
M A Q Y A R  V A L Ó S Á Q

E rovat hasábjain az elmúlt esztendők során számos, fejlődő, épülő szocialista 
valóságunkról szóló riportot, szociográfiát, tanulmányt közöltünk. Az eddig nyert 
tapasztalatokat leszűrve, szerkesztőségünk úgy határozott, hogy a jövőben a közvéle
ményt foglalkoztató több fontos kérdésről —  az illetékes szakemberek, Írók, művészek 
és az állami szervek képviselőinek a megszólaltatásával —  vitát, ankétot nyit.

Az első ankétot a szocialista lakásépítéssel és lakáskultúrával kapcsolatos kérdések 
megvitatásának kívánjuk szentelni. E kérdéskomplexummal kapcsolatban már eddig 
is közöltünk néhány figyelemre méltó írást. Ezúttal Kossuth-díjas építőművészünk, 
Major Máté írásának a közlésével, olvasóink és íróink, művészeink figyelmét hang
súlyozottan is rá szeretnénk irányítani erre a szocialista embernevelés és művészeti 
nevelés szempontjából egyaránt hallatlanul fontos problémakörre. S  azt reméljük, 
hogy hozzászólásaikkal, véleményeikkel elősegítik a vita helyes, gyümölcsöző szellemű 
kibontakoztatását.

M A J  OR M Á T E

„ S Z I G E T ” - H Á Z ,  , , S Z I G E T L A K Á S — 
V A G Y  K Ö Z Ö S S É G I  O T T H O N ?

L ényegében ez az a kérdés, amit Sipos Gyula — a költő — feltesz1 magának 
és mindnyájunknak, s amit — noha nem építész — kitűnően meg is válaszol. 

Örülök neki, mert kérdés-feleletével talán sokakat felráz, eleven vitákra és mesz- 
szebb tekintésre késztet. Társadalmunk ugyanis, s ebben az építés roppant fel
adatait és súlyos felelősségét hordozó kisebb társadalom, belemerülve minden
napi, és éppen legsürgősebb ipari, műszaki és szűkenvett építészeti gondjaiba, 
mintha megfeledkeznék arról, hogy e témát felvesse, kimunkálja, és a — nem 
is olyan távoli — szocialista jövőhöz igazítsa. Pedig az építészet — bár közhely, 
el kell mondanom — nem csupán alapvető materiális szükségleteket kielégítő, 
nemcsak egyszerűen sajátos árut termelő ipar, mely lakásínséget enyhít, lakás
kérdést old meg, hanem az előbbitől elválaszthatatlan művészet is, azaz ideológiai 
funkciót is betölt. Embert nevel tehát, öntudatot ébreszt és formál, éspedig 
nemcsak az épületnek (sőt városnak) — az adott kor általános művészetszem
léletéhez simuló — esztétikus, hanem, ami ettől ugyancsak elválaszthatatlan —, 
az adott kor változó életformájához igazodó — funkcionális alakításával is.

Még 1946-ban cikket írtam egyik építészeti lapunkba a családiház-problémá- 
ról.2 Ebben feltettem a kérdést, mi az, ami a kisembereket olyan elemi erővel 
hajtotta a családiház-szerzés-építés felé, az — akkor még egészen közeli — kapi
talista múltban? E kérdésre a választ a következőképpen próbáltam megadni:

1 S ipos Gyula: K inek építkezünk? Vázlatos beszámoló egy régi ábrándról. Kortárs. 1960. IV . évf. 6 . sz. 920—  
925 old.

