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I. Bevezetée • . 

Mal= A polit 	gazda®tIgtan b9.rálatához " atoll  

vének előszavában a  ktvetkezűket ixja :. " g1.etiik "térsaclalm#►  

termelősében az emberek  megbatározott, oziikséppzers :, akai: . 

jratuktóZ filggetlen viszonyokba, termelési viszonyokba Wpm  
nek, amelyek nrgragi termeláerclik meghatározott fejlődési  
fökának falabaek szeg• E teraelóel viszonyok összessége  

103 . 0_ amelyem a jogi ée politikai felépitmény emelkedik ée . 
' 	 r 

amelyzielt 	atározott társadalmi tudatformák felelnek meg.  
Az  eaayagi (Slat termelési rr45d ja határozza meg a tér®ad:a1nl, : 

politikai é a eze11ea  életfolyaustat általában.. Item  .az err,  
berek tudata az, amely hanem  ellenkezőleg, térsa*►  

dslml. leit ial.t a z, amely tudatukat neghatározza. " 1  
A marxizmust megelőző ttiroedalomezeml.ólet, 	3mi  

felfö 	hivei az " erkölcs 	asabbrendii miive3.6i 	brat-  
ar$."lk©7va f'4 $ .t~,kik Marxnak  9 mage7.xal,iit..rá8ait . s2er intils az  

erk«3l:oa zagaeabbrendii világátál c3eak egy valami van 1e.;tál.  
volabb, ami nem  máe,  mint  az egysd©3rii gazdas ági érdek.  la~- 

Marx Engels  3 Válogatott Kavek I. köt• 339 old• Szikra 2949  



gedmőny ebben a kőrdáeben conk njnnyi volt, az e1őzt5 úl~~  

foglaltssa3. szemben, ,. amit ferőppen az idealists tdreada3 .-  

mi fel.fogelS haladóbb k€pviselEsi hirdeattek - hogy agazdaseigM 
 

tint elkülönült rőaz után következik nz etikum. Az erkvle;s. ►  

bel Ozármaz6 zetl ens 6get , mint kbvotelm6nyt, szembeeillig . 

tottá a gazdaság okozta 'nzóssel, az erk'viceai felebardti  

ozezotétot. podig a gazdasági konkurencia kimőlctlensőgővel..  
ctzemb eálláebál. nsak annyi fogadható el,  hogy  a gut,  

daeá; 6e az e:rh€3i.oes ővszázadokcazt korosztül vaal.ában. al.ent..  . 

rncanddsosan fejlődött *  Blomssősei során ticra arjca, a kOvetkcs« ►  

tetősre jutott,' liogy az őrzőkelt el,l.enteít bátterőben a tár-0  

sadaalmi ől.Qt különböző torUloteiOak a3.idegonedettsóge, o . 

de~ke~.toő~;i rea~szaro ~aaxződ~.~: meg« A gazdaság ős az orl~3á. ~Cs  .  
közÖtt mogl.ővő; az emberek tudatátől független valóságos  

ömaszafkaciOQ2et a látszatok ozbtte:várayQ fadte al:, ilzőrt e  

tdraadalvi joloaas6gek 	villigkőnt jelon.tok .mg , 60  

mint litezóleg kU3.bndl.lő rőazQk  más más aZvekre k't3teleztók  

az ctbert„ zzzwis mőrtőket követeltek ** Wen formában az, amp  

bor hal  mint a társadalmi termelős gazdasági eszköze, hol  

Mint a0 általános társadalmi arkölos hordozú jm jelenik meG•  

• Aanimizmce teirsadalozzík6pónek lőnyegővel £Ugg össze  

az a magalapftds, bogy a társadalmi tudat  vőgse saran a  

termelős akltaltinea törv6nyeibúl  vezethető  le. A társadalom  

szervee egőoz t  amelyben az ember9, tevőkenys6g Izülön.böze  t~l~ 

dalai, a társadalom anyagi, politikal, szcsoid.l.is ,c  iesol646  

giai őlete lzöl.cnöasen dthatjak egyzzIst.  

