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Megjegyzések Ferenczy Károly „Életforma-
lakáskérdés" című tanulmányához

A címben megjelölt írás iránt megnyil-
vánuló széleskörű érdeklődés nagyon is
érthető, hiszen egyáltalán nem távoli pers-
pektíva az életforma lényeges változása s
az ehhez adaptálódó lakáskérdés. Ennek
az érdeklődésnek adott hangot a JÁSZ-
KUNSÁG hasábjain hozzászóló építész,
publicista, pedagógus, jogász, művészet-
történész s íme, most néhány mondattal az
orvos is.

Teszi ezt nemcsak azért, mert valahogy
lógia és demográfia berkeiben hivatalból
nem volna teljes a vita a biológia, a fizio-
jártas orvos véleménynyilvánítása nélkül.
Másrészt nem is volna helyes a biológiai,
élettani szempontokat figyelmen kívül
hagyni. Ez éppen olyan elhibázott dolog
lenne, mint - mondjuk - a témával szo-
rosan összefüggően, a nők emancipálása
tisztán társadalmi, vagy jogi meggondolá-
sok alapján. Senki sem türelmetlenebb a
nők emancipációjának gyakorlati megvaló-
sításával szemben, mint éppen az orvos,
aki legjobban tudja, hogy erről ma még
csak ott lehet beszélni, ahol a szociális,
kulturális feltételek adva vannak.

A nők teljes egyenjogúsítása azonban
anatómiai, fiziológiai, érzelmi okokból
megvalósíthatatlan. A nők pl. anatómiai
okokból nem tornázhatnak nyújtón; emlők
jük akadályozná őket. Sportteljesítményük
soha, semmilyen sportágban nem éri el a
férfiakét.

Nemi életüket a certa mater örök tör-
vénye mindig meg fogja különböztetni a
lényegesen felelőtlenebb
alapján álló férfiakétól.

páter incertus

A felszabadulás után, túlbuzgóságból
ezen anatómiai, fiziológiai, érzelmi kü-
lönbségekről megfeledkeztünk s azután
kellett jogszabályokkal leparancsolni a
nőket a traktorokról, mozdonyokról és
egyéb, nem női szervezetnek való munka-
helyekről.

Mindezek felül a nők élettani, érzelmi
alkatukból eredően nem is ambicionálják
a mechanikus egyenjogúsítást, mert az
nőiességük rovására menne, de amellett,
hogy részt követelnek maguknak a terme-
lésben, tudományban, művészetben, in-
kább szupernők, mint interszexuális egye-
dek akarnak lenni.

Nagyon kétséges, mennyire lenne adap-
tált az ismertetett KOM-KOLL a jövő
életformájához s egyáltalán a cikkben vá-
zolt életforma-elképzelésben mi a fantá-
zia és mi a realitás.

Egyáltalán, fog-e a monogám házasság
tartalmilag lényegesen változni? (A poly-
gám házasságról nem is lehet beszélni,
a promiszkuitásról pláne nem.)

A monogám házasság valószínűleg nem
sokat változik, csak a társadalmi, szociá-
lis és kulturális elmaradottságból szár-
mazó, elsősorban a nőt és gyermeket sújtó
hátrányok fognak a megváltozott társa-
dalmi szemlélet mellett kiküszöbölődni.
Az osztálytársadalom és a valláserkölcsi
konvenciók csökevényei megszűnését sen-
ki sem fogja sajnálni. Elég, ha arra gon-
dolunk, mennyire megoldatlan probléma
még ma is a tömeges szülés, mely az ese-
tek néhány százalékában kétségtelenül
mindkét szülő felelőtlenségéből származik
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ügyán, többségében azonban annak a meg-
aláztatásnak, kizsákmányolásnak, testi-
lelki gyötrelemnek, az egyéniség teljes
semmibevevésének a részjelensége, aminek
egyes családokban elsősorban az anya, de
az ilyen körülmények között világrahozott
gyermekek is ki vannak téve a többnyire
iszákos, immorális, aszociális apa részéről.
Az anya, bármenyire tönkreteszi is ez a
sors, gyermekei iránti felelősségből változ-
tatni rajta nem tud s a fogamzásgátlás,
vagy terhesség megszakítás sem rajta mú-
lik, így áll elő az a helyzet, hogy pl. Szol-
nok megyében az élveszületési arány (1963)
igen alacsony: 15%, de a születettek 25"(ra
6.-i}.-ik élőgyermek s ezek 80",(>-a kedve-
zőtlen szociális, higiénés és kulturális kö-
rülmények közé született. Cigány-népessé-
günk társadalmi felemelkedésének sem az
az útja, hogy élveszületési aránya Szolnok
megyében az össznépességre számított 15
ezrelékkel szemben 44%o.

