
124

Valóság • 2020. október

hogy a nyeregben ülők biztonságát szolgál-
ja, a párizsi kórházak arról számoltak be, 
hogy egyre több a sérülés a bringások és az 
általuk elütött gyalogosok között. A bicikli-
zés népszerűsége parkolási problémákat is 
eredményezett, amelyet a város úgy próbál 
megoldani, hogy autóparkolókban csinál he-
lyet és biztonságos földfelszíni biciklitáro-
lókat alakít ki. Mindazonáltal a koronavírus 
„paradigmaváltást hozott” az ingázás mód-
jában – mondta Najdovski alpolgármester. 
„Az emberek arra ébrednek, hogy egy új 
kerékpársáv fut a házuk előtt.” Eddigi ta-
pasztalataink szerint, „alig hoznak létre egy 
új bringautat, az emberek máris birtokba ve-
szik” – tette hozzá. 

Ez történt Christophe Tafforeau eseté-
ben is, aki azon a napon, hogy Franciaor-
szág feloldotta a karantént, fogta magát, és 
vett egy használt biciklit. „Ijesztő, amikor 
olyan embereket látni a tömegközlekedési 
eszközökön, akik nem tartják tiszteletben 
az egészségügyi biztonsági intézkedéseket 
– mondta. – Nincs zéró kockázat, de csök-
kenteni lehet azt, ha biciklit használunk.” 
Christophe Tafforeau ápolt, ízlésesen öltö-
zött ember, nem volt hozzászokva ahhoz, 
hogy a városban biciklin járjon. Amikor 
azonban bastille-i munkahelyére visszatér-
ve csatlakozott a tömeghez, biztonságban 
érezte magát a kerékpáros utakon, amelyek-
nek betonkorlátai távol tartották az autókat. 
„Mivel ennyi kerékpárossáv lett, ez még in-
kább ösztönöz, hogy én is biciklire üljek” – 
mondta. Miközben a dimbes-dombos Mont-
martre negyed tetején lévő lakásából tekert 
biciklijén, a szabad levegőn elgyönyörkö-
dött Párizs látványában, és úgy érezte jót tett 
neki a mozgás, még akkor is, ha a hegynek 
felfelé menő visszaút jóval nehezebb volt. 
Az út 20 percet vett igénybe – csak 10 perc-
cel volt hosszabb, mint ha szokásához híven 
földalattin ment volna.

Nemrégiben Christophe Tafforeau éppen 
sorban állt az előtt a biciklibolt előtt, ahol 
korábban a kerékpárját szerezte be, mert ki-
egészítőket szeretett volna vásárolni. A tu-
lajdonos, Stéphane Cueff kénytelen volt a 

karantén alatt bezárni, és nagy veszteséget 
szenvedett el. Most, hogy ennyien állnak 
a boltja előtt, hogy biciklit vegyenek vagy 
javíttassanak, azt reméli, hogy hamar talpra 
áll. Miközben Stéphane Cueff megmutatta 
Tafforeau-nak a biciklilezáró U-lakat helyes 
felhelyezésének módját, megjegyezte, hogy 
örömmel látja az új bringások növekvő ára-
datát az utcákon. „A bicikli mindig is része volt 
a francia kultúrának – mondta Stéphane Cueff. 
– Ha van jó oldala a koronavírusnak, akkor az 
annak újragondolása lehet, hogy hogyan élünk, 
és azon jó dolgok egy részének a visszaszerzé-
se, amelyeket elvesztegettünk.”

(The New York Times)

Katharina Bracher

Menekülés a városból                       
Vágyálmaink helyén nemsokára leáldozó-

ban lehet a nap

Városi élet: Az utóbbi évtizedekben az elit elő-
szeretettel választotta magának azt az életstí-
lust, amelyet a munkát kereső szegények eseté-
ben mindig is a szükségszerűség diktált. Válto-
zást fog-e hozni ebben a járvány? Nem először 
fordulna elő a városok történetében. Ez akkor 
vált első ízben láthatóvá, amikor a gazdag vá-
roslakók karanténjuk szűkösségéből egyenesen 
a hegyek felé vették útjukat, hogy ott második 
otthonukban húzódjanak meg. Elapadt az ingá-
zók áradata, eltűntek a kereskedők és a kirán-
dulók. A villamosok és autóbuszok úgy jártak 
körbe az elhagyott városban, mintha – a vá-
rosi elmagányosodás híres festőjének, Edward 
Hoppernek a képei keltek volna életre. A ké-
pekről mintegy leradírozták a fiatal nagyvárosi 
turistákat, akik langyos időben apró manókként 
töltötték be a tóparti sétányokat, folyópartokat 
és a tereket. Egyszerre csak betonból és acélból 
állt a város. A városközpontban lakók maradtak 
hátra, és néhányukat hátborzongató érzés fogta 
el: Egyáltalán városnak lehet-e még nevezni a 
városokat embertömegek nélkül?