A gazdasági te:rmelősi folyamatok mindenekelőtt az  őar~► 
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dekek bonyolult és áttételes közvetitésével válnak cselek- 

vési programmá. A valóságos gazdasági . érdeket , különböző i" 

deológikus formák t jog, politikai, művészet, tudomány, er-
kölcs rejtik el. E formák közvetett értékeiben rejtőznek 
a valóságos érdekek. . 

II. A francia materialisták tanitása az érdek és az 
. 	 . 	. 

erkölcs kapesolataról. 

Az érdek és az erkölcs korrelációja a francia materia- 

listák filozófiai szellemi hagyatéka. A francia materitlis 

ták a társadalomra vonatkozó  tarvitásaikban küzdöttek az eme• 

beriség történelmének  idealista  teológiai felfogása ellen. 

Az emberi természetről szóló tanításaikban deterministák 
voltak, azt vallották, hogy minden emberi cselekvés oksági-
lag  meghatározott. Jóllehet az ember kiilsci_ erők ' és fizikai 
körülmények terméke, mégis viselnie kell a felelősséget 

mindazért, amit a tárcadalommal kapcsolatban tesz. Ra u-

gyanis az embernek felróják cselekedetét, ez annyit jelent, 

hogy a cselekedet megtörténtét valamely meghatározott sze- 
mélynek tulajdonitják, ezért az ember által elkövetett cse. 
lekedetek ezükségszerüsége nem zárja ki a felelősséget. A 

társadalom számára, elkövetett ártalmas cselekedet ártalmas 

marad akkor  is,  ha a s zükségs zerü törvények követ kentében 

követték el. ' 

A francia materialisták véleménye szerint az erkölcs- 

tant a tapasztalatra kell épiteni. Az embert a többi. érző 
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16nyt.ez hasonlóan, kizárólag az élvezetre i.remyulá ttiarek-  
vés és a  azQx'xcredóetvl valt'  viaszari.o.d6,a vezérli. nintbcav  
azonban az eztor 'basso ,tudja hQamllitant . a . kil1:tinbd zú dlve- 
zetalzat, how  ki.vEllaea$a k®ziatik a le5nragyobbakat, s arra  
.3;o képes :  hogy Oó3.okat ttizzön ki  dB  megv~t- 1.Qgasaa. ©s dliöze- ►  

.it, s ~i~meirs  lehetségesek a +ooelekedetekre vonatkozó ulap• 
vétő orailQai szabályok ®s fogalmak. Az embcrek nem tudnak  
magényasan élni,  társadalmat a.:i.kotraak, .  ® egyesil16 aiidtb6l.  
vi®zcny7ck 6o kötol.ea®égek azárcaznak. ,  Az ember,  akinek  
sztitw6ge van  rr;1©ok sogite6 ra a raga  roczar61. kbtelQa m6.-.  

soknak beazxIra, l+anni..- Igy jtin létre az általános érdek,  . 
anelyrt61 gtioz az egyéni. érdek. A . _belyesexa áe3xo.~`~4tt aze-  
mál a érdek ezükcsc~~ ~ zer' .  tn .* e=: a►, erlcdlcaioe :~ 

11e3.v6t iue 1715-3771 / feá.fooáedban az etika 	g o►l*.►  

adata amok  megállapitása, bogy  .mi.ly=  2eltéte3.ek között  .. 
1tapeao3.6#hat i3aezo a a ,oméiyeso érdek - az emberi vi► aolka-►  

&i$ E32LIksEgazE3rYi alapja wa  tir#áadal :ni, Órdekke1.. EfőzetC3l«  
nek almélot3. támasztit Jielváti:ue abban a lockos.al twi.táaban  
3el.te mog, amoly szerint az érzékletek: a tapasztalat  l'or•  
?deal. 	csak az egyén része egy nagyobb  egésznek, ba•  
nem a táxroadtalan is amal.yhez az egyén tartozik, 3.áneszerae  
e~ átlag6 közbpscignek, a népek egységes tárflada.].minak, . ai 

melyet ©r%d3.cai kötelékek fitznek egybe. A fiársndal.gmnalt  
ezt a ZeZgogi aátkel,l, alnpul verni  az  egész társadalmi 6..  
let teljes átalaki,tásához.  

