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Idõ- és térszemlélet
az amerikai gondolkodásban*

Az egyén jellemére és jószerencséjére a felfogás pallérozottságá-
nak legcsekélyebb egyenlõtlenségei is kihatnak; így példának
okáért a különbözõségek észlelése. Azért van Tér, azért van Idõ,
hogy az ember tudja: a dolgok nem összevissza halmazok, ha-
nem különállóak és egyediek.
Ralph Waldo Emerson: A természet (1836)

„Az egyetemi hallgatónak a tegnapelõtt már távoli múlt”, mondogatta ismert ameri-
kai középkorkutató kollégám a Kaliforniai Egyetemen, Santa Barbarában. Bezzeg
mi, magyarok nemcsak becsben tartjuk történelmünket, de mindennapjainkban is
együtt élünk vele. Önigazolásunk, hivatkozási alapunk, vígaszunk. Az összehasonlí-
tó történész számára nincs is érdekfeszítõbb az idõ és a tér tanulmányozásánál a kü-
lönféle kultúrákban, eltérõ koncepciójuk, szerepük, filozófiájuk számbavételénél.
Az Egyesült Államokban érvényesülõ idõ- és térfelfogás elemzése értékes támpont
lehet Amerika megismeréséhez; észrevételeimet további kutatás és vita kiinduló-
pontjának szánom.

AZ IDÕ KÉPE ÉS HASZNA

A modern történetírás, a történettudomány megújítása a tizenkilencedik században
a newtoni tudomány idõkoncepciójára épített. „A nyugati világ történészei univer-
zális, evolúciós idõben gondolkodtak, ennek vonalán helyezték el minden korszak
népeit, struktúráit, intézményeit, és az egyes népeket, korokat fejlettségi szintjük
alapján sorolták be. Az idõ valóság, folyamatosság lett, s a történészek lettek azok,
akik mérni tudják a fejlõdést a modern, nyugati idõ felé haladás skáláján”.1 Az idõ
newtoni koncepciója mint abszolút, valóságos, univerzális entitás arra a feltételezés-
re vezette a nyugati világot, hogy „mindenki ideje azonos. Általános folyamatosság,
melyet minden ember ugyanúgy észlel. Az óra mást-mást mutathat Tokióban vagy
Teheránban, de az idõ képzete azonos”.2
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* Elõadásként elhangzott a Hajnal István Kör „Személyes idõ – történelmi idõ” címû konferenciá-
ján, Kõszegen, 2003. augusztus 29-én.

1 Appleby–Hunt–Jacob 1995: 53.
2 Appleby–Hunt–Jacob 1995: 53.



Az amerikai idõérzékelés eredete a puritán Új-Angliába nyúlik vissza, ahol, Ver-
non L. Parrington történész szavaival, a fejlõdésben meghatározó volt „az idealiz-
mus és a gazdaság egybefonódása [...] óhazai poggyász, melyet az új életmód fokoza-
tosan átalakított [...] a szabadabb környezet halk ösztökélésére”.3 A „takarékosság,
a kemény munka, az erkölcsi komolyság, a társadalmi felelõsségérzet” hagyomá-
nyán túl,4 a puritánok magukkal hozták az érzéket és a tiszteletet az idõ iránt, amely
életüket keretbe foglalja, szabályozza, s a melyet mint az isteni teremtés részét adott-
nak tekintettek. Az idealizmus és a gazdaság együttese megmutatkozik idõfelfogá-
sukban is. Benjamin Franklin idézi 1748-as, Tanácsok egy ifjú kereskedõhöz címû
mûvében, hogy „az idõ pénz”, s ez alapvetõ dogmája lett a puritán hagyománynak
és a korai kapitalizmus szellemének. Franklin figyelmeztet, hogy eltékozolt az
a munkanap, amelynek csak fele telik dologgal, a másik fele viszont semmittevéssel,
mert megfoszt a fele jövedelemtõl.5

Reinhold Niebuhr az emberi sors „keresztény értelmezését” adta, amikor Gif-
ford-elõadásaiban arra hivatkozott, hogy az Újszövetség szimbolikáját alapvetõen
„a diadalmas Krisztus eljövetelének eszméje” uralja.6 Niebuhr szemében „a történe-
lem végsõ beteljesülése az idõfolyamat feltételein túlra tevõdik“.7 „Az öröklét egyfe-
lõl az idõ fölé magasodik, másfelõl az idõ végpontján áll.”8 Szólnak amellett érvek,
hogy az amerikai gondolkodás e keresztény teológiai szemszögbõl tekintett az idõre.
Ez a felfogás mindenesetre nem egy vonatkozásban hatott a protestáns amerikaiakra.

