
M A Q Y A R  V A L Ó S A Q

S I P O S  G Y U L A

K I N E K  É P Í T K E Z Ü N K ?
— Vázlatos beszámoló egy régi ábrándról —

I. Utópiától — utópiáig

Azt mondják, az ember anyanyelvén álmodik.
A mi nemzedékünk anyanyelve már a szocializmus, ha álmodunk is, ezen 

a nyelven álmodunk.
De ki törődik a semmiségekkel? Hiszen az álom könnyen átugrik árkon, 

tengeren, föl is dönti a mindennapi józanság logikáját s el is haloványul a reggel 
testes fényeinél.

Miért is kell róla beszélni? Barátaim legyintenek: — utópista vagy. Orvos
ismerősöm fölényesen mosolyog: — az ember nem változik lényegesen. Gazdasági 
emberek azt mondják: — hol vagyunk még ettől? Űjságíró-társak a napi gon
dokkal érvelnek: — hagyd már abba, tudod, mit láttam én tegnap?

Benne élünk napjaink gondjában: a következő lépcső, a következő tégla, 
a termelő munka most sürgető üteme, a kezdődő tanfolyam, az újítás, a jobb 
hizlaló módszer, a hibrid-kukorica: — ez a legfontosabb. Nem az utilitarista 
napi haszon, hanem a szocialista napi alkotás.

Valóban ez a legfontosabb.
De a technika napi gondjaiba besüllyedt embert éppen a technika tette újra 

álmodozóvá. Madách Ádámja még nem tudott kitömi a föld légköréből, ma 
mesterséges bolygók keringenek a naprendszerben s itt a földön a tudományos 
megismerés az élet kezdeteit tapogatja. Utópia és kommunizmus, mely valaha 
testvér-fogalom volt, most a tudomány magasabb szintjén, a megvalósulás 
sodrában kezd újra, immár tapintható és reális testvér-fogalommá válni.

S éppen a tudomány eredményeinek birtokában ma több titok előtt állunk, 
mint a neandervölgyi ember.

Milyen szép is volt a mindent-tudás, a racionalista polgári utilitarizmus! 
Az iskolákban azt tanították, hogy az embernek ennyi meg ennyi kalóriára van 
szüksége: fehérjék, zsírok, szénhidrátok .. . Aztán skorbutot kaptak a kalóriával 
jól ellátott matrózok és kiderült, hogy valami mégsincs rendben. Igaz, igaz 
a kalória-elmélet, de nem elég.

És fölfedezték a vitaminokat.
A társadalmi, közgazdasági elméleteknél is sorra kiderül, hogy néha bizony 

megfeledkeztünk a vitaminokról.
Ha nem volna elegendő élelmünk, ruhánk, lakásunk, nem beszélhetnénk 

minderről. Aminthogy a vitaminokkal sem törődött senki, amíg az éhínség volt 
az emberek gondja.

De ma már fölsejlik előttünk, hogy a jóltáplált, jólöltözött, a munkától 
agyon-nem-hajszolt ember sem lesz föltétlenül boldog.

A civilizáció teste jéghideg, lelket kell lehelnünk bele. Közösség kell, hogy 
a világ ne csak lakásunk legyen, hanem otthonunk.
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A kommunista emberi közösség itt formálódik szemünk előtt az üzemek 
szocialista brigádjaiban éppúgy, mint a Szovjetunió számos társadalmi intézmé
nyében, az iskolákban éppúgy, mint az összehangolódó szövetkezeti emberekben.

De van egy terület, ahol véleményem szerint már ma többet kellene tennünk 
a jövőért. Ez a terület: a lakásépítés.

II. Bérház vagy kertes villa?

Ilyen arányú építkezés nem volt soha a világon, mint ma.
A szocialista országokban egy-két év alatt városok nőnek, százezres lakosságú 

városok, a függetlenné váló gyarmatokon kormányépületek, irodák, új lakótele
pek s a kapitalista világban is villanegyedek és felhőkarcolók, bérházak és új 
farmok, szóval: házak, házak, új házak seregestől.

Egy ház élettartama száz év, kétszáz év.
Tehát a jövőnek építkezünk.
Hogyan képzeljük el a jövőt?
Űgylátszik, kétféle módon, mert az új építkezéseknél — Keleten és Nyugaton 

egyaránt — két tendencia van. Az egyik a bérház típusú település, a másik a 
kertes villanegyed. A lakótelep meg a kertváros.