A társadalom meglévő állapotát korántsem tartotta ooz-  
rónyixaök. Azonban  az eszményt nem  termr5azete® állapotban  
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látta, =Art a termó®zet 1eiaotetlenná tette az ember azáxsitr 

ra az eikulöanaii.t látesracist,, ás magmntatta, h©gy a =collude 

haszon ős elany az  alapja az 6®sa®rii agyüttálósnek. rölcst*. 

nöe haszQn arablkill az ember nem lehet  boldog '. A társadalmi 

ezeredős következtőbean >sea ke1l tenni, x+aáeokázt mind azt„ 

amit magunknak kivánuank, hogy ak is magtegyák ugyarazt őr. 

t i k., A társadalmi ozerződősből eredá kötoleseágek egyivac- 

min vanQtkoZnak ntixsdQnkire #  fUggQtlent.il atta, b,iaa as em» 

bori: tdreradalmm mely rászőhez tartoznak. LbbSl azaárraaztat• 

té2 az embersZoretf8tet ►  a 1"éezvát stb. mindenkire =lave  kci» 

zbs eldirását, s ezen elái.rdsok közös forrásának as igazad. 

gv* tartotta. 

AZ omberi cselekedetek igazi zaozgatáoreje a frramci 

materlaá.i ca't ák szerint az eg oi.zmns vagy sa zemáiyos árdak, al- 

az az  61vezetekre ős szenredásek elkexrüü.őeáres való törekvóss. 

Dines semmifő3.e sajátoe orkáloai őrzők, az arrrköl©sisá; a» 

lapja a tapasztalat. Amikor ugy tetozik, mintha az öx€abere» 

ket as iga,zadgra ős  aOra való törekváe vezőrelná, mindig 

UitUnik, bogy e td rerkvóa alapja a helyesen felfogott eee +► 

m6%s ü;tdetk. 

Nivel az  embert csakis egyesni, aíadek,e vezőrl.i: az or-  

Waco (is a  szoll.em kritártuma számára ooa.ak az á.ltaluk ho» 

zott hamzan i.ebet. Ez áppurly vonatkozik az saes emberre, 

mint a társadalomra ős az egész nápre • A társadalom azt 

tartja baacetlletesnek, igazságosnak ős erányQnnek t  aki hasz-

not hajt számára. . Társadalmi ártelQmb+en az er6zay a IOW  Ő.  

hajtásea, Ulu nin:ds:z, ami káros a tfxrsadalom számára. ni,nA. 
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den ()Elbert oselekedet méroőj6111 that basznot 4011 
tell:intents Brinek rogfololGon a törveinyhozás logfCbb fola• 
data rdszoritani a társadalom tagjatt, hoay o kritérium 
szorInt osolokedlenok, 6s foláldozzak a társado.lonnok O. 

ni őrzőseiket. 
fraszia materialist& oz ogyőni és 1130w:163i őrdes. 

kot, valmint ozek viszonyelt, kaposolatrit az olcoioó 
hoza tároadalmi =zeds mog2igyelőSőnek utjái. a, a polttiri 
társadalon kialakuldsának kozdotőn jőrőszt feudais társa-
dalmi viszonyok kiiztitt elomeztők, flés maglátásalk mosz-
sze °la= raztattak $ a társadalom orktilosőnek rogváltorta-
tilseit Littélt setiksőgosnek as egydni o közb'sscigi őrdok 
harsőnikus oast° alapján  az  olavult társadalmi viszonyok 
kazUtt. tSivvi ezen ellontmondets folo3.dristtizok olm6loti 
dolgozásúra rzőg ma voltak Tobesot, a felvázolt őrtőkos 
megillapitásaik ellonőro a társadalomra vonatkozó tardtd-
saikban idoalistak maradtak• 