125

Valóság • 2020. október

Hannah Arendt világosan fogalmazta meg 
ezzel kapcsolatos álláspontját. „Az ember 
világa a nyilvánosság birodalmában és a 
megjelenés terében zajló élet.” A német 
származású amerikai filozófusnő ezt a 
mondatot ötven évvel ezelőtt vetette papírra a 
nyilvános életről szóló elméletében. Üzenete 
így szól: Az emberekhez való testi közelség 
nélkül nincs eszmecsere, eszmecsere nélkül 
nincs nyilvánosság, és emiatt politikai 
szabadság sem. Arendtnek soha nem volt in-
ternetfórumokkal vagy videókonferenciákkal 
dolga. Vélhetőleg nem túl sok bizalmat táp-
lált volna az olyan típusú nyilvánossággal 
szemben, amelyben mi az utóbbi időben 
mozogtunk. Miként tudja a kibertér tartósan 
pótolni egy négyszemközti tanácskozás, egy 
közös ebéd auráját vagy egy kézfogás mele-
gét? Arendt urbánus volt, aki a második vi-
lágháború alatt zsidó filozófusként nemcsak a 
biztonságot találta meg New York városában. 
Ihletet és életerőt merített a metropolisz sű-
rűn lakott utcáiból, tereiből és parkjaiból. Itt 
írta legfontosabb munkáit, amelyek vezérel-
vei mind a mai napig rányomják bélyegüket 
a politikai vitákra. New York-ban Arendt 
kialakította szűk baráti körét, szövetségesek 
hálózatát építette ki, akik között a huszadik 
század legragyogóbb elméi is jelen voltak.

Február elején San Franciscóban az egyik 
Hayes-völgyi bárban egy asztalnál ültem a 
kaliforniai számítástechnika-ipar, ha nem is 
legokosabb, de mindenesetre egyik legtisz-
tábban látó képviselőjével. Chris azon gon-
dolkodott el, hogy hogyan alakult volna az 
élete e nélkül a nagyváros nélkül. Számtalan 
kapcsolatra lelt itt, a verseny pedig ösztönző-
leg hatott rá. Egyes versenytársakból barátok 
lettek, és azok tudásukat és lehetőségeiket is 
megosztották vele. Még most ebben a bárban 
is kapott állásajánlatot az egyik törzsvendég-
től, egy műszaki startup alapítójától. „Már 
régóta be akart szervezni a cégébe” – mond-
ja kissé zavartan Chris. Chris egyik barátom 
gyermekkori barátja; harmincas évei közepén 
jár, és egy kisvárosban nőtt fel Indiana állam-
ban. Azt mondja, hogy ő az egyetlen család-
tag, aki egyetemi végzettséggel rendelkezik. 

Chris számára szerencsésen alakult a San 
Franciscóba költözés. Nem kevesebbre talált 
rá, mint egy szenvedélyévé váló szakmára.