2 M ajor M áté: E g y  családiház telep tanulságai. Tér és Forma. 1946. 19. évf. 1—3. sz. 26—28. old.
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„Egyik összetevője” ennek az erőnek ,,a bizonytalanságnak érzete, amit 
az anarchisztikus munkapiac hullámzása minden dolgozóban kellett, hogy fel
ébresszen: mi lesz vele, ha valamiképpen a munkából végleg kikopik? A családi 
ház ábrándja és igézete volt az egyetlen reménysugár, hogy valami biztonsága, 
legalább fedele és vacka lesz, ahol meghúzhatja magát. Egy másik összetevője 
az a tudatosult, vagy tudatalatti nyomás, amit az elavult városrészek naptalan, 
rideg, egészségtelen lakásai fejtenek ki minden egészséges emberi lélekre, a nap
fény, a zöld lomb, a tiszta levegő utáni nosztalgiát vad menekülési vággyá fo
kozva. Egy harmadik az az állandó súrlódás, a mindennapi kisebb-nagyobb 
sérülések, amiket a méltatlan életkörülmények és a méltatlan lakásviszonyok 
váltanak ki az egy házban, az egy bizonyos közösségben élők között. Bonyolult 
és szövevényes adottságok, erők, folyamatok alakították tehát ki a családiház- 
pszichózist, melynek végső fokán ott állt a társadalom, az uralkodó osztály, az 
állam, mint ennek a vak, de elemi erejű törekvésnek tudatos szítója és irányítója 
mert ennek a törekvésnek propagatív (és nem anyagi!) alátámasztása, igen 
alkalmas volt a kisemberek egy jelentős rétegének kikapcsolására az osztály- 
harcból.”

„És mi történt eddig azzal a kétkezi munkással, vagy bármelyik kategóriába 
tartozó kisemberrel, aki a saját családi ház bűvöletébe esett? Éjt nappallá téve 
dolgozott, gyötrődött, magától, családjától, gyermekétől megvont nemcsak 
apró kulturális örömöket, de a legelemibb szükségleteket is, krajcárt krajcárra 
rakott, hogy végül is valahol künn, a város végén, ahol legolcsóbb a telek, ahol 
a közműveknek sokszor már hírét sem hallották, megvehessen egy darabka 
telket, s hogy, egy újabb aszkéta és önsanyargató mutatvány után, kiverejtékez
zen valami kis vityillót. Innen járt aztán sokszor több kilométert gyalogolva, 
több órát utazva naponta, megterhelve az amúgyis túlterhelt közlekedést, és 
ide tért vissza, gondosan kicövekelt kerítései közé, amely szomszédtól, egyes 
embertől és közösségtől egyképpen és mondhatni örökre elzárta. Mert aki így, 
ilyen úton-módon harcolta ki magának a családi házat, belefáradva és bele
fásulva a rettentő küzdelembe, s a saját ház kincsének birtokában is állandó 
rettegésben, hogy ismeretlen erők kihúzzák a talpa alól, örökre elveszett a tár
sadalom számára. Ez a réteg volt a mindenkori reakciós, fél- és egészfasiszta 
kormányzatok legmegbízhatóbb bázisa, éppen közösségtagadó, passzív maga
tartása miatt.”

„Ily módon keletkeztek tehát azok a kültelki, szétfolyó, vad települések, 
amelyek konstrukcióban, szociális szempontból, gazdaságilag és esztétikailag 
gennyes daganatai a nagyváros testének, és évtizedekig nem lesznek abból ki
operálhatok.”

E cikk megírása óta másfél évtized telt el, rengeteg minden megváltozott 
azóta. (Csak álláspontom alig. Ezért mertem ily hosszan idézni magamat, s annál 
inkább is, mert megfogalmazni se tudtam volna mondanivalómat sokkal jobban 
ma, mint akkor.) Kérdés, miben és mennyiben változott meg a „családi ház 
bűvölete” ?