Valószínűleg nem lesz olyan imbecill
házaspár sem, akinek - rosszul értelmezett
humánumból - 12 év alatt 10 gyermeke
születik, közülük 8 szellemileg, testileg de-
bilis s mind a 10 állami gondozásban van,
„neveltetésüket a társadalom vállalja".

De nem minden rossz, ami a múltból
maradt ránk. Vegyük csak az anya és a
gyermek helyzetét.

Az anyaság lényegét megváltoztatni
nem lehet és nem kell. Ez egyrészt bioló-
giai kategória, másrészt a Madonna ér-
zelmi, művészi élmény marad örökké. Az
anyaság biológiai, érzelmi hatásának meg-
változtatása semmilyen társadalmi formá-
ban nem várható. Az utódgondozás az
összes fejlettebb élőlény esetében a faj-
fenntartás ösztönének folytatása s ember-
nél amellett felemelő, nagy érzés.

Igaz ugyan, hogy magasabbrendű társa-
dalomban élő ember nem tűri, hogy a ter-
mészet erői vakon uralkodjanak felette,
egy asszonynak sincs 25-50 gyermeke, pe-
dig gestaciója ezt biológiailag lehetségessé
tenné. A társadalmi körülmények befo-
lyást gyakorolnak a családtervezésre a
szülő és a születendő gyermek érdekében,
de magát az anyaságot érdemileg ezek
sem befolyásolják, már csak azért sem,
mert.azt maguk az anyák sem vállalják.

Miért kellene rehabilitálni a régi úri
világból azt, hogy az anya csak megszüli
gyermekét, de már nem szoptatja, nem
neveli s legfeljebb időnként mutatja meg
neki a dajka. Pedig még ennek a csecse-
mőnek, vagy gyermeknek is előnyösebb a
helyzete, mint a Ferenczy-féle „saját kü-
lön világukat élő kicsinyeké".

A még oly gondos és szakképzett gon-
dozónő, vagy pedagógus vezette gyermek-
közösség sem pótolja a gyermeknek az
anyát. Ez közismert s elkerülhetetlenül a
kedélyi, érzelmi-élet elsivárodására vezet.
Minden gyermekorvos ismer eseteket,
amikor a hosszabb ideje kórházban vagy
otthonban tartott csecsemő kifogástalan
gondozási és táplálási körülmények között
sem fejlődik már, kedvetlenné, részvét-
lenné válik - hospitalizálódik -. Haza kell
adni, esetleges nyomorúságos körülmények
közé s otthon rövid idő alatt kivirul.

A családhoztartozás érzete nélküli, az
anyát nélkülöző nagyobbacska gyermek
érzelmi élete is igen szegényes lesz. Sok
felemelő, nagy érzést meg sem ismer, nem
él át s csak az érzelmeket kifejező szava-
kat tanulja meg, de tartalmukat már nem.
Úgy van ezzel, mint a színvak. Csak
fekete-fehér átmeneteket lát. A zöldet ő
is zöldnek mondja s a pirosat pirosnak,
mert megtanulta, hogy az általa ilyen vagy
olyan szürkének látott árnyalatot más
zöldnek, vagy pirosnak nevezi, de egy vi-
álgoszöld tavaszi rét pompáját, vagy a le-
nyugvó nap bíborának fennséges élményét
soha nem élte át.

Az anya nélküli nevelés hátrányait az
állattenyésztők is ismerik s műanyákkal
igyekeznek azt kiküszöbölni. A filogene-
tikailag magasabb fejlődési fokon álló
állatoknál pl. az emberszabású majmok-
nál ez már egyre kevésbé sikerül.

A Fcrcnczy-féle életforma elképzelés az
anyának még műanya szerepet sem szán,
hiszen az anya - úgylátszik - teljesen ab-
szurd módon gazdasági, társadalmi eman-
cipációja érdekében szoptatni sem fog s
gyermeke nevelésében, gondozásában sem
fog komoly részt kapni, még ha akar sem,
legfeljebb bármikor találkozhat vele. Vi-
szont a férfival egyenértékű tagja lesz a
kollektívának s a KOM-KOLL-ban saját
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külön lakrésze lesz, ahol zavartalanul,
egyedül pihenhet.