Ismerjük a bérház „klasszikus” formáit: munkáskaszárnya körbefutó gan
gokkal, vagy polgári emeletes kődoboz elhatárolt és lezárt lakásokkal, vagy felhő
karcoló rideg lakóterekkel. Ismerjük a kertes villákat is „az én házam az én 
váram” igényekkel, lehetőleg összkomfort s egy kicsiny darab a természetből: 
néhány gyümölcsfa, virágágy, disznóól vagy galambdúc. Módosabb változatában 
fürdőmedence és teniszpálya, kispolgári változatában: sziklakért törpékkel és 
vártornyokkal.

S az élet kialakította az átmeneti formákat is. A bérházlakó városi ember 
vikendházakat, nyaralókat, dácsákat épít a város külső kertes részein, a meg
rögzött villa-lakó pedig városi bérházban tart fönn magának lakást a téli hóna
pokra s a városi élet szórakozásainak elérésére. S ugyanennek szerényebb formáit: 
a világszerte dívó ,,camping”-ot s az ugyancsak világszerte dívó városi vendéges
kedést. A városlakók minden országban egyre tömegesebben mennek a szabad 
természetbe, hétvégi kirándulásra, sátorozásra, nyaralásra, a „természetben élők” 
pedig egyre nagyobb számmal töltenek heteket városi körülmények között.

A két típusú építkezés is közeledett egymáshoz.
Ma már a bérházakat is úgy építik, hogy kertek, parkok, ligetek legyenek 

köztük, a villákat meg úgy, hogy több család megférjen bennük. Vagyis idestova 
csak a méretekben van különbség a két típusú építkezés között. S még kisebb 
a különbség, ha a belső tartalmat nézzük.

Mindegyik települési formának ideálja az összkomfortos sziget.
Vagyis arra törekszünk, hogy biztosítsuk minden egyénnek, családnak 

külön-külön — hogy úgy mondjam: kisüzemileg — mindazt a kényelmet, ami 
a kor színvonalának megfelel. Ezer családnak ezer előszobát, konyhát, kamrát, 
fürdőszobát, s ami ezzel jár: ezer hűtőszekrényt, mosógépet és porszívót. Külön 
forrása vagy patakja nem lehet mindenkinek, mint az egyik orvos-villatulajdo- 
nosnak van a Béla király útján, külön fürdőmedencéje se, mint egyik-másik 
amerikai milliomosnak. Egyébként igyekszünk mindent külön megteremteni 
összkomfortos szigetünkön.

Az igények néha torz formában nőnek ki, mint a dudorodások a sebzett fán.
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Esztendőkkel ezelőtt a Conti utcában dolgoztam s ott láttam, hogy az egyik 
bérház harmadik emeletén méhcsaládokat tart egy lakó. Az ablakban voltak 
a kaptárok s oda hordták a méhecskék a környékbeli parkokból a nektárt, a 
virágport. Almásfüzitő táján meg az ötvenes évek elején épült egy modern lakó
telep. Csupa emeletes bérház, minden kényelemmel fölszerelve, középen fák, 
játszótér a gyermekeknek, park és kertész-gondossággal ültetett virágok. S alig 
költöztek be az új lakók, a házak mellett sorra megjelentek az összeeszkábált 
disznóólak mindazzal a zajjal, léggyel, mocsokkal, amivel a disznótartás jár.

Végül egy harmadik példa, mely talán kevésbé szembetűnő. Csaknem mind
egyik kertvárosi ismerősömnél kaput vágtak a kerítésen a szomszédokhoz. 
Jártam  olyan helyen is, ahol szabad az átjárás négy-öt házon, telken át.

A disznóólak talán csak a maradiságot mutatják, talán csak az akkori idők 
közellátási helyzetét s a kapu-vágás is lehet sokéves ismeretség, barátkozás, 
egymásrautaltság eredménye. Mégis úgy érzem, mindkét helyen szorít a kapca.

Vagyis nem azt az összkomfortot kapták, ami a legmegfelelőbb.

I I I .  Két emlék

Ezerkilencszáznegyvenháromban urak segítségével parasztkollégium építé
séhez kezdtünk Budapesten. Nem mehetek most bele annak a taglalásába, mire 
gondoltak ennek a kollégiumnak a létrehozásánál a jószándékú adakozók s mire 
a jószándékú elfogadók — mert az messze vezetne. Tény, hogy összegyűlt a pénz 
és hozzá kellett látnunk a tervek elkészítéséhez.

