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„Életforma és lakáskérdés" című tanulmányhoz

Ferenczy Károly cikke olyan kérdéseket
tartalmaz, melyek nemcsak az építészeket
foglalkoztatják, hanem a különböző szak-
mabeliek sorát (a filozófust, pedagógust,
etikust, művészeket, stb.), és egyáltalán
mindenkit aki felelősséget érez épülő tár-
sadalmunkért, a jövőért.

Az, hogy az építész szakmai kérdések
kapcsán kénytelen a legkülönbözőbb kér-
désfelvetésekkel dolgozni, a legkülönbö-
zőbb természetű problémákkal szembe-
nézni - a technikai jellegű kérdésektől
kezdve a pszichológiai jellegűekig - mu-
tatja, hogy a lakáskérdés valóban milyen
összetett természetű, bonyolult probléma.
Hogyne lenne akkor az, a jelen és a jövő
építkezése! Éppen ezért a Jászkunság vitat-
kozó szándékát e problémakörről eleve
hasznosnak lehet ítélni, mert minél több
ildalról érkező hozzászólás, problémafelve-
tés csak segítheti a tervezőket, építőket
- és a többi, közvetlenül illetékest - bo-
nyolult, felelősségteljes munkájukban.

A lakáskérdés, a lakásépítkezés messze
túlmegy a tervezők és a kivitelezők ügyén.
Nincs is talán olyan mozzanata életünk-
nek, mely ne függne vele szorosan össze.
Ha a lakáskultúráról, a korszerűség köve-
telményeiről, a családi élet családtagok
tevékenységéhez mért - tehát nagyon is
mai - megszervezéséről, vagy akár a gyer-
meknevelésről, van szó, lépten-nyomon
beleütközünk azokba a meglévő, vagy
hiányzó feltételekbe, melyek a lakás adott-
ságaival függnek össze . . .

A jövő lakóház- és lakás-eszmények fel-
vázolásánál a jelent nem lehet megtagadni,
vagy nem tudomásulvenni, mert az új a
jelenből sarjad ki. A jövő csak a jelenben

meglévő, haladó, előremutató tendenciá-
kon épülhet fel. Ezért az alkotófantázía
csak olyan távolságba röppenhet, amely-
ben még szilárdan támaszkodni tud a je-
lenre, nem szakad el attól. Ennek előfel-
tétele: hogy a jelenből induljon el a jövő
eszményének keresésére.

Ferenczy Károly cikkében a jövő lakó-
házának sémáját megalkotó módszere iránt
különösen ebben a kérdésben tölt el ben-
nünket aggodalom. Jogos bizakodást ol-
vashatunk ki a cikkből aziránt, hogy „a
fejlődő lakásviszonyoknak minél teljeseb-
ben hatniok kell fejlődésünkre, alakítaniok
kell életfolyamatainkat, a közfelfogást".
Ez azonban a dolognak csak az egyik ol-
dala. A kialakuló lakástípusokat, a holnap,
a jövő lakóház-eszményét legalább eny-
nyire alakítják az épülő szocialista társa-
dalomban lezajló „életfolyamataink", az
új, szocialista gazdasági és munkaszerve-
zési alapokon létrejövő szükségleteink,
életformánk, igényeink előremutató elemei,
fejlődési tendenciái. A cikkből úgy tűnik,
mintha Ferenczy Károly nem számolna
eléggé ezekkel a kölcsönhatásokkal. Pedig,
ha valahol fontos ez, úgy igazán az, az
építészetnél, amely hosszú távra van hivat-
va kielégíteni anyagi és szellemi szükség-
leteink egy részét. Ennek a kölcsönhatás-
nak egyoldalú szemlélete, a jelenben gyö-
kerező, előremutató szükségletek és igé-
nyek felületes megítélése, elnagyolt keze-
lése, aktív szerepük lebecsülése irrealitás-
sal veszélyezteti a jövő eszményét kereső
alkotói módszert. Ha mellőzzük, vagy fe-
lületesen kezeljük a szükségletek, igények
és produkciók elemzését, az alkotói fantá-
zia eltévedhet, s a buktatókat az sem ke-
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rulhetí el, aki „ . . . kijegyzetelte a tudo-
mányos szocializmus, a szocialista és szo-
ciális törekvések idevonatkozó többévszá-
zados irodalmát". A jövő lakáseszményc
nem vezethető le közvetlenül a filozófiá-
ból - még a marxista filozófiából sem -,
sem pedig jelszavakból, legyenek azok a
maguk helyén bármily igazak. Mindez nem
helyettesítheti a reális viszonyok, szükség-
letek, igények mélyreható elemzését. Éppen
ezért úgy érzem, hogy Ferenczy Károly fel-
vázolt „Kom.-koll."-ja és a ma között va-
lamilyen kitöltetlen űr tátong.