Kétségtelen, hogy az idézetben említett ösztönző okok közül kettő alap
vetően megváltozott. A munkaerő-piac anarchiája teljesen megszűnt, mindenki, 
aki dolgozni akar, dolgozhat, senkit sem fenyeget a munkanélküliség, a családi 
házra, mint utolsó fix menedékre ebben az életben, nincs tehát feltétlen szükség. 
Űj építkezéseink, lakótelepeink, egész városrészeink, noha soklakásos bérházakkal 
létesülnek, már nem a múlt szörnyű bérkaszámya-rengetegét reprodukálják, nem 
a természettől elszakadt, naptalan, levegőtlen, kővé dermedt és elhanyagolt
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Tészei a várostestnek, hanem szabadon álló, a természetet befogadó, gyeppel, 
virággal, fákkal körülfogott házakból álló derűs, színes, gondozott lakóegységek, 
melyekbe szinte árad a napsugár és a jó levegő. Aki a kapitalizmus öröksége
képpen megmaradt fojtogató város-dzsungelből menekülni akar, ide is menekül
het. A harmadik, említett, ösztönzés azonban, sajnos jórészt még ma is hat, sőt 
a békés, közösségi, egymás mellett élés nehézségei hatványozódtak a társbérletek, 
időlegesen még szükséges, de borzasztó „intézményé”-vei.

Kérdés, hogy az ösztönző okok említett konkrétumai mellett, hogyan alakult 
társadalmunk, e társadalmat vezető proletáriatusunk, és proletár államunk 
álláspontja ebben a problémában? Vajon követi-e a társadalom-előd kapitaliz
mus államának, uralkodó osztályának, társadalmának tendenciáit, és a családi 
házhoz juttatással, a családi ház szerzés-építés elősegítésével maga is politikai bá
zisát akarja erősíteni, azaz ezzel is a szocializmus számára akarja megnyerni az 
embereket?

Kétségtelen, hogy a családiház-tulajdon elérése a mi társadalmunkban 
egyre könnyebb lesz, hiszen az életszínvonal állandó emelkedése, különösen 
azokban a rétegekben, melyek annak idején a legmélyebbre szorultak az osztály- 
társadalom hierarchiájában, mind jobban és jobban érezhető. S ha a családi ház 
megszerzése, megépítése még ma is sok lemondást követel az élet, a materiáliák, 
és a kultúra egyéb javairól, mégis csak egyre több és több családi ház épül ország
szerte.

Ez derül ki utolsó éveink lakástermelési statisztikájából, és a második 
ötéves terv lakásépítési előirányzatából is, melyek az állami és a magánszektor 
részesedését a teljes lakástermelésben beszédes számokkal tárják fel. Ezek szerint 
(egyszerűség kedvéért, de eredményei alapján joggal, az állami támogatásos 
építkezéseket is a magánépítéshez kapcsolva) 1957-ben 48,9%, 1958-ban 74,2%, 
1959-ben 71,6% a magánépíttetők részesedése a megépített összes lakásokban.3 
A második ötéves terv lakásépítési előirányzata szerint pedig a magánépíttetők 
az épülő lakások mintegy 56%-át fogják produkálni az elkövetkező öt esztendő
ben. Ezekben a százalékokban nemcsak a városi, hanem a falusi lakás-lakóház
építés százalékai is benne vannak. (Ezidőszerint még természetesnek látszik 
hogy falun családi házakat építenek, de ezek ma már, anyagi és esztétikai minő
ségüket, s így társadalmi hatásukat illetően sajnos, semmiben sem különböznek 
a városi családi házaktól. E „sajnos” nem valami narodnyik nosztalgia a régi, 
valóban szép parasztházak után, csupán annak jelzésére szolgál, hogy hiába 
minden: a törvényszerű fejlődés esedékes lépéseként a falu átveszi a város épí
tészeti selejtjét.)

Ügy tűnik tehát, mintha az állam, a társadalom hatékonyan támogatná a 
magánerőből produkált lakástermelést. Igaz, hogy a magánépítkezés ilyen nagy
fokú részesedése az állam egyik legnagyobb gondját jelentő feladat, a lakáshiány 
megszüntetését célzó építő munkából, különösen népgazdaságunk fejlődésének 
ebben a szakaszában, előnyös is. Előnyös pedig abban a vonatkozásban, hogy 
olyan jelentős többlet anyagi erőket mozgósít építkezésre, melyek ilyen arányok
ban nem állnak még államunk rendelkezésére, s ugyanekkor olyan mértékben 
csapolja le a magánakkumulációt, hogy kevesebb vásárlóerő marad egyéb fon
tos fogyasztási területekre, s így lehetővé válik ezek lassúbb fejlesztése.