Tény, hogy az idõ talán sehol máshol nem annyira áru, becses cikk, mint az
Egyesült Államokban. The Dance of Life (Az élet tánca) címû munkájában Edward
T. Hall antropológus megkülönböztet az idõt monokronikusnak, illetve polikroni-
kusnak tekintõ kultúrákat. A monokronikus szemléletben az idõ szûkös tartalék,
melyet be kell osztani, kézben kell tartani tervek, napirend szerint, továbbá úgy,
hogy egyszerre csak egy dologgal foglalkozzunk. A monokronikus kultúrákban az
emberek esetenként úgy gondolják, hogy a szabadidõt vagy a várakozással töltött
idõt „agyon kell ütni” valamivel.9

Hall modellje az Egyesült Államokat monokronikus idõszemléletû, individua-
lista kultúraként mutatja be és osztályozza.10 Ezzel együtt járhat, és gyakran együtt
is jár „az idõ zsarnoksága”.

A tizenkilencedik századra tehetõ az a fordulat, amióta az idõt a nap és az év-
szak ritmusa helyett az órával mérik. Míg az Egyesült Államok alapvetõen agrárgaz-
daság volt, az idõ szerkezetét „a háziállatok biológiai ritmusa, illetve a termények
szezonális ritmusa” szabta meg.11 „Az 1830-as, 40-es években a gyárvárosokat
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3 Parrington 1954: 3.
4 Grob–Billias 1992: I/29.
5 Weber 1995: 38.
6 Niebuhr 1943: II/290.
7 Niebuhr 1943: II/291.
8 Niebuhr 1943: II/299.
9 Hall 1983: 149.
10 Hall 1983: 149.
11 Gifford 1990: 97.



összekötõ, hirtelen nõtt vasút és a távíró tovább módosította az idõt mint órán mér-
hetõ értéket és élményt egyaránt. Amint meghonosodott a gyárban az »idõ = pénz«
képlet, törvényi szabályozást tett szükségessé.”12 Sõt, a gép találmánya a szolgála-
ton kívüli idõ, „a fizetett szabadság hírnöke. A gyárban létjogosultsága van effélé-
nek, a tanyán nincs. A tehén vasárnap sem pihen”.13

Az olyan amerikai fordulatok, hogy „lélegezni sincs idõm” (hardly have time to
breathe), „hadd szusszanjak” (have time to catch one’s breath), „versenyfutás az idõ-
vel” (race against time), „kifutni az idõbõl” (run out of time), „idõt hagyni valamire”
(take the time), sejteni engedik, hogy ez a kultúra az idõt nagyhatalomnak, befolyá-
sos személynek tételezi.14 Ilyen értékes árucikkel nyilván körültekintõen kell élni.

Az idõszervezés korai apostolainak egyike Amerikában Frederick Winslow Tay-
lor (1856–1915) volt, akit az 1911-ben megjelent, a The Principles of Scientific
Management (A tudományos szervezés alapelvei) címû mûve avatott a „tayloriz-
mus” ideológusává. Ez a filozófia az idõpocsékolás megszüntetésével kívánta éssze-
rûsíteni a termelést, egyengetve a tömeggyártási technológiák útját. Charlie Chap-
lin késõbb a Modern idõk-ben figurázta ki Taylort és a „taylorizmust”. Taylor köré-
hez tartozott Frank Butler Gilbreth és Lillian Moller Gilbreth is, s a munkavégzés és
a menedzsment hatékonyságának korai úttörõi közé tartozó házaspár még 12 gye-
rekes családja és nagy háztartása szervezésére is alkalmazta a taylorizmus tételeit,
ahogyan annak gyermekeik filmre is vitt emlékirataikban (Cheaper by the Dozen –
Tucatjával olcsóbb) egykor népszerû emléket állítottak.15 Mellettük Henry Gantt
és Charles Bedaux (a régi Magyarországon is sokak által gyûlölt „bedó-rendszer”
atyja) tartozott még a taylorizmus s a racionálisnak gondolt, de nem mindig humá-
nus munkaszervezés zászlóvivõi közé a 20. század elejének Amerikájában. A század-
elõn született meg a hatékonyság idõszervezésen nyugvó lélektana; e tárgykör elsõ
amerikai klasszikusa Hugo Münsterberg 1913-as munkája, a Psychology and In-
dustrial Efficiency (Pszichológia és ipari hatékonyság) volt.16

