épített és természeti környezettel való 
önrendelkezés jogát is. Mindez nem jelenti azt, hogy ne készítsünk távlatos terveket. Éppen a válság ad arra alkal-
mat, hogy átgondoljuk, mire van igazán szükségünk. Nem szabad bedőlni azoknak a teljesen fals, még szakmai 
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vezetői körökből is érkező szirénhangoknak, hogy most azután félre az akadékoskodással, a tervpályázatokkal, 
a városrendezési szabályokkal, a tervtanácsok széplelkű véleményeivel, akik csak akadályozzák az építést. Mindent 
gyorsítani kell, hadd forogjanak a daruk, nyikorogjanak a talicskák kerekei, épüljenek tovább a még megmaradt 
befektetők álmai, mert így lesz munkaalkalom a tervezőknek és az építőknek egyaránt.

A város a puszta építőipari teljesítménynél sokkal fontosabb, mert életünk kerete, sőt bizonyos értelemben jö-
vőnk formálója. Lehet, hogy most a válság idején – amely fi gyelmeztet – meg kell állni és szét kell tekinteni a városi 
tájon, saját hosszú távú feladattervet készíteni. Tiszta feltételeket szabni a fejlesztőknek, a közösség kezébe adni 
a közpénzek felhasználásával épülő negyedeket, minőségi feltételeket támasztani a támogatott hitelekhez és legelő-
ször rendbe tenni mindazt, amink van, amit eddig létrehoztunk. Repedező aszfaltú útjainkat, foghíjas fasorainkat, 
többszörösen feltört kerékpárútjainkat, meglévő városi tereinket és parkjainkat, összefi rkált házainkat és kapualja-
inkat. Repedezett járdaszegélyeinket, kidőlt-bedőlt járdavédő korlátjainkat, üzleteink portáljait, az óriásreklámmal 
szennyezett városi és természeti tájainkat.

Közvetlen környezetünk állapota ugyanis visszahat az emberi lélekre, azaz áttételesen a városi társadalom lelkiálla-
potára. A szlömösödő környezet szlömösödő kultúrát jelez, és kizárólag az egyéni érvényesülésre inspirál. Gyengíti 
a közösségi felelősséget, a város pedig a közösség nevelője. Álmodjuk a jelent!
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