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URBANIZMUS ÉS TEOLÓGIA

Az .urbanista' mint kifejezés új keletű, alig tíz éves. A Larousse enciklopé
diában első helyen azt hívják urbanlstának, aki Urbanus pJ,.pa követője, másod
szor a Szent Urbanus rendi szerzeteseket, és csak végül, harmadik helyen emli
tik il. szónak olyan jelentését, mely szerint az urbanista az, aki szépíti és nagyob
bítja a várost.

Egyelőre meg kell szokní, el kell helyezni fogalmi raktárunkban ezt az új
szót. Mindenkinek, akinek valami köze van a városhoz, tudatosítania kell ezt az
egyszerű, de döntő jelentőségű tényt, hogy az emberiség városlakásra van kár
hoztatva, tehát az emberiség új lakóhelyét tudományos alapossággal kell tárgyal
ni. Egyes szociológusoknál már egyre világosabban mutatkozik az a tendencia,
hogy nem. társadalmi rétegekről. csoportokról, osztályokról beszélnek - hanem
először is két részre osztják az emberiséget: városlakókra és aztán a városlakók
városi integrálódási foka szerím osztályozzák a társadalmat. De a szociológuson
kívül a legkülönbözőbb foglalkozások szakemberei kell, hogy átértékeljék mester
ségbeli koncepciójukat a városjelenség láttára és annak hatására. 1\ mai modern
politikus - akinek parlamenti maridátumát döntő részben a városiak szavazatai
erősítik meg - nem gondolkozhat olyan terminusokban, melyek talán régebbi idők

ben érvényesek voltak, de ma már nem állják meg a helyüket. A svájci kanto
nális szövetségi állarnberendezés például nagy részben a történelmi parasztkan
tonokra és azok érdekeire épül - holott az ország paraszti rétege rég a tíz szá
zalék alá csökkent! A teológusnak a városi egyház dimenzióiban kell gondolkoz
nia - nagyszerű példát szolgáltatnak erre Harvey Cox és Joseph Comblain írásai,
akik lényegében a városteológiát megalapozták.

A legtöbb urbanisztikai szakkönyv a szokásos "számkörsétával" kezdődik. A
tudományban járatlan olvasót így akarják a szerzők szenzibilizálrii, ráébreszteni
az urbanizáció jelenségének megdöbbentő jelentőségére. 1910-ben - írják - még
csak tíz város lakossága haladta meg az egymilliót az egész világon. Hatvan év-o
vel később a milliós városok száma meghaladja a 99-et. Többségük földrajzi ta
nulmányainkból is .csak alig ismert kínai, dél-amerikai, ázsiai és észak-amerikai
iparváros. Kétezerben a világ lakosainak egynegyede fog egymilliónál nagyobb
lélekszámú városban lakni. Ugyancsak kétezerre várják az első ötvenmillió la
kosú város megjelenését, melyet nemsokára a többi is követni fog. Talán Los
Angeles és a kaliforniai partvidék fog helyet adni ennek az első szuper-városnak,
hiszen Los Angeles lakóinak száma naponta ezer lélekkel növekedik.

Nagyon lényeges lenne az urbanizáció számára, hogy végre általánosan el·
fogadott definíciót szolgáltasson arról, mi a város. Sajnos ilyen általános érvényű

definícióval még nem találkoztunk. A 'leghelyesebb az a módszer, ha röviden meg
vizsgáljuk a különféle segédtudományok által szolgáltatott városdefiníciókat és
azokat összevetjük - még ha első látszatra nem is látszanak általános érvényű

nek. A város földrajzi meghatározása igen sokrétű: aszerint milyen égöv alatt,
a tengerparton, a szárazföld belsejében, hegyen, völgyön, síkságban, sivatagban
vagy őserdőben található-e, A légi térképészet fejlődésével egyre jobban kr istá
lyosodnak ismereteink a város formáját, terjeszkedési tendenciáját, övezeteit ille
tően. Az adminisztráció hivatalos meghatározása közel áll a város szociológiai meg
határozásához : itt is funkcióról van szó - de csak egy bizonyos funkcióról, mely
a többi, esetlegesen fellelhető funkciót egy és ugyanabban a városban dominál
ja. Beszélhetünk garnizonvárosról, iskolavárosról, múzeumvárosról, iparvárosról,
mezőgazdaságl városról, stb.
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Európai viszonylatban négy várostípust különböztethetünk meg, függetlenül
a városok funkcióitól, inkább a településforma szerint. A séma széles, és termé
szetesen bőven vannak kivételek a szabály alól. Az északi várost a széles utcák,
nagy térségek jellemzik, a közép-európait a körkörös, feudális védelmi szervezet
nyomait tanúsító térségi rendezés. A kelet-európai város alig különbözik nyugati
társától - s mivel a városiasodás Európának ezen a tájain később indult meg:
ezekben a városokban a barokk burzsoá rendezési elve dominál. A mediterán
városok alkotják a negyedik csoportot, ahol a legfontosabb jellemző a központi
piazzába torkolló keskeny utcák hálózata.

