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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A megtisztelõ felkérés nyomán igyekszem válaszolni az elõadás
címében nekem feltett kérdésre. Ez az igyekezetem némi
nehézségbe fog ütközni, mert nem vagyok biztos benne, hogy
tudom: mit értsünk városon, mit jelent a „történelmi” jelzõ, és
végül mit az, hogy „véget ér”? Ráadásul azt hiszem, hogy a
kérdés nem azt jelenti, hogy hogyan lehet lehatárolni a történeti
várost, hanem hogy hol ér véget? Vagyis a kérdezõ – akarva,
akaratlan – különbséget tesz a lehatárolás és a véget érés között.
Ezzel a látszólag apró jelentéstani réssel mindjárt vissza is fogok
élni. Elõtte azonban talán érdemes történetileg visszatekintve
megállapítani, hogy már az ókori városok fejlõdése is rendre
túlcsordult a városfalakon, hiszen a nagy területigényû létesítmé-
nyeket, késõbb a vágóhidat vagy a bõrcserzõ mûhelyeket nem
lehetett „belül” elhelyezni, mint ahogy az elegáns nyaralóknak is
„sub urbe” volt a helyük. Tudjuk azt is, hogy a középkori mo-
nostorok jelentõs része a városon kívül fekvõ temetõk mellett,
vagy egyenesen a névadó szent sírja fölött épültek fel, és váltak
a késõbbi városfejlõdés új csíráivá. A egykori magyar kertes
települések jellegzetes sajátossága volt a palánkkal körülvett
belsõséget gyûrûszerûen körbevevõ akolkertek övezete. Ez-
elõtt talán 20 éve láttam utoljára – akkor még csaknem épen –
Nagykõrös egykori akolkertes övezetét, amirõl állítom, hogy
ma valódi hungarikumnak számítana. Önálló külsõ település-
résznek tekinthetjük a pincefalvakat és a hegyközségeket, vagy
a kúriákat és a kastélyokat is. A nagyvárosi növekedése során
ugyan hamar bekebelezte az útjába esõ településeket, de attól
azok még történeti városrészeknek tekinthetõk. A mai szubur-
banizációs tendenciák már elérték a következõ gyûrût: az agglo-
merációban fekvõ önálló, értékes táji adottságokkal és saját törté-
nelmi maggal rendelkezõ településeket ma az agyonfejlesztés
veszélye fenyegeti. Ha nem tudjuk is pontosan megmondani,
hogy ez a hatásterület meddig tart, azt viszont igen, hogy az
egykori városfalakon, sõt, adott esetben a közigazgatási határon
is túlnyúlik. Mindezek alapján jogos, hogy ne településekrõl,
hanem inkább települési tájakról beszéljünk, amelyen belül
számos történelmi eredetû magot tarthatunk számon. Ez a
szemlélet felér egy paradigmaváltással, aminek eredménye-
képpen a városi, vagy inkább a települési táj léptékû rehabilitá-
ció és a történeti városokra irányuló értékvédelem találkozhat.

A fentiek mellett nem megkerülni, hanem csak pontosítani
szeretném a kérést, hogy t.i. „hol érnek véget” a policentrikus
települési tájak értékes történelmi örökséget képviselõ magjai,
és hogy mi a helyzet a „köztes” térségekkel? Erre a kérdésre
több válasz is adható, ezeket a következõ 7 pontban próbálom
összefoglalni.

