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Életforma - lakáskérdés
A Valóság 1963. évi 2. számában cikk jelent meg Ferenczy Károly

tollából Életforma — lakáskérdés címmel.
A felvetett kérdés igen időszerű. Lehetőséget nyújt az életforma

problémáinak előremutató és sokoldalú kialakítására. A téma kér-
déseket vet fel és ezek a kérdések minden körülmények között vá-
laszt várnak a társadalomtól. Ennek két oka is van: egyrészt a ma
épülő lakóház a kommunizmus emberének is életkerete lesz, más-
részt a helyes válasz alkalmat adhat arra is. hogy a lakáskérdés
végleges és teljes megoldását lényegesen közelebb hozza napjainkhoz.

A Jászkunság Szerkesztősége ezért fontosnak tartja, hogy — az
említett cikk kapcsán — hasábjain vitát nyisson a szocialista—kom-
munista életforma és a lakáskérdés problémáiról. Hozzászólásokat,
kiegészítéseket és ellenvetéseket szívesen fogadunk.

Áz alábbiakban a szerző felhatalmazásával részleteket közlün1*:
a cikkből, amelyek a leglényegesebb megállapításait magukban fog-
lalják. (Szerk.)

A századforduló óta a legmodernebb „formabontó" képzőművészeti irányzatok
szokatlan módon kezdték ábrázolni a várost. Az absztraktok az ilyenfajta cím alatt,
hogy „város", keresztül-kasul húzott vonalak kusza összevisszaságát, pacnik-foltok zűr-
zavarát hordták össze. A szürrealisták képein piszkos-nedves falak, rozsdás-gubancolt
láncok között, kifestett bohócok, felcicomázott torzszülöttek képe kavarog: A tisztázat-
lan környezetben a parádés tárgyak bizarr natúr al'nztikus ábrái utalnak a témára.

A kispolgári kritika ezeket a „visszatükrözéseket" egyértelműen elmarasztalja. Mit
ábrázolnak ezek? Hogy lehel így látni a várost? Hiányolják a felismerhető formát,
tíZ optimista látásmódot.

A magyar nyelvben ez a szó, hogy „város", mindent elárul. A város kifejezésben
szemünket szúrja a „vár" szó békétlen fogalma és a városokban mindennek nem is lep-
lezett, legfeljebb formájában, módszereiben változott ténye. A város minden dolgában,
minden jelenségében, az óvóhelytől a zsebünkben hordott kulcscsomóig ott rejtőzik
a magántulajdonra épült társadalom ember ember elleni harca, félelme, gyanakvása;
a penészfoltokból, az el nem hordott és elhordbatatlan hóbuckákból, az elárasztott
pincelakásokból kiütközik, hogy a súlytalanság állapotával kacérkodó városlakót még
súlyosan érintik a természet elementáris erői; a csúcsforgalom lökdöső tülekedéséből,
a villamossínekre vagy az autó kerekei alá szorultak sikolyából kiballatszik ,hogy a
város egyre inkább visszájára fordítja a technikai baladás vívmányait.

A város és a falu társadalmi termék, anyagi életkeret, amelyben az ember élet-
folyamatai lezajlanak. A város az osztálytársadalom legmagasabb fokú települési for-
mája. E történelmi település alapvető születési hibában szenved, és ettől semmilyen
fejlődési fokon nem tudott és nem tud megszabadulni.

Korszakváltozás küszöbén állunk. Nemcsak a történelmi stílusok tűnnek el, de
alapjaiban változik az egész építészet. Épületfajták halnak el és keletkeznek. A kasté-
l\'ok, paloták ,templomok - az „elit" és a „kultikus" építészet minden fajtája - és az
elnyomott rétegek minden viskója, putrija felett már megkondult a lélekharang.

A szocialista társadalmi rend eltörölte a kiváltságos lakáshelyzeteket, meghatározza
a lakás-igényjogosultság mértékét, gyors ütemben felszámolja a színvonal alatt álló
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lukasokat, és kihúzza a talajt a magánalkalmazás, cseléd-személyzet-háztartási alkalma-
zott lehetősége alól. A kirívó szélsőségek megszüntetése közben lakáspolitikánk egye-
lőre tág terel enged a családi házak építésének.