A városfejlesztés jólétet hoz
Természetesen nem hullott semmi sem csak 
úgy az ölébe, éveken át éjt nappallá téve dol-
gozott. Most is, a bárban még éjfél után is 
dolgozni fog a notebookján, hogy a munka-
adójának elküldjön egy vészhelyzetről szóló 
programot. Ha otthon maradt volna Közép-
nyugaton, nem tudta volna így megcsinálni 
a szerencséjét – mondja Chris. Majd azzal 
a csak amerikaiakra jellemző szenvedéllyel 
hozzáteszi: „Úgy szeretem ezt a várost!” Csak 
akkor hagyná itt, ha a halálos ágyán vinnék át 
az Öböl-hídon. Még soha nem éltek ennyien 
városokban. Az utóbbi évtizedek a városok 
felvirágzását mutatják. 2015-ben összesen 45 
százalékát tették ki a világ lakosságának. Köz-
gazdasági szempontból a városiasodás az em-
beriség korszakalkotó sikerének tekinthető – 
tudjuk meg a városkutató közgazdász Edward 
Glaeser harvardi professzortól. „Világszerte 
szinte tökéletes korreláció figyelhető meg a 
városiasodás és a jóllét között” – írja 2011-ben 
megjelent, Triumph of the City (A város dia-
dala) című sikerkönyvében. Ha egy országban 
a városi népesség aránya 10%-kal növekszik, 
akkor az egy főre jutó GDP 30%-kal emel-
kedik meg. A város elleni érveket, például a 
szegénységet, a közlekedés túlterheltségét és a 
bűnözést Glaeser csak részben fogadja el. Meg-
próbálja bebizonyítani, hogy a városi települé-
sek nyomornegyedeiben a lakosság nem azért 
szegény, mert a városban élnek, hanem mert 
szegénységük miatt oda költöztek, ahol jobb 
esélyük van a kikapaszkodásra. Vegyük például 
a Rio de Janeiró-i favellákat: Bebizonyosodott, 
hogy a kisvállalkozások általi felemelkedés ott 
sokkal valószínűbb, mint egy isten háta mögötti 
brazil faluban. Glaeser érvei szerint a városok 
sikere alapvetően a fizikai közelségen múlik. 
A városok tömeget és elérhetőséget jelentenek. 
Lehetővé tették, hogy az emberek együtt tanul-
janak és dolgozzanak, sőt, hogy még a szabad-
idejüket is így töltsék. Legalábbis ez volt a 
helyzet a világjárvány előtt. 
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Vissza a szűkösségbe?
Május eleje van, és Chris Kaliforniában vá-
laszol a videókonferencia-hívásomra. Azóta 
egy barátjánál lakik Oakland szélén albér-
letben. Önszántából kelt át az Öböl-hídon. 
Gondolkodását a járvány változtatta meg. 
A Wuhanhoz vagy San Franciscóhoz ha-
sonló nagyvárosok elképesztő zsúfoltsága 
nagy szerepet játszott a Covid-19 elterje-
désében – mondja. Miután szűk kétszobás 
lakásába volt bezárva, pár nappal a lezárá-
sok után kiköltözött a városból. „Itt még a 
lakbéren is spórolok. Azonkívül ingáznom 
sem kell, mivel home office-ban dolgo-
zom.” Városi lakásának bérbe adásával 
próbálkozik, de ez jelenleg nehézségek-
be ütközik. Nagyot zuhant a városi lakó-
helyek iránti kereslet. Most már nem áll 
rendelkezésre az, ami Christ valamikor a 
város iránti lelkesedéssel töltötte el: a kul-
turális élet, a kollégákkal vagy barátokkal 
átbulizott éjszakák. Jelenleg még a város 
óriási szingli-kínálata is elérhetetlennek 
tűnik számára. Chris nyitva hagyta a kér-
dést, hogy visszatérjen-e álomvárosába, 
vagy pedig Berkeley környékén keressen 
magának egy helyet a lezárások feloldása 
után. Elvileg jelenleg akár a Grand Canyon 
mélyéről is végezhetné munkáját – feltéve, 
ha a vezeték nélküli hálózat (WLAN) elég 
erős a videokonferenciák tartásához. Jack 
Dorsey, a Twitter vezérigazgatója közölte 
alkalmazottaival, hogy a zárlat után nem 
szükséges visszatérniük munkahelyükre a 
home office-ból. Dorsey kijelentése min-
den bizonnyal kihatással lesz a térség más 
cégeire és azok alkalmazottaira is. Néme-
lyikük nem kevés pénzt áldozott arra, hogy 
dolgozóik otthoni munkavégzésre tudjanak 
berendezkedni. Az üzenetküldő szolgál-
tatás főhadiszállása nem messze van San 
Franciscóban attól a bártól, ahol Chrisszel 
februárban találkoztam. A bárszékek hóna-
pok óta a pultra rakva állnak. Nem tudni, 
hogy valamikor fognak-e még ott ülni egy-
más társaságában a város sikeremberei. Az 
USA keleti partján is hasonlóképpen állnak 
a dolgok. Áprilisban New York városából 

jelentették az Egyesült Államokban tesz-
telt összes koronavírusos megbetegedés 
kerek egyharmadát. A lakosság tehető-
sebb rétegei átmenetileg a peremvidékekre 
költöztek, hogy New York állam felső 
részén vagy Long Islanden vonuljanak 
karanténba. Vajon ezek az emberek minden 
további nélkül vissza akarnak majd térni 
hivatalaik szűkébe a lezárások elmúltával? 
Hogy embertestek közé zsúfolódva 
utazzanak a tömött földalattikon? Hogy 
zsúfolt éttermekben és parkokban töltsék el 
ebédszüneteiket? 

