
Figyelő 
Városrendészet 

Az urbanizmus, vagyis az emberi települések fejlesztése és kiépí"" 
tése egyike azoknak a ritka korszerű feladatoknak, melyek megoldá
sánál a közérdek kezd könnyebben győ'zedelmeskedni a magánérdekek 
felett. Ennek főoka az, hogy a sűrű lakosság rossz közegészségügyi 
állapota betegségeket okoz és terjeszt, amelyek nem korlátozódnak 
a szegényebb osztályokra; a baktériumok akadálytalanul átlépik a 
vagyonosak kapuit is. így aztán a hatalom birtokosai kénytelenek 
áldozatot hozni előjogaik rovására, hogy egészségüket és életüket 
megóvják. Ennek a kényszernek köszönheti létét városaink legtöbb
közegészségügyi intézménye. 

Természetes, hogy e téren a követelmények megállapítása vi
szonylagos, a lakosság kulturális fejlettségétől, belátásától, áldozat
készségétől és vagyoni állapotától függ. És itt mindjárt megmond
hatjuk, hogy mifelénk az első három feltétel tekintetében nem na
gyon dicsekédhetünk, pedig- a vagyon megengedné, hogy sokkal ma
gasabb igényeket kielégítsünk. Nem kellene már holnap utol
érnünk a dúsgazdag Hollandiát, ahol hetenként lemossák a házak 
uccai homlokzatát is, — egyelőre elég volna, ha a szegény kis Finn
ország színvonalára tudnánk emelkedni. 

Egy gyakorlati példán, amelyet legtöbben közvetlen tapasztalat
ból ismerünk, Szubotica városán próbáljuk meg világi tani azo
kat a városrendészeti feladatokat, amelyek sürgős megoldásra* 
várnak. 

1. Csatornázás, Csak a főútvonalak egyrészén van földalatti szeny-
\ ízievezető csatorna, a többi uccákon a szeny víz a nyitott árok
ban folyik. Ennek a kérdésnek közegészségügyi jelentősége annyira 
közismert, hogy további fejtegetése felesleges. Ezt különben a víz
vezeték kérdésével együtt kellene rendezni és megoldani. 

2. Vízvezeték. A belváros területén kb. 250 magánártézikút van,, 
melyek mindegyike egy-egy lakóház vagy bérház vízszükségletét 
látja el. A kútfúrás, szivattyú, motor és tartály költségeit összegezve, 
megállapítható, hogy a belterületet ennyiért rendes központi vízveze
tékkel lehetett volna ellátni. Az egész város vízellátása csak távoli 
ígéret, mert óriási kiterjedéséhez képest olyan gyéren lakott, hogy a. 
háztulajdonosok egyelőre nem tudnák a bevezetés költségeit viselni. 

3. Uccabmrkólátok. Az utak és járdák karbantartása a forgalom 
célszerű lebonyolítására, de a közönségre is óriási fontossággal bir. 
A város jórészében nemcsak kövezett kocsiút, de még járda sincs. 
Sár- és portenger. 

i. Locsolás, söprés, hóeltakarítás. Ezt csak néhány főuccában gya
korolja a város, különben ennél a tételnél is előszeretettel eszközöl' 
„megtakarítást." Pedig az uccák, terek, parkok tisztántartása a mel
lett, hogy egyike a legelemibb' közegészségügyi követelményeknek, 
egyúttal nagyszerű állandó munkaalkalmat nyújtana sok munka
nélkülinek. ! ;'j J 



5. Egészségtelen lakások, Űj építkezéseknél, ha nem is nagyon 
erélyesen, de valamennyire ügyel a hatóság arra, hogy a falakat 
nedvesség ellen szigeteljék. A régi házak falai, különösen a mélyeibb 
íek vésű helyeken, ahol pince nincs, általában nedvesek. Azonkívül & 
régi L alakú alaprajzzal bíró házaknál csak az uccai szobáknak van 
közvetlen szellőzése és világítása, mig az udvari szárnyban az abla
kok rendszerint egy elébe épített folyosóra nyílnak s így ezek a he
lyiségek nemcsak nedvesek, hanem dohosak is. 

Az egészséget éppúgy, mint a szabadságot nem lehet senkire se 
rákényszeríteni. (Egy angol jogász mondta, hogy a gyomorrontás 
köztudomásúlag sok betegséget okoz ugyan — még sem lehet a zabá-
lás ellen törvényt hozni.) Ezért — egyelőre — közérdekből nem lehet 
eltiltani, hogy valaki a saját egészségtelen házáibian lakjék. Arra 
azonban módot ad az érvényben levő építési törvény, hogy a ház
tulajdonost a bérbeadott lakás rendbehozására kényszerítsék, vagy 
eltiltsák a bérbeadástól. A 95. § rendelkezése 1932. decemberében lépett 
életbe, de tudtunkkal sehol nem hajtották még végre. Szuboticán úgy 
a lakásviszonyok orvoslása, mint munkaalkalmak teremtése szem
pontjából, óriási jelentőségű volna ennek a törvényes intézkedésnek 
foganatosítása és amellett a város kiadásait sem gyarapítaná. Még 
arra is gondja volt a törvényhozónak, hogy a kis egzisztenciákat 
megvédje, mert csak azokra a háztulajdonosokra vonatkozik a ren
delkezés, akik anyagilag elbírják. Csak a városi politika vezérei a 
megmondhatói, miért nem törtónt eddig semmi ezen a téren. 

