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Spengler
A jövô vároSAi, A vároSok jövôje

Szélpál Szilárd

A város egy olyan egysége a társadalomnak, amely a filozófiában 
eddig nagyon kevéssé volt kutatva, és ha történt is róla említés 
a korai gondolkodók mûveiben, akkor is inkább az állam részeként, 
az állami berendezkedés, az állam szerepének, feladatainak meg-
valósítójaként, elemeként került említésre. Spengler egy teljesen új 
vonatkozásban kezd el a városról gondolkodni. Elemzi történeti 
fejlôdését, a társadalomra gyakorolt hatását, a társadalom városra 
gyakorolt hatásaival összevetve vonja le következtetéseit mind az em-
beri társadalmak fejlôdési pályájával és lehetôségeivel, mind a város, 
mint létezônek a jövôjével kapcsolatban. 

Tanulmányomban igyekszem bemutatni, hogy Spengler 
mely szempontok tükrében végezte vizsgálódásait, és milyen 
következtetéseket vont le a várossal kapcsolatban. Az ô 
társadalomelméleti teóriáját továbbgondolva a természet-
tudomány és a környezetfilozófia eszköztárának a felhasz-
nálásával a várost egy új entitásnak is felfoghatjuk, amely 
létezô eleme a világnak. Ha ilyen új entitásként tekintünk 
rá, amely szerves része világunknak, akkor meg kell vála-
szolnunk olyan alapvetô kérdéseket, amelyeket a filozófia 
más területeken, más létezôk elemzésekor már a kezdetek 
kezdetén megtett vagy folyamatosan foglalkozik vele, de 
a város vonatkozásában ezt még nem tette meg. A filozófia 
kutatásainak iránya – az örök nagy kérdések taglalása mel-
lett – fontos, hogy olyan részterületekre is figyelmet fordít-
son, mint a város, hiszen mindennapi életünk egyik, ha nem 
a legmeghatározóbb eleme a város és a városhoz fûzôdô 
kapcsolatunk, az egyének és a társadalom egészének szint-
jén is.

Spengler várostörténeti korszakai
„A Nyugat alkonya nem kevesebbet jelent, mint a civilizáció prob-
lémáját.”1 Ezt a meghökkentô kijelentését akkor tette Spengler2, 
amikor Európa hatalmas társadalmi és technológiai fejlôdésen ment 
keresztül. Országok emelkedtek ki és városok jelentek meg, nemcsak 
a gazdasági fejlôdés motorjaiként, hanem a világpolitika új alkotó 
elemeiként is. Spengler logikája rámutatott a város elvitathatalan 
szerepére az emberi társadalmak létrejöttében és alakulásában, sôt 
jövôképet is vízionált velük kapcsolatban. 

01. Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya I., 67.o.

02.  Oswald Spengler (1880–1936) német filozófus, ultrakonzervatív politikai író, 
a konzervatív forradalom elméletének egyik kiemelkedô német teoretikusa.