Vajon a mából indul-e ki Ferenczy
Károly, mikor a családról, a családban
végbement változásokról beszél, hogy a
„Kom.-koll."-hoz vezető utat indokolja?
Miután megállapítja, hogy a „család, a
házasság és az emberi kapcsolatok összes
hagyományos polgári formája a gyorsuló
változás, lazulás állapotába jutott", meg-
fogalmazza a családban végbemenő válto-
zások irányát, miszerint: „amilyen mér-
tékben kollektivizálódik a társadalom,
olyan mértékben differenciálódik a család,
változik, oldódik a családi életközösség",
s ez a cikk írója szerint a történelmi szük-
ségszerűség erejével hat, „bármennyire
idilltromboló is". Itt tehát már nem csu-
pán a család osztálytársadalomból örökölt
vonásairól van szó, hanem - a cikkíró
szerint - félreérthetetlenül a család szocia-
lizmust építő társadalmi körülmények kö-
zött végbemenő változásairól.

Ferenczy e soraiból világosan kiderül,
hogy a család új társadalmi körülmények
között végbemenő változásainak csak ne-
gatív oldalát látja, vagyis a család tulaj-
donviszonyokból eredő, azzal összefüggő,
és a polgári társadalomban e-nemben dif-
ferenciálódó, elmélyülő vonásainak (kivéve
a proletár-családot) lazulását, bomlását,
amit cikkében következetesen a „családi
életközösség oldódásának" nevez.

A termelőeszközök társadalmi tulajdo-
nán, a szocialista munkaszervezésen ala-
puló társadalommal valóban feloldhatat-
lanul ellentétesek a család azon vonásai,
melyeket éppen azok a gazdasági, politi-
kai, erkölcsi állapotok hoztak létre, me-
lyeket a szocialista forradalom megszün-
tetett, illetve, melyek megszűnéséhez meg-

teremtette az előfeltételeket. A gazdasági,
politikai változások viszont nem vonják
azonnal maguk után a tudat különféle for-
máinak, az életforma egyes elemeinek, szo-
kásoknak változását. így a család polgári
vonásait a régi erkölcs, szokások, konven-
ciók táplálhatják az új társadalom körül-
ményei között is, azonban felbomlásuk,
végleges eltűnésük gazdasági, politikai,
társadalmi, erkölcsi feltételei megterem-
tődtek. Ugyanakkor mindez nem jelenti
azt, hogy egyszersmind „lazul, oldódik"
a család az új társadalom körülményei kö-
zött. A családban végbemenő változások-
ban a negatív oldal mellett (a régi voná-
sok bomlása) lehetetlen nem tudomást ven-
ni a változások pozitív oldaláról és tenden-
ciájáról, mely éppen a családi közösség
magasabbrendű erkölcsi tartalommal való
telítődésében jut kifejezésre, és amely nem
ellentétes a „társadalom kollektivizálódá-
sával", hanem annak vetülete a családban.
A szocialista alapon szervezett társadalom
megteremti a gazdasági, politikai, társa-
dalmi morális előfeltételeket ahhoz, amit
Engels is törvényszerűnek tartott a prole-
tariátus hatalomrajutása után létrehozott,
a kollektívizmusra épített társadalom, hogy
felnőjjön „egy új nemzedék, olyan férfiak
nemzedéke, akik életük folyamán sohasem
vásárolták meg a nő odaadását sem pén-
zért, sem más hatalmi eszközökkel - és
olyan nők nemzedéke, akik sohasem kény-
telenek magukat más okból odaadni, mint
igazi szerelemből, sem pedig a gazdasági
következményektől való félelmük miatt
visszautasítani azt, akit szeretnek. .."