Ugyanekkor azonban — ez időleges előnnyel szemben — súlyos hátrányai 
is vannak a magánépítés, pontosabban a családiház-építés szabadjára engedésé
nek, sőt segítésének.

8 Fórizs Margit dr.: A lakásépítés 1959 évi főbb eredményei. Építésügyi Szemle. 1960. 6. sz. 170—172. old.
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Az egyik: súlyos népgazdasági hátrány.
Nem vitás, hogy egy csalá di ház megépítése még akkor is, ha építész tervezi 

(tehát olyan valaki, aki nemcsak képesítése, vagy magántervezési jogosítványa, 
hanem képessége alapján is az), jóval költségesebb, mint egy többlakásos ház 
azonos nagyságú lakásáé. Idézett cikkemben egy Budapesten 1942—43-ban léte
sült, mintegy hétszázötven családi házból álló telepet vizsgáltam ebből a szem
pontból is, összehasonlítván ennek egyes jellemző adatait, egy ugyanakkora 
területen — ugyanakkora laksűrűség és beépített légtérfogat mellett — egyforma, 
háromemeletes, többlakásos házakból komponált elméleti lakótelep adataival 
(bár emeletes házak esetében ilyen kis laksűrűség és kis légtérfogatú beépítés 
már önmagában is gazdaságtalan) és igen tanulságos különbségeket állapítot
tam meg.

Az adott családiház-telepen több mint ötször annyi útburkolatot, két- és 
félszer annyi vízvezetéki főcsövet, illetőleg főcsatornát, és több mint tízszer annyi 
vízvezeték-, illetve csatorna-bekötést kellett létesíteni, mint amennyire az elmé
leti megoldás esetén szükség lett volna. Nem is beszélve a kerítésekről, melyekből 
it t  több mint negyven kilométert (!) kellett megépíteni, hogy mindenki „bizton
ságban” legyen a szomszédjától (az elméletinél ilyesmire nincs sem szükség, 
sem lehetőség). És mennyivel több építőanyag kellett falban, tetőszékben, 
héjazatban és egyéb szerkezetekben a családi házas, mint kellene a társasházas 
település esetén! (A tetőszék nálunk annyira drága faanyag-szükséglete az előbbinél 
kb. két és félszerese az utóbbinak, amennyiben ennél is magas tetőt kellene építeni. 
De mennyivel olcsóbb a lapostető, melyen tetőterasz is létesíthető, s ezzel a 
beépített terület teljesen visszaadható az épületek lakóinak.) Azt hiszem, ennyi
ből is látható, hogy már ilyen, viszonylag kis családiház-lakótelep esetében is 
milyen óriási költségtöbblet jelentkezik a társasházas telepítéssel szemben.

De van még egy igen súlyos gazdaságossági — s egyben nem csupán gazda
ságossági — jellemzője a családiház-építkezésnek. Az adott, mintegy hétszáz
ötven lakásos telep családi házaiban (két-, másfél- és egyszobás lakásokban) 
kb. ezerháromszáz lakóhelyiség van, s ebben — a kor szociálpolitikájának nagyobb 
dicsőségére (mert e kislakásokat csak három és többgyermekes családoknak 
adták) — a használatbavétel idején közel négyezerkilencszáz ember élt, vagyis 
egy lakóhelyiségben (szobában, félszobában egyaránt) átlagosan csaknem négy 
ember lakott (külön az egyszobás lakásokban pedig átlagosan hat és fél) felnőtt 
és gyermek, nő és férfi vegyesen. Ezzel szemben az elméleti megoldás lehetővé 
te tte  volna a még ezidőszerint is ideálisnak mondható, lakóhelyiségenként két 
fő elhelyezését, ugyanennyi lélekszám mellett.