1116 A marzizmus állásfoglolása az érdok trirsadalmi 
ogyaat szorepőr61, objektivittisdről ős törtZnol. 

misteral• 

Az drillek MOM a változatlan ombori torrhozet manigesz-
tuma. rorrősa a társ,admimt Struktura, tortaUtai törtőnol. 
miles veatoz6ak. Itisszával társadalom objektiv tőnyoz(li 

ős asubjektiv ombori osolokvős közt.Stti lam(41,V; ltIno. 

ozoisa 6rdek. Az objoktiv gazdazegi viszonyok, hbzöttilk 
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az alap kiiliinbazci texmel6ei viszonyai, ktilt3nbözű anwaFgi  
helyzetben lovú emberek kapcsolatai. A moghatetrQzatt gazda- 
egg/ hal yzatb Ől eahat ároz ott cr ael©kvci8i: módok, t Qnn9ivra lnk 
adódnak nz adott via zonyokban c41ő emberek g zcimárri . A tőkős.  
nek, ha kapitalista mivoltát fennakarja tartarai, eikoacill.-  
hatetlanal szüksége van  arra, hogy tunkaerőt vásároljon.. 

Ez a tőkésnek, mint kapitalistának alapvető őrdeke. A ter-
melőeszközöktől megosztott  

 . 
	munkásnak, hogy puszta uszta fi.ikai 

látét b
,
i~oo~ taaosa el kell adnia munkaerejét.. Ahhoz 

 

p ed ig r  

hogy a helyzeten gyökeresen változtassota, osztrilyhrarecrt  

kell tiri.vni€a. Be a munkás legelemibb érdeke. Agazdasíag3 vi. 
azon,yak. tehát, mint tartalmak az 6 rdeköls formájában pleat -. 
keznok. Az érdek nem  
trazés,hanem objektíve  adott  ős a v1ezonyc>k 	;megbata«  
x'ozatt, vagyis az eltérü helyzetben LENS  emberek érdekei  
is kö,i.öraböznek egymáet6l. Az  .őrdek ol.vaxa tendencia .4e3:1cwrü  

h. 6 - rú . ame 	:. z ob ek 	d 	zEtbül.. ered 's  
az .emberi cselekvős céliakéo:t rieldmi.k l'taft;. Természetesen  . 
más  kérdés az, hogy mennyire Qb jektiven tudja tükrözni az  

omborek tudata saját helyzetiiket, mennyire tudatosan iomme- 

rlk fel objektive adott érdekeiket. Az adott helyzetből  
fakadó érdekek fel nem ismerőse, vagy csak ca rbszbearai is-  
merőse képQzi nagyon sokszor a téves irányba forduló e m. '  

bari cselekvés i.smorQtolm;lati a3apját. 	 . 

A társadalmakban kialakult emberi viszonyok, ka;pcso.  
latok következtében 1,6trejött közas®égaek megjelennek  az 
egyenii3.és 6a játoe érdekei  is, amely  hol kevésbé, hol 3.c-►  

tetszős szerint megbatározhat6 oélk&  



nyQ;®eebb venewokban 	 az e3 közöao6gen 	em.  
berek óraekeitGl. Az 6rdek maga Jo 	 jell.ecti  

A killönböző j allegü ®rdek©k mQgkatar ozott viszonyban  €~~.~► 

nak ocymiasal. lay pó3dáu3: acazdaaegi c:rdek  hatozza  coc  
a politikai vagy agyób árdokot. tandem politikai harc vÚc•-  

s6 saron gazdasági árdekek klolácit6s68rt folyik. Az cube,.. 

