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Wesselényi-Garay Andor

Paradigmák között
A válságtudománytól a poszturbanisztikáig 

A dolgozat célja kettős. Áttekinti azokat a képzeteket, amelyek mentén az urbanisztika mint vál-
ságtudomány a várost előbb természeti jelenségként, majd sebészeti beavatkozásra váró, később 
akupunktúrás kezelésre szoruló testként definiálja. A történeti felvezetés hipotézise az, hogy az 
urbanisztika a huszadik század végére felhagy azzal a gyakorlattal, hogy a várost problémaként 
lássa, a krizeológiát az enthuziasztikus megközelítés váltja, ami viszont felszámolja a diszciplína 
hagyományos kereteit is. A fordulat helyszíne a középkori (alapokon épült) európai város, amely 
az új millenniumi hipszter-kultúrában thoreau-i természet-szimulakrum: analóg létezőként hason-
lóképp viszonyul a digitális „realitáshoz”, mint ahogy az ipari forradalom idején a „természetes” a 
„városi”-hoz. A poszturbanisztika sarokköve Jan Gehl „élhető város” koncepciója, amely azonban 
csak korlátos válaszokat ad azokra a kérdésekre, amelyek az úgynevezett informális városok kapcsán 
merülnek fel. A dolgozat első szakasza megpróbál arra is rávilágítani, hogy a modern urbanista 
bukása a fogantatásának körülményei által determinált. A várostervező halála azonban új korszak 
nyitánya – a hipszter-urbanisztika hajnala.

1933. július 29-én futott ki Marseille kikötőjéből az S. S. Patris II nevű tengerjáró, fedélzetén a 
világ tizennyolc országából érkezett mintegy harminchárom küldöttséggel. Az építészek a IV. CIAM 
(Congres Internationaux d’Architecture Moderne – Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa) 
résztvevői voltak. A találkozót eredetileg Moszkvába tervezték, de 1933. március 22-én jelentette 
be Weinschenker, az orosz Centrosilszojuz1 elnöke, hogy az összejövetelt egy évvel elhalasztanák, 
május 10-én pedig kihirdették a Szovjetek Palotájára kiírt nemzetközi tervpályázat eredményét is. 
Le Corbusier és a CIAM titkáraként működő Sigfried Giedion a modern építészet elleni árulásként 
értékelték, hogy Borisz Jofán, Iván Zoltovszkij és Hector Hamilton Lenin-felhőkarcolóját – a 
szocialista realizmus stílusában komponált esküvői tortát – fogják megépíteni, ám a kongresszust 
nem akarták elhalasztani. Sztálin hatalomra jutásával és az „oszlopokat a népnek” paradigma győ-
zedelmeskedésével a Szovjetunió elesett ugyan a modern építészet ügye számára, az összejövetelt 
Athénba szervezték, az érdemi munkát pedig az odavezető úton végezték el. 

A Marseille-ben hajóra szálló mintegy kilencvennégy – nemzeti delegátusokba tömörülő – 
építész harmincnégy esettanulmányt prezentált. Az egységes tablókon előadott grafikák az európai és 

1 Eric Paul Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928–1960, Cambridge, MIT Press, 2000, 81.
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a gyarmati nagyvárosok problémáit vázolták.2 Az előadásokat vita kísérte, de a munka mellett éppily 
meghatározónak bizonyult az európai színtér problémáitól távoli környezet. A kongresszusról –  
amelyen Le Corbusier mellett részt vett Ghyka, Sigfried Giedion, Goldfinger Ernő, Cornelis van 
Eesteren és José Luis Sert is – Moholy-Nagy László forgatott költői szépségű, ugyancsak árulkodó 
filmnaplót. Az összejövetel – mint utóbb kiderült – többszörösen is mérföldkőnek bizonyult úgy 
a CIAM, mint Le Corbusier, úgy a várostervezés, mint az urbanista történetében.

A IV. kongresszussal lezárul a szervezet történetének első szakasza.3 A La Sarraz-i alapítás után 
az 1929-es frankfurti és az 1930-as brüsszeli összejövetelek témája a lakásépítés volt, így a tanács-
kozások meghatározó személyiségei a doktriner német építészek – Walter Gropius és Ernst May 
voltak. Az athéni út viszont Le Corbusier több mint két évtizedig tartó dominanciáját hozza és 
oly mértékben állítja a funkcionális várost a középpontba, hogy a szervezet újratematizálásának 
kísérlete vezet el majd a CIAM 1959-es otterlói önfeloszlatásához.

