
Látványszennyezés Krúdy Budapestjén
Érzékszetvek szimpóziuma -  ökológusokkal, irodalomtörténészekkel
A VII. Épített környezet konferencia keretében másodszor ren
dezték meg a minap az öt érzékszerv szimpóziumot, amely azt 
vizsgálja, miként hat érzékszerveinkre a városi életmód. A Szent 
István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola épített környezet 
tanszéke és a Nádasdy Alapítvány által életre hívott szimpózium 
idén is számos érdekes kérdést vitatott meg, a városi ricsajtól a 
vásárlási szokásokig.

FOTO: 8ELICZAV UtSZltí

--1 H anga Piroska______________

A z előadások egyike, amelyet 
Zlinszky János ökológus tar

tott, a vizuális szennyezésről szólt. 
Felmerülhet a kérdés, miért kell 
ezzel foglalkozni, hiszen a levegő, 
a vizek mérgezése, a globális fel- 
melegedés ennél sokkal égetőbb 
probléma. Pedig az előadás témá
ja a  környezetszennyezés egyéb tí
pusaival szorosan összefügg.

Zlinszky János abból indult ki, 
hogy az energiapazarlás és az ebből 
adódó környezetszennyezés, vala
mint a vizuális szennyezés azonos 
gyökérről fakad. Mint lapunknak 
elmondta, elsősorban a Föld úgy
nevezett déli, szegény országaira 
jellemző, hogy népességük folya
matosan nő, és ezért van szükségük 
egyre több élelemre, iparcikkre, 
energiára. Napjainkban több mint 
egymilliárd ember éhezik, egy má
sik cgymilliárd pedig nem jut meg
felelő minőségű táplálékhoz. Túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy az emberi
ség 75-80 százaléka szükséget szen
ved. Az előadó hangsúlyozta: nem 
igényről, hanem valódi szükséglet
ről van szó.

Északon, azaz a fejlett iparú or
szágokban a népesség többé-kevés- 
bé stabilizálódott, ám a fogyasztás 
továbbra is exponenciálisan nő. Ez 
azonban nem a szükségletek, ha
nem az igények exponenciális nö

vekedése. Természetesen helyes, ha 
az ember igyekszik igényesen élni. 
Ám a jóléti államok jóval szükségle
teik felett fogalmazzák meg igé
nyeiket, elsősorban a reklámok ha
tására. Az előadó rámutatott: az a 
fajta, a reklámokon keresztül meg
nyilvánuló kampány, amely az em
beri tudatot befolyásolva túlzott és 
egyre növekvő fogyasztásra ser
kent, bizony „szennyezés”.

Az a plakát, amely arról tájé
koztat, hogy melyik áruházban ol
csóbb egyik-másik termék, ahogy 
Zlinszky János fogalmazott, őrien 
tációs információt közöl, amely a 
természetben is előforduló alapve
tő információtípus. Azonban az a 
plakát, amely boldog, önfeledt fia
talokat mutat valamely festői ten
gerparton, s ehhez csupán egy 
márkanév, esetleg egy gondosan 
megtervezett jelmondat társul, 
semmiféle konkrét információt 
nem közöl, de megkísérli átrendez
ni a szemlélő belső értékrendjét. 
Mesterséges igénykeltésről van 
szó, amely egyértelműen az egyre 
mohóbb fogyasztói magatartás ki
alakítása felé mutat. Ez pedig már 
valódi vizuális környezetszennye
zés, annak minden veszedelmével. 
Zlinszky János szerint kísérletekkel 
igazolt tény: aki nem fordít energi
át arra, hogy a kéretlenül is mind
untalan elébe tolakodó, nem orien
tációs információt közvetítő lát-

A Fégi és az új Óbuda

vány hatását tudatosítsa, sőt ellen- 
tételezze magában, annak akarva- 
akaratlanul változhat az értékrend
je  a látvány által sugallt irányba.

Nem kevésbé volt érdekes az az 
előadás, amelyet Fábri Anna mű
velődéstörténész tarott. Az előadó 
-  rendhagyó módon közelítve a 
városhoz -  azt vizsgálta, miként 
jelenik meg Budapest Krúdy Gyu
la műveiben. Kiemelte: Krúdy, ha 
Pestről ír, soha nem a jelenről, 
sokkal inkább a múltról beszél.

Krúdy Budapest-képének 
egyik legérdekesebb jellemzője, 
hogy a várost gyakran az utcán já 
ró gyalogosok nézőpontjából jele
níti meg. így a műveiben egy sajá
tos térkép rajzolódik ki jellegzetes 
útvonalakkal. A szerelmesek leg
többször Budára, Zugligetbe, a 
Svábhegyre vagy Pesten a Városli
getbe tartanak, de éppen ilyen 
személyes jelentőségűek azok az 
útvonalak is, amelyek a város ká
véházait, kocsmáit kötik össze.

Fontos részei Krúdy városképé
nek a kis belvárosi boltok, köztük a 
Pórfi kalaposüzlete, Calderoni lát- 
szerész boltja vagy a Vademberről 
és a Fekete Kutyáról elnevezett ve
gyeskereskedések. Ám a boltok 
mellett maguk a városlakók is hoz
zátartoznak az utcaképhez, különö
sen néhány igazán tipikus figura, 
mint a virágot, viaszgyufát vagy 
sült gesztenyét kínálgató árusok, a 
hordárok, a kintornások, és a rik
kancsok is, akik Krúdy szerint 
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nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
„Pestnek ez idő tájt már világvárosi 
hangulata volt”.

Nemegyszer esik szó a válto
zásról, ami az idő múlásával kér
lelhetetlenül bekövetkezik. Fábri 
Anna úgy fogalmazott: Krúdynál 
„az állandóan változó nagyváros 
egyszerre jeleníti meg a múltat és a 
jelent”, s „a város múltja a városla
kók emlékezetében személyes em
lékekként őrződik meg: egyéni él
mények egyéni értelmezéseiben”.