Azokban a konfliktusokban, melyek mai
társadalmunk körülményei között a csa-
ládban lezajlanak, nem egyáltalán a „csa-
ládi életközösség" válságát figyelhetjük
meg, hanem a család polgári vonásainak
válságát, melyek szükségképpen összeütkö-
zésbe kerülnek az életforma új lehetőségei-
vel, követelményeivel, adottságaival -
éppen a társadalom „kollektivizálódásá-
ból" fakadó - új erkölcsi normákkal, kö-
vetelményekkel, tartalommal. E konflik-
tusok tartalma tehát nem a „kollektivizá-
lódó társadalom" és a „családi életközös-
ség" ellentéte, összeütközése, hanem a csa-
ládon belüli - a családtagokban és a csa-
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ládtagok egymás közötti relációiban meg-
nyilvánuló - régi és új vonásak, régi és új
tartalom összeütközése. S miután a kétféle
tartalom között kibékíthetetlen ellentétek
feszülnek, az eredmény csakis az új tarta-
lom győzelmét jelentheti, mely a társada-
lom kollektív szervezetében gyökerezik.
A család változásának tartalmát és ten-
denciáját az emberek közötti megváltozott
viszonyok szabják meg és nem fordítva,
ahogy' Ferenczy gondolja. „A családi élet-
közösség oldódása maga után vonja a há-
zassági intézmény változását" - írja, s
mint lejjebb kiderül cikkéből, a szerelem,
a nemek közötti kapcsolatok változását is.

A mai család belső ellentmondásai nem
a nemek, vagy generációk szükségszerű
szembenállásában, ellentétében húzódnak
meg és jelentkeznek, hanem a régi és az
új erkölcsi tartalomban, az életmód, a csa-
ládi munkamegosztás, életszervezés régi és
új elemei, lehetőségei között.

Ferenczy a család differenciálódásáról
beszél, párhuzamos, de ellentétes előjelű
folyamatként a társadalom kollektivizáló-
dásával. Azt a lehetőséget, hogy a család
minden tagjának joga van a teljes értékű
életre, hogy adottak a feltételei és egyre
inkább kiteljesednek a lehetőségei a nők
gazdasági, társadalmi egyenlőségének a fér-
fiak mellett, hogy éppen a termelőeszközök
társadalmi tulajdonán felépülő, a közösség
szabályai szerint berendezett társadalom
az egyéniség kibontakozásának, kiteljese-
désének tág lehetőségeit teremti meg, hogy
a család S2ervezete és morális légköre nem
az elnyomáson alapszik - sem gazdasági,
sem morális, sem pedagógiai értelemben -,
nem lehet valamiféle invidualizálódó, a
szocialista társadalom kollektív lényegével
ellentétes folyamatnak minősíteni. Ferenczy
itt megint azonosítja a család múltból örö-
költ, polgári vonásait egyáltalán a család-
dal. Hiszen ez az, amit szétfeszítenek a
családon belül a szocialista társadalom
szabályai, lehetőségei. Az egyén családon
belül sem a polgári társadalom morális
lényege, morális alaptörvénye, az invidua-
lizmus törvényei szerint fejlődik az egyre
inkább kollektivizálódó társadalomban,
hanem e társadalom morális lényege, mo-
rális alaptörvénye, a kollektivizmus szabá-