1. Az elsõ válasz hivatkozhatna a Washingtoni kartá-sokat
vitatott kezdõ mondatára, miszerint minden város történeti
jellegû. Ezen ugyan már túl vagyunk, de ha a tételben rejlõ

populista felhangtól eltekintünk, akkor a belsõ határvonalak
érzékeléséhez nagyon jó módszernek bizonyulhat az ú.n. ökoló-
giai túra, amit néha az Urbanisztika tanszéken szervezünk hall-
gatóknak vagy külföldi csoportoknak. Ennek az a lényege, hogy
ha elindulunk az egyetemtõl egy meghatározott sugárirányban
egészen a város szélig, és elkerüljük a fõútvonalakat, akkor
szép sorjában feltárulnak a város egymást követõ történelmi
rétegei, mint az évgyûrûk. Ez a város titkos keresztmetszete.
Eszerint a történeti városrészek – fontos a többes szám! – átfe-
désbe kerülnek a természetes övezet jelenségével. Köztes
térség nem létezik, a határok mindig közös határok. Nyílt titok,
hogy mint településtervezõ mély rokonszenvet érzek ezzel a
mûemlékvédelmi szempontból komolytalan felfogással.

2. A következõ megközelítési lehetõséget az ellentétes
kiindulási pont kívánja: hol vannak egyáltalán a történeti tele-
pülési táj magjai? Erre iskolásan azzal lehetne válaszolni, hogy
ott, ahol a mûemlékek vagy/és a helyileg védett épületek tér-
ben összesûrûsödnek. Ez a „sûrûsödés” azonban legfeljebb a
közepe táján fogható meg, onnan kifelé már aligha. Segíthet
annak meghatározásában, hogy hol kezdõdik, de nem ad hasz-
nálható támpontot annak meghatározásában, hogy hol végzõdik
a történeti város. Az épületállomány minõségét és gyakoriságát
mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül. Talán ha nem a sûrûség-
bõl, hanem a térbeli folytonosságból indulnánk ki, többre men-
nénk. Ehhez azonban értelmeznünk kellene a folytonosságot,
vagyis újra kellene értékelnünk a hivatalosan (államilag vagy
helyileg) védettnek minõsített épületek közti „anonim” épüle-
tek minõségét a védett épületek kontextusában. Ez a megköze-
lítés egy szokatlan, fordított építéspolitikát involválhatna: hogy
t.i. nem csak az érdemelhet védelmet, ami értékes, hanem a
zavaró hatású köztes épületeket is védeni kellene – már t.i.
attól, hogy jelenlegi formájukban megújulhassanak. Ezt ne-
vezném a „nem fenntartható értékvédelem” politikájának –,
hivatkozva arra, hogy az utcakép vagy városkép szempontjából
negatív minõség azért valakinek mégis csak (legalább anyagi)
értéket képvisel, csak éppen ez a közösség számára nem tart-
ható fenn. Eszerint a történeti város ott végzõdik, ahol a törté-
neti karaktert õrzõ épületek folytonossága már nem állítható
helyre.

3. Hogy hol ér véget a történeti város, az az épületállomány-
tól függetlenül nyilván a városész alaprajzának ill. szerkezeté-
nek történetiségével függ össze. Ez már egy jóval nagyobb
kiterjedésû városrész területi jellegû védelmének lehetõségét
veti fel, amelynek keretében az utcák vonalvezetését, a telek-
rendszert, az építési vonalakat és esetleg a beépítési módot és
az épületmagasságot is védjük. Ez a megközelítés differenciált
védelmi stratégiákat tesz lehetõvé, amelynek mértéke város-
részrõl városrészre változhat. Eközben elképzelhetõ az eredeti
épületállomány teljes lecserélõdése a beépítés intenzitásának
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és magasságának növekedése mellett is. Nagyvárosaink belsõ-
ségei csaknem kivétel nélkül ide tartoznak. A budapesti Erzsé-
betváros egyes tömbjeiben az egykori mezõgazdasági telek-
használat nyomai még ma is kimutathatók; mégsem jutna
eszébe senkinek a korabeli falusi beépítést visszaállítani –
jóllehet az Erzsébetváros történeti városrésznek tekinthetõ. Ez
a megközelítés is tartalmaz azonban ellentmondásokat: mikor
tekinthetjük a városalaprajzot „történeti jellegû”-nek? A védhetõ
építészeti szoc-reál analógiájára adott esetben elmehetünk-e
itt is az 50-es évekig (pl. Várpalota esetében)? A válasz itt is
lakonikus: a történeti város ott végzõdik, ahol a történeti
utcavonalak és a telekrendszer már nem tartható fenn.

