
22. oldal NÉPSZAVA 
m^wjmgmmitmaMadawmumMBtm 

28 pengő havi bérért 
modern fürdőszobás lakás építhető 

Irta: Freund Dezső, műépítész 
A szakemberek és az érdekel-

tek megvitatása elé bocsátjuk 
az alábbi érdekes tervezetet. 

(A szcrk.) 
A lakáskérdés legfontosabb és egy-

úttal a legnehezebben megoldható 
problémája: „a kiskeresetű, több-
gyermekes munkáscsalád szükségle-
tét kielégítő egészséges és olcsóbérű 
lakás termelése". 

Olyan kislakást kell építeni, hogy 
a többgyermekes munkáscsaláU em-

berhez méltó eletet tudjon élni és a 
lakásának a bére a keresettel arány-
ban álljon. 

Olyan kislakást, amely lehetősé-
get adjon arra, hogy a szülőknek és 
a különnemű gyermekeknek is meg-
legyenek a maguk külön hálóhelyei. 

Olyan kislakást kell építeni, amely-
ben megvannak a modern higiéna 
követelte berendezések. Kislakást, 
amelyben nap.'ény, derű, levegő és 
megelégedettség uralkodik. 

Nemcsak munkásérdek, hanem köz-
érdek is, hogy 

pusztuljanak a járványokat ter-
jesztő és erkölcsöt züllesztő nyo-

mortanyák. 
Közérdek, hogy végre csákány alá 

kerüljenek a szigetcletlen, dohos, sö-
tét és levegőtlen odúk. 

Közérdek, hogy megszüntessék a 
tífusz-, vérhas- és egyéb járványok 
melegágyait, a közhasználatú illem-
helyeket. 

Minél több f ürdőszoba és minél ke-
vesebb közös illemhely j av í t j a a vá-
rosok közegészségügyét. A társada-
lom érdeke, hogy a szülőknek és a 
kétnemű gyermekeknek elkülönített 
hálóhelyei legyenek. Ahol az élet 
minden emberi megnyilatkozása, a 
szülők házasélete, a szülotés és halál, 
minden-minden az egész család 
szemeláttára folyik, ott nem lehet 
szó erkölcsileg erős lelkileg-testileg 
egészséges nemzedék felneveléséről. 

Közérdek t e h á t hogy a munkások 
számára olyan higiénikus kislakáso-
kat építsenek, amelyeket a kiskere-
setű munkások is meg tudnak 
fizeitni. 

Az eddigi egy-két hálófülkés, mo-
dern kislakások alacsony szobama-
gassággal és a ránylag nagy alap-
területtel épültek. A ter jengős alap-
terület építése drága és ezért olyan 
nagy a lakásbér, hogy azt még a 
jókeresetü munkás sem tud j a meg-
fizetni. 

Ezért szükséges olyan egészen 
ú j úton haladó lakástinus kon-
struálása, amely a férőhelyeket 
nem a túidrága alaprajz i ter-
jeszkedéssel, hanem a sokkal 
olcsóbb építési költségű magas-

ság növelésével nyeri . 
Ha a gyermekek részérc a háló-

fülkéket nem alapterületben, a he-
lyiségek egymásmellé sorakoztatá-
sával, hanem a magasság növelé-
sével és annak megosztásával úgy 
helyezzük el. hogy azok az alacso-
nyabban építhető mellékhelyiségek 
fölé kerüljenek, akkor lényegesen 
olcsóbbá válik az építkezés és en-
nek következtében sokkal kisebb 
lehet a lakásbér. 

Ezzel az elrendezéssel a mellék-
helyiségek fölött jobbról-balról két 
erkélyszerű hálópodeszt építhető. 

A bemutatott terv egy födszíntes, 
négylakásos ikerházat ábrázol. Egy kis 
előtéren keresztül jutunk a 4.58 méter 
magas lakószobába, amelyhez a szülök 
hálófülkéje csatlakozik. A konyha az 
előtérből nyílik. A konyhához egy élés-
kamra és egy tüzelőszerkamra csatlako-
zik. A fürdőszoba és a W. C. a szobából 
közelíthető meg. 

Az alacsonyabb ' mellékhelyiségek és 
a szülők hálóhelye fölött, a magasság 
megosztásával, egy-egy 2—2 személyes 
gyermekhálóhelyet terveztem, külön a 
fiúknak, külön a lányoknak. Ezek a szo-
bával közös légterüek. A hálóhelyekhez 
egy-egy vashágcsó vezet föl. 

A lakás beépített alapterülete a 
határfalakkal együtt 49 80 n r és 
ezen az aránylag kis területen a 
következő helyiségeket helyeztem 
el: 

1. Előtér. 
2. l akószoba 20 négyzetméter terü-

lettel. 
3. Szülők hálóhelye 6.50 négyzetméter 

területtel. 
4. Konyha. 
5. 1 drb hálóhely 2 fiúnak, 11.5 négy-

zetméter területtel. 
6. 1 dib hálóhely 2 lánynak, 9.5 négy-

zetméter területtel. 
7. Éléskamra. 
8. Tüze'őszerkamra. 
9. Fürdőszoba, W. C. 