Az idõtakarékosság eredete Európa-szerte mélyen gyökerezik a protestáns kul-
túrákban. Másik munkájában Hall rámutatott,17 hogy a németek, illetve a svájci né-
metek figyelmét felkeltette, mennyire feszes az amerikaiak idõbeosztása, és hogy
elõre lefektetett programjukhoz milyen szigorúan ragaszkodnak, nem hagyva ma-
guknak kellõ szabadidõt. Az európaiak kevesebbet ütemeznek be egy adott idõtar-
tamra: nem szorítja õket egyfolytában az idõ. Haraszthy Ágoston utazó és gazdász
korán, az 1840-es években látogatott el Európából az Egyesült Államokba, s nem
kis meglepetéssel észlelte, hogy „[á]ltalában semmivel a világon nem fösvénykedik
az amerikai úgy, mint az idõvel, mellynek minden perczét szorgalmi félelemmel
használni iparkodik.”18 Európában több idõt fordítanak fontos emberi kapcsolatok-
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12 Gifford 1990: 98.
13 Gifford 1990: 98.
14 Spears 1988: 334, 454.
15 Taylor 1911; Gilbreth–Gilbreth 1948.
16 Roeckelein 2000; Münsterberg 1913.
17 Hall 1980.
18 Haraszthy 1844: I/2–3.



ra, mint az Egyesült Államokban; az emberi kapcsolatok Európában fontosabbak
a napirendnél. Az amerikaiak a tér iránt is közömbösebbek, és sokkal könnyelmûb-
ben bánnak vele, mint az idõvel. Az amerikaiak túlbecsülik az idõt, szûri le Hall, és
alábecsülik az egyén térigényét.

Hall az idõhasznosítást néma nyelvnek fogta fel, melyet egy adott kultúrában
tapasztalat útján sajátítunk el.19 Az idõ kulturális különbözõségeiben való járatlan-
ság gondot okozhat a külföldre utazóknak. Az amerikai Békehadtest önkéntesei
úgy nyilatkoztak, hogy nehezebb volt megszokniuk más országokban a viszonylag
lassúbb életritmust és pontatlanságot, mint a szokatlan ételt, vagy az eltérõ életszín-
vonalat. Levine az Egyesült Államokban és Brazíliában egyetemi hallgatóktól azt tu-
dakolta, mikortól tekintenék úgy, hogy barátjuk elkésett a megbeszélt ebédrõl.
Az amerikaiak 19 perc elteltével jelentették ki ezt, a brazilok 34 percig tûrtek.20

Levine mérni próbálta a kultúrák ütemét a gyalogosok átlagos tempójával,
a postahivatalnokok közönséges bélyegvásárláskor tanúsított fürgeségével, a közté-
ri órák pontosságával is. Mindhárom tekintetben jelentõs kulturális különbségeket
észlelt. Az Egyesült Államok és Japán viszonylag szapora járású kultúrák, a köztéri
órák pontosak. Olaszország és Indonézia viszont lomhábbak, óráik is pontatlanab-
bak.21 Egyes amerikai szerzõk szerint viszont ma „jóformán általános felgyorsulás-
nak” vagyunk tanúi.22

Érdekes példája e részben vagy tán egészében is amerikai fogantatású lépésvál-
tásnak a nagy, olasz születésû karmester, Arturo Toscanini (1867–1957). Az ünne-
pelt Maestro a Metropolitan Opera-ban debütált 1908-ban, és pályafutása nagy
részében Egyesült Államok-beli együtteseket vezényelt (1908–1915 között a Met
zenekarát, 1926–1936 között a New York-i filharmonikusokat, 1937–1954 között
az NBC Szimfonikus Zenekart). Az NBC kiváltképp kibontakoztatta tehetségét.
A Maestronak vesszõparipája volt a tempó: „Izgatottan beszélt a karmesterek és
szólisták butaságáról, és arról a szokásukról, hogy mindent rossz tempóban játsza-
nak.”23 Többen is céloztak arra, hogy Toscanini amerikai éveiben egyre sebesebb
iramot diktált. Peter Gutmann például így ír lemezfelvételeirõl:

„Feltûnõ különbségek észlelhetõk idõben. Vegyük az Eroicát: Toscanini
1939-es felvételén a második tétel egy teljes perccel hosszabb, mint legutolsó,
1953-as felvételén. Hasonlóképpen, Mendelssohntól a Szentivánéji álom Scherzo-
ja teljes öt perc az 1926-os felvételen, de alig három év múlva az újabb felvételen
már csak 4:16 perc. A legszélsõségesebb példa Mozart 39. szimfóniájának harma-
dik tétele, amely az 1920-as 4:07-percrõl 1948-ig 3:07-percre ’ment össze’! A kot-
ta nem változott, de Toscanini értelmezése feltétlenül.”24

Toscanini rendszeres gyakorlata volt, hogy felpörgette az általa vezényelt mu-
zsikát. Egy alkalommal, mikor Ravel Boleró-ját mutatta be Párizsban, 1929-ben,
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20 Levine 1988: 39–60.
21 Levine 1990: 450–459.
22 Gleick 1999.
23 Pjatigorszkij 1970: 208.
24 Gutmann 1992; Marsh 1962; Horowitz 1987; Schonberg 1967.