Hasonlóképp határvonal ez Le Corbusier karrierjében. Az urbanisztikával kapcsolatos, addig 
jobbára csak polgárpukkasztó gondolatai mögött ezek után már egy szervezet áll, amelynek hiányá-
ban a funkcionális város ideája nem emelkedhetett volna doktriner univerzáliává. A CIAM ugyanis 
nemcsak egy kongresszus, hanem médium is Corbu számára: a várossal kapcsolatos gondolatainak 
igencsak hatásos terjesztője. Feltűnő a párhuzam egyébként a generikus Corbusier-diagramok 
és az Athéni Karta univerzáliái között. Előbbiek az „öt pont”, a „négy elrendezés” vagy a Dom-
Ino építészeti direktíváinak, utóbbi pedig a funkcionális városnak4 lesz médiuma, mely médium 
azonban – mint ahogy erről már volt szó – nem lépheti át saját árnyékát és nem éli túl a TEAM 
105 reformkísérleteit.

Az 1933-as kongresszus mérföldkő a városépítész mint olyan fejlődéstörténete szempontjából.  
A „szakember” ideája köré rajzolt új figurától egyrészt elválaszthatatlan lesz Le Corbusier profilja,6 

2 Atlas of the Functional City. CIAM 4 and Comparative Urban Analysis, eds. Evelien van Es, Gregor Harbusch, 
Bruno Maurer, Muriel Pérez, Kees Somer, Daniel Weiss, Bussum, THOTH Publishers / gta Verlag, 2014.

3 Kenneth Frampton, Modern Architecture. A Critical History (World of Art), London, Thames & Hudson, 1985.

4 Kees Somer, The Functional City. CIAM and the Legacy of Van Eesteren, Rotterdam, NAI Publishers, 2007.

5 Jos Bosman, M. Christine Boyer, Zeynep Celik et al, Team 10. In Search of a Utopia of the Present 1953–1981, 
Rotterdam, NAI Publishers, 2006; ill. Mustafa Baghdadi, Changing Ideals in Architecture. From CIAM to Team 
X = Architectural Knowledge and Cultural Diversity, ed. William O’Reilly, Lausanne, Comportements, 1999.  
A TEAM 10 jellemzően fiatal holland és angol építészeket tömörítő szerveződés volt, amely az Aix-en Proven-
ce-ben 1953-ban tartott 9. összejövetelén vetette fel annak gondolatát, hogy a funkcionális város ideologémája 
mellett szükség lenne arra, hogy a biológiából kölcsönzött fogalommal, az élettérrel is foglalkozzanak. A rész-
vevők ezért a leghatározottabban fellépő csoportot bízták meg a tizedik, Dubrovnikba szervezett kongresszus 
előkészítésével, ami a csoport nevét kölcsönözte. A TEAM 10 olyannyira nem volt stílusokhoz köthető, hogy az 
angol résztvevők munkásságát – jellemzően Alison és Peter Smithson építészetét – új-brutalizmusként, a hollan-
dokét – Aldo van Eyck, Hermann Hertzberger stb. – strukturalizmusként határozták meg. Megjegyzendő, hogy 
az utóbbi csoport célkitűzései rendkívüli hasonlóságot mutattak a japán építészekével, csakhogy ők ezt metabo-
lizmusként írták le.

6 Különösen tanulságos ebből a szempontból Horváth Márton, Holttengeri tekercsek, Bp., Magvető, 1970. A poli-
tikus erősen ideologikus regénye egy fokozatosan látását veszítő építészről szól, aki vakon kezdi megtervezni éle-
te fő művét. A szöveg építészeti utalásainak középpontjában állandó toposzként szerepel Le Corbusier, igazolva 
a huszadik század építészetére gyakorolt hatását.
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de fontosabb ennél egy új attitűd általánossá válása, amely korábban a várost tervező mérnököktől és 
művészektől jobbára idegen volt. Ennek belátásához érdemes egy pillanatra felvillantani Le Corbusier 
várostervezési karrierjének főbb állomásait. A francia építész 1925-ben, a párizsi világkiállításon 
mutatja be a Plan Voisin-t, amely nem kisebb ambícióval lép fel, mint hogy letarolja Párizs történelmi 
negyedét. A javaslat az 1922-es Ville Contemporaine-ben rögzített elrendezés adaptálása párizsi 
szuperstruktúrává.7 A ’25-ös terv – megengedően: radikalizmusánál; egyébként pedig – bornírt 
marhaságánál fontosabb egy fénykép, amely a párizsi L’Espirit Nouveau-pavilonban készült és Le 
Corbusier kezét ábrázolja, amint a városmodell felé mutat. Spontánnak tűnő gesztus, a mozdulat 
valahol a rámutatás és a felajánlás között fagy az időbe. A láthatatlan alkotó Michelangelo Sixtus-fres-
kóját idéző mozdulattal nyújtja át a várost, csakhogy az utóbbi teremtménye nem Ádám, hanem a 
terv, megteremtve ezzel a pantokratór-építész archetípusát. Egy típust, amelyik világokat pusztít és 
emel egyetlen mozdulatával. Az ikonográfia egyszerre idézi a donátor- és dedikációs képekét, szerepét 
pedig ekként meghatározva Le Corbusier jogosan helyezi a fejedelmek helyébe az urbanistát.8