A családi ház kézműves jellegű magánépítkezés. Ezt a kiviteli módot csak addig
lehet fenntartani, amíg hagyományos kézműipari szinten egyáltalán még építkezni lehet.

Milyen nívókülönbség van egy átlag családi ház és a „kortárs-tárgyak" - autó,
televízió - között?

A családi ház: példaképért a múltba forduló, korszerűtlen lakásforma. Lakás-
politikai-gazdasági-szervezési kérdés, hogy a magánépítkezés mikor olvad be teljesen
az állami építkezésbe; a földszintes építkezés a magasházba; az egyéni magánház
a társas kollektív házba, hiszen a város és a falu közötti lényeges különbség felszámo-
lása nem a falusi, vagy azzal rokon családi házas település átvételét jelenti, hanem azt
a magasabb szintézist, melyben a város és a falu előnyös tulajdonságai egyesülnek:
a Vakókoncentráltság a szabad természettel.

A polgári háztartásban rossz hatásfokú kisüzemi, kézműves jellegű, tapasztalati
szintű, eszköz-, energia-, hely- és munkaigényes, illetőleg pazarló termelés folyik.
Az elmaradott autarcbiális háztartás és az ésszerűsödő társadalmi termelés között
egyre szembeszökőbb ellentmondás keletkezik. Ehhez járul a háztartási munka impro-
duktív, dekoncentrált, tisztátalan jellege. Mindezek a hátrányok a nőt érintették, aki
ezáltal is a társadalmi megbecsülés alacsonyabb fokán álló, nem szakosított, tanulatlan
munkaerővé degradálódott, gazdasági függőségbe került, a termelésben és a társa-
dalom irányításában közvetlenül nem vett részt.

Az egykori családi jellegű együttélés, nagyszülők-szülők-gyermekek közös lakása,
a különböző generációk egy fedél alatt élése egyre tarthatatlanabb jelenséggé válik.
Csökken a rokonság, a vérszerinti kapcsolat összetartó ereje. Egy szobán belül ma
már ideálisan sem a szülő, sem a gyermek élete nem képzelhető el. A házastársak
is egyre inkább külön szobához szeretnének jutni.

A kereszténység ugyan feltalálta a „szent család" idillikus ábrándképét, de a
valóságban szentlélek nélkül fogamzott hús-vér emberek élnek; szeretetben és gyűlö-
letben, jóban és rosszban, nők és gyermekek, akiknek évezredes küzdelemben kellett
kivívniuk egyenjogúságukat a nemek, korosztályok történelmi harcában. Ma már a
csedád látszatra békés és rendezett együttes, de azért megvannak a maga szelídítetten
tovább élő, régi és új belső problémái.

Nálunk - érthető módon - más élményanyaga, problémaköre van a kapitalizmus
viszonyait átélt, és az azt nem ismerő generációnak. De általában is más a felfogása
a lázasan kereső fiatalságnak és a megállapodottabb generációnak. Az ifjúság a forra-
dalmi nemzedék sarja. Életideált, perspektívát tűzve maga elé, tovább akarja fejlesz-
teni mindazt, amit a szülők elkezdtek, és értelmetlenül áll az előtt a tény előtt, hogy
néha épp azok nem értik meg, akik törekvései létalapját kiharcolták.

Ha ezeket a kérdéseket most utólag végignézzük, kiderül, hogy az új állt szemben
- még ha olykor éretlen formában is - a bármily bölcsen erőszakolt régivel. Az idő-
sebb nemzedék - vagy így gondolkodó - azt hitte, hogy amit megtanult szépnek-jónak
találni, azt másnak, a fiatalságnak is szépnek-jónak kell találnia, és féltő jóakarattal
igyekezett a nevelés-ízlés fejlesztés stb. címén mindent tnegtenni azért, hogy ez így is
legyen. De az erőfeszítés legtöbbször csak pedagógiai csődbe, ízlésbeli giccsbe torkollva
tudott ideig-óráig fennmaradni. (Elképzelhetetlen pl., hogy a zárdaiskolák, az angol-
kisasszonyok csupagallér blúza és rakott alja sokáig a szocialista tanulóifjúság uni-
formisa maradhasson.)

Ez a megoldás - bármenniyire idillt romboló - történelmi szükségszerűséggel
azt jelenti, hogy pl. amilyen mértékben kollektivizálódik. a társadalom, olyan mérték-
ben differenciálódik a család, változik, oldódik a családi életközösség.

