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Bevezetés

O ka van annak, Hogy valaki hova és m ikor születik 
meg. M aga az időpillanat és a helyszín nagyban 
befolyásolja az .egész életútját, azt, hogy miféle hatá
sokkal, esem ényekkel fog élete során szembetalál
kozni. Ezeket, különösen a negatív hatásokat hajla
mosak vagyunk önm agunkon kívül eső okokból e re
deztetni, és a sors ''csapásaiként" felfogni. A jó  dol
gokat viszont gyakran m aguktól értetődőknek tekint
jü k , fel sem vetve, hogy vajon m egérdem eljük-e 
azokat. M indennek saját terem tettségi állapotunk az 
oka, az a tény, hogy az időnek egy rendkívül szűk 
szelete fölött van áttekintésünk, m iközben a m últ és a 
jövő tényleges valóságától el vagyunk zárva. A m últat 
és a jö v ő t olyan szinten hordozzuk önm agunkban, 
melyhez tudatunk  képtelen hozzáférni. Ez a terü let 
az em ber valódi belső világa. M inden egyéb a külső 
világ része. N em  csupán a fizikai testen kívüli kör
nyezet, vagy m aga a fizikai test, hanem  a lelki m űkö
dések gondolatként, érzésként vagy akaratként fel
m erülő  m egnyilvánulásai is külső területek: okoza
tok, és nem  okok. Az em ber lénye tehát kettős: belső 
és külső em berből áll. A külső em bert érő  hatásokban 
tükröződik m indaz a jelenben , am it a belső em ber 
m int m últa t és jövő t hordoz önm agában. Az ese
m ényekben e két utóbbi keveredik. Akkor követ el 
hibát az em ber, am ikor a m últ hibáit a jövő rovására 
akarja m egoldani. Ilyenkor a m últból közvetlenül a 
jövőbe lép, átugorva a jelen t. A külső világban 
nemcsak a tényleges m últ és jövő  nyilvánulhat meg, 
hanem  ezek dém onná torzu lt változatai is. E dém o
nok csak a külső em berhez férnek hozzá, ha  ez 
sikerül, a dém onok valósággá válnak, és kiszorítják a 
je len  erő it az ado tt területrő l. A jelen lé t elvesztése 
m ulasztást eredm ényez, amitől ű r  keletkezik. Ebbe a 
feladott térbe nyom ul be a dém on. Ettől kezdve a 
folyamat más irányba halad, m integy elterelve a fi
gyelm et az eredeti tö rténetrő l. Ám ez a belsőben ál
landóan form álódó lehetőség képében tovább alakul, 
és ennek előbb vagy utóbb a külső em ber is tudatára 
ébred. Egy ism ételten m egszerzett je len lé ttudat ré 
vén elűzheti a dém ont, és az igazi tö rténete t ú jra  
m egjelenítheti. A m ennyiben ezt elmulasztja, a dé
m on fogja ót sorscsapásaival tanítani. A tragédia ak
kor következik be, am ikor az em ber a m últ dém ona 
elől a jövőbe, a jö v ő  dém ona elől a m últba m enekül. 
Bizonyos m értékig  elűzheti a dém ont, és igazi tö r
ténete t je len íth e t meg. felismeri a gondokat, de a 
"megoldás" m ég nagyobb bajt okoz. M indez abból 
ered, hogy nem  m er szem benézni önmagával, vagyis

saját mulasztásaival. Ezért a mai em ber élete folya
m atos m enekülés. Ezt a folyam atot kívánjuk bem u
tatn i a m odern  nagyváros és környezetének viszo
nyában, ahol m indez átfogóan jelentkezik.

A történeti város

A m odem  nagyváros m egértéséhez először azt a 
form át kell m egism ernünk, am iből létrejött; a tö rté
neti várost. A tö rténeti városok erede te  a m últ hom á
lyába vész. A m aterialista m egközelítés szerint a 
m ennyiségi változások idővel minőségi változásokat 
eredm ényeztek - azaz az első települések holm i kez
detleges falvak voltak, m elyek aztán várossá nőtték ki 
m agukat. E nézet téves m ivoltát ép p en  korunk ad- 
m inisztratíve várossá nyilvánított nagyközségei pél
dázzák. N ézetünk szerint a fblyam at éppen  ellenke
ző irányú volt. A történelm i kor hajnalán az em berek 
egymástól nagy távolságokra elhelyezkedő városok
ban éltek, m elyeket az alig átjárható  term észet vá
lasztott el egymástól. (Ezekhez ném ileg hasonló 
képet m utatnak m a egyes erődszerű  sivatagi váro
sok.) A term észet egészen más arcot m utato tt, m int 
ma. Vad és ellenséges erői könnyen elpusztíthatták 
volna az em bereket, ha  egymástól szétszórtan próbál
nak m eg boldogulni. Az em bereknek ezért összetett 
védelem re volt szükségük. Az egyént a ru h á ja  védte, 
a családot a ház, a közösséget ped ig  a város. A fizikai 
hatások képében valójában olyan erők tám adták az 
em bert, melyek az ösztönök világából szárm aztak, és 
le kívánták húzni őt a m aguk em ber alatti szintjére, 
így a ruházat, a ház és a város a fizikain túl szellemi 
védelm et is je len te tt számukra.

Ebben az időben m ég az em ber alatti és feletti 
hatalm ak, s a látható világban a form ákat létrehozó 
erők is fizikailag érzékelhetők voltak; az em ber 
érzékelése ugyanis a m ainál sokkalta átfogóbb, belső 
jellegű volt, és gondolkodásában jóval kevésbé tá
m aszkodott érzékszerveire

Idővel a városokból indu lt ki a term észet m egsze
lídítése. Falvak hálózata jö t t  létre, és a  term észet 
fokozatosan tájjá alakult. M ára nagyon kevés olyan 
terü le t m arad t Európában, am i eredeti értelem ben 
term észeti környezetnek tekinthető. A term észet 
megszelídítésével párhuzam osan az em ber érzékelése 
átfogó jellegű  belső érzékből m indinkább helyi je l
legű külső érzékké alakult át. É ppen  ez az eltolódás 
segítette hozzá, hogy kim erészkedjen a term észetbe. 
Egyre kevésbé látta az érzéken tú li lényeket, kik 
korábban elriasztották. E rről a korról m a a mítoszok, 
m ondák, népm esék adhatnak  hiteles képet.