Nem hanyagolható el a kongresszus helyszíne sem. Az S.S. Patris II – Michel Foucault-val és 
némi anakronizmussal szólva – a tér egy zárt darabja. Eltérő hely, heterotópia,9 amelynek nincs, 
nem is lehet köze az európai politikai klímához, városainak térbeli realitásaihoz. Helyszínként 
viszont különösképp alkalmas arra, hogy egy formalista és esztétizáló doktrína ihletője legyen. 
Mely doktrína – utalva az előző pontra – 1943-as megjelenésekor már inkább olvasható Le Cor-
busier Sugárzó város10 című könyvének függelékeként, semmint konszenzusos dokumentumként. 
A szövegben körvonalazott – és 1931 óta már valamelyest ismert – funkcionális város a későbbi-
ekben – felhasználva a CIAM mediális potenciálját – a tematikus gettókkal szabdalt gyarmati és 
posztmodern város ideologémájaként terjed el a világban.

Az S.S. Patris II és Le Corbusier urbanisztikai elvei között a fentieken túl is húzható metafori-
kus-metonimikus párhuzam. Számára a város alapegysége ugyanis a lakás: pontosabban az Ema 
folyó partján lévő Certosa di Firenze11 karthauzi kolostorcellája. Ennek szerkesztése és gyártása 
a masinéria – a hajó és az autó12 – mintájára történik; mely masinák először az 1922-es Ville 
Immeuble-ben tömbbé sorolódva – akárcsak hajók a tengeren – megamasinaként úsznak majd 
1925-től a zöld gyepen.

A kongresszus eredményeinek megszövegezése, annak kartaként történő pertraktálása két 
további szakmaszociológiai következménnyel is járt. A műfajba inherensen kódolt előírásjelleg 
egyrészt nemcsak, hogy elmosta a küldöttek véleménye közötti különbségeket, de receptúraként 

7 Le Corbusier, Urbanisme, Paris, G. Cres, 1924 [Collection de L’Esprit Nouveau]; Uő, The City of To-morrow. 
And Its Planning, ford. Frederick Etchells, London, Payson and Clarke Ltd., é. n.

8 Le Corbusier, L’urbaniste roi = L’Urbanisme. Utopies et realités, ed. Francoise Choay, Éditions du Seuil, Paris, 
1965, 234–248.

9 Michel Foucault, Of Other Spaces. Utopias and Heteroropias, Architecture /Mouvement/ Continuité, 1984/
October, 46–49; Uő, i. m., ford. Jay Miskowiec, Diacritics 16, 1986/Spring, 22–27.

10 Le Corbusier, La Ville Radieuse, Boulogne (Seine), Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 1935 [Collection 
de l’Equipement de la Civilization Machiniste].

11 Kenneth Frampton, Le Corbusier, Thames & Hudson, 2001 [World of Art].

12 Le Corbusier, Towards a New Architecture, Eastford, Martino Fine Books, 2014.
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azt is sugallotta: elvei alkalmazhatók a konkrét térbeli kontextustól függetlenül. Hogy ez mennyire 
nincs így, azt a Pruitt-Igoe lakótelep példázta, amelyet – miután bezsebelte a CIAM elismerését 
példaszerű telepítéséért – alig másfél évtizeddel később kénytelenek voltak felrobbantani. Azzal 
ráadásul – és ez a másik következmény –, hogy a karta szövege általános tervezési okosságokat 
fogalmazott meg, az utat is megnyitotta a szakmai középszer – esetenként pedig a tehetségtelenség 
előtt: az európai várostervező sorsa így már azelőtt megpecsételődött, hogy az építészek fejedelmévé 
válhatott volna. Ebben a folyamatban bizonyára megkerülhetetlen tényező az, hogy mindez egy-
beesik a Bauhaus-modell elterjedésével, azzal az építész- és művészoktatási fordulattal,13 amelyben 
a talentumot a kreativitás váltja.14

Az S.S. Patris II fedélzetén zajló események legfontosabb tanulsága azonban az, hogy bizonyítja: 
elképzelhető a sikeres beszéd, gondolkodás, disputa és tudásfelhalmozás úgy, hogy a város nincs ott, 
hogy azt a résztvevők nem látják, abban nincsenek jelen. Nem lehet eléggé hangsúlyozni: egyedül.

Egy hajón.
A tengeren.
A semmiben.
Az ég alatt.
A föld felett.
A városról értekeznek.
Nincs tér és nincs irány: nyílegyenesen haladnak. Egy romhalmaz felé. Amely ugyan tekinthető 

az európai kultúra bölcsőjének, de sztereometrikus testekkel modellált kompozíciójának köze sincs 
az egyes épület jelentőségét a homlokzatra sűrítő, és eme homlokzattal az utca térkontinuumát 
létrehozó európai városhoz.