Mi van ebben felemelő? Melyik asz-
szony vágyik arra, hogy ilyen kollektív
egyén és individuum legyen egyszerre?

Egyébként a külön hálószobát már a
régi sznobok is kitalálták, de el is tűnt
a mai haladottabb életformával.

Az orvos azt gondolja, hogy a monogám
házasság mai formája csak annyiban vál-
tozik, hogy még nagyobb lesz a családi
közösséggel szembeni felelősségérzetnek az
öröme, eltűnik minden aszociális jelleg,
nem lesz iszákos, garázda, felelőtlen szülő,
nem lesz üres szólam, hogy a nő nem a
család rabszolgája. Nem lesz felelőtlenül
világrahozott gyermekek tömege.

Az orvos ma még nem tud nyilatkozni
abban, hogy KOM-KOLL, vagy SZOC-
KOLL, OTP kölcsönnel, vagy anélkül
lakástípusa felel-e majd meg a jövő élet-
formájának. Minden esetre, nem a néhány
évtizeddel ezelőtti kényelmetlen, nehéz-
kes, az asszonyt valóban a háztartás rab-
szolgájává tevő lakásforma a jövő pers-

pektívája. De ahogy fejlődött a társada-
lom, a technika, vele együtt fejlődött a
lakáskultúra is, és ez a társadalmi-techni-
kai fejlődés hozza magával az életforma
és lakáskultúra további fejlődését.

De miért teljesednék be azért a luci-
feri filozófia?

„ . . . A család s tulajdon
Lesz a világnak kettes mozgatója,
Melytől minden kéj s kín születni fog.
És a két eszme nő majd szüntelen,
Amíg belőle hon lesz és ipar,
Szülője minden nagynak és nemesnek,
És felfalója önnön gyermekének."
Egy mindenesetre biztos. A biológiai,

fiziológiai szempontokat a jövő életfor-
mája és lakástípusa alakításában figyel-
men kívül hagyni nem lehet. Az ember
által létrehozott technika az ember szebb,
boldogabb, gondtalanabb életét van hi»
vatva szolgálni és nem fordítva. Külön-
ben a Huxley-i technokrácia sivár pers-
pektívájával kellene szembenéznünk.

Dr. Lakatos Károly

Szerkesztőségünk a folyóirat 1963. évi 3. számában részieteket közölt Ferenczy
Károly: Életforma-lakáskérdés cítnü, a Valóság 196}. évi 2. számában megjelent tanul-
mányából. Tettük, ezt azért, mert úgy éreztük, hogy a címben felvetett mindkét téma
feltétlenül időszerű és érdeklődésre tarthat számot. Jól számítottunk. Az elmúlt 1 év
alatt újságíró és pedagógus, építész és jogász egyaránt hozzászólt a témához, de nem
hiányzott az orvos véleménye sem a vitából.

A hozzászólások mellett néhány orságosan ismert tény is azt bizonyítja, a kér-
déssel behatóan kell foglalkozni: vita folyik a sajtó hasábjain a változó életformáról,
Budapesten a megvalósulás felé halad az első üzemeltetett lakóház, a Legfelsőbb
Bíróság elvi döntésben szabályozta a válások kérdését és a szabályozás a válások
megkönnyítése irányába hat.

A szerkesztőség úgy látja, hogy a felvetett kérdésekről a vitát csak abbahagyni
lehet és nem lezárni. A vitában elhangzott vélemények alapján nem kristályosodott
ki, de nem is kristályosodhatott ki olyan álláspont, amely alapján dönteni lehetne
akár a kommunista életforma, akár ennek anyagi-műszaki keretét képező lakásforma
kérdésében. A vita, remélhetőleg egyre szélesebben, tovább fog gyűrűzni, egyre töb-
ben tartják majd fontosnak, az életforma-lakáskérdés problémájának tisztázását.

Ha a vita-cikkek sorozata segített felkelteni az érdeklődést és adott néhány tám-
pontot a vitához, úgy elértük, célunkat. A vitát tehát csak abbahagytuk és ez azt is
jelenti, hogy ha szükségét érezzük, később visszatérünk erre a témára.

A szerkesztőség.
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