rek, i1.7.etgo emberi közösstek oaolakv6 a© általában a 16- 
wages árdek,, vagy a közöoság álta:lónös árdekőn@k i3oolcd»  
].atdr,a ás 6rvönyeaitc sáre iránYulo  

and= fejlettebb társadalomban az emberek számtalan. 
kLilY3n.b€3zn 	osoparteidulása ic:tazik. ozórt a táraada-  

lomban aa őrráekok bonyolult szc3vev€snye található. Az ogyps 

emboli:nok  t  mint egyázsnek 	 árdQke, e3.es aao¢rban 
b io~.6 ~tai„ 1átPennt art áorlval  kapcsolatos w Llámil eg eltár 
ett31 az Qcyea embernek murit táreadalmi egynnek ogyőni 
árd©k,e, mely több az individuum órdott6nál, amennyiben sAa' , 
ca aal  foglalja azokat az órd.ekoket is, melyek az eiat% 
puszta. lótfenxrtartástin tu3 helyezkednek e3k, 

'A tóxeadalomban iov8 741115nböz3 kbz+3sstek árdeYei 
lönöaen az osztálytársadalmakban eltárnek,, sift alientótben  

Altnak ogyszdoaa3. s  ebba következik, bogy a tő,roadal.om a  
ktllönbözv közöostek ösazeiltk•.özá©6nek ez9,ntQrávó válik. A  

k:.11ö►nbtisG egymdoeaY ozesBbekerti1C közöao6gek nom egyenű.G 
jcl.euti:aógü embercsoportok. Bcy©tiek az emberek lőtfenntar. 
trásdtra ős meghatározott módon való 16tánek biztosittsaira  
iicfnyu.l6 t evókenya ős a oraza alakulnak ki, 3.lyonek a t:arsa-
d:a:lmi termalissi viszonyok, illetve az  osztályokkal biar6  



társadalomban szélesebben véve az osztályviszonyok adta 

közösségek. Más _közösségek az emberek létének egyes olda. 

laival függnek Össze, például egy adott szakma, foglalko-

zás, a nemzetiség közössége alapján kialakuló csoportok. 

Ismét 'más csoportok alakaltiak .k9. meghatározott .•peciális 

igények alapján, .'ilyenek például kulturális, világnézeti, 

eszmei társulás ok.  

A  kiilönböző .közösségek érdekösszeíitközései során dön- 

:tűnékÉ- legalábbis végső soron .. mindenkor az emberek léti 

fenntartásával kapcsolatos közösségi érdek bizonyul.' Az e- 

'gyes emberek  ugyan ugy, mint .a közösségek,: mindenekelőtt 

létérdekeiket 'törekszenek kielégiteni és ennek rendelik a» 

lá az egyéb érdekeik kielégitésóért folytatott harcukat, 

illetve ennek áldózzák fel, ha kell egyéb érdekeikből fa. 

kedd törekvéseiket. Az osztályok 100  akulása és létezése 

ide jén, tehát az osztályérdek az ámely meghatározó, amely 

ha esetenként végső 'soron is, de mindenképpen érvényest . 

A társadalom nem csupán kiilönböző közösségek érdeki 

összeittköz®gének szintere. Bilentmondis lehetséges az egy- 

es egyének ős saját közösségi érdekeik között is .. Az egy. 

es tőkés érdeke például á munkás kizsákmányolásának a ann . 

kaidő növelése utján végbemenő módjához az abszolut érték. 

többlet termelőséhez fűződik. Azonban az egész tökésosztály 

érdekében, és a munkásosztály harcainak eredményeként a tő. 

kés állam korlátozza a munkaidőt. Igy nyilvánvalóan ellent. 