Az S.S. Patris II fedélzetén válik a város először pusztán a vonalak problémájává, amelynek 
megoldására a konkrét térbeli élmények, tapasztalatok és megfigyelések helyett nyúlnak a tér-
képanalízisekhez és grafikai műveletsorokhoz. A Le Corbusier által elvárt egységes formátum, a 
későbbiekben az ASCORAL-lal kidolgozott CIAM-rács15 sem pusztán rajzi szabatosság, hanem –  
a saját diagramjaihoz hasonlatos – olyan általános vizuális nyelv része, amelyik nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy az ábrázolatról annak általános és kontextusmentes alkalmazhatóságát ígérjék. 
Magyarán: míg Corbu Dom-Inója csak lebeg a fehér papíron és független a tértől, hihetnők, hogy 
éppúgy felépíthető egy hómezőn, mint ahogy egy homoksivatagban, addig Frank Lloyd Wright 
Bear Run-i házához minimum kell egy vízesés.

A használók nélküli terek, a tértapasztalat nélküli város, a város nélküli városépítészet korszaka 
indul el tehát az S.S. Patris II fedélzetén, amit költői szépséggel illusztrál a kongresszusról forgatott 
Moholy-Nagy László-film is. A képsorok a Marseille környékén felvett fényterekkel indulnak, majd 
a kikötői búcsújelenetek után a konferenciával és – ma úgy mondanánk – workshopokkal folyta-
tódnak. Az események dokumentálásán túl Moholy-Nagyot szemmel láthatóan egyetlen térbeli 
helyzet köti le, mégpedig az, ahogy a hajó keresztülhalad a Korinthoszi-csatorna sziklafolyosóján. 

13 Ennek vitriolos kritikáját adja: Tom Wolfe, From Bauhaus to Our House, Farrar, Straus and Giroux, 1981.

14 Thierry de Duve, When Form Has Become Attitude. And Beyond = Theory in Contemporary Art Since 1985, Second 
Edition, eds. Zoya Koetir, Simon Leung, Hoboken, John Wiley & Sons Inc., 2013, 21–33.

15 Suzanne Strum, The Ideal of Total Environmental Control. Knud Lönberg-Holm, Buckminster Fuller and the SSA, 
Abingdon, Oxon, New York, Routledge, 2018 [Routledge Research in Architecture].
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Érződik a megilletődöttség, de azért árulkodók a felvételek. A kamera a magasba emelt, a tekintet 
lefelé néző sugara tapogatja a tájat és az embereket. A kompozíció és a beállítás évekkel megelőzi 
Corbusier magasház-rajzait, amelyeken majd többször is megjelenik a kamerát helyettesítő szem. 
Itt a képkivágással, Corbu építészetében pedig a nyílásokkal keretezett táj a természet birtoklásának 
szimbóluma. Komplexen uralódik itt a környezet: a városi a térkép által, a természeti a kamera 
által. Az S.S. Patris II térhelyzeti kitüntetettségét csak hangsúlyozza az, ahogy a csatorna után egy 
kikötőben a görög küldöttség is a hajóra száll, így emigrálva a saját hazájából. 

Az S.S. Patris II fedélzetén megélt város nélküli város-tapasztalat új az urbanisztika történetében, 
melyben még a nagy ívű átalakítások is az erőforrások és a rendelkezésre álló szerkezeti elemek 
logikus felhasználásával történtek.16 A középkori város egyetlen, homogén kiterjedésű tér, amely 
az alapelemek ismétlésével a gótikus építészetben kidolgozott szerkesztési elvek mentén jön létre. 
Hoz ebben némi hangsúlyeltolódást a perspektíva és a reneszánsz, ám az enyészpontok kijelö-
lése – vagyis néhány sugárút megnyitása – nem változtatja meg a város mint természetben álló 
háromdimenziós tárgy jellegét. Palmanova ideális városa persze szolgálhatna példaként arra, hogy 
az Athéni Karta előtt is terveztek már együtteseket a spekulatív geometria kedvéért, ám ugyanez a 
város tapasztalat is arra, ahogy a geometriai középpont felzabálja a városit; ahogy az enyészpontból 
eltűnni látszó térfalak űrré teszik a megélt teret. A reneszánsz ideális városa egy cseppet sem ideális, 
viszont remek példa arra, mekkorát is lehet tévedni rajzasztalon.17

A barokk tengelyek – noha erőteljes geometriai formában jelentkeznek – változatlanul a pers- 
pektíva szabályaihoz kívánják illeszteni a várost, ebbéli idealizmusukon túl továbbá valós használati 
igényeket elégítenek ki akkor, amikor zarándokok tömegeit terelik az egyes kulcsemlékek között. 
A barokk kor végén született Nolli-térkép nemcsak a 20. századi alak-háttér kutatások számára fog 
grafikai muníciót szolgáltatni, hanem rávilágít arra is, hogy a városi köztér a földszinti homlokzatok 
szemipermeábilis hártyája mentén csak részben meghatározott: az utca nem ér véget a háznál, a 
földszint nem ér véget a kijáratnál. Olyan tapasztalat ez, amelyet épp a funkcionális város feledtet 
el közel egy évszázadra.

