
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"
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