A családi életközösség oldódása maga után vonja a házassági intézmény változását.
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M házasságok, már nem az égben köttetnek. A múlt század végén megjelent a hivata-
losan elismert polgári házasság; azóta világszerte nyíltan növekszik a többször háza-
sulok, az elváltak, sőt, a hivatalosan nem házasulok száma. Az egyházi házasság
kizárólagossága megszűnt, s ma már nem lehet ugyanolyan elítélő hangon beszélni
az élettárs, a barát-barátnő viszonyról, és „vad"-nak tartani azt, ami az örök hűség,
a. holtomiglan papírformájánál olykor sokkal szelídebb.

Ha az utódok felnevelése egyre inkább társadalmi jeladattá válik, akkor nem-
csak a „zsákbamacska" házasság minden körülmény között, mindenáron való holto-
miglan-holtodiglan fenntartása értelmetlen és lealacsonyító, de a gátlástalan szaporulat
is. A szülőket, az anyákat megfelelő arányban fel kell szabadítani a gyermeknevelés
„minden percet igénybe vevő" áldozathozatalától, anyagi függőségétől, hogy kiteljese-
dett saját életet is élhessenek, hogy zavartalanul boldogabb, kulturáltabb kapcsolat
alakulhasson ki a szülő és gyermeke között.

E néhány jelenség (utólagos vizsgálata is jól mutatja, hogy a S7olíd patriarchális
képzet, amely bennünk a család szó hallatára felidéződik (az as~talfőn ülő férj, csak
a családjának és háztartásának élő nő körülöttük sereglő gyermekekkel), megszűnőben
van. A család, a házasság és az emberi kapcsolatok összes hagyományos polgári for-
mája a gyorsuló változás, lazulás állapotába jutott.

V'alamivel lehiggadtabb távlat lehetőségében gondolkozva mindenekelőtt a kom-
munista társadalom lakóházáról, a kommunista-kollektívház, a KOM-KOLL elvi
sémájáról vallott elképzeléseimet körvonalaznám, hogy azután ebből a reálisabb közel-
ségben megvalósítható szocialista-kollektívházra, a SZOC-KOLL-ra utalhassak. Ennek
egyetlen járható útja a megfigyelt jelenségekből, tendenciákból levonni a végkövet-
keztetést: külön kell választani a perszonális és a kommunális igényeket; azaz, az egyén
személyes szükségletét közös szükségletétől, a személyes feladatot a társadalmi munka-
megosztással végezhető feladattól.

A KOM-KOLL szállodarendszerű építmény, amelyben minden személy egy teljé-
ién önálló lakrészben, ugyanakkor egy többezer fős közösségben él. A kor legfejlettebb
színvonalán álló, magas fokon gépesített társasház <? lakó minden igényét kiszolgálja,
minden kényelmét biztosítja.

A KOM-KOLL funkciórendszere két csoportra osztható: a személyi szükségle-
tekre rendelt szálloda-otthonokra, az appartement-okra (A-ra) és a közös igényeket
kielégítő kommunális helyiségekre.

Az A-ban sem munka, sem rendszeres társasélet, sem semmiféle olyan tevékeny-
ség, amely társadalmi munkamegosztás, gépesítés révén meg lehet oldani (főzés, mosás,
háztartás), nem folyik. A lakó „lakosztályába" bekérhet a közkönyvtárból könyvet,
a teakonyhából ételt, tárgyakat, információkat. Az A-ban az egyén szeparáltsága,
kiszolgálása, higiéniája mindéit luxusszállodánál fejlettebb módon, személytelenül, bor-
ravalók, megaláztatások nélkül valósul meg.

A KOM-KOLL-ban a központi vendéglátó kombinátban a táplálkozástudomány
alkalmazása, a nagyüzemi előállítás, a gépesített tálalás biztosítja az autarchiális csa-
ládi asztalnál színvonalasabb, nagyobb választékú, táplálóbb étkezést.

A KOM-KOLL-ban és természeti környezetében a közellátás, a közművelődés,
a szórakozás, a sport, a pihenés-üdülés igényes intézményei-rendszerei találhatók.