A középkori keretek a szó szoros értelemben felrobbannak az ipari forradalommal. A 18. század 
végén meginduló urbanizációs hullám alapozza meg a – némiképp napjainkig is tartó – urbanisztikai 
krizeológiát. Meg kell jegyezni, a városi élettel kapcsolatos morgás és elégedetlenség, panaszkodás 
és sóhajtozás egyidős a várossal.18 Mezopotámiából ékírásos cserepek árulkodnak a vidéki élet 
előnyeiről, a rómaiak egy külön műfajt, a trompe l’oiel-lel díszített villa urbanát „találják fel” azért, 
hogy kibírják a városi létet. Alapvető változást hoz viszont az ipari forradalom, amelynek kitörésével 
már nem lehet a szabadág szigeteinek tartani a várost. A következmények közismertek: alig egy 

16 Leonardo Benevolo, The History of The City, Cambridge, MIT Press, 1980.

17 Képzeljük el, ahogy a sugárirányban, egyetlen középpont felé tartó utcák metszésében, vagyis középen állunk.  
A térre néző tömbök egyre keskenyebbek, míg végül egy hegyesszögben, háromszögcsúcsban érnek véget, ahogy 
az egymáshoz küllőszerűn közelítő utcák szükségképp a térbe olvadnak. A tér itt geometriai entitás; nem pedig 
urbanisztikai, sokkal inkább hasonlít egy csillag alakú kereszteződéshez. Most körbe fordulunk. És nem látunk 
mást, mint skurcban a végtelenbe futó utcákat, mert a geometria hegyesszöggé fogyasztotta azokat a tömbfalakat, 
amelyeknek eredetileg a teret kellett volna kijelölniük.

18 Edward L. Glaeser, Triumph of the City. How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier 
and Happier, London, The Penguin Press, 2010
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emberöltő alatt alakul át a vidéki, majd szinte azonnal a városi táj, ami azonnal megszüli a kritikákat 
és helyezi a megváltozott téri környezet egyik ellenpontjára a (i) természetet, a másikra pedig a 
(ii) múltat. A városi térből kivezető út egyik végén a Walden-tó partja, a másikon pedig az angol 
középkor található. Henry David Thoreau19 1845-ben költözik két évre az erdőbe, az élményeit 
rögzítő Walden 1849-ben jelenik meg, azóta is életmód-alternatívát szolgáltatva a nyugati értelmiség 
számára. 1836-os Augustus Welby Northmore Pugin műve, a Contrasts…,20 amely már röviddel 
publikálása után zajos siker. A gazdagon illusztrált könyv manipulatívan helyezte egymás mellé 
az angol középkori – értsd: gótikus – kisváros és a modern ipari – értsd: klasszicista – nagyváros 
építészeti elemeit, az előbbit hozva ki egyértelmű győztesként. Az urbanisztikai krizeológiák két 
archetípusa – jelenjenek meg akár retrospektív utópiaként, akár kivonulásként – végül a 19. század 
végére fonódnak össze egymással, amikor a hajdanvolt középkori kisváros ideája szerint építik fel a 
zöldben az első szuburbiákat, elindítva ezzel a várostervezés antiurbánus hagyományát, vele pedig 
a kertváros-mozgalmat.

Akárhogy is: a város már nem a szabadság szimbóluma, hanem probléma, amely Ildefonso 
Cerda munkásságán keresztül is megszüli saját válságtudományát, az urbanisztikát.21

Az ipari város problémáira adott „urbánus” válaszra Haussmann báró Párizs-átalakítása példa. 
Haussmann csak látszólagosan folytatja Pierre Patté 1765-ös és a „művészek” 1793-as tervét: a 
reneszánsz perspektíva geometriai modelljét és a fókuszpontokra komponált barokkos irányultságot 
egy új térbeli paradigma, Anthony Vidlerrel szólva: a természet tipológiája váltja. Nem metafora, 
hanem valóban tervezéselméleti alapvetés. Mint ahogy ezt Peter Collins meggyőzően igazolja: 
ebben az értelemben a város: erdő, amelybe a vadász-csomópontok, vadhajtó sugarak, csapások 
és lesek mintájára kell bizonyos tisztásokat vágni.22 A prefektus beavatkozásait emellett a modern 
városi közművek, a lóvasút és a higiénia is indokolta, de az általa létrehozott tér nem spekuláció, 
hanem megélt tapasztalat eredménye. Beavatkozása – túlmutatva az eredeti szándékon – magában 
hordozza a politikai tér előképét is: a rendszer ugyanis éppily alkalmas tüntetések szervezésére, 
arra, hogy a tömeget az intézményrendszer politikai csomópontjaihoz vezesse. A városi tér politikai 
térként történő értelmezése különösen kritikus lesz a párizsi diáklázadások idején, a Tienanmen 
téri események során, a kelet-európai politikai rendszerváltások alkalmával, legkésőbb és utoljára 
pedig az arab tavasz hónapjaiban.