Egy nép, egy város eredete éppoly mitikus, m int 
az egyén szám ára a saját születése. így  ekkor m ég a 
kollektív eredetre vonatkozó ism eret szolgált m agya
rázatul az egyén eredetére  is. Ma az egyén érzi, hogy
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személyisége van, és ebben különbözik a szüleitől. Az 
első városok idején  az em ber nem  m indig tud ta 
m egkülönböztetni m agát az elődeitől, mivel sorsát 
azok egyenes folytatójaként élte m eg. Ezáltal szemé
lyes élete részeként fogott fel olyan eseményeket, 
am ik évszázadokkal korábban játszódtak  le. Ily mó^ 
dón a kollektív e red etre  vonatkozó ism eret lénye
gében m agyarázatul szolgált az egyéni eredetre  is. A 
faj, a vérségi kötelék volt a m eghatározó a sors szem
pontjából, nem  az egyéniség. A városban ezért a há
zak nagyon hasonlítottak egym ásra, az újakat ponto
san a régiek m in tá já ra  építették.

Am ikor elm últ egy kor, azaz e ltűn t egy faj, vele 
tűntek a városok is. B ár fizikailag eltűntek, a term é
szet m égsem  té r t  vissza korábbi vadságában, hanem  
szelídebb form ákat m utatott. A volt városok, falvak 
helyén lassan m egjelent valami, am it a hely szelle
m ének nevezhetünk. Ez a szellem az ásvány-, nö
vény- és állatvilág m egjelenésében egyaránt hordozta 
az egykor o tt éltek hatását. így  rakódtak egym ásra a 
táj közvetítésével az egyes korszakok. A régi városok 
helyén újak  épültek  a  hely szellemének megfelelően.

Am tö rtén t itt m ég egy fontos m ozzanat, ami 
nélkül nem  jö h e te tt létre város, csak falu. Lényegbe 
vágó rám uta tnunk : egy várost alapítani kell! A mai 
európai városokat nagyjából ezer éve alapították. Az 
utolsó nagy városalapítási korszak tehát a korai kö
zépkorra, azaz a szentté avatott nagy királyok korára 
esett. Ebben a korban a király m ár nem. je len tette  
ugyan Isten  földi m egtestesülését - am int az koráb
ban, például a fáraók esetében m ég így volt - ám 
olyan világi személynek számított, aki hatalm át köz
vetlenül a szellemi világból kapta. Az alapítás m indig 
áldozathozatal, m elynek révén kölcsönhatásba kerül 
a földi és az égi világ. A király földi hatalm át áldozta 
fel az égiek kedvéért, s ezzel m egidézte azt, am it a 
város léikéként érzékelhetünk. Egy magas fejlettségű 
szellemi lény áldozza fel önm agát a város m úlandó 
form ájáért, m integy egyéni arcot adva neki a tele
pülések sorában. Ez az egyéni je lleg  aztán lépésről 
lépésre kibontakozva eredm ényezte a városi polgár 
öntudatát, m elyben a faji hovatartozásnál fontosabbá 
vált az egyéniség kérdése. Ez az eredendően szellemi 
fejlődés a földi hatalom  tudatos önkorlátozása m el
lett volt csak lehetséges - ezért a városok bizonyos ki
váltságokat kaptak, am int azt nevük is m utatta: "sza
bad királyi város".

Az alapítás teh á t m egidézett egy lényt, aki a föld
re  érkezve konkrét form át öltött a város képében. A 
város fizikai valója ezáltal nem  véletlenszerűen ala
kult ki, hanem  e lény m agasabb tulajdonságainak 
m egtestesüléseként. Ezért a történeti városok valójá
ban élő organizm usok, városlények voltak. Kívülről 
közelítve bárm ely élőlényt, az első, am i szembetűnik, 
az az élőlény form ája. Ez a form a sajátosan jellem ző

rá. A lény a form án belül él, a világ a form án kívül. A 
középkori városfalak világosan m egadták a város té r
beli kiterjedését, a városi élet a falakon belül zajlott. 
Vagyis a falak nem  egyszerűen a  városlakókat védték 
a kölső tám adásokkal szemben, hanem  a form át leha
tárolva az egész organizm ust. Belátható, hogy a for
m ának csak az élő organizm usok esetén van kulcs
szerepe; egy élettelen ásványi stru k tú ra  a form a m ó
dosulásával nem  veszíti el ásványi jellegét. A későb
biekben látni fogjuk, m ilyen d rám ai változásokat 
eredm ényezett a város túllépése a városfalakon.

A városlény a pontosan körü lhatáro lt form án be
lül állandó m ozgásban volt, és az évszázadok során 
jó rész t teljesen m egújult. Az újabb épü leteket szerves 
m ódon tu d ta  m agába felvenni, mivel a hagyom ányos 
építésm ód közös alapul szolgált a változó stílusoknak. 
A városlény áthato tta  a szerkezeteket. A legjellem 
zőbb városias beépítési m ód n em  véletlenül volt a 
zártsorú beépítés. A gazdaságos területfelhasználáson 
tú l ily m ódon összeértek a rég i és az ú j épületszer
kezetek, és közösen alkották, a  városlény testének szi
lárd  elemét. Ennyiben egy városi ház egy magasabb 
rend  részeként védte lakóit. Á tjárta a város egész tö r
ténete, alaphangulata.

Ez a hangulat m ég inkább kitapintható volt a 
házakból az utcákra kilépve. Az utcák és terek  karak
terében nyilvánult m eg legtisztábban a városlény 
egyénisége. Voltak kereskedővárosok, egyetem i váro
sok, mezővárosok, stb. - m indnek m ás volt a levegője, 
m ásra inspirálta polgárait. A legtöbb városnak volt 
egy jó l m eghatározható központja, a városi főtér. Ez 
helyenként terek láncolatát je len te tte , kereskedelm i, 
egyházi és igazgatási alközpontokkal. Az alárendel- 
tebb részeken is, ahol erre  csak m ód nyílt, szíve
sebben alkottak tereket, m in t utcákat. Általános érte
lem ben a városi té r inkább statikus je llegű , m íg a vá
rosi utca irányultságánál fogva inkább dinam ikus. A 
középkori városban a terek  sokszor szinte egymásból 
nyíltak, hasonlóan a hagyom ányos alaprajzi rendsze
rekhez. Ezáltal kevés "közlekedőfolyosó" felhaszná
lásával a külsőben is változatos "szobák" jö ttek  létre. 
A terek így csillapították a városi m ozgásokat. A  vá
roslény tehát egy belső egyensúly révén tu d ta  m eg
őrizni évszázadokon át m agát, és a m indenkori igé
nyekhez alkalmazkodva képes volt egész tér- és utca
hálózatát átform álni anélkül, hogy a befoglaló for
m án tú llépett volna.