10. Zárt padlásfeljáró, lépcső és padlás. 
Ilyen lakásban tehát, egy hattagú 

család lakhatik és szülőknek, gyer-
mekeknek külön-külön hálóhelyük 
van. Az egyes hálóhelyek függöny-
nyel is elzárhatók s így a lakás, ha 
egész szerény keretek között is, tu-
lajdonképpen ugyanazt a kényelmet 
nyú j t j a , mint egy négyszobás, kom-
fortos. modern lakás. 

De megfelel a lakás gyermekte-
len, vagy 1—2 gyermekes családnak 
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is. Ezek az összes hálóhelyeket fent 
rendezhetik be, amivel nagyobb lesz 
a lakószoba területe, vagy a háló-
helyek egyike munkahelynek is 
használható. 

A hálóhelyes lakószoba légtere 194 
köbméter. Ezek szerint egy hatsze-
mélyes családnál 32 köbméter levegő 
esik egy-egy személyre. 

Ha a mai normális szoba-konyhás 
munkáslakást nézzük, amelynél a 
szoba, mint f e n t 26.50 négyzetméter, 
a konyha 10 négyzetméter ós a 
szoba magassága a szokásos 3 me-
ter és ugyancsak 6 személyt számí-
tunk. akkor a szoba és konyha egész 
110 köbméter légteréből egy-egy 
emberr:1 18.30 köbméter esik, vagyis 
13.50 köbméterrel kevesebb, mint a 
bemutatott tervnél. 

Ez a példa is igazolja, hogy 
a magasság növelésével és meg-
osztott légtérrel az egy emberre 
eső légköbméterszámot erősen 

növelhetjük. 
A továbbiakban vizsgáljuk ennek 

az ú j t ípusú lakásnak az építkezési 
költségeit hogy az építési költségek 
kamathozama alapián a havi bér-
összeget megállapíthassuk. 

Sorozatos építkezést és a főváros 
körzetébe eső, közműves, olcsóbb 
kertes telkeket feltéve, egy-egy la-
kásnak részletes költségvetés alap-
ján kiszámított építési költsége a 
telek bekerítésével együtt 5100 
pengő. 

Városi építkezést figyelembe véve, a 
telek árát nem számítom, mert megvan, 
olcsó, megmarad és értékben csak nö-
vekszik. Ha az egy lakásra eső telek-
részt figyelembe veszem, az a hozamot 
csak lényegtelenül befolyásolja. 

Ha a lakás havi bérét 28 pengőre 
veszem, az 336' pengő évi lakásbért 
j e l en t 

Tizenötévi adómentességet fel-
téve, évente 276 pengő tiszta hozam 
marad, ami a befektetett tőke 
5.5%-os kamatozását jelenti. Ez 
mindenesetre nagyobb hozam, mint 
amennyi t ál talában az eddig épí-
tett közületi és jóval magasabb 
bérű kislakásos házak hoznak. 

A fent elmondottakból a követke-
zőket á l lapí that juk meg: 

Adva van egy új munkáslakás-
típus, amely alkalmas arra, hogy 
abban akár hattagú munkáscsalád 
is havi 23 pengő bérért, higiéniku-
sán, kényelmesen és jól lakhasson 
és az olcsó lakásbér ellenére az épí-
tési tőke az eddig épített és drága 
bérű kislakásos házak kamathoza-
mánál nagyobb kamatozású. 

Bizonyos, hogy a közölt t ípusnak, 
mint minden ú j dolognak, lesznek 
szigorú bírálói akik öt le temet mun-
kámat különböző szempontokból 
veszik ma jd bírálat tá rgyává. 

Az ú j t ípus elsősorban a Népszava 
olvasóit és azok közül is azokat ér-
dekli, akik ma nagyobb családdal 
és nagy lakásbérrel lehetetlen la-
kásban tengődnek. 

A lakást ípus használhatóságát 
elsősorban az ő véleményük dönti el. 

ÖNÉLETRAJZ 
Légynek se kívánta halálát, 
nem taposott szét bogarat, 
s hiába csalták ölni-vadászni 
nyugtalan orrú agarak. 
Haragja ha volt, türelemmel 
morzsolta el szája falán, 
nyugalomra lelkesítette 
még ez a szó: Édesanyám. 
Lekaszált f ű népesítette 
csendjét; puha szénakazal; 
ide dobta a keserűség, 
mint gallyat a vad zivatar, 
így élt ő siralmat imádón, 
mint akit mély bántalom ért, 
haragja ha volt, lehelletnyi 
virágszálba is belefért. 

Huszonhét esztendeje bölcsen 
üdvözli a tiszta napot, 
könnyezve köszönti a reggelt, 
mely a patakból kiragyog. 
Eltűnne ilyenkor a földben 
s vinne magával meleget. — 
Haragja ha van: megalázva 
csavarog, mint számkivetett. 

Keszthelyi Zoltán 

NÉGYLAKASOS IKERHÁZ 

Légtéri a lapra jz 

Belső távlati kép 
Szellemi tulajdonjog fenntartva. 