A KOM-KOLL-ban minden társadalmilag érett (felnőtt) egyén jogosult egy A
önálló, sérthetetlen használatára. A gyermekek csecsemőkoruktól általános oktatásuk
befejezéséig a KOM-KOLL bentlakásos otthonaiban a szülőkkel „egy fedél alatt",
mégis külön, a számukra berendezett saját világban élnek. A felnövő nemzedék kol-
lektív szellemben nevelődve válik felnőtt korára az önálló lakással rendelkező szabad
életre alkalmassá. (Sokan azt hiszik, hogy ez a nevelési mód a jövőben is megold-
hatatlan lesz, hogy ebbe az anyák sohasem egyeznének bele. De hiszen a mai élet
már e megoldás felé közelít. A szülők alig érintkeznek gyermekeikkel. Nagyon sok
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űr; olyan csatád, ahol a gyermek kosztra-kvártélyra, hónap Vagy évszámra a nagyszü-
lőkhöz, rokonokhoz van kiadva.

A KOM-KOLL mindenképpen magas, pont- vagy szalagház- Ezt követeli az
ésszerű lakó-koncentrálás, ezt követeli a gazdaságosság, hiszen a lakás magassága a
legkisebb ?néret, ezért a függőleges közlekedőtér a legrövidebb, és e tengelyre lehet
felfűzni a legtöbb egységet.

A KOM-KOLL gyáripari előállítással, szerelőipari összeállítással készül. Csak
a tipizált, csak az automatikus gépsorokon szériában - variál-szériában -, csak a leg-
korszerűbb technológiával gyártott szerkezetektől várható, hogy kiváló minőségű, ab-
szolút méretpontos, precíz, higiénikus és mindezek által esztétikus alkotások legyenek.
Hogy pl. a lakás ajtaja, ablaka legalább úgy működjön, mint egy luxusautóé.

A KOM-KOLL fiziológiailag, pszichológiailag kellemesebb, célszerűbb életet biz-
tosít. A magasház lehetővé teszi, hogy az ember megszabaduljon egyik legalattomosabb
kártevőjétől, a talajnedvességtől és beázástól. Megszabadul a köszvény, betegségek,
a korbadás-málás, az embert és a tárgyakat mind ez ideig bomlasztó folyamatok elő-
idéző okától, a nedvességtől. A lábakra állított és sok ezer tető helyett egyetlen lapos-
tetővel lezárt magasház - közvetlen és képies értelemben is - „lábra állna", a „ter-
mészet fölé emelkedne". A piszkos, zűrzavaros, térigényes, gazdaságtalan tető helyén
változatos terek, nyitott-zárt tetőterasz, napozó-kilátó alakulna ki. Az ésszerű funkció
és a fejlett konstrukció együttese megvalósítja a tér és a tömeg őszinte jelentkezését,
az épület áttekinthetőséget, előmozdítja a tisztaságot, a higiéniát.

A természetbe ágyazott, egymástól távol álló KOAl-KOLL-ok megszüntetik a
városi kőfalak zárt világának nyomasztó érzését, a napfény, a levegő, a kilátás hiányát.
Megszűnik a városi ember kényszerű szabadbavágyása, nosztalgiája az elveszett termé-
szet után. Júlhaladottá válik a lakásban mesterségesen tartott-senyvesztett állat- és
novenytartás szokása.

A KOM-KOLL tipizálása, gépesítése nem jelentheti az élet uniformizálását! -
A korszerű technika maximális felhasználása az ember közvetlen környezetében nem
az élet, hanem csak az életkeret gépesítését jelenti. Az anyagi javakkal történő telí-
tődés után nem a nirvána, hanem az eddigi, materiával folytatott viaskodásnál bonyo-
lultabb egyéni-társadalmi, lelki-szellemi problémák kimeríthetetlen témaköre lép elő-
térbe.