Toscanini azzal érvelt a maga hallatlanul (kétszer olyan!) gyors tempója mellett,
s a zeneszerzõjével szemben (!), hogy a darab különben megbukna. A jelek szerint
Toscanini mûvészetére maradandó hatást gyakoroltak amerikai tapasztalatai, me-
lyek hozzájárultak kultuszához is, jóllehet már az agg Giuseppe Verdi nehezményez-
te a karmesterek rémuralmát, hallván, hogyan adta elõ a fiatal Toscanini a Fal-
staff-ot.25

Az Egyesült Államok kultúrája alapvetõen jövõorientált. R. V. Meade összeha-
sonlította az amerikaiak idõperspektíváját számos indiai mintáéval. Tanítványait,
csupa férfit, felkérte, írjanak rövid történeteket az általa megadott kezdõmondatok-
kal. Az egyik mondat például így kezdõdött: „L. B. megjelent új munkahelyén...”26

A történeteket aztán megvizsgálták abból a szempontból, hogy a jövõre vagy a múlt-
ra vonatkoznak-e. Azt találta, hogy míg az amerikai történetek 60 százaléka játszó-
dik a jövõben, indiai mintáiban a jövõre való utalások 8 és 58 százalék között
ingadoztak.

Sundberg, Poole és Tyler indiai, ausztrál és amerikai kisvárosok 15 éves serdü-
lõi között végzett felmérést. Azt kérték tõlük, hogy tetszésük szerint soroljanak fel
hét jövõbeni eseményt. Az átlagos elõretekintés e hét esemény tükrében tetemesen
hosszabb távú volt a közösségibb India fiainál, mint az individualistábbnak tekintett
ausztrálok és amerikaiak között. Az indiai fiúk jövõképére utaló információ ellent-
mond annak az elterjedt elképzelésnek, hogy az amerikaiak jövõre orientáltabbak.
A legszûkebb viszont az indiai lányok idõperspektívája volt. Csak Indiában külön-
bözött számottevõen a fiúk és a lányok perspektívája: a nemi szerepek ott éleseb-
ben különülnek el, mint az Egyesült Államokban vagy Ausztráliában.27

Az Egyesült Államokban az idõ láthatóan sokkalta szervezettebb és individuali-
záltabb, mint a legtöbb kultúrában. A The Use of Time-ban (Idõ a mérlegen, 196928)
Szalai Sándor és az UNITAR nemzetközi szociológus kutatócsoportja jelentõs kü-
lönbségeket mutatott ki a kultúrák között. Az iparilag magasan fejlett társadalmak-
ban, mindenekelõtt az Egyesült Államokban a dolgozó emberek sokkal kevesebb
idõt töltenek kollégáikkal, mint a fejletlenebb régiókban, például Magyarországon,
ahol munka közben kétszer annyi idõ telik kollégák között. A munkahelyen indivi-
duális vagy magányos munkával töltött idõ hasonlíthatatlanul tetemesebb az
USA-ban, mint Magyarországon.29

A FÖLDRAJZI ÉS TÁRSADALMI TÉR

Az idõ átfordul térbe, a földrajzi tér társadalmi térbe, amely azután meghatározó lesz
a személyközi kapcsolatokban. William Faulkner például a „Rózsaszál Emily kis-
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28 Magyarul: Szalai 1978.
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asszonynak” címû novellájában szintén térben eleveníti meg az idõt. Szereplõi „úgy
beszéltek Miss Emilyrõl, mintha kortársuk lett volna, azt hivén, hogy táncoltak vele
[...], íly módon összezavarva az idõ matematikai elõrehaladásának menetét, mint
ahogy az öregek teszik, akik számára a múlt nem ködbe veszõ út, hanem inkább óriá-
si rét, amelyet a tél sohasem érint, s amelyet most a legutóbbi egy-két évtized völgy-
szorosa választ el tõlük.”30 Faulkner kiválóan példázza, hogy a Dél hatalmas térségei
miképpen adják a tágasság, az áramlás, az idõtlenség érzetét.