Maradnak a szegények
Ötmillió kínai hagyta el Wuhant januárban 
röviddel a város lezárása előtt. Közülük 
még csak a fele sem tért vissza. A válság 
óta szemlátomást sok, korábban keresett 
ingatlan vár eladásra a belvárosban; ennek 
hátterében nemcsak a kényszerű elvándor-
lás áll, hanem vállalkozások csődje és a 
munkanélküliség is. Ősidők óta ismeretes, 
hogy a városi élet nemcsak a tudás- és az 
árucserének kedvez, hanem a betegségek 
csíráinak is. Több ízben előfordult, hogy 
ragályok gyorsították meg sűrűn lakott 
települések hanyatlását. Kr. e. 430-ban 
volt egy rejtélyes betegség, amely Pireusz 
kikötőjén keresztül érkezett Athénba, és 
amelynek minden negyedik lakos áldozatul 
esett. A lakosság felső rétege a hegyekbe 
menekült, és még évszázadokon keresztül 
ott húzódott meg, mielőtt visszatért vol-
na, hogy újból az antik világ politikai és 
közigazgatási erőközpontjaivá tegye a vá-
rosokat. Csak a legszegényebbek maradtak 
továbbra is. „A városok ciklusokon mennek 
keresztül” – mondja Glaeser városkutató. 
150 évvel ezelőtt a nagyvárosok valódi 
halálzónák voltak. Aki a 19. század közepén 
a vidéki Angliából Londonba költözött, 
közel a felével rövidítette meg várható 
élettartamát. Csak akkor lettek némileg 
jobbak a kilátások ez ügyben, amikor az 
epidemiológus John Snow és társai felfe-
dezték a kolerához hasonló fertőző beteg-
ségek kiváltó okát az ivóvízben.



127

Valóság • 2020. október

Kísértenek a régi démonok 
Friedrich Engels A munkásosztály helyze-
te Angliában című, 1845-ben megjelent 
könyvében leírta a szűkösséget, a betegségeket, 
a fény és levegő nélküli utcákat. A modern 
várostervezés világszerte voltaképpen erre a 
borzalomra kísérel meg hosszú távon választ 
adni, mint ahogy nemrégiben Richard 
Williams kultúrszociológus írta a New York 
Times-ban. Ezzel egyidejűleg a városok 
sokat fektettek az életminőség javításába, 
nemcsak a higiéniai problémák ellenőrzés 
alatt tartásába. Ehhez tartozik még a csator-
názás és a bűnözés elleni küzdelem. Man-
hattan valamikor dombos vidék volt. Egy a 
városhigiéné gondolatától megszállt tervező 
ezernyi munkáskéz segítségével elhordat-
ta a dombokat. Az elgondolás a következő 
volt: a sima, egyenes utcákon könnyebben 
tud keringeni a levegő, és így meg tudja 
akadályozni a betegségek terjedését. A vá-
roskutató Glaeser szavai kijózanítóan csen-
genek tíz évvel könyve megjelenése után. 
Szerinte félő, hogy a városok virágzásának 
a vége közeleg. „A pandémia egzisztenciális 
fenyegetést jelent nagy tömegek együttélé-
sére nézve – jelentette ki nemrég egy inter-
júban. – Sok előnnyel jár másokhoz való 
közelségünk, ugyanakkor a régi démonokat 
is visszahozza.” A városból való kimenekü-
lés világjelenséggé válhat, véli a szakember. 
Aki megengedheti magának, kiköltözik a 
városból az agglomeráció viszonylagos el-
szigeteltségébe vagy vidékre.