A XIX. századi városfejlődés

M indaz, am i a XIX. században lejátszódott, legin
kább egy íj fokozatos kifeszítésére em lékeztet. Az íj 
teste az egész terem te tt világ volt, beleértve az em ber 
által addig létrehozott "második term észetet" is, a 
nyílvessző pedig  az em berek gondolatai, érzései és
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akarati im pulzusai összeségeként fogható fel. Az íjat 
felhúzó kéz a  M últ, az ellentartó  pedig a Jövő volt.

M ielőtt ezt a  képet részletesebben elem eznénk, 
azt kell m egértenünk, hogy m i eredm ényezte az íj 
kifeszülését, azaz az egyre m élyülő szakadékot m últ 
és jövő  között. Ezt az állapotot a term észettudo
mányos gondolkodás több évszázados fejlődése előzte 
m eg. Ennek lépcsőfokait, részleteit m ost nem  tá r
gyalva inkább azt a tudati változást szeretnénk ki
em elni, am i ennek  hatására az em beriség egészében, 
kollektív érte lem ben lezajlott. A középkorban az em 
ber tudata  döntően  befelé forduló volt. M inden cse
lekedete a belső világából ered t, önm agától képtelen 
volt a külső világban orientálódni. M indenre, am it a 
külsőben a létfenntartás érdekében  tennie kellett, 
m egtanították. A tanítók az egyház soraiból kerültek 
ki, tő lük szárm azott m inden  praktikus gondolat, a 
gyerm ekneveléstől a házépítésig. Az em bereknek éle
tük  m inden pillanatában m egm ondták, hogy m it kell 
tenniük, m i az, am i helyes, m i az, am i helytelen. Az 
egyház nem  kitalálója, hanem  közvetítője volt a T u 
dásnak, és csak a legszükségesebb m értékben szolgál
tatta ki a titkokat. H asonlóan viselkedett a gyerm ekét 
féltő szülőhöz, aki látva gyerm eke éretlenségét, 
igyekszik őt m egóvni a felnövés veszélyeitől.

Az egyház lelkek feletti hatalm a csaknem  teljes 
volt a XV. század közepéig, am ikor hirtelen több 
irányból hasítottak bele a világba a jövő  impulzusai. 
K opernikusz, Kolum busz, Galilei és társaik voltak az 
első nagy Megfigyelők. A  legjobbak hatalm as szellemi 
erőfeszítés á rán  kitörtek a  belső világból, és lassan 
elkezdtek önállóan tájékozódni a külső világban. A 
külső világ kutatásának eredm énye a term észettudo
mány. Ahhoz, hogy kifelé képes legyen figyelni az 
em ber, fokozatosan el kellett hogy halványuljon a 
belsőről szóló kép. A folyam at egy másik szinten le
játszódva sokban em lékeztet a rra  az évezredekkel 
korábbi tö rténe tre , am ikor az em berek először m e
részkedtek ki a városokból, m ajd m egkezdték a 
term észet m egszelídítését. Egy dologban mégis óriási 
volt a különbség: a városok sohasem vesztették el j e 
lentőségüket, ugyanakkor a tu d a t átfordulása a külső 
felé a belső im pulzusok degradálódásához vezetett. 
Az em ber a megfigyelés során csak az érzékszervei
re , és az ezekre alapuló gondolkodására tám aszkod
hatott, ugyanakkor m agát a gondolkodási folyama
to t m ár nem  tu d ta  megfigyelni. É ppen ezért nem  
érzékelhette világosan, hogy m aguk a gondolatok 
honnan  is erednek . Ö n tu d ata  a külvilágon gyulladt 
fel, így a gondolatait is onnan vélte származni. Az ész 
m indenhatóságába vetett h it párosult azzal a szemlé
lettel, hogy csak az reális, am i érzékileg felfogható.

A term észettudom ányok előretörése nagy változá
sokat hozott a term előeszközök vonatkozásában. 
M egjelentek az első gépek. A belőlük származó, ko

rábban soha nem  láto tt arányú hasznot elsősorban az 
a társadalm i ré teg  tudhatta  m agáénak, akit nem  kö
töttek a m últ szálai túl nagy erővel, ugyanakkor ren 
delkezett a szükséges tőkével: a polgárság. A XIX. 
századi polgár egész élete m últ és jövő  kettőssége. A 
hagyom ány szellemében élt, vallásosan nevelkedett, 
igyekezett az arisztokraták példájá t követni, ugyan
akkor egzisztenciája a m odern  iparon  és kereskedel
m en alapult, egy m aterialista világszemlélet eredm é
nyeként. M odern ipar és kereskedelem  elképzel
hetetlen volt korszerű közlekedési hálózat nélkül, 
am inek révén lehetségessé vált a term előerők kon
centrálása. Azok a városok, am elyek eleve a keres
kedelm i útvonalak csom ópontjaiban voltak, s így m ár 
korábban is fontos szerepet já tszottak , h irtelen  növe
kedni kezdtek.