Haussmann leleménye példaértékű a Párizst követő városok számára, csakhogy a mögötte 
húzódó modernizációs igény előbb kényszerbe, majd sürgető dühbe vált, amikor általa hajtva az 
ipari forradalom hatására felrobbanó város – így Budapest is – részben beáldozza saját múltját.  
A modernizáció és az erőltetett iparosítás azonban eltérő ütemben zajlik keleten és nyugaton.  

19 Henry David Thoreau, Walden and Civil Disobedience, a Fully Annoted Edition, ed. Jeffrey S. Cramer, New 
Haven, London, Yale University Press, 2004.

20 Augustus Welby Northmore Pugin, Contrasts. Or A Parallel Between the Noble Edifices of the Fourteenth and Fif-
teenth Centuries and Similar Buildings of the Present Day, Shewing the Present Decay of Taste. Accompanied by 
Appropriate Text, London, Charles Dolman, 1836.

21 Ildefonso Cerdá, Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche 
de Barcelona, Madrid, Imprenta Española, 1867.

22 Peter Collins, Changigng Ideals in Modern Architecture, 1750–1950, 2. ed., Kingston, London, University Press, 
Ithaca, 1998.
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Míg Angliában kezelhetőnek tűnik a kertváros-mozgalommal, addig Németországban már cunami 
erejével söpör végig, létrehozva ezzel a Weimari Köztársaság tízezres lakótelepeit. A Szovjetunió-
ban zajló erőszakos kollektivizálással és a parasztság iparba kényszerítésével pedig még drámaibb 
léptékű: a helyzetre adott térbeli válaszaik ennek megfelelően még drasztikusabbak.

E rövid és talán megengedhetetlenül felületes történeti áttekintés azt kívánta illusztrálni, hogy 
mindaz, ami a IV. CIAM-on és Le Corbusier urbanisztikai portfóliójában történik, az részben 
illeszkedik a városok szabdalásának és átrendezésének gyakorlatához, ami viszont nem illesz-
kedik egyetlen létező alakzathoz sem – kivéve Palmanovát –, az a dologtól való elszakítottság 
megteremtése.

A második világháború utáni korszak a modern mozgalom, így a funkcionális város fokozatos 
kritikáját hozza. Miközben érződik, hogy megváltoztak a körülmények az Athéni Karta megszöve-
gezése óta eltelt tizenöt évben, és az is nyilvánvaló, hogy nem lehet a funkcionális város elvét egy 
az egyben alkalmazni az elpusztult európai városközpont újjáépítésekor, az igény, hogy gyorsan 
eltakarítsák a romokat és mihamarabb betapasszák a sebeket – csakúgy, mint az építészeti szerke-
zetek esetében – a városépítészetben is előre gyártott paneleket igényel. Az uniformizálódó városi 
terek mintha leképeznék a társadalom „elidegenítettségét”, amire válasz – még nem formalizálható 
urbanisztikai csíraként – a szituacionizmus irányából érkezik.

A szituacionista Internacionálé szerint a teremtett szituációk a valós élet olyan pillanatai, 
melyeket az egységes közeg és az események szabad játéka közvetlenül és tudatosan teremt meg.  
A szituacionista pedig az a személy, aki szituációteremtésre törekszik.23 A városi teret viszonyrend-
szerként felfogó álláspont ezeket a helyzeteket viszont egyértelműen a politikai aktivizmusban, a 
tüntetésben és a rendőrökkel való összecsapásban látja, igazolva ezzel a haussmanni tér politikai 
térként történő átörökíthetőségét.24 Miközben a szituacionizmus magában hordozza annak lehe-
tőségét, hogy a város egyéb akciók terévé is váljon, a mozgalom túlzottan átpolitizált ahhoz, hogy 
urbanisztikai tanulságokkal is szolgáló helyzeteket hozzon létre. Meglehet, elutasítja a spektákulu-
mot, nem zárja el viszont az utat a teremtett szituációk művészi medializálása előtt, amellyel – mint 
azt tapasztalhatjuk – megteremti az átjárást napjaink hipszter-urbanisztikája és városi aktivizmusa 
felé.