lyai szerint, és éppen ezáitaí válik lehetővé
egyéniségének sokoldalú kibontakoztatása,
kiteljesedése. Ezért mondja Makarenko,
hogy a „család csak a szocialista társada-
lomban virulhat igazán, megszabadulva
mindattól az átoktól, melytől az egész em-
beriség és az egyén is megszabadul". A szo-
cialista társadalomban az egyén - tekintve,
hogy megszabadul a szabadságát korlátozó
tartalmaktól - nem kitörni igyekszik a csa-
ládból, mely itt „olyan természetes alap-
sejtje lesz a társadalomnak, ahol realizá-
lódik az emberi életöröm, ahová megnyu-
godni térnek az ember győzelmes erői, s
ahol él és növekszik az élet legfőbb örö-
me: a gyermek". Ami a gyermeknevelést
illeti, tegyük hozzá, hogy egyre nagyobb
és tökéletesebb társadalmi segítséggel. És
minden bizonnyal - ahogy cikkében egy-
helyütt Ferenczy is írja - „egyre boldogabb,
kulturáltabb kapcsolat"-ban szülők és gyer-
mekek között. A jövő felvázolása a család,
nevelés, lakóház kérdésében Ferenczy cik-
kében azonban zavaros képlet, nyugtala-
nító. A család, a szülők teljes egészében
mentesek itt gyermekeik nevelésétől, mert
a „felnövekvő nemzedék a számukra be-
rendezett saját világban (noha „egy fedél
alatt a szülőkkel" a „többezer fős közös-
ségben", a Kom.-koll.-ban) „kollektív szel-
lemben nevelődve válik felnőttkorára az
önálló lakással rendelkező szabad életre
alkalmassá". Vagyis itt nevelődnek a gyer-
mekek „csecsemőkoruktól általános okta-
tásuk befejezéséig". Eszerint szülők és
gyermekek csak a „kommunális" tevékeny-
ségük során találkoznak, kerülnek kapcso-
latba egymással. Sőt, ebben sem nagyon,
mert a gyermekek élete „saját külön vilá-
gukban zajlik le. És a szülők, a házastár-
sak is kommunális téren közelítenek egy-
máshoz, egyszersmind „a többezerfős" kö-
zösség tagjaiként, különben saját, „sérthe-
tetlen" lakosztályukban élik „szabad" éle-
tüket. Joggal merül fel itt az aggodalom,
hogy nem választjuk-e így nagyon is me-
reven külön a kommunizmus emberében
a magán- és közembert? A kommunizmus
embere sokkal inkább olyannak képzelhető
el, akit a szerelemben, a házasságban, a
családi életben, otthonában magasfokú tár-
sadalmi felelősség tölt el, akinek egyéni
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érdekeit, szükségleteit a közösség érdekei
motiválják elsősorban, aki átérzi és érti
azt a társadalmi felelősséget is, melyet
gyermekei nevelése jelent és azt teljes tár-
sadalmi felelősséggel végzi, ahogyan és
amennyiben az adott társadalmi körülmé-
nyek között szükséges és célszerű. „Ami-
lyen mértékben kollektivizálódik a társa-
dalom" - hogy Ferenczy kifejezésénél ma-
radjunk -, úgy közelít mind inkább az
egyéni és társadalmi érdek egymáshoz az
emberek felismerésében, gondolkodásában,
erkölcsi magatartásában is. S ez a folyamat
nem szünteti meg az egyéni érdeket, ellen-
kezőleg: mind magasabb fokon teszi lehe-
tővé a társadalmi érdektől motivált egyéni
érdek kielégítését.

Ferenczynél a jövő társadalmi nevelése
teljesen felmenti a szülőket a nevelés gond-
ja, felelőssége alól. S ehhez a nagyvonulú
koncepcióhoz a mában lévő „közelítés'-t
abban látja, hogy „a szülők alig érintkez-
nek gyermekükkel. Nagyon sok az olyan
család, ahol a gyermek kosztra-kvártélyra
hónap-, vagy évszámra a nagyszülőkhöz,
rokonokhoz van kiadva". Azt hiszem, ez
az érvelés nem meggyőző, sőt, inkább ri-
asztó. Az effajta „megoldás" éppen azért
jön létre ma még, mert a társadalmi meg-
oldás, segítség fejletlen, nem elegendő,
nem jut el mindenkihez (napközik száma,

színvonala, stb.). Ezek a jelenségek néni
alkalmasak arra, hogy a jövő pedagógiai
koncepcióját szemléltessük velük. Legfel-
jebb azt érzékeltetik, hogy a nők terme-
lésbe való bevonása megköveteli a gyer-
mekek nevelésében nyújtandó társadalmi
segítség hatékonyabb, teljesebb, tökélete-
sebb megvalósítását.

Ferenczy gondolatmenetével végül is
több vonatkozásban nem tudok egyetérteni.
A ma reális elemzése nélkül, a szocializ-
must építő társadalomban lezajló folyama-
tok felületes megítélése mellett mi a biz-
tosíték arra, hogy a felvázolt jövőbeli ese-
mény - vagy akár „séma" - alkalmas arra,
hogy abból visszafelé következtetve épít-
sünk a mában a jövőnek is megfelelően.
A monogán család, a családi otthon elvi
megszüntetéséhez nem nyújt elégséges elvi
alapot a monogán család osztálytársadal-
makból örökölt, társadalmilag túlélt vo-
násainak válsága. Pedig Ferenczynél ez a
gondolatmenet található és követhető nyo-
mon a Kom.-koll.-ban minden egyes csa-
ládtag, minden egyes felnőtt részére ki-
utalt „önálló, sérthetetlen" appartementek-
ben és a család tagjait kommunális szük-
ségleteik címén a „többezerfős" közösség-
ben feloldódó kommunális keretekben, va-
lamint a mindezzel megalapozott pedagó-
giai megoldásban is.