Idõ és tér kölcsönös viszonyát a nagy tereken való átutazás változtatta meg.
Amíg a szárazföldi helyváltoztatás gyalogszerrel, lóháton vagy lóvontatta jármûvel
történt, az utas „1798-ban bizonyára úgy tudta, haladási üteme szakasztott olyan,
mint a római korban, az antikvitás idején, a távolságot mint állandót tételezve
fel”.31 Thomas Jefferson eltûnõdött, vajon „egyetlen közigazgatás teljes mértékben
felölelheti-e” az Egyesült Államok irdatlan térségeit a korai 19. században. Jeffer-
son úgy gondolta továbbá, hogy a lakatlan vidékek, értsd a szabad terek fontos elõ-
feltételei mind az amerikai nép, mind pedig közigazgatása erényességének. „Ha
nagy városokba tömörülnek egymás hegyén-hátán, mint Európában, éppoly kor-
ruptak lesznek, mint Európában.”32

Valóban az idõtér forradalma tette lehetõvé, hogy „felölelhessék az egészet”33

és fonák módon ugyanekkor kezdtek eltünedezni a szabad terek. 1860–61-ben
a Pony Express „a postát Saint Josephbõl, Missouri államból Sacramentóba, Kalifor-
nia államba nyolc napos átfutással szállította”. „Mikor a Pacific Telegraph Com-
pany sürgönyvonala elkészült Kaliforniáig, a Pony Express 1861 októberében le-
állt.”34 (Ma hasonló ehhez a fax, az e-mail és az sms elterjedése miatt a külföldre szó-
ló távirat megszûnése például Németországban és Ausztriában.) Ezt az „idõnélküli“
térátlépést informatikailag egyébként Samuel F. B. Morse távirata, majd Alexander
G. Bell telefonja indította el. Az emberi test saját erejét meghaladó térlegyûrése pe-
dig elõbb a lóval kezdõdött és a gõz-, villany-, majd benzinmeghajtású jármûvekkel
folytatódott. Don Gifford megkapóan szól a változásról, amelynek üteme feltartóz-
tathatatlanul gyorsul napjainkig és tovább: „150 éve folyvást külföldiek, idegenek
vagyunk egy olyan idõtérben, amely szakadatlanul gyorsulni látszik a sebesség ön-
gerjesztõ technokráciájában”.35

A fizika és a filozófia arra tanít, hogy idõ és tér szorosan összefügg. A bevándor-
lás az Egyesült Államokba mindmáig az amerikai társadalom állandó tényezõje, és
az marad a jövõben is, felfedve egyebek között tér és idõ bensõséges viszonyát.
Emellett ma az amerikai életre erõsen jellemzõ a nagy térségek közötti mozgás is, az
élet, az életciklusok jelentõs fordulóinak függvényében. Biztonsággal mondhatjuk,
hogy az USA partvidékei, illetve egyes államai közötti migráció ma elsõsorban
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a munkavállalással kapcsolatos lakhelyváltoztatás. Az alábbi mozgásformák domi-
nálnak:

1. életciklusváltások (házasság, családalapítás, válás);
2. az életpályával kapcsolatos váltások, változások (munkába állás, elõléptetés,

áthelyezés, foglalkozásváltás, álláskeresés új helyszínen, nyugállományba vonulás);
3. egyéni, személyes indokú lakóhely-változtatás.
Frederick Jackson Turner megkockáztatta a feltevést, miszerint a társadalmi

földrajz és az amerikai identitás megteremtése egymásba kapcsolódott.36 Határvi-
dék- (frontier-) elmélete bizonyos fokig a társadalmi tapasztalatból és az amerikai
jelleg sajátosságaiból alkotta térdefinícióját, s ez a gondolat máig fogódzó az „ameri-
kai tér” sajátos természetének megragadásához. A határvidék kitolódása Turner sze-
rint „fokozatos eltávolodást jelentett Európa befolyásától, amerikai irányelvek
mentén növekedõ függetlenséget”.37

A térbeli terjeszkedés döntõ jelentõségû volt az Egyesült Államok számára
1787 és 1861 között, mikor végbement a Mississippi völgyének betelepítése.
H. Hale Bellot történész helytállóan értékelte e folyamatot:

„A szállítás, a belsõ migráció és az idegenbõl való bevándorlás, továbbá a földszerzési
jogosítványok történelme megannyi nélkülözhetetlen kiindulópont, ha valamelyest is
érteni akarjuk az események menetét a Mississippi völgyében; a nemzetegész részei-
nek újrarendezõdésére a magyarázat ezen események menetében keresendõ. Csakis
ilyenfajta történelmen alapulhat az állam történelme; és a nemzet történelme csakis az
egyes államok történelmének beható tanulmányozása révén világosodhat meg telje-
sen. A nép, a föld és a kettõ kapcsolódása képezi a középnyugati és délnyugati történe-
lem velejét; ebben a korszakban a Közép-Nyugat és a Dél-Nyugat történelme az Egye-
sült Államok történelmének gyökere.”38

A nyugat felé történõ terjeszkedés jelentõségére mutat az a tény, hogy a távolsá-
gi teherszállítás inkább vált bevett gyakorlattá kelet-nyugati irányban, mint az
észak-kelet tengely mentén – ez még a pionír korszak emléke, mikor az ország bené-
pesült. Az Egyesült Államokban az északon és délen élõk kölcsönösen kevesebbet
tudnak egymás régióiról, mint az ország nyugati felérõl. A hagyományos kommuni-
kációs csatornák inkább kelet-nyugati irányban futnak, mint észak-déli irányban,
a korai migrációs formák, az üzleti kapcsolatok és a nagyvárosok fejlõdési rendje
nyomán.39