A számok, a statísztíkák a kérdés földrajzi, topográfiai megközelítésére bár
milyen beszédesek. mégsem elegendők a városi jelenség tanulmányozásához. Pon
tosan meg kellene határozni, hogy mí a város. A prágai statísztíkus konferencia
a számok tükrében dönti el a kérdést, és úgy Héli, város minden olyan emberi
lakócsoport, melyben legalább kétezer egyén vitális akcióinak lényeget fejti ki.
Az 1933-as athéni városmérnöki és tervezői kongresszuson született egy olyan defi
níció, mely már közelebb visz az óhajtott és keresett szociológiaí definícióhoz.
Athénben a szakemberek (Le Corbusier már jelen volt!) kijelentették: városnak
nevezünk minden olyan emberi együttlakást térséget, ahol az ott élők ténylege
sen laknak, dolgoznak, közlekednek, testüket és szellemüket ápolják.

A szakértők azonban csakhamar belátták, hogy a város ilyen sommás meg
határozása nem kielégitő. Ki kell szélesíteni a város fogalmát, és újabb szakki
fejezések segítségével jobban meg kell közelíteni ezt a komplex jelenséget. A szám
talan sok - és sajnos, néha konfúzióra is okot adó - szakkifejezésből idézzünk
csak hármat: 1. A suburbanizáció. Ez a jelenség Európában, főleg Belgiumban és
Hollandiában figyelhető meg - a város és a vidék közötti szimbiózlst jelenti. 2.
A .connurbatíon', Szintén Észak-Európában találunk példákat erre a jelenségre 
vagyis arra, mikor nagyvárosok pár kilométeres távolságban egymásitól uralkod
nak egy meghatározott iparvidéken (pl. Lille-Roubaíx-Tourcoíng vagy Rotter
dam-Arnsterdam-Haga), 3. Végül az amerikai úrbanisták kedvelt meghatározását a
.metropolítan area-ról: százezernél több lakos bizonyos adminisztratív egységet
képez, melyban a bennroglaltak 650/ o-a nem agrár foglalkozású.

A városdeífnícíó kérdéséhez kapcsolódik - de inkább a divat és a szenzá
ció, mint a tudományos vizsgálódás síkján - néhány olyan város-fogalmi elneve
zés, mely többségében avantgardista várostervezők elképzelésében született meg.
Tudunk olyan tervekről, melyek gigantikus kifeszített acélhálókra függesztenék
az épületeket (.hálóváros'), vagy olyanokról, ahol folyótorkolatot vagy tengeröb
löt átívelő hídra építkeznének (.hídváros') - s említhetjük még a .szalagváros',
a .cölöpváros', és az egyszerű .házváros' tervét. A városszocíológusok egyik leg
fontosabb törekvése, hogy elkerüljék az emberi egészséges együttélésre káros el
mechanízálódást, és emberhez szabott városokban valóban emberhez méltó életet
teremtsenek.

A történelem folyamán ugyanis ritkán találkozunk igazán emberszabású vá
rosokkal. Az ókorban a városok - Babylon, Peking, az egyiptomi városok - val
lási hiératikus törvények szerínt épültek. Az istenek laktak ott igazán, az ember
csak vendég volt. A középkor városa klerikocentrikus város; a katedrális tor
nya uralkodik rajta, vagy a kolostorok vjJága. A sugáralakú, vagy a körkörös
széÍesebb utak' a körmenett felvonulást, vagy a püspök, herceg, király diadalmas
bevonulását szolgálták, és nem a közlekedést. A barokk város a díszt, a pompát,
a pénz és a gazdagság csillogtatását szolgálta. Végül a kapitalista kor városa meg
teremtette a proletár külvárost, amelynek eltüntetése még napjainkban is folya
matban van.