A korábban vázolt KOM-KOLL típus tehát nem végső állapot, de nem is a kez-
det. Aki valamelyest ismeri az építészettörténet anyagát, jól tudja, hogy a legrégibb
háztípus épp a „közös ház" volt, hogy a kollektív forma lappangva-változva-alakulva
- családi ház, rendház, szeretetház - minden korban létezett, és hogy a XX. század
leghaladóbb modern építész-teoretikusai ezzel a témával foglalkoztak és foglalkoznak.
Aki pedig valamelyest kijegyzetelte a tudományos szocializmus, a szocialista és a szo-
ciális törekvések idevonatkozó több évszázados irodalmát, az csodálkozva vagy lefor-
rázva tapasztalhatja, hogy a KOM-KOLL rendszerben semmi meghökkentő új nincs.
Az emberi igények rohamosan növekednek! A fejlődő lakásviszonyoknak minél tel-
jesebben hatniok kell fejlődésünkre, alakítaniok kell életfolyamatainkat, a közfelfogást.
Lakásépítészetünkben életteli valósággá kell válnia mindannak, amit a „legfőbb érték
az ember", „egy mindenkiért, mindenki egyért", „mindenki képessége szerint, mindenki
munkája, illetve szükséglete szerint" jelszavakban fogalmazunk meg.

Bpp ezért „nem látok kizáró okot, hogy a mai átmeneti idők ellentmondásos
lakásépítészetében - amikor a régi megoldások egyre kellemetlenebbé válnak, viszont
konzekvens új, jó megoldások még nem alakultak ki -, ne lehetne, vagy ne kellene
a kollektív ház típusához, mint fő irányvonalhoz, céltudatosabban igazodni, és ne
lehetne a szocializmus kollektív házát, a SZOC-KOLL-t megtervezni és kísérletképpen
a társadalom élenjáró, az új életformával szimpatizáló rétegei segítségével (akár OTP
rendszerben is) felépíteni... Ferenczy Károly
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Nem a nadrágszárról van szó!
Moszkvában új városnegyedek épülnek.

Aki látta ezeket, alkothat magának valami
fogalmat a modern, korunk színvonalának
megfelelő lakásépítésről. E sorok írójának
volt ilyen lehetősége. Hasonló élményt
nyújt Helsinki szputnyik-városainak, Bécs,
Berlin, Prága és nem utolsósorban Buda-
pest kísérleti, vagy már éppen megvalósu-
lóban lévő új lakótelepeinek a megtekin-
tése. És mindenek előtt Tapiola, a finn-
országi kísérleti város, ahol a világhírű
finn építészek önthetik formába - betonba,
üvegbe, műanyagba, fába - lakásépítési
álmaikat. Mindezt nem a kérkedés mon-
datja el, hanem vívónyelven szólva, elő-
vágásnak szánom. Ugyanis vitatkozni sze-
retnék Ferenczy Károly idézett tanulmá-
nyának néhány megállapításával. Az ilyen
elővágásra azért van szükség, hogy leszö-
gezzem: nem a szolnoki Ságvári körút
perspektívájából vitatkozom. Vallom, hogy
az ilyenfajta lakásépítés elavult és korsze-
rűtlen, ezek a házak, maga az egész körút
a kapitalizmus idején épült sivár városi
bérkaszárnyák utánzata. Más dolog, hogy
a mai lakásviszonyok mellett még ilyen
sem jut mindenkinek. A cikkíró viszont
már a kommunizmusban jár, ahol a „min-
denkinek szükséglete szerint" elve érvé-
nyesül a lakásigények kielégítésében is.

A cikkíró alapgondolatai a jövő - a
kommunista társadalom - lakásépítéséről
nagyon figyelemre méltóak. Elképzelései
nem teljesen eredetiek, mint maga is írja,
hasonló tervekkel, sőt egyik-másik ilyen
terv megvalósításával is találkozhatunk
Le Corbusiernél, vagy más nagy nyugati
építészeknél is. (Közbevetve: ebből az is
következik, hogy az építőművészet, mint
a társadalom felépítményének speciális ré-
sze, nem is olyan egyszerűen követi a tár-
sadalom alapját, az uralkodó termelési
viszonyokat, ahogyan a cikkíró tanulmá-
nyából ez következik.) A kérdés feltevé-
sének, sőt a kísérletezésnek a létjogosult-
ságát, szükségességét elismerem, még ak-
kor is, ha az esetleg megvalósuló SZOC-
KOLL, vagy KOM-KOLL típusú ház a
huszadik század derekán élt emberek nai-
vitását szemléltető emlékműként marad
fenn a kommunista utókor számára.

Vitatkozzunk tehát a jövő lakóházairól,
ha lesz rá pénzünk, kísérletezzünk is. De
miért kell ennek a szükségességét úgy bi-
zonyítani, hogy sutba vágjuk a dialektikus
és történelmi materializmusnak a társada-
lom fejlődéséről alkotott tanításait?