Mi akkoriban titkos és nem titkos szemináriumokat tartottunk és már 
egyetlen szobrászművészünknek is csak annyi fönntartása volt a szocializmussal 
szemben: miért nem szünteti meg ez a társadalmi rendszer a pénzt! Ez a fiú 
ugyanis a nagy pénztelenségben fejébe vette, hogy amíg pénz van, nincs szocia
lizmus. S míg egy-egy szatmári vagy somogyi faluból érkező csomag biztosította 
beti élelmünket, esténként összeültünk, hogy döntsünk milliós építkezési tervek
ről. (Jól emlékszem: egy halom pénzt egyszer taxival hozott el pénztárosunk, 
aki ma a közgazdasági egyetem professzora s akinek akkor éppen annyi magán
pénze sem volt, hogy az egyetemi menzán ebédjegyét kiváltsa.)

Mondom: ilyen forrongó, titkolt és tiltott szerelemben éltünk s akkor nya- 
kunkbaszakadt egy nagy építkezés terve.

Példa kínálkozott elég, hogy csak a két szélsőt említsem: az Eötvös-kollégium 
— és a magyar skanzen. Az Eötvös-kollégium példájára „szabályos” diák-kollé
giumot építhettünk volna, egy- és kétágyas szobákkal, könyvtárral, esetleg közös 
ebédlővel. Megvitathattuk volna, hány fürdőszoba legyen s lehet-e rezsót hasz
nálni a lakó-tanuló-háló-éjjeli-nappali helyiségekben. A „magyar skanzen” táj- 
hagyományaink építkezésének változatos formáin belül ugyanezt valósította 
volna meg. Dunántúli ház, székely ház, alföldi ház.

Mi sorra elvetettük a terveket.
Volt ugyanis egy varázslatos szavunk, amit senki nem tudott volna defini

álni, s amit mégis mindenki fogható valóságnak érzett: a közösség.
S megterveztük a magyar falansztert.
Ebben a kollégiumban minden közös lett volna, húszágyas hálószobák, 

nagy közös fürdők, tanulók, étkezők, társalgók. Nem egy mindenes szoba, hanem 
mindenre — étkezésre, alvásra, munkára és szórakozásra — modem közös nagy 
helyiségek.
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Ezt a tervünket nemcsak a szocialista elmélet és szépirodalom ifjú romanti
kája dajkálta, hanem saját tapasztalatunk is. Előzőleg egyidőben két házban élt 
kollégiumunk fiatalsága: egy pesti kis-szobás házban és egy budai diákszállóban. 
Budán huszonötén éltünk együtt: egy háló, egy tanuló, egy mosdó. Szobaszövet
kezetnek nevezett közösségeink közül ez a budai volt a legerősebb, legösszetartóbb. 
Nemcsak olyan szemmellátható, meghatározható dolgokban, mint a rendszeres 
reggeli torna, faliújság, folyóirat, szeminárium, élelmiszerrel a néha még pénzzel 
is szinte teljesen közös gazdálkodás, hanem — nincs rá jobb szavam — a közösség 
varázsában. Még a rendszeres tanulást is járvánnyá tudtuk tenni! Volt egy társunk, 
aki egy alkalommal örökölt, no nem valami nagy vagyont, csak egy órát s cse
kélyke összeget, de eszébe sem jutott volna, hogy csak a saját céljaira használja 
föl. Voltak elsőéveseink, akik még csak néhány hetet töltöttek köztünk, amikor 
— 1943 őszén — egyik társunkat éjszaka "elvitték a csendőrnyomozók. S ezek 
a fiatal gyerekek az ügyek alapos ismerete nélkül is vállalták a teljes szolidaritást 
a letartóztatottal.

Ilyen előzményei voltak a mi falanszter-álmodozásunknak, melynek épületét 
végülis a háború nem engedte tető alá hozni. S ez nem szókép, már valóban 
csak a tető hiányzott az épületről. Nem tudom, kik laknak ma abban a Lenke tér 
környéki házban, melynek alapköve még őrzi az írást: ,,Nagy háborúságok és 
pusztítások idején rakta le ezt az alapkövet az az ifjúság, mely építeni akar 
és hisz népe szabad jövőjében.”

Megmaradt a terv, megmaradtak az illúziók s a felszabadulás után, amikor 
a foldosztó-biztos és pártszervező fiatalok zöme újra Budapestre került—  néme
lyik már családosán —, új lehetőségek közepette visszatértünk a régi álomhoz.

Először egy budai társasházat szálltunk meg vagy harmincán, köztünk 
négyen-öten feleségestül, amikor aztán innen a tél kiüldözött bennünket, egy 
pesti szállóba telepedtünk át.