4. A történeti városrészek lehatárolásának azonban nem
csak mûszaki-építészeti, hanem kulturális szempontjai is lehet-
nek. Nemrég sétáltam a budapesti Gát utcában, ahol József
Attila született. Az épület egy egyszerû, emeletes eklektikus
bérház, amivel szemben egy helyileg védett klinkertéglás naza-
rénus templom áll, jóval magasabb, különbözõ minõségû bérhá-
zak, földszintes raktárak, foghíjak és néhány, a ferencvárosi
rehabilitáció keretében épült, mai építészeti felfogást tükrözõ
épület társaságában. A hely szelleme vitathatatlan, de az utca
egésze csak egy átfogó rehabilitáció keretében nyerheti el régi-
új arculatát; ennek eredményeképpen azonban igenis történeti
városrésszé válik, mint ahogy annak tekinthetjük a Ferencváros-
ban a forgalomcsillapított Tompa utcát, a Mester utcát, vagy a
körút felé esõ párhuzamos utcák lassan megújuló sorát is. Ezt a
térséget nem csak az új foghíjak sajnos elég közepes építészeti
minõsége jellemzi, hanem az is, hogy lassan sikerült visszaadni
a városrész hangulatát, visszacsábítani a kisiparosokat és keres-
kedõket, szállodák építését támogatni, ami megnöveli a város-
rész látogatottságát és fenntarthatóvá teszi a sok hangulatos kis
éttermet. 20 évvel ezelõtt még senkinek sem jutott volna eszé-
be a külsõ Ferencvárost történeti városrésznek tekinteni – vagy
ha igen, az a kutatók magánügye maradt. Ez a példa – amit
remélhetõen még sok hasonló követ – arra utal, hogy történeti
városrészek ma is „születhetnek”. Eszerint egy történeti város-
rész határa ott van, ameddig a rehabilitációs jellegû városfej-
lesztés energiái elérnek. A meghatározás arra is utal, hogy ezek
a határok idõben ki is tolódhatnak, vagyis nem véglegesek.

5. Mint megállapítottuk, nem csak az agglomerációs típusú
térségekben, hanem már egy közepes nagyságú település
esetében is megfigyelhetõ egy többmagvú területi rendszer
jelenléte, ami felveti a történeti városrészek hálózatának és
térbeli-építészeti kapcsolatainak kérdését. Valahányszor Gyõr-
ben járok, mindig felkeresem az 1917-ben épült és Fiala Géza
által tervezett egykori ágyúgyári lakótelepet, amely a budapesti
Wekerle telep ikertesetvére, és amelyet értékes történeti város-
résznek tekintek. Ezért is tartom idõszerûnek és jogosnak a
konferencia témáját, ami a történeti város és környéke; az ágyú-
gyári lakótelep ugyanis a történeti városmaghoz képest már
„környék”-nek számít. Az esetek többségében ezek a történel-
mileg kialakult és ma is élõ városrészek nincsenek olyan messze
egymástól, hogy ne merülne fel a köztük lévõ kapcsolat város-
építészeti minõsége. Ezen azt értem, hogy a védett városrésze-
ket összekötõ útvonalak, sétányok hozzátartoznak a város-
szerkezet folytonos természetû, hálózati jellegû elemeihez.
Ezek kezelése, tudatos fejlesztése ugyan látszólag nem tartozik
közvetlenül a felvetett kérdéshez, de módosíthatják a róluk
alkotott és a tudatunkban hallgatólagosan pontszerûen, elszige-

