
Az  ajtók  mögött  
Lakások  és  otthonok  

Magyarország  tízmil-
lió  lakosa  csaknem  há-
rommillió,  legkülönbö-
zőbb  színvonalú  lakás-

"  ban  él:  kunyhóban,  la-
kótelepen,  villában,  ré-
gi,  40—50  éve  épült  
nagyméretű  lakások-
ban . . .  A  hárommillió-
ból  egy  tucatnyi  ajta-
ját  megnyitotta  a  tévé-
nézők  előtt  Magyar  Jó-
zsef  rendező,  Müller  
Magda  szerkesztő,  Bá-
nok  Tibor  operatőr  és  
Vitányi  Iván,  szakta-
nácsadó  okos,  tömör  do-
kumentumfilmje:  Az  aj-
tók  mögött.  

Hogyan  alakítja,  for-
málja,  változtatja,  gaz-
dagítja  az  ember  az  ott-
honát,  s  aztán  hogyan  
hat  vissza  a  lakás,  az  
otthon  az  emberre?  Ezt  
a  bonyodalmas  kapcso-
latrendszert  vizsgálgat-
ták  a  film  készítői.  Hi-
szen  a  lakás  —  annak,  
aki  figyelmesen  körül-
néz  benne  —  sok  min-
dent  elmond  lakójáról.  

Az  élete  felét  bar-
langlakásban  leélt  telki-
bányai  útőrről  és  a  
gyerekeiről,  akik  már  
porcelándíszeket  „lövöl-
döznek"  maguknak  
(nyilván  búcsúban)  a  
lakás  polcaira,  az  egyik  
kislány  pedig  képesla-
pokból  kivágott  sztárok  
fotóival  ragasztotta  tele  
a  szobája  falait.  A  Jó-
zsef  körúti,  három  ge-
neráció  lakta  ötszobás  
lakás  fiatal  párjáról,  
akik  a  maguk  kis  zugát  
a  maguk  ízlésére  alakí-
tották :  utcajelzőtáblát  
akasztottak  a  falra  és  
festett  kukában  tartják  
az  ágyneműjüket.  S  
ugyanezen  lakásban  élő  

apáról,  aki  még  az  ő  
szüleitől  örökölt  taber-
nakulum  mellett  érzi  jól  
magát,  de  megérti  a  
fiatalokat  s  kényszerű  
zsúfoltságukat.  Az  egy-
szerű  parasztasszonyról,  
aki  művirágokkal  díszíti  
a  lakást,  mert  azt  nem  
kell  locsolni,  s  mert  „a  
környéken  ez  a  divat  
járja  mostanában".  A  
mérnök  házaspárról:  
hangulatosan  berende-
zett  lakásukban  minden  
a  maguk  erejéből  szü-
letett :  a  férfi  készítette  
a  bútorokat,  az  asszony  
festette  a  képeket,  varr-
ta  a  függönyöket.  S  oly-
kor,  hetente  csereberéli  
a  dísztárgyakat,  texti-
liákat,  bútorokat.  

Nemcsak  a  giccses,  a  
modern,  a  szép,  a  cél-
szerű  jelzők  értékelését,  
jelentését  kutatták  a  
film  készítői  az  egymás-
tól  nagyon  különböző  
korú,  intelligenciájú,  
foglalkozású  és  gondol-
kodású  emberek  ottho-
naiban,  hanem  azt  is:  
hogyan,  milyen  fizikai  
és  anyagi  erőfeszítések  
árán  jutottak  a  lakás-
hoz,  mik  a  későbbi  ter-
veik.  Sokan:  nagyobbat  
szeretnének,  elsősorban  
nem  több  helyiséget,  
hanem  tágasabb  szobá-
kat. 

Sok  szó  esett  ebben  a  
filmben  —  dicséretes  
tömörségű,  célratörő  
kérdések  és  válaszok  
formájában  —  modern  
bútorokról,  szobanövé-
nyekről,  cserépkancsók-
ról,  fürdőszobák,  kony-
hák  berendezéséről.  De  
megmutatta  a  film  azt  
is,  amiről  különben  
egyetlen  szó  sem  esett:  

a  gonddal,  törődéssel  
berendezett  lakások  kö-
zül  több  is:  hasonlított  
egymásra,  mert  lakóik  
hasonló  polcokat,  karos-
székeket,  heverőket  vá-
sároltak.  Amiket  az  üz-
letekben,  Domusokban  
kaptak.  És  amelyeket  a  
tévénézők  nemcsak  a  
bútorüzletek  szegényes  
választékú  kirakataiból,  
hanem  a  magyar  fil-
mekből  is  ismernek.  

Igaz,  a  film  azt  is  su-
gallta:  ne  csak  az  üz-
letekben  keressünk  bú-
tort,  ne  csak  a  keres-
kedelmet  hibáztassuk  —  
próbáljunk  magunk  
gondolkozni,  barkácsol-
ni,  úgy  lehet  igazán  
egyénien  berendezkedni  
s  a  lakásból  —  otthont  
teremteni.  Ez  persze,  
igaz  is,  nem  is.  Hiszen  
nem  mindenkinek  van  
ízlése,  kulturáltsága,  te-
hetsége,  ideje  az  otthoni  
ügyeskedésekre.  S  főleg:  
nehéz,  körülményes  a  
barkácsoláshoz  való  
szerszámok,  anyagok  
beszerzése!  Bizony  a  ma  
lakást,  otthont  alapítók  
többségének  szüksége  
volna  tanácsokra.  Fény-
képekre,  rajzokra  egy-
egy  konyha  vagy  lakó-
szoba  öt-hatféle  beren-
dezési,  megoldási  válto-
zatairól.  Az  ilyen  tanács  
manapság  hiánycikk.  Az  
ajtók  mögött  ezt  kis  
részben  pótolta.  Remél-
hetőleg  nemcsak  azok  
nézték  meg,  akik  bútort  
akarnak  vásárolni,  ha-
nem  azok  is  —  akik  a  
bútorokat  termelik:  a  
gyárak  dolgozói  és  —,  
akik  eladják:  a  keres-
kedők. 

PONGRÁCZ  ZSUZSA  