K. Balogh Magda

A mezőgazdasági gépek gazdaságos üzemeltetésének
szervezeti és műszaki problémái

(Az 1963. aug. 28—29-i országos ankét anyagából.)

Az előadó ismretette, hogy a termelő-
szövetkezetek meggyőződtek a gépesítés je-
lentőségéről és „különösen az 1957-es évtől
kezdődően, egyre több termelőszövetkezet
vásárolt erő- és munkagépeket:

1958-ban a termelőszövetkezetek tulaj-
donában 84 szántó, 130 univerzál, összesen
214 erőgép; 1959-ben 107 szántó és 206 uni-
verzál, összesen 313 erőgép; 1960-ban 208
szántó-, 296 univerzál-, összesen 504 erő-

gép; 1961-ben 342 szántó- és 577 univerzál-,
összesen 919 erőgép, 1962. év végén 609
szántó-, 850 univerzál-, összesen 1459 erő-
gép üzemelt".

Továbbá megállapította, hogy az erő-
gépek számszerű és minőségi fejlődését
nem követte a munkagéppark fejlődése.
Ennek következtében az erőgépek kihasz-
nálását nem lehetett megfelelően biztosí-
tani.
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„A termelőszövetkezetek nagy arányú
saját gépesítésével kettősség alakult ki a
tsz-ekbcn üzemeltetett mezőgazdasági erő-
és munkagépek tulajdonában. Jelenleg a
tanácsi szektorban üzemeltetett erőgépek
45%"a termelőszövetkezeti tulajdonban
van." Ez a kettősség problémákat okoz
a munka szervezésében, ellenőrzésében.

„1961-től kezdődően a termelőszövetke-
zetek sajáterős gépesítésének meggyorsítása
céljából egyes gépállomások teljes géppar-
kot, más gépállomások pedig egy-egy trak-
torosbrigádot adtak át a termelőszövetke-
zetnek."

így a túrkevei gépállomás teljes, illetve
más gépállomások gépparkjának részleges
eladásán keresztül 1961-ben teljes sajáterős
gépesítés alakult ki 9 termelőszövetkezet-
ben. A későbbiek során az elsők tapaszta-
latait figyelembevéve folytatódott a gép-
állomási gépek átvétele. Így 1962-ben át-
szervezésre került a kisújszállási, 1963-ban
pedig a karcagi gépállomás.

Több szempont figyelembevételével
Kasza elvtárs javasolta, hogy a tsz-ekben
meg kell gyorsítani a saját gépesítés alap-
feltételeinek biztosítását és ezen keresztül
a saját gépesítés kialakításának ütemét.

Az új beruházásokat koncentráltabban
kell elosztani, ugyanis, ahol „a géplétszám
elérte a 15-20 darabot, már érdemes az
üzemágat kiépíteni. Ennél a létszámnál
már ésszerű a főgépész beállítása, a trak-
toros brigádszervezet kialakítása, karban-
tartó műhely szervezése, üzemanyagkert
kiépítése, az adminisztrációs munkák meg-
szervezése. Ennél a géplétszámnál már le-
hetővé válik az ágazat közgazdasági és
üzemgazdasági elemzése is.

A géplétszám üzemen belüli meghatáro-
zásánál elmondotta, hogy annak „legegy-
szerűbb módja a termesztett növényféleség
gépi munka-igényének felmérése. A gép-
park meghatározásához azonban nem elég
a gépi munkaigény számszerű megállapí-

tása. Fel kell mérni a munka időbeni meg-
oszlását is . . . A mezőgazdaságban két fon-
tos munkacsúcs alakul ki. Egyik a nyári,
másik pedig az őszi betakarítás. Ezért a
gépparkot erre az időszakra kell méretezni,
figyelembevéve a munkák széthúzásának
lehetőségét az optimális időszakon belül".