Előtte pedig egy olyan termékeny zsákutcába, amelynek végén a város egyetlen hatalmas szu-
perstruktúraként, vagyis közműként létezik. A hagyományos városi tér tipológiáját tökéletesen 
újraíró Constant Niewenhuys Új Babilonja a Superstudio város nélküli városában folytatódik, 
ami a dolog felszámolása – ha úgy tetszik: az urbanisztika fehér alapon fehér négyzete. Adolfo 
Nataliniék rokonszenves kiáltványa szerint, amennyiben a dizájn nem több mint a javak kapita-
lista újracsomagolása, akkor nincs szükség tárgyakra; amennyiben az építészet nem több mint 
ingatlanfejlesztés, akkor nincs szükség építészetre, amennyiben az urbanisztika nem több mint 
ingatlanspekuláció, mint a meglévő társadalmi egyenlőtlenségek szentesítése – lásd Le Corbusier 
és a funkcionális város –, akkor nincs szükség városra.25 Ami marad, az legfeljebb az emlékmű és 
a közmű: a káoszra feszített descartes-i háló, rajta a viszonyrendszerein keresztül létező emberrel. 

23 Simon Ford, The Situationist International. An Introduction, London, Black Dog, 2005.

24 Lynn Hollen Lees, Urban Public Space and Imaginel Communities in the 1980’s, Journal of Urban History, 1994/
Summer.

25 Peter Lang, William Menking, Superstudio. Life Without Objects, Lausanne, Skira, 2003.
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A térben szükségképp magára hagyott városhasználó lesz rendkívül fontos Yona Friedmannak, 
amikor ingyenes röplapokkal segíti a hontalanok túlélését. Aprócska csírák ezek, amelyek majd a 
21. századi poszturbanisztika korszakában szökkennek szárba.

A hatvanas–hetvenes évek radikális urbanisztikája hatással van a hivatalos várostervezésre is, 
amely két stratégiát dolgoz ki a leromló városnegyedek megújításra. Az egyik a nevesített építészek 
jelentette vonzerőt fogja hadra és szemipublikus városi köztereket alakít lerongyolt negyedekben –  
lásd Pompidou és en bloc az európai múzeumépítészet –, a másik pedig – kis lemaradással a köz-
művekre koncentrálva – voltaképp a már létező városszerkezeten alkalmazza azokat a műfogásokat, 
amellyel a strukturalisták jelentkeznek. A nagy gesztusok korszakát tehát kezdi felváltani a helyi 
beavatkozások gyakorlata, ha úgy tetszik a sebészetet az akupunktúra. Ennek foglalata a sztár, 
pecsétje pedig egy új jelenség, vagyis a posztmodern landmark. A posztmodern tér- és tereptárgy 
ebben az összefüggésben nemcsak a Charles Moore-féle giccs – persze az is –, hanem egy olyan 
kompozíció, amely inzertumként, spóliumként kerül a városi térbe. Ennek is vannak előzményei: 
Budapest urbanisztikájában ilyen a Lánchíd, az Andrássy út, de a Parlament is.

A teleologikus urbanisztikai beszédmód, amely a várostest instrumentális, operatív szemlélete 
mentén, de a várostól függetlenül jön létre, a második világháború után lesz domináns az európai 
városépítészetben. Alkalomszerűen persze megjelennek a megfigyelésen alapuló várostervezési 
kezdeményezések, de ezek – hangsúlyozom, a középkori alapokon született európai városban – az új 
millenniummal válnak általánossá. A kilencvenes évek elejétől Jan Gehl26 nézeteinek elterjedésével 
a megfigyelésen alapuló urbanisztika lesz a meghatározó paradigma. Ezt az akadémia is próbálja 
követni, megteremtve a promenadológia (strollology)27 tudományát, amely azzal azonban, hogy az 
építészt ért hatásokat vizsgálja, változatlanul hagyja pantokratóri személyét. Jan Gehl radikalitása 
abban áll, hogy a várostervező feladatát az életmódot, a használatot rokonszenvező érdeklődéssel 
megfigyelő, azokról saját tapasztalatain keresztül is meggyőző aktivistákhoz delegálja. Megszűnik 
a „felkent” városépítész kizárólagossága, helyét a nem feltétlenül építészvégzettségű mediátorok 
veszik át. Jan Gehl koncepciója azt sugallja: az európai – és a hagyományos utcaszerkezettel vala-
mennyire még rendelkező atlanti város geometriai értelemben már elkészült: javítása csakis a 
használati aktivitások bátorításával lehetséges. Ezen használati aktivitások természetes helye az 
utcatérfalakkal létrehozott városi tér. Jahn Gehl voltaképp a Giambattista Nolli-térképen rögzített 
földszintkontinuumok használati lehetőségeit aknázza ki, amellyel azonban relatívvá is teszi az 
élhető város fogalmát. Az európai élhetőség ugyanis nem azonos Caracas, Bogota vagy Diepsloot 
informális településeinek élhetőségével, a favelák és bódévárosok problémájával.