(Foto: ATLANTIC)

A m eghatározó városform áló ré teg  m agától é rte
tődően a polgárság volt. Az a kettősség, am it élet
m ódjában, illetve jövedelm einek forrásaiban hordo
zott, tisztán leolvasható volt a leendő  nagyvárosok 
korabeli arculatáról. A  XIX. század m ásodik felére 
m ár hatalm as tőke halm ozódott fel a polgárság kezé
ben, így lehetősége nyílt annak  egy részét épü letek
ben lekötni. A polgárság m últhoz való kötődése 
abban a környezetben nyilvánult m eg tisztán, ahol 
élt. A polgári otthon, a historizáló bérpalota, az új 
idők középületei m egjelenésükben m ind az elm últ 
korokat idézték. Idézték, ám  kapcsolatuk a m últtal 
csak látszólag volt szerves. A tö rtén e ti város körül 
gyűrű alakban fejlődött ki az eklektikus sáv. A házak 
m ég a hagyományos építőm esterség szabályai szerint 
épültek, egymáshoz zártsorúan kapcsolódva, a város- 
szerkezetben mégis dön tő  változás állt be. A történeti 
városban - am it á thato tt a városlény szelleme - a leg
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magasabb ren d ű  városalkotó elem  a városi fő tér volt. 
Ebben testesült m eg  legtisztábban a  városlény, ez volt 
a város szíve. Az eklektikus városgyűrű nem  képez
hetett igazi tereket, csak közúti csomópontokat. 
Ezeket igyekezett a lehető  legszebben kialakítva idéz
n i az igazi tereket. Ám ezek a csom ópontok csak ad
dig hato ttak  reálisnak, am íg létrehozójuk, a mozgás, 
egy látszatéletet lehelt beléjük - vagyis nappal. Éjsza
ka m ár a mozgás dém onai vették á t a terepet. Ennek 
igazolására álljon itt egy rövid idézet Csáth Géza 
egyik novellájából, mely leírja egy ilyen hely egy 
napját. (A Kálvin téren  - 1908):

...Késő éjszaka, jóval éjfél után,amikor már csendes 
minden,a Kálvin tér, mint egy fülledt barlang ásítozik a 
fénytelen égbolt félelmétől megzavarodva. A hazatérőnek ta
nácsos sietni. Ilyenkor a kút mellett elhaladva esetleg úgy 
hallani, hogy valaki a nevünkön szólít. Egyszer hátra lehet 
nézni, hogy: ki az? Senki. És nem többet, de fu tn i ám hazá
ig. Mert a sok elhalt, elpusztult, sárba taposott, elvénült erő, 
amelyet az emberek, a siető, dolgozó emberek, leányok és fiúk  
itt elhullattak, a kövek hasadékai közül, a sínek nyílásai kö
zülkibukkan, összesűrűsödik, és áldozatokra les...

Ettől a kortól kezdve a városlakók félni kezdtek az 
éjszakától, am i felett az érzékekre alapozott nappali 
tudatnak  nem  volt hatalm a. Igazából ezért volt szük
ség a közvilágítás bevezetésére. H a  nincs világosság, 
nem  lehet közlekedni, m árped ig  a m odern  nagyvá
rosba a  közlekedés vitte bele az életet.

Az eklektikus városgyűrű teh á t m ár csak alkotóré
szeiben tu d o tt a városlényhez kötődni, köztes terei
ben "külső segítségre" szorult a mozgás erőinek képé 
-ben. I t t  tehá t a m ú lt és jövő  keverten je len ik  meg.

Ám ha  tovább távolodunk a  városközponttól, akkor 
ham arosan elérjük azokat a terü le teket, ahol m ár 
egyértelm űen a jövő  az úr. A gépek, a gyárak vidéke 
ez. A gépeknek nincs tényleges kapcsolatuk a m últtal, 
a hagyom ánnyal. Ü zem eltetésük elképzelhetetlen lett 
volna a hagyom ányokhoz kötődő m unkásokkal. 
Ezért nagy töm egeket kellett kiszakítani az évszá
zados paraszti életm ódból, akik im m ár a m últtó l el
vágva alkalmasak voltak e rre  a  szerepre. Szám ukra a 
polgárság sem m it sem tu d o tt közvetíteni abból a ha
gyományos kultúrából, am elyet hordozott, de amely
ben m ár m aga sem  hitt. E zért a pro letárok  tudatában  
ű r keletkezett, amibe teljes erővel be tu d o tt hatolni a 
jövő  - tisztán m aterialista alapú szociális ideológiák 
képében. A XIX. század m ásodik felében az ilyen 
ideológiák m ég nem  tud tak  akadálytalanul m egnyil
vánulni az ép ített környezetben, mivel a hagyom á
nyos világ - m ég ha  csupán külsődlegesen is - m ég 
m indig létezett. Az em berek öntudatlanu l is érezhet
ték, hogy a m ú lt napjai m eg  vannak számlálva. Ez 
m agyarázza azt a példátlan  igyekezetet, hogy a 
rendelkezésre álló néhány évtized a la tt felépítsék a 
m odern  nagyvárosokat a  m ú lt elem eiből. A XIX. szá
zadi íj pattanásig feszült.

A  m ost következők m egértéséhez külön kell vá
lasztanunk két dolgot, am i valójában egyazon érm e 
két oldala: a XIX. századi po lgár nappali és éjszakai 
tudatállapotát. A nappali tuda tban  ekkorra a belső 
em ber helyét m ár teljesen a  külső vette át, ezáltal az 
em ber elvesztette je len lé ttudatá t. H elyébe a jövő, a 
fejlődés tudata  lépett. N appal a po lgár a Tudom ány 
em bere lett. Éjszakai álm ában ősi em lékek tö rtek  fel 
benne, melyek addig  tu d a ta  m élyén nyugodtak. 
Ilyenkor a je len  helyébe a m últ, az em lékezés lépett. 
Éjszaka a po lgár a M űvészet em bere lett.

A jelenben  a m últ és a  jövő  dém onai, m ozgásként 
testesülnek m eg, m int távolodás és közeledés. így  az 
íj egy másik képpé alakul át: a kifutópályán felszál
láshoz készülődő, fokozatosan gyorsító repülőgép 
képévé. Vagyis a térbeli világ hátrafelé száguldva 
távolodni, az ég, vagyis az időbeli világ ped ig  egyre 
közeledni látszik. Ez a néhány felfokozott p illanat je 
lent m eg a szecesszió m űvészetében. A szecesszió lé
nyege a mozgás, az áram ló form ák, vonalak m eg
jelenése a  térben. M indig a térben , a hagyományos 
térre  alapozott világban. Ezért ez a kor az épület- 
szerkezetek vonatkozásában m ég m indig  az évezre
des tudásra tám aszkodik, m iközben a felületek, a for
m ák m intha a hagyom ányos form ák m egolvadása, át- 
kristályosodása révén keletkeznének. U gyanekkor e 
form ákat olyan ősi m inták, je lek  borítják, amelyek 
jóval a görög-róm ai ku ltú ra  elő ttrő l származnak. 
Álom és valóság egym ásba fonódik a m űvészi for
m ába öntött m érnöki létesítm ényekben.