Utána az előadó a nyilvántartás, az
üzemanyagellátás szervezéséről beszélt,
majd ismertette a tsz-ek géppark-üzemel-
tetésének eredményeit. „Az 1962. évben
végzett reprezentatív felmérések alapján 1
nh önköltsége termelőszövetkezetnél 67,29
forint. Ezen belül a szántó-traktorokra ju-
tó önköltség 72,10 Ft, az univerzál trakto-
rokra jutó önköltség pedig 63,70 Ft. A szán-
tó-traktorokon belül a legjobb önköltség
az Sz-100-as traktoroknál jelentkezik."

Ezekután az előadó rátért a gépjavítás
és karbantartás problémáira. Megállapí-
totta, hogy „A gépjavító mühelyek kapa-
citása és felszerelése nem tartott lépést
az erőgépek számszerű és konstrukciós fej-
lődésével". Szerszámgépellátottságuk cs
javítási technológiájuk az izzófejes trakto-
rok javítására épült. Ezért a modern diesel
üzemű erőgépek javításánál és karbantar-
tásánál ma már gondok jelentkeznek.

A karbantartás és javítás szervezésével
kapcsolatban azt javasolta, hogy az „erű-
gépek alvázait és az igényesebb munka-
gépeket javítsák a gépállomások, a moto-
rok javítását végezzék a gépjavító válla-
latok, a karbantartás végzésére pedig te-
remtsük meg a lehetőséget termelőszövet-
kezeteinknél. Fentiek szerint javasoljuk te-
hát körzeti gépjavító állomások, valamint
tsz-karbantartó műhelyek létesítését. A ter-
melőszövetkezetek részére mintegy 300 m*
alapterületű műhely felépítése látszik cél-
szerűnek".

Befejezésül Kasza elvtárs beszélt a bal-
esetvédelem és a társadalmi tulajdon vé-
delmének helyzetéről, fontosságáról és
módszereiről.

Kasza Béla

V i t a

A referátumokat és korreferátumokat az
ankét mindkét napján élénk vita követte.
Röviden szólunk a hozzászólásokban el-
hangzott javaslatokról.

Az erőgépellátás területén megemlítet-
ték, hogy most már törekedni kell táj-
egységenként, üzemenként a géppark tipi-
zálására. Be kell vezetni az egyöntetű nyil-
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Vántartást a tsz gépüzemre vonatkozóan.
Javasolták továbbá a gépesítéssel együtt
a tároló kapacitás növelését, valamint a
selejtezendő izzófejes erőgépek stabil meg-
hajtógépként való alkalmazását.

A hozzászólások a munkagépekkel kap-
csolatban alátámasztották az előadás során
elhangzott azon megállapítást, hogy a tsz-
ben kevés a munkagép. Helyes lenne hitelt
biztosítani nemcsak az erő-, hanem a mun-
kagépek vásárlására is. A munkagépek tar-
tósságának, anyagának, minőségének, kor-
rózióellenállóképességének kifogásolása
mellett felhívták a figyelmet a megfelelő
erőgépekkel való üzemeltetésre is, hogy
ezen keresztül a munkagépek használati
idejét növeljük.

A szakember-ellátottság javítása érdeké-
ben javasolták, hogy a gépállomásokon
dolgozó traktorosokat is tegyék a tsz-ek

anyagilag érdekeltté. Továbbá biztosítsák
a traktorosoknak és műhelymunkásoknak
a munkájuknak megfelelő szintű bérezést,
anyagilag tegyék érdekeltté az embereket
a kettős műszak alkalmazásában.

A hozzászólók helyeselték Kasza Béla
és Bánházi Gyula referátumaiban elhang-
zott javaslatot a gépjavítás és karbantartás
megszervezésére. Mészáros István főigaz-
gatóhelyettes ismertette, hogy a probléma
megoldására az FM-ben külön bizottság
alakult. Megkezdték a gépjavító állomások
gyorsütemű fejlesztését (pl. Szolnok, Kun-
szentmárton, Karcag).

A konferencia jellegének megfelelően
szó esett arról, hogy hogyan támogathatja
a Népfront a problémák megoldását. így
pl. munkaközösségek szervezése bizonyos
felmérésekre, az újítómozgalom felülvizs-
gálása az érintett területen.