A huszadik század urbanistáinak jutott az a nagyszerű feladat, hogy huma
nizálják a várost. A feladat nem könnyű, hiszen a régi, az elavult nyomában kell
haladni; nem lehet egyszeruen mindent lerombolni és újraépíteni. A tragédiák
sokszor segítenek: a háború pusztításai (Rotterdam, Covent.ry), vagy a földren
gések (Líszabon, Skopje, Agadir) lehetövé teszik, hogya régi romjain gondolkoz-
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va újat, emberibbet tervezzünk, építsünk. Az új városok azonban nem míndíg
felelnek meg az emberszabású város követelményének - nincs még elég össz
hang, együttműködés a tervező és a szociológus között, A városszocíológus fő

feladata az lenne, hogy a városlakó szocio-kulturálís integrációját. elősegítse. Gon
dolni kell az iskolásokra, a fiatal asszonyokra. a munkában aktívakra és az öre
gekre. Minden korcsoport lakó, mozgásí, kulturális és kommunikációs igényét össze •
kell hangolni, olyan harmonikus egészbe, ahol minden korcsoport szabadon, lehe
tőségeihez és igényeihez képest élhet és fejlődhet. A feladat hallatlanul komplex,
és csak csoportmunkával oldható meg.

Az emberszabású város tervezése előtt a szakembereknek saját szakterületü
kön el kell végezniük az előtanulrnányokat, melyeknek eredményét a városépí
tök rendelkezésére bocsátják, akik a beérkező szakjelentések részletes megvizs
gálása után fognak munkához.

Ilyen mesteri szaktanulmányt végzett a már említett J. Comblain professzor
nagyszerű könyvében (La théologie de la ville, Paris 1968). Tanulmányának lénye
ge, hogy megpróbálta újra meghatározni a vallás és az egyház szerepét a modern
városban. A város az .Isten jele'. Az emberiség üdvtörténete a paradicsomkert
ben kezdődik és a városban fog végződul. Comblain felállítja a város dialekti
káját, melyben a tézis a bűnös város (Jeruzsálem, Babylon, Róma) antitézise
a megszantelt város (ugyancsak Jeruzsálem vagy Róma, más szemszögből, más
történe1rni perspektívában), és végül szintézísük lesz a .cité de Dieu' - az Isten
által megszentelt emberi város. Ezt a színtézíst keresték a nagy keresztény gon
dolkozók Szent János Apokalipszisétől Szent Agoston Civitas Dei-jéig; majd az
újabb korban Morus, Campariella vagy legújabban Péguy és Saint-Exupéry. Az
egyház kezdettől fogva a városban integrálódott. Az apostoli térítők a városok
ba mentek (Korintus, Efezus, Athén, Róma), s csak a középkor elején lett az
egyház feudális-falusi, vidéki egyházzá. A jelenlegi vallási krízis egyik oka, hogy
az egyház újra keresi a várost. A megoldást Comblain abban látja, hogy a városi
plébániáknak új szervezetet kell adni az urbanísták szerint általánosan elfogadott
szomszédságí-közösségí elv alapján.

Egyes szociológusok már elkezdték az úgynevezett .városnegyed elmélet' kidol
gozását. A városnegyed a városon belül szoclálís-gazdaságí és kulturális egység;
lényeges új jellemzője, hogy ott kollektív élet helyett (ami a falvak jellegzetessé
ge) csak szocíálís élet van. A kapcsolatok tehát az ott élők között csak egyes
funkciókra korlátozódnak. A szomszédságí-érzelmí kapcsolatok bizonyos szempont
ból jelentőségüket vesztik; a baráti-emberi kapcsolatokat nem az egymáshoz la-.
kás közelségének ténye, hanem az egy foglalkozás, egy érdekkör, egykorúság, azo
nos kulturálís igény fejleszti tovább. Eszerint az elmélet szerint végső elemzés
ben a nagyvarosban a kapcsolatnak több lehetősége van, mint faluban. Ezt az
állítást még sokan kétségbe vonják. A falu közösségí-szomszédságt kapcsolatai ér
zelmileg valóban telítettebbnek látsmnak, mínt a városnegyed embereinek szo
ciális-funkcionális kapcsolatai. A vitát itt aligha lehet eldönteni. Egy azonban két
ségtelen: a város az, ami fejlődik, és a falu is a városiasodás felé fejlődik; szo
cíológiaí szempontból tehát a városi emberközősségek kapcsolatai az irányt mu
tatók.