A Város története egyidôsnek tekinthetô az ember és köz-
vetlenül az emberiség történetével. Maga ez a társadalmi 
képzôdmény kezdetben nem jelentett mást, mint egy nagy 
létszámú család lakóközösségét egy kisebb területi egységre 
koncentrálva. Spengler azt mondja, hogy az így kialakult 
laza társadalmi szövet volt a legkreatívabb az emberiség tör-
ténetében, hiszen az ilyen családok, törzsek rendkívül szoros 
kapcsolatban álltak a természettel, a vallás és a mindennapi 
életük, mindennapi tevékenységeik kapcsán is. A szerzô azt 
a történeti kort, amíg ez a törzsközösség és laza államszövet 
jelenti a társadalom szövetét, tekinti a kultúra kialakulása és 
virágzása az idôszakának. Ugyanakkor a város és a városias 
életforma kialakulását a civilizáció megjelenésének tartja, és 
különbséget tesz a kultúra és a civilizáció fogalma között. 
A kultúra értelmezése is már egy bonyolult folyamat, hiszen 
nincs egységesen kialakított definíciója a fogalomnak. A szer-
zô ezért a legôsibb jelentését veszi a szónak, azaz nem mást, 
mint a latin eredetû igének a jelentésbôvülését. A latin cul-
tura a colere „mûvelni” igébôl származik, ezért jelentését, 
a föld megmûvelését veszi alapul a szerzô. A szó a mai érte-
lemben jelentésbôvülésen és jelentésváltozáson esett át, hiszen 
a kifejezést több különbözô területen használjuk. Beszélünk 
magas kultúráról, régészeti kultúráról és még akár színházi 
kultúráról is, sôt, az orvosoknak, a diákoknak vagy épp a foci 
szurkolóknak is meg van a sajátos, összességében csak rájuk 
jellemzô kultúrájuk, és ez lényegesen mélyebb jelentéstar-
talom, mint ahogyan azt a hétköznapi életben gondolnánk 
róla. A szerzô mûvében kifejti, hogy cultura addig volt jelen 
és létezett, amíg az ember vagy bôvebb értelmezésben a tár-
sadalom a földdel szoros kapcsolatban állt és az minden-
napi életének szerves részét képezte. A civilizáció fogalma 
megint csak nem igazít el minket a város könnyebb meg-
határozásában vagy kifejtésében, de ha csak a legfontosabb 
értelmezéseit vizsgáljuk meg, akkor jelenthet egyfajta mû-
veltséget, viselkedési formát, de jelentheti akár a társadalom-
fejlôdés, az anyagi mûveltség legmagasabb fokát is. A város-
lakó ember e tekintetben civilizáltnak tekinthetô és 
a mûveltsége is a magasabb kultúra értékeit képviseli. Speng-
ler ezt az embert kritizálja, és a társadalom, az emberi kul-
túra végsô kegyelemdöfésének tartja. Értelmezése szerint 
az emberi történelem a társadalom születése, a kultúra, 
a civilizáció és az elmúlás stádiumaira osztható. A kezdeti 
ember még szoros kapcsolatban áll a természettel, a földbôl 
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szerzi mindennapi megélhetését, és életének minden jelen-
tôs tevékenysége kapcsolódik a természet valamely fontos 
eseményéhez, például az idôjárás, az évszakok változásaihoz, 
a nap-éj egyenlôségekhez. ez a kapcsolat ugyanakkor nem 
redukálható le csak a fizikális szükségek szintjére, hanem 
a vallás és a különbözô liturgikus tevékenységek is mind egy 
bizonyos természeti jelenséghez kapcsolódva jöttek létre, 
alakultak ki, és fejlôdtek minden egyes vallás tekintetében. 
ebben nincs kivétel a katolicizmus vagy éppen az egyiptomi 
többistenhit között sem. A cultura addig tud fejlôdést mu-
tatni és az ember új alkotó tevékenységét inspirálni, amíg 
kölcsönös a kapcsolat ember és környezete között. 

A városiasodás a civilizáció csiráját jelenti, és Spengler 
értelmezése szerint akkor jön létre tényleges civilizáció, 
amikor a mezôváros átalakul fejlett várossá, fôvárossá, vagy 
éppen világvárossá.3 Logikai menete a civilizáció csúcsának 
a világvárost fogja tekinteni, amely történeti korszaka után 
a hanyatlás az egyedül lehetséges, bekövetkezô lépés az em-
beriség, a Nyugat történelmében. „A civilizáció a vissza-
vonhatatlan vég, amely bensô szükségszerûségtôl hajtva újból 
és újból beköszönt.”4 Mielôtt a szerzô e kijelentését körül-
járnám, elôtte a város fogalmának a tisztázását teszem meg. 
A város mai értelmezés szerint egy olyan település, amelynek 
valamilyen jelentôségénél fogva különleges, törvény szerint 
meghatározott jogállása van.5 Spengler ugyan nem jelenti 
ki kategorikusan ennek az általános meghatározásnak a hely-
telenségét, de az urbanizáció kialakulása tekintetében kü-
lönbséget tesz, és két szakaszra bontja a folyamatot. A város 
kialakulásának elsô szakasza a mezôvárosok kialakulásáig 
tart. Szerinte ez a folyamat akkor ér véget, amikor a falu-
sias jellegû város nem horizontálisan terjeszkedik és növek-
szik tovább, hanem vertikálisan. ezzel a megváltozott ter-
jeszkedési iránnyal a városon belül lezajló fejlôdési 
folyamatok is megváltoznak, amelyeknek köszönhetôen 
a természetközeli falusias jelleg átalakul, és helyét átadja 
egy mesterséges környezetnek és egy mesterséges élettérnek. 
A mezôváros ôrzi kultúráját, lakosainak talajban gyökerezô 
szelleme, kapcsolata a természettel folyamatos és folytató-
lagos. Mégis ez a népszellem elvérzett a városi, patrícius 
szellemmel folytatott harcban, aminek következménye a város 
diadala a vidék felett. 