A megfigyelésen alapuló urbanisztika – szerveződjék az akár Bogotában, akár Koppenhágá-
ban – elképzelhetetlen viszont a participatív gyakorlatok nélkül, ezek pedig kéz a kézben járnak a 
magánaktivitások bátorításával, illetve várostervezési becsatornázásával. Amelyet általánosságban 
poszturbanisztikának, az euro-atlanti jólét városaiban pedig hipszter-urbanisztikának nevezhetünk. 
Poszturbanisztika abban az értelemben, hogy olyan eszközök segítségével történik, amelyek 
nem illeszthetőek az urbanisztika hagyományos kelléktárába, mégis jobbá teszik a várost, 
hipszter-urbanisztika abban az értelemben, hogy jelzi: a városok körüli aktivizmus, sürgölődés 

26 Jan Gehl, Cities for People, Washington, Island Press, 2010; Uő, Life Between Buildings. Using Public Space, Washing- 
ton, Island Press, 2011; Uő, Birgitte Svarre, How to Study Public Life, Washington, Island Press, 2013.

27 Markus Ritter, Martin Schmitz, Why is Landscape Beautiful? The Science of Strollology, Bázel, Birkhäuser, 2015.
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elválaszthatatlan bizonyos – a divattól sem függetleníthető generációk megjelenésétől. De még ha 
mindez tévedés is: az kétségtelen, hogy az ezredforduló az urbanisztikai nomosz28 – vagyis „komp-
lex narratív világának”29 – drámai átalakulását hozta. Úgy, ahogy a posztmodern tér megjelenése 
elképzelhetetlen a sztárépítészet szocioökonómiai rendszerétől függetlenül, éppoly elképzelhetetlen 
a hipszter-urbanisztika a 2008-as pénzügyi válsággal institucionalizálódó szociális praxisok nélkül, 
amelyek során az új, jól képzett, nem csak építészgenerációk jártak a „kis lépték, nagy változás” elve 
mentén szerveződő projektek élén.30 

De mindez még mindig nem magyarázza a város körüli nagyfokú nyüzsgést, hogy a város mint 
olyan – Anthony Vidler bon mot-ját beteljesítve – tényleg önálló tipológiává31 vált. 

És itt válaszolnám meg e rövid bevezető első felvetését. Ahogy Thoreau számára a Walden-tó 
partja jelenti két évig az alternatívát, a modern amerikai nagyvárossal szemben tételezhető ellen-
világot, addig ma a város – úgy is, mint az emberi szellem legnagyszerűbb alkotása, úgy is, mint 
alternatíva nélküli tény –, nos ez a város maga az ellenvilág. Olyasfajta játszótér, amely egyszerre 
biztosítja a magányt és az együttlétet; az élményt és a kézzelfoghatóságot; az értéket és a jelenlétet. 
A város és a vele való foglalatosság ugyanis reália. Dologszerűségével és az általa nyújtott dolgok 
hangsúlyozott dologiságával a digitális kultúra oppozíciója. Ahogy Thoreau számára a természet 
a város ellenpontja, így lesz a város – új természetként – a cselekvések, a dolgok, az ideák helyszí-
neként a digitális ellenpontja.

És hogy van-e baj a hipszter-urbanisztikával? A problémákat leszámítva: nincs. A kapitalizmus 
logikája ugyanis szükségképp tesz áruvá, fogyasztható jóvá mindent, amelynek eredményeként 
már nem a plázák a fogyasztás templomai, hanem egész belvárosok válnak szabadtéri plázákká; 
mint ahogy már nem a kocsmák a mámor helyei, hanem komplett negyedek válnak ponyva nélküli 
sörsátorrá.32 Miközben a legfiatalabb városhasználónak, a poszt-urbanisztika első generációjának 
meggyőződése, hogy kulturálisan releváns projektekkel járul a város jobbá tételéhez, nincs, nem 
lehet ereje ahhoz, hogy lássa, mi történik feljebb a térképen: a beépítetlen folyóparton, a városszéli 
erdőkben, a parkban és az ártérben, a kül- és belterületek arbitrálisan mozgó határán. De ez már 
egy másik történet.

28 Robert M. Cover, The Supreme Court, 1982 Term. Foreword: Nomos and Narrative = Yale Law Faculty Scholarship, 
Paper 2705, 1983.

29 Dr. Falusi Márton, Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben, Doktori Értekezés, Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2017, 49.

30 Small Scale, Big Change. New Architectures of Social Engagement, ed. Andres Lepik, New York, Museum of 
Modern Art, 28 Sept. 2010. – 3 Jan. 2011., exh. cat., Bázel, Birkhäuser, 2010.

31 Anthony Vidler, The Third Typology = Oppositions Reader. Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism 
in Architecture 1973–1984, ed. Michael Hays, New York, Princeton Architectural Press, 1998, 13–17.

32 Ennek szellemes kritikai összefoglalását ld. Békés Márton, Böcskei Balázs, Ki!, Bp., L’Harmattan, 2015.
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