A cikkíró ugyanis ezt teszi. A tanulmány
alapkoncepciójában, kiinduló tételében ke-
resendő tévedéseinek forrása. Idézem: „A
város és a falu társadalmi termék, anyagi
életkeret, amelyben az ember életfolyama-
tai lezajlanak. A város az osztálytársadá-
lom legmagasabbfokú települési formájs".
Ez a megállapítás csak részben igaz. Az
emberi településkultúra a termelőerők fej-
lettségi fokának függvénye. Az a tény,
hogy barlanglakásokat, vizek melletti cö-
löpépítményeket, római légfűtéses kúriá-
kat, vagy beton-üveg felhőkarcolókat épí-
tünk, attól függ, mennyire igáztuk le a
természetet, milyen a társadalom kulturá-
lis, technikai színvonala. Más dolog viszont
- és ez a termelési viszonyok függvénye,
hogy a leigázott természet, e tekintetben
a lakáskultúrára szűkítve, kinek milyen
mértékben, milyen színvonalon elégíti ki
az igényeit. Tehát nem a „város az osztály-
társadalom legmagasabbfokú települési
formája", mert az emberek lakásigényei-
nek kielégítésére konkrétan, közvetlenül
csak az elosztás módjaiban függ össze az
osztálytársadalommal. Arról van szó vilá-
gosabban: a modern technika, a tudomány
vívmányainak felhasználásával építhetünk
minden igényt kielégítő lakáscsodákat. De
amíg az osztálytársadalom fennáll, addig
ez csak az emberek egy csoportját szol-
gálja, másoknak a felhőkarcolók árnyéká-
ban, a luxusvillák szomszédságában a
putri jut.

Amikor a kapitalizmust felváltja a szo-
cializmus, ugrásszerű változás következik
be az elosztás módjában, de nem abban,
ahogyan a cikkíró véli, hogy eddig volt
a város, most megszűnik a város, a falu,
jön a SZOC-KOLL, a KOM-KOLL, vagy
valami más. Hasonlít ez egy kicsit azok-
hoz a naiv kommunistákhoz, akik az
Októberi Forradalom győzelme után fel
akarták szedni a vasúti síneket, mert azo-
kat még a burzsoázia építette.

A szocialista társadalom létrejöttével
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először a lakáselosztás társadalmi igazság-
talanságai szűnnek meg. Utána a társada-
lom anyagi erejének függvényeként új la-
kások, új városok épülnek. Új azért, mert
a régi lakás kevés és azért, mert a régi
lakások nagyrésze magánviseli annak je-
gyét, hogy a kapitalista társadalomban szü-
letett. (Ami rosszat ezekről elmond a cikk
írója, abban mind igaza van.) Átalakul
tehát a város, de nem szűnik meg. Az át-
alakulásnál felhasználja mindazt, amit már
a kapitalista társadalom is létrehozott az
ember szolgálatára. A különbség az, hogy
amott ez egy szűk réteget szolgált, a szo-
cializmusban, de teljesen csak a kommu-
nizmusban, az egész társadalmat szolgálja
majd. Bár sok olyan település lenne Ma-
gyarországon, mint a kapitalista Finnország
fővárosa, Helsinki körül épült szputnyik-
városok!

A városról, mint a kapitalista társada-
lom bukásával halálraítélt történelmi ka-
tegóriáról alkotott nézetét a cikkíró nem
tudja bizonyítani. Mert nem bizonyító ere-
jű sem az, ahogyan az imperializmus hal-
doklásának jegyeit magánviselő absztrakt,
szűrrealista festők látják a várost, sem
ahogyan a kispolgári látásmód idillikus ké-
pei fe.;tik. Az előbbi, amikor a várost ku-
sza vonalak összevisszaságával ábrázolja,
nem a „városról", hanem saját lelkivilá-
gának torz összevisszaságáról tanúskodik.
Nem lehet tehát úgy feltenni a kérdést,
hogy a kettő közül melyik szemlélet áll
közelebb az igazsághoz. A cikkíró pedig
e,ít teszi. És el is dönti. A pálmát az előb-
binek ítéli. Ezzel többrendbeli hibát is
elkövet. A szürrealista, absztrakt ábrázo-
lási módról kimondja, hogy az a valóság
hű tükörképe és kispolgári kritikának mi-
nősíti ennek elmarasztalását. A valóság pe-
dig az, hogy mindkettő idealista, torz
szemlélet, s nem a kettő közül kell a való-
dit megtalálni, hanem mindkettővel szem-
ben - ez a valódi pedig a tudományos
szocializmus.