Spengler már Descartes idejében a világváros kialakulá-
sáról beszél,6 amely mind külsô jegyeiben, mind belsô szel-
lemiségében a természetet, a környezetet kezdi el másolni 

03.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II,; 136–137.o.

04.  swald Spengler (1995) A Nyugat alkonya I,; 67.o.

05.  Kuper, A. and Kuper, J., eds (1996) The Social Science Encyclopedia. 2nd edi-
tion. London: Routledge.

06.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya I,; 70.o.

és utánozni, de amely település már soha nem lesz képes 
az emberi cultura klasszikus értelemben vett továbbvitelére, 
fejlesztésére. Maga Descartes mondja, hogy olyan filozófi-
ára van szüksége az embereknek, amely segíti ôket abban, 
hogy a természet urává válhassanak.7 ennek köszönhetô, 
hogy a városok fokozatosan átveszik a természettôl az irá-
nyító szerepet és a természet, a város környezete már csak 
kizsákmányolható elemként jelennek meg, és nem az em-
beri társadalom életét befolyásoló elemként.  A szerzô szerint 
a világváros teljesen sivár, a természetet utánzó motívumok-
kal egy mesterséges környezetet, ha lehet azt mondani, egy 
mesterséges természetet alkot meg, amelyben az ember és 
a tömegek egy teljesen új életet élnek, és a vallástalanságból 
eredô nihilizmus uralja életszemléletüket és moráljukat. 
A világváros kialakulását idôben megelôzi a fôváros kiala-
kulása,8 amely már a városok közti verseny és a társadalom 
civilizációban történô továbbsüllyedését jelenti. A fôváros 
már a társadalom központi elemeként jelenik meg, a fon-
tosabb államot irányító elemek, az állami intézményeknek 
egy központosult helyét jelöli, amely ebben a funkciójában 
egyszerre lesz a civilizáció motorja és a vidék elnéptelene-
désének az oka. A fôváros ebben a minôségében degradál-
ja, és jelentôségét tekintve csökkenti az államon belül meg-
található többi várost, és azokat a vidék szintjére helyezi, 
azzal azonos értelemben tekint rájuk. 

A világváros egy olyan területi képzôdmény a társadalom 
szövetében, amely egyszerre nyújt helyet több civilizációnak.9 
ez az állam feletti, az országtól teljesen különvált szerepe 
már magát az államot teszi kérdésessé, és az állam klasszikus 
értelemben vett szerepét kérdôjelezi meg. A szerzô szerint 
„az érett civilizációk óriásvárosai a kultúrájuk szülôföldjét a pro-
vincia fogalmával különítik el és értéktelenítik el. A provincia lesz 
az ország, a kis- és nagyváros, a falu, egyszóval az ország, az állam 
minden olyan egyéb része, amely nem kapcsolódik szervesen az óri-
ásvároshoz.10” „Ez a város egy sajátos világ – maga a világ.11” 
Spengler szerint ezek a világvárosok jelentik a civilizáció 
csúcsát, és bennük az elkülönülésbôl adódóan olyan új szo-
ciológiai elemek, eszmék, mûvészetek jelennek meg, amelyek 
a vidék és a vidéki ember számára teljesen értelmezhetet-
lenné válnak. A világváros, mint olvasztótégely a meglévô 
nemzeti karaktereket, rasszokat és kulturális örökségeket, 
amelyek a természetbôl, a környezetbôl táplálkoztak, egy 

07.  …”új típusú filozófiára van szükség, olyanra, amely segíti az embereket, hogy 
a természet urává válhassanak.”Descartes, Válogatott filozófiai mûvek, Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1961. 240.o.

08.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 133–134.o.

09.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 138–139.o., 140.o.