Mindkét épület szálloda-rendszerű volt, közös hall, közös étkező, magáno
soknak egy, családosoknak két szoba. A fönntartáshoz mindenki jövedelme ará
nyában járult hozzá. Milyen biztonságot, pihenési, tanulási, szórakozási lehető
séget tud biztosítani egy ilyen lakó-közösség! Még az egyetemet is befejeztettük 
a közösség tagjainak mintegy felével. Kimondtuk a szentenciát: kapsz hat hóna
pot, kapsz egy évet, addig semmi gondod ne legyen, csak tanulnod kell.

Mégis nemcsak a NÉKOSZ megsemmisülése miatt oszlott szét ez az együttes, 
hanem amiatt is, hogy a legényemberekre tervezett forma nem mindenben felelt 
meg a családoknak és anyagilag sem tudtunk az igényeknek — különösen egyesek 
igényeinek — megfelelő állapotot teremteni.

Ezt a közösséget már jónéhányan megtépázott illúziókkal hagyták el.

IV. Egy budai ház

Most egy budai házban élek, melyben 17 család lakik.
Rögtönzött statisztika szerint 25 kenyérkereső van a 17 családban: 12 mun

kás (szerelő, vasesztergályos, asztalos stb.), 11 alkalmazott (pénztáros, tiszt
viselő, üzemi meós, katonatiszt stb.) és 2 önálló. A családfők többsége túl van 
a negyven éven, néhányuknak már különvált gyermekei, unokái vannak, így 
most 60 személy él a házban, 40 felnőtt és 20 gyermek. Háztartási alkalmazottja 
van 1 családnak, 4-nél az asszony otthon dolgozik, ö-nél nagymama van. 10 lakás 
egyszobás, 7 kétszobás, mindegyikben van fürdőszoba, kamra, vécé, víz, gáz,
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villany s mindegyikhez külön kis kertrész tartozik. 17 családnak van rádiója, 
8-nak telefonja, 4-nek televíziója.

Hogyan állunk a háztartások gépesítésével?
8 háztartásban van ezideig mosógép, 4-ben porszívó és 3-ban padlókefélő. 

(Kicsik a szobák, a kefélő nem annyira fontos.) Ez összesen 15 villanymotoros 
gép s a szám csak ideiglenes. (Több családnál már a pénz is együtt van mosógép
vásárlásra, de egyik például nem kapott kedvérevalót, a másik meg csak ősszel, 
lakása tatarozása után vesz majd.) Nem nehéz megjósolni, hogy egy-két éven 
belül minden családnak lesz mosógépe.

S itt álljunk meg egy kicsit.
Most a nyolc mosógépet kilenc család használja (két jó szomszéd összejár) 

saját fürdőszobájában. Van a házban külön nagy mosókonyha vízzel, gázzal, 
villannyal, oda csak a házfelügyelő'jár be néha, ő is inkább csak teregetni, ha 
esős az idő. Marad 8 család, melyben az asszony még mindig kádban, teknőben 
kézzel mos.

Egyik oldalon itt van tehát 8 gép egy héten egyszer félnapig „üzemeltetve” 
— a másik oldalon nyolc asszony, aki kézzel szappanozza, mossa, facsarja a ruhát. 
S amint már jeleztem, a tendencia: a további elkülönülés, vagyis lesz majd 17 
családban 17 mosógép s mindegyik működik majd a hét egy félnapján és haszná
latlanul áll tizenhárom félnapon.

Ez kétségkívül pazarlás.
De nemcsak gépekkel szerelkezünk föl ilyen pazarló módon. Máig nem értem, 

miért tud egy család — a főzésre fordított munkaidőt is beszámítva — még 
mindig olcsóbban jóllakni otthon, mint vendéglőben? (Tudom persze, hogy ez 
csak látszat, rezsikulcs vagy helytelen kalkuláció kérdése, mert valójában a nép
gazdaságnak lényegesen többe kerül a sok kis konyha, mint az egy nagy étterem.) 
Mindig elszomorít a boltokban a csúcsforgalmi tülekedés s a munka után súlyos 
szatyrokat cipelő asszonyok látása. Nem is csupán az, hogy ez ma így van, 
hanem a tudat, hogy a jövő sem lesz más, hogy az asszonyok ötven év múlva is 
cipelik a szatyrot és állnak a konyha gőzében.

S ez csak néhány apró, anyagi természetű részlet.
De mit jelent kulturálisan, a művelődés, a szórakozás, a gyermeknevelés, 

a társadalmi tudat szempontjából ez az elkülönülés?
Föl se lehet mérni.
Nehéz konkrétan összehasonlítani azt, ami van, azzal, amiről még csak 

ábrándozunk.