(Foto: Grünewald)
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Javítják a világ legnagyobb óráját - Jersey City (Foto: Zeitbilder)

A szecesszió az elszakadás előtti utolsó pillanat 
volt. Egy szempillantással később a repülőgép kere
kei elem elkedtek a földtől, és a gép egy új közegbe 
került. A felszállás p illanata 1917 volt, am ikor az em 
beriség a hagyom ányos térbeli világból kollektív érte
lem ben átlépe tt az Időbe, és ezzel nagykorúvá vált. 
Azok a szellemi hierarchiák, amik a hagyományos 
világ képében ú tján  ezidáig kísérték és védték, ettől 
kezdve saját kezébe ad ták  a sorsát. 1917-ben új nagy
hatalm ak váltak m eghatározóvá a világfejlődésben, 
és velük a városfejlődésnek is egy új korszaka kez
dődött.

A modern nagyváros

A tö rténe ti városok születésekor láttuk, hogy a 
városalapítás lényegében áldozat. A m odern  nagyvá
ros létrejötte szintén egy áldozatot kívánt - a város
lény feláldozását. Az áldozat form ája kétféle lehetett, 
végső soron azonos végeredm énnyel. Az európai 
nagyvárosok esetében fizikailag m eg kellett ölni a vá
roslényeket. B udapesten  ez szinte szertartásos pon
tossággal zajlott le. Az Erzsébet híd m egépítésekor a 
leendő nagyváros legfontosabb főútját pontosan a 
városlény szívén, a  fő téren  és a városházán vezették 
keresztül, egyszerre m egsem m isítve így m indkettőt. 
Ez a nagyform átum ú te tt m éltó volt a kor város
alapítóihoz, visszavonhatatlanná téve egy kor lezáru
lását. Más európai nagyvárosok esetén ilyen radikális 
szembenézés a jövővel csak ritkán  fordult elő. Ehe
lyett "hagyománytiszteletből" látszólag m egkím élték a 
tö rténeti városm agokat, ugyanakkor a városlényeket 
így vagy úgy mégiscsak feláldozták.

Az am erikai nagyvárosok egészen sajátos m ódon 
születtek meg. Amikor arról beszéltünk, hogy a szá
zadfordulón az em beriség kollektív érte lem ben átlé
pett a térből az időbe, nem  arró l volt szó, hogy a tér 
m egszűnt létezni. Létezett továbbra is, de ezután az 
időnek, a m ozgásnak lett alárendelve. Amik addig 
térben elkülönülten léteztek, ettől kezdve képesek 
voltak az időben összekapcsolódni. M egjelentek a 
távközlési és a korszerű közlekedési eszközök, révü
kön pedig lépésről lépésre kialakult a m odern  világ- 
gazdaság. Ezután a folyam atok lényegében az időben 
játszódtak le, a térbeli tö rténések  csak ezek vetületei 
voltak. A repülőgép-hasonlatnál m aradva: a gép a  le
vegőben száll, ugyanakkor árnyéka rávetü lhet a föld
felszín tárgyaira. Ily m ódon vált lehetségessé, hogy 
az a tö rténet, am i E urópában  já tszó d o tt le az idő 
síkján, térbeli m ódon A m erikában je le n t m eg. Bizo
nyos városlények úgy haltak m eg, hogy m égsem  tu d 
tak eltűnni a világból. Ettől kezdve dém onikus for
m ában léteztek tovább. Ezek a form ák m indenáron  
m eg kívántak testesülni a térben , de ez az eredeti 
városlény helyén m ár nem  volt lehetséges. így  szület
tek az am erikai nagyvárosok. Jellem ző m ódon sokuk 
nevében szerepelt az eredeti városlény neve, gyakran 
az "új" előtaggal.

Teniszezők

Akár az európai, akár az am erikai nagyvárosok 
kifejlődését tekintjük, a fejlődés lényegi m eghatáro
zója m indkét esetben a mozgás volt. Csak a dinam ika 
m értékében volt a különbség. A történeti városok szinte 
kifordultak. M indaz, am i korábban belső volt, m ost 
külsővé vált, am inek lehatáro lt alakja volt, az elvesz
tette korlátait. A dinam ika a városok esetén a kifelé 
való terjeszkedést je len te tte . T elepülésform áló erővé 
vált a mozgás, az egyre intenzívebb forgalom . A vá
ros ebben az időben nem  gyűrűszerűén  fejlődött, ha
nem  a kivezető u tak  m entén  sugárirányban. Felülről 
nézve az egész leginkább egy robbanáshoz hason
lított. Pedig ek k o rra  harm incas évek végén m ég csak 
árta tlan  csecsemőkorát élte a városlény dém onikus 
utóda: a városszörny.
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A városszöm y

A m odern  nagyvárosban néhány évtized alatt 
rendkívül felgyorsult az élet. Mégis volt egy jelentős 
különbség a harm incas évek tipikus városlakója és az. 
ezredforduló em berei között. Abban a korban az 
em berek szívesen laktak a  városban, a dinam ikát 
m int feltétlen jó t  tekintették. Ö röm m el üdvözölték a 
technikai újításokat, am elyek szó szerint a  jövőből 
érkeztek. A társadalom  m otorja, a gazdaság lényegé
ben egyetlen dogm ára épült: a szakadatlan fejlődés
be vetett h itre. Ez a  jövőben való feltétlen bizalom 
alapjaiban ren d ü lt m eg a harm incas évek világgaz
dasági válságában. E urópa és A m erika tö rténete  ettől 
kezdve külön u tak ra  kanyarodott, m elyek éppen 
napjainkra látszanak ú jra  összeérni.