10.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 138–139.o., 

11.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 140.o.
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új, saját maga által kreált, a természettôl teljesen elkülönült 
mûvészeti, kulturális ágakban alkotja újra meg. A mega-
poliszok megjelenésével és a rasszok keveredésével egy olyan, 
a környezettôl teljesen idegen életformákat hoz létre, ame-
lyek nem ismerik és nem értik a környezet, a természet 
értékeit, azok védelmét. ezek az új létformák (intellektuális 
nomádok12) a várost tekintik saját természetes közegüknek, 
annak mesterséges mivolta ellenére is, ezért ezt a folyama-
tot, az ilyen tudati létformák kialakulását tekinti a kultúra 
végelgyengülésének. véleménye szerint az intellektuális 
túlfeszültség miatt, a világvárosok lakossága a tudatos el-
hülyülésben látja a feloldódás, a kikapcsolódás, a pihenés 
lehetôségét.13 A túlfeszültség, amit Spengler használ, a civi-
lizáció maga, „a városi intelligencia, amely a tudattalan életta-
pasztalat pótlása a gondolkodás területén végzett mesterséges 
gyakorlással.”14 A szerzô végsô konklúziójaként ki is mondja 
a világvárosok és e városok alapjait képezô civilizációk és 
népek várható sorsát is: „Ezzel ér véget a városok történelme. 
Az ôsi mezôvárosból nô ki, válik kultúrvárossá és végül világvá-
rossá, feláldozza teremtôjének vérét és lelkét e nagyszerû fejlôdés és 
annak végsô virága, a civilizáció szellemének oltárán, és ezáltal 
végül megsemmisíti önmagát is.”15

A város társadalmi értékválsága
A szerzô felhívja a figyelmet egy érdekes jelenségre a világvárosok-
kal kapcsolatban, mert véleménye szerint ezek a képzôdmények 
a terméketlenségnek szinterei is. Ahogy meg is jegyzi a szerzô, „a 
világváros kôkolosszusa áll minden nagy kultúra életfolyamatának 
a végén”.16 A városok elnéptelenedése fokozatosan zajlik a nagy 
világvárosok megjelenésével együtt, amely világvárosok ma már 
alternatívájaként szerepelnek az országoknak, a nemzetállamoknak 
is. Ezek a megavárosok magukba szippantják a vidék minden élet-
formáját a falutól a kisvárosokig, de számukra a létezés értelmét 
biztosító feladatot, jövôképet nem tudják megadni. A feladat hiá-
nyában a megértés és a tudat eljut egy olyan gondolkodásmódig, 
amelynek végén az egyén utódok nélkül múlik ki, vele megindul 
a város lassú hanyatlása is. A világváros már nem város, hanem 
kisebb állam egy-egy ország testében, állam az államban, a létezés 
mellett saját törvényei vannak, lásd. az utca, a kerületek, a város-
részek törvényei, de több egyéb területen is sajátosan viszonyul 
az országhoz, a vidékhez. 

Spengler szerint a városlakók már magukra tekintenek 
csak úgy, mint a nemzet testére, ezért a vidéket ilyen formá-

12.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 126.o.

13.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 145.o.

14.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 144.o.

15.   Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 151.o.

16.   Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya II., 139.o.

ban már nem is veszik figyelembe, így ami a városi ember 
számára a politikai kiutakat és lehetôségeket jelentheti ennek 
az informális államalakulatnak, a világvárosnak a fenntartá-
sában, azt tekintik a vidéki ember számára is követendô 
normának, etalonnak. ebben a világvárosi közegben kezd 
burjánzani a nihilizmus17, amely a cselekvés hiábavalóságával, 
az élet értelmének a megkérdôjelezésével a lét teljes értel-
metlenségét propagálja. ez az eszme eluralja a város népét, 
aminek következtében okokat kezd gyártani és találni a gye-
rekvállalás, a saját népességének újrateremtôdése ellenében. 
ennek a folyamatnak a következménye a világvárosok elnép-
telenedése, amely folyamatot még a város vonzóképessége 
is csak ideig-óráig tud féken tartani. A vidékrôl a városba 
áramló tömegek kora is lejár egyszer, és ennek a pillanatnak 
az eljövetelekor kezd el a város rendkívül gyors hanyatlásba. 
ennek az önpusztító folyamatnak a gyors lefolyására szám-
talan példa van a történelemben, gondoljunk csak rómára, 
a felsô-egyiptomi Thébára vagy az ókor korábbi nagy világ-
város-civilizációira, de akár az amerikai kontinens korai 
városépítô indián civilizációit is idesorolhatjuk, hiszen azok 
a spanyol konkvisztádorok megjelenésének idejében már 
a hanyatlás végsô stádiumában voltak. 