Pedig ezt a lakótelepet, ezeket a családi házakat, általában építészek ter
vezték, olyanok, akik többé-kevésbó méltók erre az elnevezésre. Tessék elkép
zelni, mennyivel költségesebbek voltak azok a családiház-építkezések, melyeket 
nem építészek „terveztek” ?

S e téren a helyzet — mondhatni — semmiben sem változott. Ma is — túl
nyomó többségükben — építő- és kőművesmesterek, pallérok, kőművesek a 
tervezők, akik pár száz forint „honoráriumért” olyat produkálnak, amilyet 
csak kívánnak tőlük. E „tervezők” épület-elképzelése „véletlenül” találkozik az 
építtetők igényeivel, s így jönnek létre azok a törpe és torz „várkastély”-után- 
zatok, melyek elárasztják városperemeinket, falvainkat, s amellett, hogy — a 
már szétosztott — nemzeti jövedelem pocsékolását, tulajdonosaik társadalmi el
szigetelődését involválják,hosszú-hosszú időreakadályozzáktelepüléseink ésszerű, 
gazdaságos rendezését és végzetesen elcsúfítják város- meg faluképeinket.
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Milyen is e családiház-ideálnak a — mondhatni — prototípusa?
Épp e napokban kaptam meg a Hajdú-Biharmegyei Napló kivágását: egy 

képet a megfelelő aláírással. A kép valóban „kastély”-t ábrázol, melynek alap
formája négyszögű, de több ki- és beugrás teszi „romantikussá”, s egyik sarkáról 
nem hiányzik a torony sem. Az egészre bonyolult manzardtető borul, a torony 
felett hetyke sisakkal. A homlokzatokat kő lábazat, s felette — a többféle ablak 
között—-több vízszintes vakolatszalag ékesíti. (Mennyire viszolyognak a családi
ház építtetők az egyszerű és olcsó alap- és tömegformáktól, és az egyszerű nyereg
tetős fedéstől, meg az ezzel járó oromzatos házvégektől! Nekik sátortető kell, 
de mert ennek padlása, a még normális tetősík-hajlás mellett, alig használható, 
valami „praktikus” oka is akad az anyagpazarló manzardtető kedvelésének.)

A kép alá ezt a szöveget nyomatta a lap szerkesztősége: „Ez az épülő ház 
— azt hisszük bárki elfogadná — szinte jelképe annak mire viheti nálunk a 
becsületesen, buzgó igyekezettel dolgozó ember. Ebesen építi M. J., az ottani 
állami gazdaság kiváló kombájnosa, aki tavaly első volt az országos versenyben, 
s ezért Kossuth-díjat kapott.”

Milyen lehet ugyanez a ház belülről? Ha ez is olyan, hogy „bárki elfogadná”, 
valószínűleg minden benne van, ami ma már a legtöbb lakás tartozéka: a két- 
három szobán, előszobán, konyhán, kamrán kívül tehát fürdőszoba és a WC is. 
Ekörül tehát nem lenne baj. De minden helyiség jóval nagyobb, mint amilyenre 
ökonomikus berendezés és racionális használat mellett szükség volna, ugyan
ekkor alapformáik, ablakaik, ajtaik elosztása és elhelyezése, egymással való 
kapcsolatuk merőben esetleges, a jól funkcionálás elemi feltételeit nélkülözi. 
A szobák rendszerint egybe nyílnak, sőt, még igen gyakran, kétszárnyú magas 
ajtókkal, melyek egy szimmetria tengelyre fűzve, a barokk paloták anfiládját 
idézik. E szobák — mint mondtam — nagyok, hogy a „dió teleháló”, meg az 
ebédlő szokvány bútordarabjai — melyeknek még az elrendezése is konvencióvá 
merevedett — elférjenek bennük. („Modern” berendezkedés esetén pedig a 
,,kombinált”-szekrény és társai.) Mivel azonban az alaprajzi méretek és a részlet- 
megoldások esetlegesek, és sem szobának, sem bútornak nincs emberi léptéke, 
a nagy szoba és a nagy bútor találkozásából a legszörnyűbb kereszteződések 
jönnek létre. És ugyanez a helyzet — megfelelő áttételben — a lakás többi 
helyiségeivel.