A szerző, amikor a várost, mint telepü-
lési formát halálra ítéli és a kommuniz-
mus szemében valami újat ajánl (mindegy,
hogy SZOC-KOLL, KOM-KOLL, vagy
valami más, utópisztikus elképzelésről van
szó), még az úgynevezett nemzedéki elmé-

letet is segítségül hívja. Tényleg nem tud-
hatjuk, hogy ez a csizma, vagy ha úgy tet-
sAk, ez a keskeny orrú cipő hogyan kerül
az asztalra. Talán csak azért, mert a cikk
születése idején divatos volt?

Lehet, hogy a szerző nem bízik elkép-
zeléseinek tudományos megalapozásában.
(Ez nem is sikerül neki!) Ezért olyan tu-
dománytalan érvet sorakoztat fel, mely
szerint „más a felfogása a lázasan kereső
fiatalságnak és a megállapodottabb gene-
rációnak. Az ifjúság a forradalmi nemze-
dék sarja . . , " Még azt is elmondja az
ifjúságról, hogy sokszor az idősebbekkel
szemben kell győzelemre vinni az újat -
értve ezalatt itt az ő lakásépítési elképze-
léseit. Bizonyítéka is van: Emlékezteti az
olvasót arra, milyen nehéz volt „a hülye-
gyerek frizura, a halász- és a felhajtó nél-
küli nadrág" kivívása. Kijelenti e dolog-
ról, hogy itt az új állt szemben a régivel.
Ezzel kapcsolatban csak azt kívánjuk ki-
egészítésül megjegyezni, hogy a filozófia,
a világnézet terminológiája szerint új és
régi harca alatt csak egyet lehet érteni
a szocializmus és a kapitalizmus össze-
ütközését. Az ideológiai osztályharc seké-
lyes felfogásáról árulkodik, ha valaki egy
divathóbort elterjedése körüli vitákat ösz-
szetéveszti a szocializmus és a kapitaliz-
mus közötti világnézeti harccal. Ami pe-
dig az ifjúság forradalmiságáról, az idő-
sebb nemzedék konzervatizmusáról vallott
nézeteit illeti, had idézzük Iljicsov elvtárs-
nak az SZKP Központi Bizottságának
ideológiai plénumán elhangzott megállapí-
tását: „A szocializmus ellenségei arra szá-
mítottak, hogy sikerül majd ellenségeske-
dést szítaniuk a nemzedékek között, s be
tudják majd csempészni hozzánk az idő-
sebb nemzedék „erkölcsi kopását" hirdető
és az „áldásos új hullámot" propagáló rot-
hadt trockista eszmét. Arra számítottak,
hogy árnyékot vethetnek azokra a káde-
rekre, akik kijárták a kommunizmus ügyé-
ért vívott harc nagy életiskoláját. Az értel-
miség egyes képviselői, köztük egyes esz-
meileg nem eléggé állhatatos fiatal embe-
rek, felkapták „a nemzedékek konfliktu-
sáról" koholt mesét és széltében-hosszában
csemcsegni kezdtek rajta, örömet okozva
ezzel ellenségeinknek. A párt, a szovjet
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nemzedék egyöntetűen elítélte és elutasí-
totta e/.t a rossz szándékú kísérletet, amely-
lyel alá akarták ásni a szovjet társadalom
megbonthatatlan egységét".

Befejezésül még egy mondatát idézem
a szerzőnek: „Egységes, de szabad társa-
dalmat kell teremteni!!" - követeli. Nem
tudom, milyen szabad társadalmat követel
a szerző. A magyar nép történelme során
ilyen szabad még nem volt, mint most.

Társadalmunk szocialista demokratizmusa
összehasonlíthatatlanul nagyobb szabadsá-
got butosít mindenkinek, mint az úgyne-
vezett nyugati demokráciák. Természetesen
a szocializmus teljes felépítésével, majd
a kommunista társadalom megvalósulásá-
val teljesedik ki az egyén teljes szabad-
sága - de hisz ez programunk, célunk.
Ezért érthetetlen a szerző követelése.

Varga József
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