A város kialakulásának ciklikussága
Véleményem szerint a szerzô jól átgondolt logika mentén építi fel 
koncepcióját a városra, a város jelentésére és értelmezésére. Speng-
ler a fejlôdési folyamat lezárásának tekinti a megavárosok, világ-
városok kialakulását és az abban manifesztálódó új életformák 
megjelenését, valamint magának a városnak az elnéptelenedését. 
Meglátásom szerint ez nem probléma, és nem tekinthetô a kultúra 
és a civilizáció végének. A város megjelenése és fokozatos térnyeré-
se a társadalmon belül, a társadalom rétegzôdésére is kihatással 
van, ahogy Spengler helyesen meglátta, de ezzel szemben nem te-
kinthetô egyértelmûen a város és a környezete teljes szétszakadásá-
nak. Spengler számára a társadalom normális rétegzôdését a pa-
rasztság, a papság, és a nemesség alkotta. Ezek a társadalmi 
rétegek azok, amelyek más-más apropóból, de közvetlen kapcsolat-
ban állnak a vidékkel, a természeti környezettel. A természetet nem 
uralni akarják, sôt a természet az, amelyik uralkodik rajtuk, hiszen 
minden cselekedetüket a természet törvényei befolyásolják. 

Az urbanizmus és az urbanizálódás egy olyan társadalmi vál-
tozást is eredményez, amely a spengleri ideális társadalmi ré-
tegzôdést felborítja. A szerzô helyesen ismerte fel, hogy a pap-
ság és a nemesség megszûnésével, de legalábbis társadalmon 
belüli helyének csökkenésével, és a városi polgárság megjele-
nésével az új eszmék és irányzatok térnyerésével az emberek 
elfordultak a természettôl. Az elfordulás viszont véglegesnek 

17.  Oswald Spengler (1995) A Nyugat alkonya I., 551.o.
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tûnik a szerzô elbeszélésében, de véleményem szerint ez 
ilyen kategorikusan nem jelenthetô ki. A város valóban új 
életformáknak ad teret és lehetôséget a megjelenésre, és 
olyan embereket termel ki magából tömegesen, akik nem 
ismerik és nem is értik meg a természetet, a természet tör-
vényeit, sôt a várost el sem hagyják, de a város, mint kép-
zôdmény élni fog és létezni. Spengler szerint ez a folyamat 
egy ciklikus folyamatnak tekinthetô, amelyben mindig jön 
egy alacsony mûveltségû, civilizált szemszögbôl barbárnak 
tekintett, de életerôs és élni akaró rassz vagy nép, amely 
elsöpri a korábbi, már létezô magas mûveltségû, de a nihi-
lizmus útvesztôiben rekedt kultúrnépet. Szerinte ez történt 
rómával a germán törzsek elôrenyomulásakor, és ez történt 
Bizánc esetében is. Saját meglátása szerint az utolsó ilyen 
nép, amelyik egy korábbi kultúrnép helyébe tudott lépni, 
az a német volt. véleményem szerint viszont nem beszélhe-
tünk ciklikusságról ebben az értelemben.  

A történelemben létezik a kultúrák között ez a ciklikusság, 
és valóban elmondható, hogy az ókorban rengeteg olyan 
kultúra alakult ki egy korábbi romjain, amelyik azt túl tudta 
szárnyalni méretében vagy épp fejlettségében, de nem tudta 
felülmúlni a korábbi kultúrák hibáinak kijavításában. Ugyan-
akkor a késôbbi kultúrák mindig jóval több emberhez jutot-
tak el, jóval több embert voltak képesek megszólítani. A város 
a világtörténelemben fokozatosan növekedett. elég, ha csak 
megnézzük a korai világvárosnak tekinthetô poliszokat és 
a korabeli világ ismert határait. Látható, hogy az ókor elsô 
igazán kiemelkedô kultúrájának tekintett egyiptomi civili-
záció két nagy világvárost alkotott meg, Memphiszt és Thé-
bát, de ezek mind méretükben, mind pedig a lakosságuk 
létszámában jóval kisebbek voltak a mai világvárosoknál. 
Az egyiptomi kultúra nem is igazán ismerte a világ többi 
részét, kapcsolata nem is volt mással, csak a környezô, a kul-
turális fejlôdés alacsonyabb fokán álló népekkel. Tehát a két 
nagy egyiptomi város világvárossá válása nem jelentett mást, 
mint az egyiptomi királyságon belüli vezetô városokká válást. 
A következô nagy kultúra a hellén volt, amely kihatott az egész 
földközi-tenger partvidékére, és igazából egyetlen kimagas-
ló világvárost adott a történelemnek, Alexandriát. A város, 
amit Nagy Sándor alapított, jóval túlnôtte az akkor ismert 
világ minden városának méretét és már-már egy mai vidéki 
nagyváros méretével büszkélkedhetett. A lineáris korreláció 
itt is megfigyelhetô a világváros méretének növekedése és 
az akkor ismert világ méretének a növekedésével. 