így jön létre tehát, kívül-belül — mondjuk már ki — az építészeti giecs, 
ennek minden következményével. S bár nehéz hamarjában eldönteni, hogy 
vajon a nemzeti jövedelem ilyen pocsékolása a károsabb, vagy az a szellemi 
visszahatás, mely e torz építményekben lakó embert magát is fokozatosan eltor
zítja — a szocialista öntudatok formálása szempontjából kétségtelenül az utóbbi 
a veszedelmesebb. Az „én házam az én váram” vágyálma, mihelyt valósággá 
válik — s megfelelően erős és magas kerítés övezi —, valóban várrá lesz, ahová 
a közösségi gondolat seregei alig-alig tudnak betörni. S ha igaz, hogy a termelő- 
eszközök — a föld, a szerszámok, a gépek — kis magántulajdona nap mint nap 
újjátermi a kapitalizmust, a családi ház, különösen az ilyen fajta, elsősorban a 
szellemiekben teszi ugyanezt. Az ilyen családi ház a kapitalizmus alja-kultúrájá
nak egyik legborzasztóbb termékét örökíti át a szocializmusba, mely, mint a mág
nes, vonzza magához a giccs többi fajtáját: a kép-giccset a falra, a ,,dísztárgy”-gics- 
cset a ,,vitrin”-be, a zenei giccset a rádióból stb. stb. (és természetesen fordítva is)..

Mik lennének tehát a teendők e szocializmust fékező, sőt fenyegető kispolgár - 
kastély-ideál, a kultúra rontó építészeti giccs terjedésének megakadályozására, 
az építőszándékok helyes irányba terelésére?
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Mindenesetre az illetékeseknek, szakembereknek és nem-szakembereknek 
egyaránt, most már alaposabban, komolyabban, a felelősség teljesebb tudatában 
kéne elgondolkodniok ezen a dolgon. Aztán pedig hatékonyabban, meggyőzőbben 
és az eddiginél sokkal szélesebben, propagálni kellene mindazt, ami az építészet
ben és a lakáskultúrában jó, és harcolni kellene minden erővel és eszközzel a 
rossz, a giccs ellen. (Évek óta szeretnénk egy lakáskultúrával foglalkozó, fürge 
és népszerű lapot indítani, de a Füles vagy a Labdarúgás — mert ilyen lapok 
vannak — nyilván fontosabb.)

Ehhez a propagandához és harchoz konzekvensebb és szigorúbb építésügyi 
rendelkezések is kellenének. így feltétlenül revideálni kellene a magántervezésre 
jogosultak három kategóriájába felvettek listáját, mert alig található köztük 
építész (ismétlem, olyan, aki méltó erre a névre), s lehetővé kellene tenni az 
állami tervezőirodákban dolgozó jeles építészek számára, hogy munkaidőn túl, 
ilyen tervezési munkát vállaljanak. (Nem is ártana, ha ily módon az általuk 
államunknak produkált jelentős anyagi és művészi értékekhez mérten, valamivel 
méltóbbá egészíthetnék ki jövedelmüket.) A tanácsok mellett — ahol még 
nincsen — építési osztályokat, csoportokat (legalsó fokon legalább egyetlen 
státust) kellene létesíteni, s ezeket éppúgy, mint azokat, ahol ilyen szervek már 
vannak, építészekkel kellene megerősíteni. Olyanokkal, akik az építési engedé
lyeket csak bizonyos színvonalat elérő tervek alapján hajlandók kiadni, kontár
munkákat nem fogadnak el, és képesek útját állni az ezen a téren még eleven 
korrupciónak. A meglévő családi ház típusterveket felül kellene vizsgálni és 
újakat kellene kidolgozni, melyek részben — és időlegesen — elébe mennének 
a mai építtetői igényeknek (például a nagyobb szobák igényét illetően), részben 
pedig a fejlettebb lakáskultúra felé terelnék ezeket, és kötelezővé kellene tenni 
felhasználásukat legalább minden olyan esetben, amikor az építtető, illetőleg 
,,tervező”-je elfogadható tervet produkálni nem tud.