V. Szigetlakók vagy közösségben élők?

Véleményem szerint lakásépítésünknek egyelőre nincs társadalmi perspek
tívája. Úgy építjük, úgy szereljük föl a lakásokat, mintha mindegyik külön 
szigeten volna s körülötte a nagy idegenség, az óceán. Ez még a polgári társadalom 
ideálja volt, mely fölbomlasztotta a hajdani közösségeket, s hatalmas termelési 
szervezettsége mellett izolálta, magárahagyta a családot, sőt az egyént. De a 
hajdani törzs, a falu, vagy akár a céh nemcsak termelési egység volt, nemcsak 
a termelő munka rendjében szabta meg az egyén helyét, hanem „komplett- 
közösség” erkölcsi, magatartási, ízlésbeli normákkal, a teljes tudat- és érzelem- 
világra kiható szabályokkal, élményekkel. A termelés szervezettsége és a nagyobb 
anyagi ellátottság nem szünteti meg önmagában a család, az egyén izoláltságát.
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Nem elég, ha építészetünknek tudomása és elképzelése van a technika 
fejlődéséről, de nincs elképzelése arról, milyen lesz a társadalom, melynek épít
kezünk.

Néhány évvel ezelőtt az a szerencse ért, hogy feleségem kitűnő munkája 
érdemeképpen kettős beutalást kaptunk a galyatetői üdülőbe. Fokán ismerik 
a galyatetői nagyszállót, nem kell hát részleteznem leírását. Szobát kaptunk 
rádióval, erkéllyel, mosdófülkével. A ragyogó étteremben étlapról étkeztünk, 
könyvtár, olvasó, társalgó, eszpresszó, uszoda mindig rendelkezésünkre állt. 
Mennyivel többet tudnak nyújtani az embernek ezek a közös helyiségek, mint 
a saját kicsi lakása! S hogy össze tudtak barátkozni két hét alatt is olyan emberek, 
akik pedig otthon a szomszéd emelet lakóival köszönő viszonyban sincsenek.

Persze, ez üdülés.
De miért ne lehetne mindennapi valóság mondjuk húsz év múlva és legalább 

az ezután épülő házakban?
Mert óvodája is van a szállónak, igaz: csak a személyzet gyermekei számára. 

És orvosi rendelője is van, parkja is, kertészete is.
Hátha még olyan emberek élnének egy ilyen épületben, akiket nem vélet

lenül és nem két hétre kötött össze a sorsuk!
Nem mondom én, hogy ezentúl fürdőt építsünk minden új bélházhoz s azt 

se mondom, hogy egy családnak egész életére elég a közös helyiségeken kívül 
egy szállodai szoba. Csupán arról álmodozom, hogy a jövő házaiban nem külön 
skatulya, nem külön sziget lesz minden egyes lakás. Olyan kísérleti társasházakat 
már ma el tudnék képzelni, melyekben az egyes lakásoknak nincs külön kony
hájuk, kamrájuk, előszobájuk s fölsorolhatnék még néhány helyiséget. Olyant 
pedig különösen el tudok képzelni, melyben közös hall van rádióval, televízióval, 
sakkal, közös könyvtár „összeadjuk-alapon”, étterem, mosoda s legalább tömbön
ként egy óvoda, napközi vagy gyermekmegőrző hely.

A falanszter az embert csak társadalmi lénynek tekinti, nyomorító és meg- 
valósí thatatl an.

A sziget-lakás pedig éppen ezt hagyja figyelmen kívül, hogy az ember társa
dalmi lény, s ezért —- ha mégoly jól fölszerelem is — szegényítő és a társadalomtól 
elválasztó maradiság.

A lakás-tervezésnek és a szolgáltató-közületi tervezésnek találkoznia kell 
valamiféle szintézisben, hogy a jövő lakásai megadják az egyénnek, a családnak 
a külön fészek melegét, az összebúvás intimitását s a társadalmi lénynek a modern 
világ nagyobb kényelmét, lehetőségeit.

Barátaim legyintenek: — utópista vagy. Orvos-ismerősöm fölényesen moso
lyog: — az ember nem változik lényegesen. Gazdasági emberek azt mondják: 
— hol vagyunk még ettől? Újságíró-társak a napi gondokkal érvelnek: — hagyd 
már abba, tudod, mit láttam én tegnap ?

S én mégis beszélek, mert úgy vélem: álmokon át jut az ember a reálistól 
a reálisig.
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