Európában a hagyom ány létező realitás volt, így a 
jövőből való kiábrándulás szinte törvényszerűen ve
zetett a m ú lt szélsőségesen dém onikus m egjelenésé
hez. A fasiszta, nem zetiszocialista ideológiában a 
többezer évvel korábbi, vérségi alapú társadalom - 
szerkezetet ü lte tték  át a XIX. századból eredő  m ate
rialista szem léletű szociális ideológiába. Alapfelfogá
sát tekintve hasonló tőről e red t a bolsevik, kom m u
nista felfogás, azzal a  különbséggel, hogy társada
lom képét a távoli jövőből vitte bele a jelenbe. Az 
eredm ény m indkét esetben azonos volt: a személyes 
je len lé te t az állam apparátus je len léte  váltotta fel. A 
fasizmus és a bolsevizmus a nagy töm egekre egyaránt 
az ókor lenyűgöző form áinak felidézésével kívánt 
hatn i - paradox  m ódon  a  sztálinizmusban a  bolse
vizmus önm aga ellentétébe csapott át, am ikor a cári 
Oroszország szerves folytatójaként lépett fel. Ez is azt 
példázza, m ilyen kevés kell, hogy a jövő  dém ona a 
m últ dém onakén t je len jen  m eg. Míg a náci építészet 
időhiány m iatt jó rész t csak tervek form ájában m a
ra d t fenn, add ig  a sztálini kor épületekben, sőt új vá
rosokban is itthagyta lenyom atát. Ezek díszletszerű 
m egjelenésükkel az örökkévalóságot igyekeztek m eg
ragadni, ám  tényleges funkciójuk a "szeretett népve
zérek" kiemelése volt a földi halandók sorából. Abban 
a pillanatban, am in t Sztálin halálával m egszűnt létük 
értelm e, egyszerűen elhagyta őket a m últ dém ona. 
Ma ezek a  házak és városok tetszhalott állapotban, 
látszólag teljesen árta lm atlan  m ódon élik tovább fizi
kai életüket. Ami E urópában , keleten és nyugaton 
egyaránt a to talitárius építészet igazi továbbélése 
volt, az egy látszólag tökéletesen m ás irányzatban, a 
nem zetközi m odernizm us lakóépületeiben je len t 
meg. Az inga, m elyet a d ik tatúrák a  szélsőséges m últ
ba húztak  ki, ekkor a távoli jövőbe lendült. A lakó
telepek o tt je len tek  m eg a nagyvárosokban, ahol m ár 
évtizedekkel korábban a jö v ő  erői előkészítették a 
terepet: az eklektikus várost övező gyárvidékeken.

Ezek keletkezésükkor, a XIX. század m ásodik felé
ben m ég a hagyom ány szellemében épült, inkább 
kisvárosias karakterűek voltak, ám  szerkezetüket 
szétszabdalták a különböző üzem ek, gyárak. T eh á t a 
hatvanas években a jövő  lappangó erő i felszabadul
tak, és m inden korábbinál nagyobb pusztítást vittek 
véghez a köenyezetben. A városszörny ekkor kezdte 
m egm utatni az igazi arcát. M inden, am iből a tö rténe
ti város állt, m ost önm aga ellentétébe csapott át. A 
házak szabadon álltak, egymástól olyan nagy távol
ságra, hogy köztük az u tak  és a terek  csak absztrakt 
m ódon léteztek. Viszont ez az absztrakt elvontság na
gyon is valóságos volt - a városszörny kitapintható 
lelkülete. A házak lényegüket tekintve elszakadtak a 
földtől, a földszinteken szó szerint nem  volt semmi. 
Semmi olyan, am itől kapcsolat jö t t  volna létre a 
környezettel. Igaz, hogy "környezet" se volt. M inden
fajta közösségi funkciót a  lehetséges m inim um ra re 
dukáltak, és ezt is koncentráltan helyezték el. Mindez 
logikus következm énye volt annak a száz évvel ko
rábbi pillanatnak, am ikor a m aterializm us kiiktatta a 
belső em bert, és helyébe a tiszta ésszel m egragadható 
külső em bert állította. M indaz a tartalom , am i a lakó
telepből hiányzik, irracionális. Az em berek ön tudat
lanul is m egérezték, hogy a város egy szörnyeteggé 
vált, így aki tehette, k iu tat keresett belőle. Ez a m e
nekülés nem  pusztán fizikai term észetű  volt - valójá
ban az állam elől m enekültek az egyének. M agánerős 
építkezések töm ege indu lt m eg a m ég rendelkezésre 
álló szabad területeken. B udapest esetében ez a b u 
dai hegyvidéket, illetve az agglom erációs gyűrű t je 
lentette. Ezeknek a településform áknak a  lé trejö tté
vel az európai nagyvárosok a nyolcvanas évekre sok 
tekintetben az am erikai nagyvárosok problém áival 
találták szembe m agukat, ezért m egértésüket célsze
rű  az am erikai településfejlődéssel összekapcsolnunk.

Amerikában egységes hagyom ányról a lakosság 
heterogén összetétele m iatt nehéz lenne beszélni. I tt 
a jövő  erői váltak a társadalom ban m eghatározóvá. 
Ezért a  harm incas évek válsága u tán  a "New Deal", a 
jövőbe vetett újbóli feltétlen h it tű n t a kilábalás 
egyetlen útjának. A  m ásodik világháborúból győzte
sen kikerülve igazolódni látszott ez a politika. El
m életek születtek az iparosított társadalm ak elkerül
hetetlen válságciklusairól, m elyek m egpróbálták  elfo
gadtatn i a legnagyobb tabut, a recessziót. Úgy vélték, 
hogy a gazdaság stabilitása az általánosan m agas fo
gyasztáson m úlik, ezért ösztönözni kell az em bere
ket a lehető legtöbb term ék  m egvásárlására. Ameny- 
nyiben elérik anyagi lehetőségeik határá t, akkor h i
telekkel kell ebben őket segíteni. L átunk  kell: Ame
rika lényegében hitelekből épü l fel. M ára az USA 
nem zeti adóssága a legnagyobb a világon. I t t  való
jáb an  arról van szó, hogy egy hatalm as gazdaság tisz
tán  a jövő  tartalékaira, m unkájára  ép ü lt fel, így az őt

48



m űködtető  tőke m ögött nincs fedezet. Ezáltal ennek 
a társadalom nak nincs is más választása, m in t a kény
szeres fogyasztás révén a je lenből az egyre távolabbi 
jövőbe m enekülni.