Az Egyesült Államokban a kiterjedt autóhasználat következményeképpen foko-
zatosan megnövekedett a munkába járás távja,40 növelve az ingázás által fölemész-
tett idõt. Ma már nem ritkaság, ha valaki repül a munkahelyére. (Ismerek a Kalifor-
niai Egyetem Riverside-i campusán egy professzort, aki hetente Napa Valley-bõl jár
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be a tanszékére, hozzávetõleg hatszáz kilométerre.) Amerikában a széles körben ér-
vényesülõ függõség az autótól és a vele kapcsolatos infrastruktúrától tetemes köz-
és magánteret igényel, bár intim belsõ teret is teremthet az utasoknak. Barbara
Ward szerint Los Angeles városa 60–70 százalékban vált az autó áldozatává (gyalog-
járók, autópályák, parkolók, garázsok építése folytán), mire beköszöntöttek
a ’60-as évek.41 Marshall McLuhan azt állítja, hogy az amerikai autót Hollywood
látványvilága jegyében alakították ki. A nagy amerikai autó zárt tér, nem taktilis tér,
ahol a térbeli tulajdonságok a látványra korlátozódnak. Az amerikai autóban,
amint azt a franciák szóvá tették, „az ember nem úton van, hanem a kocsiban”.42

Buckminster Fuller szerint az aszfaltozott felüljárók építése és a magánhasználatú
gépkocsi feltalálása voltaképpen ugyanazon érem két oldala.43

Miután az amerikaiak hatalmas tömegei hosszú idõt töltenek autóikban, fõ-
ként munkába menet vagy onnan jövet, a drive time alatt, tehát autóvezetés közben
sugárzott reklámnak sokkal nagyobb az értéke, mert szinte garantált közönsége
van. Ez visszavezet bennünket az idõ s az idõzítés különleges amerikai becséhez,
amit jól mutat a médiareklám sugárzási idõpontjának megválasztása is.

Az elmúlt évtizedekben egyébként is tér és idõ egyre gyorsuló ütemû konvergá-
lásának folyamatát észlelhettük: az információ áradata szinte eltörölte a teret.
1920-ban egy transzkontinentális telefonkapcsoláshoz 14 perc és 8 telefonkezelõ
kellett. Ez 1940-ben már nem egészen másfél percbe telt csupán. Az 1960-as évek-
ben a közvetlen távolsági hívás jóvoltából a földrészek közötti kapcsolás 30 másod-
percen belül létrejött, az elektronikus kapcsolás óta nem kell hozzá több idõ, mint
amennyit a tárcsázás és a hívás fogadása igényel.44

A tér az etnikumok és a kultúrák sokszínûsége szempontjából sem egészen kö-
zömbös. A nagyvárosok továbbra is fokozottan konzerválják az egyes etnikai cso-
portok identitását, nem integrálják, nem asszimilálják õket teljesen: „Az etnikai cso-
port az amerikai társadalomban nem a tömeges bevándorlás korszakának csökevé-
nye, hanem új társadalmi képzõdmény”.45 Ám, teszi hozzá Hall, a várostervezõk
erre nincsenek tekintettel, mintha még hinnének a mindent bekebelezõ amerikai-
ságban.46

Egy individualista kultúrában az ország térbeli dimenziói a magánélet zónáiban
is megjelennek, a többiektõl való elkülönülés igényének formájában. Mint Henry
Thoreau írja a Walden-ban:

„A magam kicsinyke házában viszont egyetlen kényelmetlenséget észleltem olykor: ne-
héz volt eléggé távol kerülnöm vendégemtõl, amikor nagy gondolatokat nagy szavak-
kal akartunk kifejezni. Mert a gondolatnak hely kell, hogy vitorlát bonthasson, és meg-
felelõ utat futhasson be, mielõtt révbe ér. A gondolat billiárdgolyójának túl kell jutnia
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oldalozó mozgásán, és vissza kell pattannia, pályája utolsó egyenes és célirányos részé-
be kell jutnia, mielõtt a hallgató fülét éri, másképp megeshet, hogy mindjárt megint ki-
szalad a másik fülén. Mondatainknak hely kell, hogy kibontakozzanak, és fölépíthes-
sék oszlopaikat.”47

Thoreau úttörõ eszméje, hogy az embereknek is vannak sérthetetlen határaik,
melyeket a nemzetközi határokhoz hasonlított. E párhuzam a testi interakciók és
a nemzetközi kapcsolatok között még teljesebb kifejtésre vár, de a konfliktusmegol-
dás területén nagy jelentõséget tulajdoníthatunk neki:

„Egyének közt, akárcsak nemzetek között, megfelelõ széles, természetes határnak, sõt
semleges övezetnek kell húzódnia. Sajátos fényûzésnek éreztem például, hogy a tó
egyik partjáról átkiáltsak valakinek, aki a túlsó parton áll. Házamban olyan közel vol-
tunk egymáshoz, hogy szinte nem is hallottuk egymást, nem tudtunk elég halkan be-
szélni – mint amikor a csendes vízbe két kavicsot hajítunk, olyan közel egymáshoz,
hogy megtörik egymás gyûrûzését. Ha hangos szavú fecsegõk vagyunk csupán, akkor
bízvást állhatunk egymás közvetlen közelében, hogy leheletünk elvegyüljön; de ha
megfontoltan és tartózkodóan beszélünk, távolabb kívánkozunk egymástól, hogy álla-
ti melegünk, nedvességünk kipárologhasson. Ha a legbensõségesebben akarunk társa-
logni énünknek azzal a részével, mely rajtunk kívül vagy felettünk lakozik, akkor nem-
csak hallgatnunk kell, hanem testileg is oly messze kell lennünk egymástól, hogy ha
megszólalunk, akkor se hallhassuk egymás hangját.”48

Bizonyos értelemben mintha csak ezt a gondolatot fonta volna tovább a huma-
nisztikus pszichológia nagy amerikai alakja, a Nobel-békedíjra is felterjesztett
Carl Rogers. Az 1980-as évek elsõ felében tartott nemzetközi kultúraközi kommu-
nikációs programjain személyes találkozókat szervezett vezetõ politikusok számá-
ra, akiket az akkori válságövezetekbõl (például Írországból, Dél-Afrikából) hívott
meg. Rogers mintegy másfél tucat országot (így bennünket is) felkeresett, hogy
a bizalomteljes kommunikáció tanítása révén segítse a konfliktusok békés rende-
zésének ügyét. Célja annak bizonyítása volt, hogy a személyes találkozás csökken-
ti az interkulturális elõítéleteket, mérsékeli az államközi ellenségeskedést és nagy-
hatású konfliktuskezelõ eszköz lehet agresszív politikai döntések megelõzésére.49

GYAKORLATI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROBLÉMÁK ÉS A TÉR–IDÕ
PRIZMA

Befejezésül lássunk néhányat azok közül a legfontosabb, legfigyelemreméltóbb tár-
sadalmi–gazdasági következmények közül a múltból és a jelenbõl, melyek az Egye-
sült Államok változó idõ–tér észlelési formáiból adódnak. E témák bármelyikének
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további kutatása feltétlenül elõsegíti az amerikai észjárás jobb megértését Európá-
ban s szerte a világban.

1. Terjeszkedés és amerikanizálódás
Jelentõs gondolkodók már a 19. század fordulóján felismerték, hogy az óhazától
való fizikai eltávolodás, az új amerikai környezetbe való megérkezés a bevándorlók-
nál a magatartási mintákat (Th. Roosevelt, F. J. Turner), sõt – elsõsorban a megvál-
tozott táplálkozás jóvoltából – a testi jegyeket50 is módosíthatják. Az Egyesült Álla-
mok terjeszkedése nem csupán a nemzet politikai és gazdasági fejlõdésére hatott ki
számottevõen, hanem társadalomlélektanára, sõt antropológiájára is.

Újabban Edward T. Hall széleskörû kutatásai a proxemika interdiszciplináris tu-
dományágához egyengették az utat, amely az emberi viszonyok térbeliségével fog-
lalkozik.51 Hall fogalmi keretei és kulturális forrásai nemzetköziek, közöttük ameri-
kai példákra is kitér. Folyamatosan gyarapszik a témakör specifikusan amerikai iro-
dalma is.52 A kulturális földrajz mûvelõinek adatai árulkodnak a kérdéses területek
társadalmi állapotairól és interakcióiról.53

2. Térbeli formák a városokban
A legutóbbi nemzedékben végbement változások, például a társadalmi mobilitás,

szuburbanizálódás, a bevándorlás új formái drámaian hatottak a hagyományos ame-
rikai városközpontokra. A lakosság mozgása, a társadalmi–gazdasági átalakulás
hozzájárult a korábban módos belvárosok hanyatlásához, sõt lezülléséhez, a „váro-
si társadalomalattiság” kialakulásához, egyes környékek szegregációjához (East
Side, West Side), a különálló (fehér, fekete, spanyol, „keleti”) városi közösségek
képzõdéséhez.

