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A város



• 1. BE A VÁROSBA

• mezőgazdasági forradalom

• ipari forradalom

• szállítási forradalom

• népességrobbanás

Az urbanizáció Nyugaton



• 2. KI A VÁROSBÓL

• szállítási forradalom

• ipari munkahelyek csökkenése

• városrendezés

• a suburb-ök forradalma (USA: sunbelt, 
dzsentrifikáció)

Az urbanizáció Nyugaton



Urbanizálódás Angliában

• városi népesség: 20 000 
lakosnál nagyobb 
városokban lakók aránya

• 100 000 lakosnál nagyobb 
város 

1801 21 %

1891 61 %

1801 1

1901 30



Urbanizálódás Angliában
• 1901 London 6.6 millió

• hatalmas városi 
szegénység

• várható élettartam: 

•                                     

• csecsemőhalandóság:       
50 %

1820 41 év

ma 77  év



Marx & Engels



• Engels,  A munkásosztály helyzete Angliában 
(1844)

• Marx & Engels, Kommunista Kiáltvány (1848)

Marx & Engels



Engels
• elidegenedés, 

atomizálódás

• szegregáció

• munkaerő-igény 

• nyomor
+túlzsúfoltság=betegség

• a romantikus moralizáló 
reakció nem adekvát



Marx• moralizálás helyett 
tudomány

• “eredeti felhalmozás” 
újra és újra

• munkamegosztás város és 
vidék között

• munkaerő centralizálása 
városokban: osztálytudat

• világpiac, világvárosok, 
“kozmopolita” ízlés

• minden szilárd felbomlik



Marxisták
• tőkefelhalmozás, munkaerő koncentrációja, 

kommunikáció koncentrációja

• munkamegosztás város és vidék között, 
centrum és periféria gazdasági viszonya

• szegregáció, gettók

• az osztályharc kitüntetett terepe (munkások 
koncentrációja, államhatalom rendőri erők 
koncentrációja, lázadás lehetősége) 

• tömegfogyasztás (Marx: csak tömegtermelés) 



Ferdinand Tönnies

• 1855-1935

• Közösség és társadalom
[Gemeinschaft und 
Gesellschaft ] (1887)



Gemeinschaft und 
Gesellschaft

“szerves” “mechanikus”
kölcsönös segítség 

bizalom
individualizmus

közjavak magántulajdon

termelés fogyasztásra termelés haszonért

 életteli szokás absztrakt jog
polisz, középkori 

kisváros
metropolisz



Georg Simmel 

• 1858-1918

• A pénz filozófiája (1900)

• A nagyváros és a szellemi 
élet  (1903)



Georg Simmel 

• élmény, pszichológia

• elidegenedés pozitív: anonimitás

• a blazírt attitűd nagyvárosi jellege (cinizmus)

• interakciók száma és sűrűsége

• pénz szerepe, személytelenség

• kozmopolita értékek



Chicago



Chicago

• klasszikus ‘melting pot’: 1930, lakosság ¼ -e 
bevándorló

• újraépült az 1871-es nagy tűzvész után: 
racionális háló alaprajz, első felhőkarcoló

• 20-as évekre modern közlekedési rendszer

• szegénység, bűnözés,  Al Capone





Robert E. Park 

• 1864-1944

• filozófia és pszichológia 
Németországban is tanult

• Chicago, 1914



Robert E. Park 

• városi antropológia (á la Simmel).

• emberalkotta kényszerítő struktúra (á la 
Durkheim)

• városnegyedek: tradíció, interszubjektív értelem

• szegregáció, gettó elemzése



Ernest Burgess 

• 1886-1966

• koncentrikus zónák



Ernest Burgess 



Ernest Burgess 









Louis Wirth

• 1897-1952

• The Ghetto 1928

• ‘Az urbanizmus mint 
életmód’ 1938



Louis Wirth

• Az urbanizmus mint életmód

• gazdasági motívumok

• látja a pozitívumokat és a negatívumokat is, 
nem moralizál, a másság tolerálása 
kozmopolita értéke (Simmel)

• német klasszikus szociológusok + amerikai 
tapasztalatok



Mike Davis
• 1946

• UCLA                  
‘Students for a 
Democratic Society’

• University of California–
Irvine

• City of Quartz 1990     
The Ecology of Fear1998     
Magical Urbanism 2000 
Dead Cities 2003    
Planet of Slums 2006 

•



Mike Davis
• faji szegregáció (“térbeli apartheid”) 

• kihagyott területek

• közterek lerombolása

• a város militarizálása (építészetileg is)

• az üzleti negyed áthelyezése a “fekete 
inváziótól” való félelem miatt 1965 után

• hivatali épületek, bevásárló központok 
“megölik az utcát”



Mike Davis

• a várostervezés represszív funkciója

• biztonsági őrök ellenőrzik a területet és a 
mozgást 

• belváros tervezése: megölni az utcát, megölni 
a tömeget

• középosztály zökkenőmentes mozgása 
lakóhely, munkahely, szórakozóhelyek között



Mike Davis

• hajléktalanok ellen:

• nincs pad, ha van, nem lehet aludni rajta

• nyilvános vécék csak védett helyeken

• hajlékok lerombolása (‘urban bedouins’)

• nem árulhatnak semmit



Los Angeles



A varsói gettó



A new york-i gettó







“suburb”



“trailer park”



“gated community”



“banlieue”





Banlieue







Városi és falusi lakosság





Nagyvárosok



Tömegközlekedés



Van csatorna



Csak budi van



Nincs még budi sem



Nincs tiszta ivóvíz



Nyomornegyedek



Nyomornegyedek 
növekedése, 1990-2001



Városlakók aránya



Városlakók növekedése 
2002-2015



Háztartások száma



Lakhatási költségek



Szilárd szerkezetű házak



Túlzsúfoltság