Eggyel több csík van a tigrisen
Eközben Svájcban visszatér a városokba 
az élet. Májusban a H&M ruházati üzlet 
ugyanolyan árbevételt könyvelt el, mint 
egy évvel ezelőtt, és a többnyire női vá-
sárlók hosszú sorokban állnak egymástól 
észszerű távolságra. Az éttermek kihasz-
nálják a szép időt, hogy kintiekkel egé-
szítsék ki a lecsökkentett számú benti ülő-
helyet. Aki az Engadine-völgyi második 
otthonában lévő irodájában rendezkedett be, 
mostantól kezdve gyakrabban fogja annak 
hasznát venni. Vagy talán végleg vidékre 

költözik? Még nem lehet előre látni, hogy 
vajon nem indul-e be ismét egyfajta kime-
nekülés a városból, mint ahogy ezt Svájc 
az 1980-as években megélte. Mindenesetre 
voltak már a válság előtt is erre utaló jelek. 
A Raiffeisenbank egy felmérése szerint az 
ingatlanpiacon jelentős változások történ-
nek. A városi lakosság egyre inkább az agg-
lomerációba költözik, ahol olcsóbban lehet 
gyakran vonzóbb lakhelyet találni. „A svájci 
városok csak a külföldről érkező bevándor-
lásnak köszönhetően növekednek” – mondja 
Martin Neff, a Raiffeisenbank vezető köz-
gazdásza. Arra a kérdésre, hogy vajon a jár-
vány tartósan megváltoztatja-e a lakosság 
preferenciáit lakóhelyüket illetően, így vá-
laszolt: „Az ingatlanpiacon hosszabb időre 
van szükség a változáshoz. Nem fog két-
millió svájci jövőre vidékre költözni.” Min-
denesetre egyértelmű, hogy a svájci városok 
zsúfoltsága soha nem lesz összehasonlítható 
a Mumbaihoz és Hongkonghoz hasonló met-
ropoliszok „megazsúfoltságával”. És ebből 
adódik, hogy nem is olyan nagy a nyomás 
ennek egészségügyi megfontolásokra alapo-
zott elkerülésére. Egy lépéssel továbbmegy 
Hubert Klumpner, a zürichi Szövetségi Mű-
szaki Egyetem (ETH) építész- és városter-
vezési professzora. Klumpner a déli félteke 
városaira teszi a hangsúlyt. Tudományos 
szempontból Svájcra nem jellemző az elvá-
rosiasodás. Ennek ellenére már csak nagyon 
kevés lakos él vidéki életmódot. Közel két-
millió ember él a nagyobb svájci városok 
vonzáskörzetében.

„A világjárvány idején sok otthonról dol-
gozó rögtön kiköltözött a nyaralójába. Ott 
azonban városi életmódot élveznek, minden 
olyan kényelemmel felszerelkezve, amelyet 
a városban is megkaptak: internet, vásárlá-
si lehetőségek, szabadidős létesítmények.” 
Klumpner szerint Svájc egésze városi rend-
szerként működik, amely a völgyeket is ma-
gában foglalja. A városi életmód mindenhol 
lehetségessé vált. Klumpner nem hiszi, hogy 
a nyugati városok jelentősen megváltoznak 
majd a világjárvány következtében. Remé-
li azonban, hogy a válság újragondolásra 
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készteti a nyugati városlakókat. Neveze-
tesen annak megbecsülésére, hogy olyan 
helyen élünk, ahol továbbra is érvényben 
vannak azok a célkitűzések, hogy túléljük 
a világjárványt és annak gazdasági kö-
vetkezményeit. Olyan nagyvárosokkal is 
foglalkozik, mint Mumbai, Rio de Janeiro 
vagy Johannesburg. Azokat az embereket 
fogja majd legsúlyosabban érinteni a jár-
vány, akik előtte szoros összezártságban 
éltek engedély nélkül épült viskókban vagy 
nyomornegyedekben. „Egyre nagyobb lesz 
a szegénység – és nyomában a bűnözés is 

elharapózik” – mondja Klumpner. A szak-
ember, aki már évtizedek óta tanulmányozza 
a világ legnagyobb és legszegényebb város-
ait, ezzel egyidejűleg bízik a városok és la-
kosaik ellenálló képességében. „Caracasban, 
ahol naponta háromszáz ember válik gyil-
kosság áldozatává, senkit sem lehet napi 
száz koronavírusos beteg halálával riogat-
ni” – mondja. A koronavírus, mint ahogy 
Dél-Amerikában mondják, pusztán csak 
egy csíkkal több a tigris bundáján.

(Neue Zürcher Zeitung)
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