Végül — s ez minden eddiginél fontosabb — a csáládiház-igényeket — ez 
igények megkötésével, kölcsönökkel, kedvezményekkel, okos meggyőzéssel — 
a társasház-megoldás felé kell terelni.

Amint mondanivalóim eddigi menetéből kiderül, úgy vélem, hogy ennek 
az egész problematikának felbontásában és megoldásában bizonyos sorrendi
séget, bizonyos óvatos folytonosságot, lehetőleg be kell tartani. Nem vagyok 
kimondottan családi ház ellenes, bár ez, a vázolt többféle vonatkozásban „drága” 
az egyénnek és „drága” a társadalomnak. Legyen hát családi háza annak, aki 
„megérdemli” — egy Kossuth-díjas kombájnosnak például — de csak akkor, 
ha szocialista öntudata nagyjában már átfogja világunk, kultúránk egészét, 
valóban „jó”-t és valóban „szép”-et építtet magának, s a közösségből kiszaka
dásnak, még ilyen épület esetében is fennálló, minden veszedelmét tudatosan 
távol képes tartani magától.

A szocializmus szempontjából mégis minden vonatkozásban „olcsóbb” és 
„jobb” a társasház (és a bérház is), melyben mindenkinek meg lehet a saját, 
külön lakása, mindazzal a civilizációs többlettel, amit egy ilyen nagyobb lakó
egység a családi házzal szemben nyújtani tud. „Olcsóbb” és „jobb” ez — amint 
láttuk —még akkor is, ha minden lakás tartalmazza egy család teljes „függet- 
lenség”-éhez, mondhatni „autarchiá”-jához szükséges összes helyiségeket és . 
felszereléseket.

A társasház (a bérház) tehát már ebben az alakjában is, igen fontos tovább
lépést jelent a fejlődésben, hiszen lehetségessé válik vele az állami és a magán
lakás-építés egy, eddig csak közvetve érintett, jelenleg meglévő és igen veszedel
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mes ellentmondásának fokozatos feloldása. A leírt családi házban realizált igények 
ugyanis ma még a társadalom jelentős többségének igényei. Ezzel szemben, 
amikor az állam épít, valami fiktív, elméleti átlag-igényt igyekszik kielégíteni, 
mely igényben szövődik a lakáskérdés mielőbbi megoldására irányuló mennyi
ségi követelmény, a népgazdaság anyagi ereje megszabta lehetőségekkel, a 
„modern” életformához ideális igazodás szándéka, a közel minimumra redukált 
legszükségesebbek követelményével stb. stb. Innen van az, hogy a „családi ház 
bűvöleté”-ben élő lakásigénylő (vagyis a társadalom többsége) számára olyan 
komoly konfliktust jelent, amikor sehogyan sem „fér bele” az állam által építtetett 
új lakásba, bútorait — a két hitvesi ágyat, az ebédlőasztalt és tartozékait — 
sehogy sem tudja bepréselni a viszonylag kis lakóhelyiségekbe, mozgásának, 
pihenésének, egész megszokott életmódjának — hogy is mondjam — nyom
vonalai minduntalan összeütköznek és bogozódnak egy számára idegen 
funkciómegoldás láthatatlan, de annál érezhetőbb nyomvonalaival. (Érdekes 
dolog például, hogy a családház-lakó életének jelentős részét a nagy konyhában 
tölti, it t  főz, itt étkezik, itt végzi nappali teendőit, a ,,szép”-szoba tabu a min
dennapi élet számára. De amikor az építész olyan tágasabb nappalit tervez, 
melyhez függönnyel, vagy tolóajtóval elzárható konyhafülke csatlakozik, ez 
ellen kézzel-lábbal tiltakozik.) Ilyenkor aztán szidja az égieket és földieket, 
mindenekelőtt az építészt, aki ennyire nem tud tervezni! Igaz, hogy idővel — 
általában — halkul a szidalom, az ütközések és bogok lassan-lassan, szinte új 
pályára csúsztatják a lakó életét, átvezetik egy új életformába.