A külvárosok is jelentõs változáson mentek keresztül: a külvárosi szegregáció
ma jellegzetes vonása az amerikai nagyvárosnak, részben a zónarendeletek miatt.
Ennek folytán a lakók elszigetelõdnek a kereskedelmi, gyártási tevékenységtõl, a la-
kóhelyeket pedig nemegyszer kizárólag egy meghatározott társadalmi osztálynak
szánják.

Sok város iskolahálózatában faji szegregáció érvényesül azon társadalmi–gazdasá-
gi elkülönülés miatt, melyet az okoz, hogy a különbözõ társadalmi csoportok a város
különbözõ részeiben élnek. Törvényi erõfeszítések, pédául az iskolabusz-szolgálat
1954-es intézményesítése ellenére sem sikerült ellensúlyozni a társadalmi berendezke-
déssel együtt járó (esély)egyenlõtlenségeket. Az újkeletû polgárjogi törvények nyomá-
sára a színesbõrû családok betelepedésétõl való félelem az 1960-as, ’70-es években
a „Blockbusting” szégyenletes módszerét szülte: az ingatlanügynökök nemegyszer
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arra igyekeztek rábírni a fehér ingatlantulajdonosokat, hogy alacsonyabb vételárat
kérjenek a fehér vevõktõl, és így toborozzanak fehér lakókat a környékre.54

3. Térbeli információs rangsor
A könyv- és újságkiadás hagyományos központja New York, akárcsak a nyomtatott
médiákat hírekkel és más, közlésre érdemes anyagokkal ellátó szolgálatoké. A térsé-
gi lapok a központból sugároznak kifelé. Egy-egy államban az újságok térbeli meg-
oszlása gyakran korrelál hierarchájukkal, politikai, tarsadalmi, gazdasági jelentõsé-
gükkel is: a lapok fontossága általában megjelenési helyüknek az állam központjá-
tól, illetve nagyvárosaitól való távolódásukkal egyenes arányban csökken.55

4. Idõ–tér beosztás
Idõ–tér készletük súlyos korlátozására számíthatnak a nõk, különösen ha nincse-
nek férjnél, ha a munkásosztályhoz tartoznak, vagy ha gyermekesek. Ezek a nõk
meg vannak fosztva a mozgási lehetõségtõl, miközben éppen õk tranzitfüggõek.56

***

Amerika megértését Európában és világszerte hallatlanul megnehezíti, hogy az élet
bizonyos alapvetõ paraméterei, mint a tér és az idõ Európához és a többi kontinens-
hez képest látszatra vagy valóságosan is eltérõek. Az amerikaiak részben ugyanezért
nem értik meg kellõképpen más földrészek lakóinak gondolkodását, viselkedését:
ma mindkét irányban sûrûn hallunk e problémáról az iraki háború kapcsán. Ameri-
kában gyorsabban szalad az idõ, a tér tágasabbnak, korlátlanabbnak tetszik, mint
Európában, vagy más földrészeken, s ez gátja az amerikai életmód, nem kevésbé az
amerikai irodalom, mûvészet, gondolkodás és mentalitás megértésének. Az idõ szer-
vezettebbnek, tagoltabbnak tûnik. A modern társadalmak órával mérik az idõt, míg
a hagyományosabb paraszti társadalmakban (például Kelet-Közép-Európában) az
idõ mércéje az elvégzendõ munka, a teljesítendõ kötelesség.57 Az amerikaiaknak
a nagy tér természetesebb, ismerõsebb, hiszen meghódítása, birtoklása Amerikában
történelmi feladat volt – és sok tekintetben maradt is.

Az idõvel és a térrel kapcsolatos problémák egyre fontosabbá válnak a fejlett
kommunikációs technológiák következtében, hiszen ezek hidalják át az idõ- és tér-
beli eltérések jelentõs részét, sõt részben az idõ- és térérzékelés különbségeit is,
s avatják az idõt és a teret bizonyos szempontból valóban univerzálisan érvényesülõ
jelenségekké. Az idõ- és térfelfogás különbözõsége azonban sok tekintetben megma-
rad, történelmi, földrajzi, szociálpszichológiai, kultúrantropológiai és más okokból.
„Régi” és „új”, „közel” és „távol”, „nagy” és „kicsi” másra-másra értendõk Ameriká-
ban és Európában, illetve Amerikában és a többi kontinensen. Csak a gondos, összeha-
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sonlító elemzés hozhatja közelebb az Egyesült Államok világát más földrészek gon-
dolkodásához. Az amerikai történelem, s általában a történelem megismerése és
megértése nem lehetséges anélkül, hogy feltárnánk ezeknek az alapvetõ dimenziók-
nak közös és specifikus, egyetemes és helyi magyarázó elveit, mûködési mechaniz-
musát, eltérõ percepciójuk különféle okait.
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