A kényszeres fogyasztás ténye legtisztábban éppen 
az am erikai települések szerkezetéből olvasható ki. 
M int láttuk, a  m ú lt század m ásodik felében született 
am erikai nagyvárosok m ár kezdetben dém onikus je l
legűek voltak. A jövő  szélsőséges form ában je len tke
zett a felhőkarcolók világában. T eh á t m íg Európában 
a harm incas években a m últ, addig  itt a jövő  dém o
nával találkozhatunk. Az em berek ham ar átérezték 
ezt az erő t, de mivel ellene tenn i csak jó létük  fela
dása árán  tud tak  volna, más m ódon kerestek m egol
dást. A term észettudom ányos gondolkodással p árhu 
zamosan m ár évszázadok óta je len  volt egy idilli m últ 
képe: Árkádia. Á rkádiának semmi köze a tényleges 
m últhoz, valóban csak egy kép. A XVIII. századtól 
kezdve kedvelt tém ája volt a festészetnek, ahol m int 
ideális állapotot, bizonyos életen túli életként ábrá
zolták. Ez az árkádiai kép vált fizikai valósággá az 
am erikai kertvárosokban. A harm incas évektől kezd
ve állam ilag tám ogato tt hitelpolitika tette lehetővé a 
hatalm as terü le teket elfoglaló családiházas beépíté
sek létrejöttét. M ára az USA lakosságának kétharm a
da ilyen form ában él. E nnek a látszólag nagy vív
m ánynak a tényleges szerepét csak összefüggéseiben 
értékelhetjük. A kertvárosok létrejöttével az em berek 
nagy távolságra kerültek  m indattól, am i nem  lakás- 
jellegű funkció. A m unkahely, a kereskedelem , a kul
tú ra, az egészségügy intézm ényei ettől kezdve m ár 
csak autóval váltak elérhetővé. Két polaritás alakult 
ki tehát: a nagyváros és a kertváros. A nagyvárosban 
a jövő élt dém onikus m ódon - a  kertvárosban a múlt. 
M aguk az em berek  állandó ingázásra kényszerültek e 
kettő  között anélkül, hogy a je lenben  m eg tud tak  vol
n a  kapaszkodni. Az összekötő kapocs, a mozgásban 
lévő autó  ugyanis kívül esik a tényleges téren , és csak 
saját te ré t viszi magával. Közlekedéskor a je len lé t he
lyett a mozgás, vagyis a jövőbeliség válik je len idejű 
vé. így az em ber a kertváros és a city között ingázva 
úgy lendül a m últból a jövőbe, hogy közben kívül 
kerül a tényleges térbeli világon. Ezt je len ti ugyanis 
az autópálya. A nnak idején  m egfigyeltük, m iként ala
kul á t a városi fő tér az eklektikában forgalmi cso
m óponttá. Azt is láttuk, hogy az ilyen csomópontok 
csak nappal hato ttak  valóságosként, éjszaka m ár elő
jö t t  az igazi term észetük. Az autópálya-csomópontok- 
kal m ár újabb lépés következett a fikció világába. 
Ezeket a csom ópontokat m ár nappal sem tekinthet
jü k  tényleges városelem nek. Teljes m értékben a vá
ros felett álló, tisztán időbeli elem ek ezek, a mozgá
sok térbeli kivetülései. L étrejö tt tehát egy rendszer, 
amely m inden  elem ében dém onikus. A kertvárosok a 
m últ idilljeként születtek, ugyanakkor nappal telje

sen elnéptelenednek, m in tha kihaltak volna a lakóik. 
A cityben napközben óriási a nyüzsgés, ám  éjjel kide
rül, hogy a házakban senki sem lakik, m in d en ü tt csak 
irodák és szállodák találhatók.

Ö nm agában sem a kertváros, sem a city nem  len
ne feltétlenül pusztító a környezetre nézve. Az igazi 
veszély a totális fikció világában, az autópályák m en
tén  következik be. Ez a két zóna közti te rü le t a város- 
szörny igazi elem e. M indaz, am it a város kiszorít ma^ 
gából, idetelepül. Az autópálya-csom ópontok mellé 
épülnek fel a különböző diszkontáruházak, az "áru
városok", m indenféle "telepek", itt rakódik  le az ipari 
társadalom  mocska. Ez a környezet teljesen alkalm at
lan állandó em beri tartózkodásra. A különböző 
szennyezőforrások képében egy másik szinten, de ha
sonló céllal tám adják az em bereket bizonyos te rm é
szetfeletti és -alatti lények, m in t sokezer évvel ezelőtt 
a szelídítetlen term észet esetén. Ezeknek az erőknek 
m ost az a céljuk, hogy az em bert teljes lényével bele
állítsák egy fiktív világba. H a  ez bekövetkezik, akkor 
végérvényesen elfelejti a belső em bert, és a város
lényekhez hasonlóan önm aga dém onává válik.

A jelen  kérdései

Mivel az európai fejlődés - különösen a Kelet
európai - időben éppen  napjainkban ta rt ott, ahol az 
am erikai az ötvenes években, ezért látszólag más dol
ga sincs, m in t végigjárni a kitaposott utakat. E rre 
ösztönzi K elet-Európát a beáram ló nyugati tőke. Egy 
ilyen m agatartás azt je len tené , hogy sem m it sem ta
nultunk az elm últ évtizedekből, ugyanakkor kritikát
lanul átvennénk az am erikai m odellt. A pénzhiányra 
apellálva látszólag más lehetősége nincs ennek  a té r
ségnek, m in t elfogadni a nyugati tőkét annak m in
den előnyével és hátrányával. Pedig érdem es lenne 
közelebbről m egnézni, hogy ki hitelez, és kinek! A 
legnagyobb pénzhiány éppen  A m erikában van, de az 
egész nyugati világban általános a recesszió. Kelet- 
E urópa és O roszország csupán m int lehetséges piac 
fontos a N yugat számára. N yersanyag és m unkaerő  
szempontjából kívánja felhasználni ezt a térséget. A 
pénzvilágnak teh át üzleti érdeke fűződik ahhoz, 
hogy keleten a d ik tatúrák okozta eszméletvesztés to
vább tartson, csak ebbe tud  belépni tevőlegesen. A 
városfejlődés terén  ezek a tendenciák leplezetlen m ó
don m egnyilvánulnak.