6. Ucca szabályozás. Nem mindig esztétikai kérdés, aml'a mai vál
ságos időben alárendelt jelentőségű volna. Példa rá: a szuboticai 
sugárút 50 éve vajúdó problémája. Ez a sugárút a Pasicseva-ucca 
meghosszabbításában a Városligetig (Dudova suma) vezetne a jelen
legi fő szenyvízlevezető csatorna mentén. Évekkel ezelőtt az érdekel
tek töibbsége ingyen volt hajlandó átengedni a városnak az új ucoába 
eső területeket. Jelentéktelen összegbe került volna a többi kisajátí
tása. Közelebb hozta volna a ligetet, a város egyetlen nagyobb „tüde
jét" a központhoz és fellendítette volna a magánépítkeaést a széles 
új sugárúton. A teljesen megérett terv meghiúsult, mert a közgyülé-

mogatásával, leszavazta. Azóta alszik. 
7. Parkok és közterek olyan értelemben, ahogyan modern váro

sokban kellene lenni, úgyszólván nincsenek. A városháza előtti, a 
Szokol-otthon melletti és a nagytemplom körül fekvő kis parkok 
zsúfoltak a belváros gyerekseregétől. A fűre lépni persze 
tilos. A városliget valamivel nagyobb és több mozgási szabadságot 
biztosít, de oda-vissza porfürdőn keresztül vezet az út. Palics pedig, 
a lassú és drága közelekedés miatt, szegényebbeknek és nagyobb csa
ládoknak elérhetetlen. így az a gyerek, aki nyaralni nem mehet, év
ről-évre az ucca porában kénytelen játszani. Meg is mondta egy ta
pasztalt öreg szuboticai orvos, hogy a mi felnőttjeink vasegészségűek, 
mert amelyik gyerek ebben a szuboticai légkörben megmarad és felnő, 
annak már semmi sem árthat. 

Minden elismerést megérdemel é közkórház mellett levő stadion 
létesítése és a környék fásítása. De ezt is hozzáférhetőbbé kell tennir 

sen egy elfogult Ipartestület érthetetlen tá-



válogatás nélkül, az egész város közönsége részére. Jelenleg a szokol-
egyesület kezeli ós a villamosközlekedés gyér és drága. 

8. Modern lakások építése. Szuboticán ma modern lakás nem kap
ható, ami van, foglalt. A szükséglet nagy. A szeptemberi számban 
„Hogyan építkezzünk" c. cikkünkben m á r jeleztük, hogy a lakástu
lajdonjog- telekkönyvezésének bevezetése előmozdítaná az építkezést. 
Most ez a kérdés közvetlenül kedvező megoldás e lőt t ál l . Beográd-
ban m á r épül egy ilyen bérpalota, melynek lakásait papíron e l ő b b 
eladták. Ez a példa talán követésre fog találni nálunk is, ahol egyéb
ként a tőkebefektetési kedv egyelőre mintha teljesen megszűnt volna. 

Ezek volnának Szubotica legégetőbb városrendészeti kérdései, 
amelyekkel természetesen a sorozatot közelről sem merítettük ki. 

Végezetül, elgondolkodva, hogy mi mindent kellene nálunk csi
nálni és mi mindent csinálnak másutt, eszünkbe jut Martialisnak 190& 
éves, de ma is időszerű kis verse: Két római polgár beszélget a gőz
fürdőben: 

„Mi jó e v íz ! Mily langyos és ü d e . . . 
„Mit szólsz Néróhoz? Tüzei m é g égnek. 
„Kérdem tőled: van-e a teremtésnek 
„A zsarnoknál károsabb rühe?" 

\ 
„Lepje el a s írjukat a rét füve, 
„Legyen mevük átkozott földön s égen. 
„Dögöljenek meg! De sokáig éljen 
„A diktátorok épitő-dühe!" 

(Faludy György fordítása) 
.7 Farkas Ferenc 

Az ifjúság védelmében 
Remenyik Zzigmond be
széde az American Le 
ague to Aid Young 
Hungarian Emigrant 
n e v ű egyesület new-
yorki estéivón. 

Amire vál la lkoztam, nem a lesr^ 
veszé lyte lenebb dolog. Meernyerni 
a felnőttek gyülekezetét egv olyan 
cél érdekében, amely a serdülő if
jak és a most m é g csak növekvő 
gyermek m e g m e n t é s é t és k imenté
sét célozná egy olyan környezetből 
és állapotból, ami ti éppen maguk a 
felnőttek teremtettek és alakitot-
t|ak, — akárki megértheti , hogy 
nem a legkönnyebb dolog. 

Mert akárki mit is mond, ezt az 
ál lapotot , a v i lágon, melynek ma 
mi tanúi , szenvedői és áldozatqj 
vagyunk, bizony mi teremtettük, 
kész és befejezett felnőttek. Mi kö

zük van ehhez a vi lághoz a gye
rekeknek és ifjaknak, vagy egy ál* 
tjalán lehet-e valami közük? 

Bizony, n é k ü n k személv szerint 
aligha lehet ellene k i fogásunk, 
m é g akkor is nehezen, ha ü g y e a 
ki fogásokkal , s iránkozással és j a j -
gatá'sisal, nyöszförgésekkel és viny-
nyogássa l tiltakozunk látszólaer a 
mai v i lág irtózatos rendje ellen, 
n y i l v á n csak azért, hogy elhárít
suk magunkró l a gyanút. Mi te
remtet tük ezt a v i lágot í gv ahogy 
van, mi a lakítottuk mi falaztunk 
azoknak a barbár mestereknek, ve
zéreknek és őrülteknek, akik esz
telen tébo lyukban és a g y a l á g y u l t 
gonosz indulataik eredményekéDen 
felfordították ezt a vi lágot. Ismét
lem1, m indegy ikünke t fe le lősség ter
hel ezért al vi lágért , mert hiszem 
és vallom, hogy ezen a v i l ágon 