Hans Bahrdt szerint (Humáner Stádtebau, Hamburg 1968) a modern lakó
negyedben is van szomszédságí kapcsolat, de már intézményesített, más szóval
technikai-organízatoríkus. A szervezettség, a technicitás szükségszerűen csökkenti
az érzelmi kapcsolatomat. Az érzelmi kapcsolatok a család körére szűkülnek, ezért
Hans Bahrdt nagy figyelmet szentel könyvében a modern város lakáskultúrájá
nak. A living-room nagyobbodása a nagyobb .család befogadására, családi ünne
pek házi rendezésére egyre alkalmasabb. A hobby-helyiség (rnelyet szerinte köte
lezővé kellene tenni az új építkezéseknél!) a szükséges aktív kikapcsolódást se
gíti elő - nem beszélve a teljesen mechanizált, sőt automatizált konyháról és
háztartásról. A lakás nagyságának és formájának még jobban kellene igazodnia
a modern családi életforrnához.



Ebben az éntelemben ir J. Remy louvaíní professzor (Millieu urbain et com
munauté chrétienne, Paris, 1968), amikor keresi az új kapcsolatokat a személyek
és a' társadalmi élet egésze között az új komplex városi társadalomban. A falu
szerinte nem volt a legtökéletesebb közösség, A modern városnegyed életére az
a jellemző, hogy a kapcsolatok funkcionalizálódtak, és megszületett az úgyneve-

, zett szociális kommunikáció. Ez utóbbit a mass-media fejleszti, vagyis a tömeg
kommunikáció eszközei: a saitó, a televízió, a rádió, a lemezek, a mozík stb. A
tömegkommunikációs eszközök a hordozói annak a kultúrának, amely nem más,
mtnt egy meghatározott társadalmi csoport tipikus gondolkodása és viselkedése.
Mível a városlakók nagy 'általánosságban véve egy meghatározott társadalmi cso
portot képviselnek - leegyszerűsítve a nem városlakókkal szemben -, ezért kul
túrajuk és kultúrközlő, kultúrhordozó eszközeik természetszerűleg különböznek a
faluétól.

A szakemberek véleménye, mint már említettük, megoszlik. Ki a családkö
zösség, ki a szomszédságí csoport, ki pedig a városnegyedi szocio-Iunkcionális cso
port fejlesztését tartja elsőrendű feladatnak. A vita tart, és valószínűleg sokáig
tartani is fog. Közben születnek, nőnek, alakulnak az új városok - a tervek tö
kéletesednek, s azt lehet mondani, hogy az ernberek .emberíbben' laknak. Nehéz
lenne még ajó megoldást a rossz megoldástól elválasztani. Sokan kárhoztatják
például a rezidenciális kis-kertes lakónegyed szisztérnát. Belgiumban a lakosság
szinte menekül a városból, és gombamódra nőnek a nagyvárosok körül az új
rezÚ:lenciáIís negyedok. A mozgás azonban kétirányú. A faluból kétségtelenül to
vább tart a város felé áramlás, - ugyanakkor a városközpont egyre inkább ki
ürül. Sok európai és még inkább amerikai városban a .cítv' már régóta nem la
kónegyed, hanem bankok, irodák, közületek foglalják el. A városi building-lakók
egyre inkább vásárolják a telkeket, hagyott felépíthessék villájukat, lehetőleg

messze a várostól. Minderre csak egy logikus, ügyes kombináció tud megoldást
találni.

KÉK SPIRITUÁLÉ

tavasz van újra
virágteremtő édes idő

mondja a kéklő ibolyák
illata az alkonyi szélben:

"karácsonyi aranydió a szíved
gerezdjeit kirágták apró mokusok
te azért ne búsulj

a könnyű héj átviszi árnyad a nagy vizen
lebegő súlytalan

lesüllyed ott a nehéz
vagy fönnakad a dimenziótlan éj
komor kikötőiben

a tisztulás mlwdópartjain
hol nem lehet a sorsot kijátszani

, búcsúzz el magadtól ídőben

ízenként búcsúz;;; el magadtól
ahogy ízenként válik le rólad a test

üresen indulj a királyi lagziba
hová érdemest úgysem vihetsz
ott ragyog minden mit másnak adtál
egyebet nem fogadnak el

csupán maroknyi hit legyen veled
ha netán felborulna csónakod
gyalog meh~ss tovább a vízen"

Pálos Rozíta
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