A családiház-építés szabadjára engedése, sőt támogatósa tehát — amennyi
ben a mai tendencia továbbra is megmarad — nehezíti, és egyre nehezebbé 
teszi az állami lakásépítésben követett gondolatok megvalósítását, súlyos és 
fölösleges konfliktusokat okoz, holott az állam lakásépítési tervei csak az eddigi 
úton-módon valósíthatók meg. Ez az az ellentmondás, melyet mielőbb fel kell 
oldani.

A társasháztól (vagy bérháztól) talán már könnyebb az átmenet a kollektív 
házhoz, a közösségi lakáshoz, melyben, az egyéni otthon messzemenő tisztelet
ben tartása mellett, elsősorban a gazdasági helyiségek és gépi felszerelések, de 
bizonyos pihenési, szórakozási sőt sportolási lehetőségek koncentrálásával is, 
egyrészt újabb gazdaságossági szempontok érvényesülhetnek, másrészt — ami 
sokkal fontosabb ennél — a magános ember kollektív emberré átformálása 
hatékony építészeti alátámasztást kaphat.

Ez Sipos Gyula gondolata is és egyáltalán nem utópia. Az a tény, hogy a 
fejlődés hierarchiájában a teljes egyéni lakásokat tartalmazó társasház (bérház) 
után következik a kollektív-ház, egyáltalán nem jelenti, hogy az előbbivel egy
idejűleg is meg nem valósítható, illetőleg különböző variációi ki nem kísérletez
hetek. Az első ilyen kísérletek a Szovjetunióban a szovjet építészet alakulásának 
első, progresszív szakaszában (kb. 1920-tól 1935-ig) már megtörténtek, s úgy 
tudom (a családiház-építés redukálását célzó akció mellett) ismét folynak ilyenek. 
Ilyen kísérletek egyébként a kapitalista országokban is voltak és vannak, amilyen 
példáu a Sven Marlcelius kollektív-ház kísérlete Stockholm-b&n (1934), vagy Le 
Corbusier kísérlete, az Unité d’habitation Marseille-ben (1947—1952) és változatai 
Nantes-Bezé-ben, Berlin-ben és másutt. Ez azonban csak azt mutatja, hogy a 
modem ember életformájának alakulásában — minden a kultúra és civilizáció 
bizonyos szintjére elérkezett társadalomban — vannak közös vonások is. Ahogyan 
az ember az ipar fejlődése, az áruválaszték növekedése, a gépesítés szélesedése 
stb. következtében egyre jobban felszabadul az otthoni munkák — főzés, mosás
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stb. — nyűge alól, úgy válik sok vonatkozásban egyre feleslegesebbé a régi 
teljes lakás. Mennyivel inkább így kell ennek lennie egy szocialista társadalom
ban, melynek embere ismeri a fejlődés hajtóerőit, és ismeri, s nemcsak ebben az 
egy vonatkozásban, a kollektívámban adott nagyszerű lehetőségeket.

Fogjunk össze hát — írók és építészek, minden szakember, művész, ideo
lógus — és okos, türelmes, konzekvens munkával működjünk együtt mindenféle 
ember-elválasztó, társadalom-atomizáló „sziget” megszüntetésén. Verjünk hidat 
„sziget” és „sziget”, „sziget” és társadalom között, szárítsuk ki és tömjük be 
a ,,sziget”-körítő vizesárkokat, romboljuk a kerítés-e két, hogy szocializmusunk 
ebben is szabadon és nagyszerűen kibontakozhassék.
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