telten, vagyis zárt entitásként élõ képet. Véleményem szerint a
valóságban a történeti városrészek közti kapcsolatok – legalább
is városépítészeti szempontból – szervesen hozzá tartoznak
magához a történeti városhoz, ha pedig ezek távol vannak egy-
mástól, legalább a városról alkotott mentális képnek föltétlenül
részei: ha Kevin Lynch élne, bizonyára fölvenné hatodiknak
elhíresült 5 kategóriája mellé. A fogalmat tehát egymással köl-
csönkapcsolatban álló vagy legalább lokálisan rokon történelmi
városrészek formájában kellene újradefiniálnunk, ami a lehatárolás
témáját is gazdagítja. Ezen a ponton nem csak érintkeznie kell az
értékvédelemnek a városépítészettel, hanem szövetséget is kel-
lene kötniük. Elég szomorú, hogy ma már csak településrende-
zésrõl beszélünk (ami köztudottan csak egy eszköz), a város-
építészet kifejezést (ami viszont inkább a célra utal) már szégyell-
jük kimondani. Pedig ha értékvédelemrõl beszélünk, akkor
értékteremtésrõl is beszélnünk kellene. A történeti városrésznek
eszerint nem csak határai, szélei, hanem kapcsolódási pontjai
és kapcsolati térségei is vannak, amelyek a jelenkori városépíté-
szet egyik fontos témáját kellene, hogy jelentsék.

6. A történeti városrészek lehatárolásának van egy olyan
nézõpontja is, amelyet leginkább idétlen szójátékkal tudnék
érzékeltetni – elõre is elnézést kérek –, amely mégis a helyzet
véres valóságára utal: a történeti város ott ér véget, ahol szét-
verjük, vagy – bûnösök közt cinkos, aki néma – ahol enged-
jük, hogy szétverjék. Hadd idézzem Máté Zsoltot, miszerint
„…sohasem a történeti érték avul el erkölcsileg, hanem a
mindenkori jelen erkölcse romlik meg, ha múltját kívánja eltö-
rölni.” Olyan helyzetre gondolok, mint a kecskeméti malom
pláza ügye. Eltekintve az eljárási rendek durva megsértésétõl,
olyan jelenségrõl van szó, amellyel szemben vagy a lehetõ leg-
erélyesebben lépünk fel, vagy az ilyen konferenciák témája
okafogyottá válik. Ilyen akció nem csak annyi helyet foglal el
egy vitán felül történeti városrészben, amennyit, hanem – forgal-
mi, parkolási stb. vonzatai miatt – legalább háromszor akkorát.
És mindenki tudja, hogy ez a Homoki dombi városrész lassú, de
biztos halálát is elindítja – nem beszélve a Fõtér ma még eleven
életérõl, amit a pláza, mint valami parazita szörnyeteg, magába
fog szívni. És erre nem mentség az, hogy hasonló barbár beavat-
kozások sorában nem ez az elsõ. De ilyen kezdeményezésre
Európában ma már csak nálunk kerülhet sor; úgy látszik, hogy
megint utolsó csatlósok akarunk lenni egy eleve vesztésre álló,
öngyilkos csatában. Ha ez megvalósul, akkor volt egy hunga-
rikumunk, és most lesz egy multinacionalikumunk. Könnyû
elképzelni, hogy ezek után mi vár a többi történeti városunkra.
A történeti városrészek lehatárolásának ezek után fontos straté-
giai szerepe lesz abban, hogy a terrorista lelkületû beruházó
biztos célpontra találjon: hol kell idõzített bombáját elhelyeznie...
A fizikai romláson túl a szellemi következményeket is elõre
lehet látni. Mert aki azt hiszi, hogy az a valóság, ami a valóság
show-ban van, és az az érték, amit a plázában meg lehet venni,
azon beteljesedik a keleti mondás, miszerint amit eszel, azzá
leszel. Hamvas Béla erre mondaná, hogy ez a létrontás tipikus
esete – én viszont hazaárulásnak is tartom. Mert az érintettek
ennek az egyébként is megcsonkított nemzetnek most már a
belsõ szerveit kezdik ki. A történeti városrész addig tart, amíg
tartani tudjuk a létrontás erõivel szemben.