róma ezt követôen már semmi újat 
nem hozott az ókori világ mûveltségébe, 
mert minden, ami a római civilizáció 
részét képezte, az egy korábbi kultúra 
megismételt, másolt mozzanata volt csu-
pán. A rómaiak tökélyre fejlesztették 

a hellén kultúra másolását, és ha modern szóval élhetünk, 
plagizálták az egész antik görög mitológiát, vallást és filo-
zófiát. A római társadalom nem hozott újat vagy mást a ko-
rábbi civilizációkhoz képest, csak modernizálta és tökélete-
sítette azt. A város, róma a kor legnagyobb világvárosává 
vált 1 milliós lakosságával, és valóban a lineáris korreláció 
folytatásaként kiterjesztette az addig ismert és feltérképezett 
világunk határait. A példák bemutatását még hosszú soro-
kon keresztül lehetne folytatni. Spengler a városok és a vá-
rosi civilizációk kialakulásával egy körkörös jellegû ciklikus-
ságot vélt felfedezni helytelenül, mert véleményem szerint 
a lineáris korreláció világosan megmutatja, hogy a folyamat 
lefolyását tekintve, azaz a kultúra, a civilizáció, a világváros 
kialakulásának és végsô hanyatlásának tekintetében valóban 
megfigyelhetô egyfajta ismétlôdés, de a folyamat mindig 
nagyobb méretben és nagyobb léptékben ismétli meg ön-
magát, ami már nem tekinthetô körkörös ciklikusságnak, 
hanem inkább spirális jellegûnek. Mára az emberiség elju-
tott oda, hogy a világvárosok kisebb, vagy közepes méretû 
országok teljes lakosságának megfelelô számú lakossal bír-
nak és ezzel párhuzamosan nincs, vagy kevés olyan szeglete 
van a Földnek, amit ne ismert volna meg. Hatalmas ismeret-
anyaggal rendelkezünk már a földrajz, a biológia, a kémia 
és egyéb természettudományok terén, az ember szinte már 
felfedezett minden szigetet és élôlényt, de a történelem fo-
lyamataiból nem tanult. A mai modern világ hanyatlásnak 
indult, a világvárosok népessége a nihilista eszmék18 által 
átszôtt neveltetésének köszönhetôen a gyors önpusztítás 
irányába vándorol, és a terméketlenség kompenzálását 
a vidék, a természet már nem képes pótolni. 

Meglátásom szerint, ha ez a folyamat hasonló véggel fog 
lezajlani, mint az korábban lezajlott róma esetében is, akkor 
a következô rassz, vagy nép, amely átveszi a kultúra meg-
ôrzésének a feladatát elôdétôl, már nem a szárazföld egy 
kis szegletének birtoklásában és egy fejlôdési folyamat ered-
ményeként keletkezô város felépítésében fog jeleskedni. ez 
a nép egy olyan magasabb szinten fogja újrakezdeni a kul-
túra, az emberi civilizáció felépítését, amelyben a város már 
nem a mai értelemben vett megapolisz lesz többmilliós la-
kossággal, hanem egy egész földrészt fogunk városként 
definiálni. A folyamat ciklikussága nem fog megállni, mert 
ezt a leendô városépítô civilizációt, amely az ember által 
megismert világ határait már a kozmosz legközelebbi ele-
meire is ki fogja terjeszteni, egy olyan fog követni, amelynek 
életében a bolygó, a Föld fog a város szinonimájává válni. 

18.  Nihilizmus: olyan eszmerendszer, amely tagadja a társadalmi értékeket, normákat, 
szabályokat, törvényeket, erkölcsi szabályokat. Az emberi cselekvés hiábavalósá-
gát, a létezés értelmetlenségét hirdeti.