B udapest mai arculatának kialakulását m ár ko
rábban érin tettük. I t t  is lé tre jö tt a city és a kertváros 
m agyar változata, a Belváros, és a budai hegyvidéki 
beépítés, valam int az agglom eráció. "Helyi speciali
tásként" ezek m ellett a lakótelepek töm ege is a m últ 
súlyos öröksége. Lényegében egy elem  hiányzik - 
am it sietve igyekszünk pótolni - az agglom erációt be
kapcsoló autópálya-gyűrű. Ez az a pon t, ahol napja
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ink igazi városfejlődése eldől. Ahhoz, hogy valaki 
világosan lásson ezekben a kérdésekben, a problém á
kat ketté kell választani. Egyrészt vannak azok a 
problém ák, amik a m últból erednek , m ásrészt azok, 
amelyek a jövőből. Ez utóbbiakról szoktunk elfeled
kezni, ho lo tt létrejö ttük  éppen  jelenlegi m agatartá
sunk függvénye!

Lássuk előbb a m últból eredő  problém ák lénye
gét. Az elm últ évtizedek fejlődése m ára hatalmas 
költségvetési h iányként je len ik  m eg az önkorm ány
zatoknál. Az általános infrastrukturális elm aradottság 
term észetszerűen m ég nagyobb az agglomerációban, 
am i lényegében m agánerős alapon épü lt fel az el
m últ évtizedek során. Ehhez já ru l számos környezet- 
szennyező beruházás beékelődése az agglomeráció és 
a városm ag közé. Az in frastruk túra fejlesztéséhez 
csak egy m ódon tűn ik  elő terem thetőnek a tőke - a 
m ég m eglévő terü le tek  értékesítésével.

Itt je lennek  m eg  azok a problém ák, amik a jövő
ből erednek. Az az erő, am i korábban a hatalom, 
m ost a pénz révén folyam atosan hat, azt sugallja, 
hogy a m últ h ibáit a Jövő  rovására korrigáljuk. Vagy
is adjuk el a jövőt. így következhet be az, hogy egy 
lakótelep közepére, ahová annak idején egy tudatos 
politika csak pap íron  ép ítette  m eg az uszodát, most 
sem uszoda kerül, hanem  bevásárlóközpont. A 
legnagyobb veszélyben a leendő  MO-ás körgyűrű cso
m ópontjainak körzete van. I t t  reális közelségbe ke
rü lt egy olyan ipari-kereskedelm i sivatag megvalósu
lása, mely tökéletesen dém onikus jellegénél fogva 
megsokszorozza a városszörny erejét. Az em berek 
m ár m ost is kényszerből közlekednek annyit a vá
rosban, am i rengeteg  energ iá t köt le. Láttuk, hogy a

dinam ikus elem  m inden esetben városrom boló hatá
sú, ezért elsődleges kérdés a kezelése. Ma az agglo
m eráció és a város között sok helyü tt m ég mező- 
gazdasági terü letek  húzódnak. A m ennyiben a d ina
mikus elem teljesen átjárja őket, úgy sorsuk m egpe
csételődik. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, a települések
nek tudatos önm érsékletet kell gyakorolniuk fejlesz
téseikben. A köztes területek  sorsa sohasem  lehet egy 
település m agánügye. Még elem i szinten sincs kom 
munikáció az egyes szomszédos önkorm ányzatok kö
zött. M árpedig az önm érséklet csak a m ásik fél szem
pontjainak figyelembe vételétől várható. A fe lm erü
lő problém ákra ugyanis sem m iféle előzetes válasz, 
ideálterv előre nem  adható. Ezek szükségszerűen 
racionális m egoldások lennének, azaz a külső em ber
től szárm aznának. így esetleg "megoldunk" egy hely
zetet, a megoldás azonban m ég nagyobb problém ák 
forrása volna. Tényleges m egoldás csak a belső em 
bertől eredhet. A belső em berből szárm azhat egy j e 
lenléttudat, amely m egm ondja, hogy m it tegyünk 
egy ado tt helyzetben. Ez a  je len lé t azonban a város- 
fejlesztés esetén m indig a többi em berhez való vi
szonyban ölt testet, ezért érezzük kulcskérdésnek a 
kommunikációt, az együtt gondolkodást. Csak ezen 
az ú ton  van esély szemébe nézni a jö v ő  és a m últ 
dém onainak, A hrim ánnak és Lucifernek.

(1993. jú lius hónapban)

(Az első három  illusztráció Moholy-Nagy László: Festészet, 
fényképészét, film című könyvéből való - B auhausbücher 8. - 
Corvina Kiadó 1978.)

Paul Virilio  
TISZTA HÁBORÚ

A városépítésről való gondolkodásnak két nagy iskolája 
van: az első szerint a város kikristályosodásának, a város
ban való megtelepülésnek a kereskedő hajlam az oka, a 
kisebbségben lévő másik felfogás szerint - melyet Philip 
Toynbee is képvisel - a kiváltó ok a háború, a kereskede
lem csak azután jön. Nyilvánvaló, hogy én a kisebbséghez 
tartozom, amely azt állítja, hogy a város a háború 
eredménye, legalábbis a háborúra való készülődésé.

Úgy érted, hogy a város nem a tulajdonképpeni
háború eredménye ?

Természetesen milliók haltak erőszakos halált a neolitikus 
kortól kezdve a városállam háborújáig; ezeket az eseteket

azonban a régiek csak "zavargásokénak (tumultus) titulál
ták, nem  voltak egyebek, mint pusztítások, olyan állapotok, 
melyek még nem  érték el a háború  szintjét. Sőt, egyetértel 
Pierre Clastres-ral, aki azt mondja, hogy éppen a törzsek, 
vagy ha úgy tetszik, a gerillák "zavargása" volt az, ami 
akadályozta az állam kialakulását. Mikor az állam létrejött, 
a háborút szervezetté fejlesztette, területi gazdasággá, a 
tőkésítés, a technológia gazdaságává. Mindez magával hoz
ta az erődített várost, és a hajítógépekkel folytatott hábo
rút. (A katapultra és a többi furcsa szerkezetre gondolok, 
amelyek a mai ágyú megfelelői.)

Tehát nem a gazdaság az átfogóbb jelenség,
hanem a háború ?

Nevezzük hadieszköz-mozgatásnak, vagy más szóval logisz
tikának. A logisztika a háborús gazdaság kezdete, ami aztán 
egyszerűen gazdasággá változik, és végül teljesen átveszi a 
politikai gazdaság szerepét.
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