7. Nem szeretném elõadásomat ezzel a negatív és elszo-
morító képpel befejezni, és elnézést, hogy csak felháborodással
tudok róla beszélni. Ezért engedjék meg, hogy végezetül
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összefoglaljam mondandóm legaktuálisabb tézisét. Ez pedig
az, hogy hiába határoljuk le történelmi városrészeinket, ha a
város gazdája, a település polgárai, az önkormányzat és a képvi-
selõtestület az értékeket nem tartják igazán magukénak, vagy
ha igen, azok védelméhez nincsenek meg az eszközei, az állam-
igazgatás pedig lebénul. E kérdés kezelésének legfontosabb
kerete, véleményem szerint, az integrált értékvédelem. Az integ-
rált értékvédelemnek az a lényege, hogy a mûemlékvédelmet,
a helyi építészeti és terület értékvédelmet nem ágazati feladat-
nak tekinti, hanem a településfejlesztés szerves részeként kezeli.
A passzív, rendeletekre és hatósági kontrollra épülõ védelem
továbbra sem hanyagolható el, de e városrészeknek egyre in-
kább a város egészének társadalmi és gazdasági jövõképében
van a helye, sõt merem állítani, hogy sok helyen – okos város-

politika mellett – a kitörési pont szerepét tölthetnék be. Többek
közt ezért is aktuális, hogy elszigetelt együttesek helyett törté-
netileg értékes városrészek hálózatáról beszéljünk. A történelmi
városrészek határát lehet – és szükséges is – meghatározni, de
a valóságban ez a határ addig ér, ameddig az integrált értékvé-
delmi szándékok a településfejlesztési erõforrások részévé
válnak. Ezt ismerték fel az európai városok  több évtizede, ennek
is köszönhetõ a mieinknél fejlettebb környezetkultúrájuk és
környezeti minõségük. Most, hogy néhány napon belül hivatalo-
san is Európához tartozunk, reméljük, hogy ez az értékorientált
szemlélet lesz úrrá az egyoldalú piacorientált gyakorlattal szem-
ben, és hogy nemzeti történelmi értékeink innentõl európai
értékek is lesznek, amelyeket egyszer talán Európa fog védeni
– ha kell, velünk szemben.

NAGY GERGELY összaeállításában jelent meg a Kossuth Kiadó
Magyar Örökség címmel indított sorozatában elsõként a Magyar
építészek kis albuma. A kiadó folyamatosan, korszakonként
jelenteti meg a magyar építészet eredményeit összefoglaló nagy
köteteit, ez a kis könyvecske terjedelméhez képest remek
áttekintést nyújt a kezdetektõl, pontosan a késõgótikától nap-
jainkig. 39 építész életmûvét ismerteti egy-egy oldalpáron, a
reprezentatív válogatás jól tájékoztat fél évezred építõmûvé-
szeti irányzatairól, alkotásairól. A kötet hasznát nagymértékben
csökkenti szövegének pongyolasága, pontatlan megfogalmazá-
sai, helyenként adatainak hibái. Mintha a már más írásaival magas
színvonalát bizonyított Nagy Gergely kéziratát egy hozzá nem
értõ szerkesztõ teljesen átírta volna. (G. J.)

KISS ISTVÁN építész (a leégett Budapest Sportcsarnok terve-
zõje) könyvérõl (… és megszületék az építészet, ÉTK kiadása,
2003) egészen véletlenül szereztem tudomást (bár erre a könyvre
vonatkozóan különösen valószínû, hogy a gondviselés keze van
a dologban). Mindenesetre jelentõségéhez képest furcsa, hogy
eddig nem hallottam róla: a jelenkori építészeti kultúra kezdeteit,
az alapvetõ mûszaki felfedezéseket, az egyes ókori kultúrák
technológiai teljesítményeit és azok szellemtörténeti hátterét
ismerteti. Ahogy saját elõszavában írja: „A könyv nem szigorú
értelemben vett tudományos munka, hiszen sokszor egyetlen
darab tégla vagy kõ sem maradt az utókorra. Mégis a fennmaradt
írások alapján lehetett megállapítani, milyen volt építészeti megje-
lenésük, mekkora a terjedelmük, hogyan használták õket. Ennek
érdekében szükségképpen át kellett lépni az építészet határait,
más diszciplínák területére merészkedve.” A mezopotámiai,
mediterrán és közép-ázsiai kultúrákat felölelõ, a mûszaki gondol-
kodás logikájára épülõ elméleti rekonstrukciók és leírások színes
és érzékletes képet adnak az építészet lényegét adó összefüggé-
sekrõl, tanulmányozását minden építészhallgatónak és vándor-
iskolásnak ajánlom. (G. J.)

LÜKÕ GÁBOR életmûsorozatának negyedik köteteként látott
napvilágot a Pozsgai Péter szerkesztette Hímfi és a szarvas,
alcíme szerint a finnugor mítoszokkal és magyar emlékeikkel
foglalkozó Lükõ-írásokból összeállított könyv (Táton kiadó, tel:
2701794). Az ismét mintaszerûen gondozott, jegyzetelt, muta-
tózott kiadvány Lükõ Gábor sokirányú tudományos tevékeny-
ségének újabb szeletét teszi hozzáférhetõvé: a finnugor mitoló-
gia Kárpát-medencében megõrzött nyomait elemzi. A kárpát-

medencei kulturális együttélés történetének és jellegének rend-
kívül érdekes és fontos motívuma az obi-ugor medveénekek
örökségének a magyar hagyományból teljesen kikopott, de
magyar közvetítéssel a román népköltészetbe bekerült és ott
megõrzött emlékanyaga, amelyet Lükõ Gábor egyik tanul-
mánya több szempontból vizsgál. Lükõ különös érdeme, hogy
kutatott témáit egyszerre képes a zene, a tárgymûvészet, az
irodalom, a mitológia felõl megközelíteni, és hogy nagy érzé-
kenységgel és elfogulatlan nyitottsággal fordult a szomszédos
népek hagyományai felé, aminek jóvoltából nagy mértékben
gazdagodtak a népi kultúráról való általános ismereteink is.

A SCHULEK FRIGYES Kéttannyelvû Építõipari Mûszaki
Szakközépiskola diákjai nemrégen Kós Károly emlékkiállítást
rendeztek (amelynek kiegészítéseként a Vándoriskola hallga-
tóinak munkáit is bemutatták). A kiállítás örömteli meglepetés
volt számomra, nem is elsõsorban az egyébként gondosan,
kulturáltan összeállított és kiállított anyag miatt, hanem mert már
belépve az iskolába mindjárt szembetaláltam magam egy nemes
és szokatlan Schulek-kultusz jeleivel, de annak tartalmi vonásaival
is. A falakon a Mester rajzainak reprodukciói mellett olyan diák-
munkák láthatók, amelyekhez hasonlók a Mûegyetem második
emeleti folyosóján a száz évvel ezelõtti oktatás minõségét
érzékeltetik a hallgatókkal. Schulek terveit dolgozzák fel a diákok
(többek között) megdöbbentõen nagy önfeláldozással, de ugyan-
így Kós és Tornallyay egy-egy akvarelljének nagyszerû másolata
is látható volt a kiállításon. A díszteremben olyan papír épületmo-
delleket láttam, amelyeknek az Építészeti Múzeum gyûjtemé-
nyét kellene szaporítaniuk, és amit az iskola által rendezett 2002-
es nemzetközi építészeti diákkonferenciáról, a német nyelvû
oktatásról, a rendszeres népi építészeti felmérésekrõl hallottam,
az a szakmai okatatás általános színvonaláról bennem kialakult
elkeserítõ képet nagyon felderítette. (G. J.)
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