mondás támad az egyes közösséghez, az ádott osztályhoz tar- 

toző tőkések egyéni érdeke ás közösségük vele nem teljesen 



egybeeső érdekei között. Különböző konfliktusok  alakulhat-

nak ki tehát az egyén és saját közössége között is. Az e 
gyén és saját közössége érdekeinek szembekerülésekor áll 

lábán a közösség a közössCi érdeknek rendeli alá az egyé- 

ni érdeket. Az egyén, ha egyáltalán fenn akar 'maradni, é s 

különiiéen, hogyha meghatározott társadalmi osztályhoz tar- 

tozó egyén akar máradni, kénytelen magát alárendelni sa- 
ját osztálya érdekeiből fakadó cselekvési normának. Az ér. 

dekek akár az egyéniek, akár a közösségek érdekeinek leg. 

küllönbözőbb formái - képezik az emberi cselekedetek mély®b 

ben fekvő objektiv alapját. 

Az emberek érdekeik kelégité lére meghatározott eljá-

rásokat alkalmaznak. Ezek az eljárások azonos érdekli embe-

reknél nagyvonósokban azonosak. Az eltérő viszonyokkal, te- 

hát különböző érdekekkel birő emberek pedig általában egy- 

mástél eltérően, sőt egymással ' elitétesen lépnek fel. Mi 

vel pedig a társadalmi élet erem egymástól elszigetelt egyé.. 

nek, hanem az objektiv viszonyok következtében akaratuktól 

függetlenül egymásra utalt embercsoportok kölcsönös kapeso- 

latón alapuló viszonyok összessége, a társadalmi élet az 

egymással érdekazonosságban, illetve érdekellentétben le- 

vő embercsoportok tevékenységének a terméke. 

A különböző érdekekkel biró embercsoportok céljaik elv► 

érése érdekében meghatározott viszonyokra lépnek egymással, 

vagy meghatározott viszonyokat kényszerítenek másokra ; kü- 

lönböző szervezeteket, intézményeket hoznak létre, külön- 

böző elképzeléseket alkotnak helyzetiekről és különféle esz- 
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mékkel próbálják megnyerni, vagy legaláLbis érdekeiknek 

megfelelően befolyásolni, illetve semlegesiteni a veliik  

szemben álló érdekekkél biró embercsoportokat. 

Ha a társadalmi élet alapvető jelenségeit megkivánjuk 

érteni fel kell tárni az  ezek mögött huzódö, ezeket kivél- 

tó érdekeket s ezek közül is a legdöntöbbet áz osztályér- 

dekeket. Minden  egyes jelenség értékelésekor annak elemzé' 

séből kell kiindulni, az kinek az érdeke. Mint Lenin írta 

Az  emberek  a politikában. mindig az ámitás és önámitás egy- 

tigyti áldozatai voltak és lesznek, amig meg  nem  tanulják azt , 

hogy akármely erkölcsi, ̀ va lisi, politikai és szociális fxá- . 

zis, nyilatkozat, igéret mögött felismerjék az egyik vagy 

a másik osztály érdekeit. ." 1  

Abból kiindulva, hogy az érdek az emberek tudatától 

függetlemil létezőtársadalmi termelési viszonyok terméke, 

megállapítható, hogy a történelem folyatván az egyéni és 

társadalmi érdekkel szoros kapcsolatban levő termelőerők 

fejlődése következtében megváltozott társadalmi viszonyok 

a történelem egyes szakaszaiban az érdeknek más ős más 	: 

tartalmat adtak. 

IV. Az érdek és á szükséglet a cselekvés inditéka. 

Az water morális értékének, minőségének leg jelentő. . 

sebb mozzanata, meghatározója a cselekvés, vagy bizonyos 

1. Lenin : Marx, Engels, marxizmus. 65-66.old.Szikra 1949 
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esetekben attól való tartózkodás. Végső soron az erkölcsi 

tudat és öntudat értelme az, hogy szabályozza a társadalmi 

és egyéni cselekvést, tehát mindkettő vonatkozásában be- 

töltse a mptivum szerepét. 

A cselekvés belső indítékainak fő formái a szükség-

letek és az érdekek. A szükségletek és az érdekek kelet-

kezési feltételeiket és tartalanokat illetően az ember és a 

társadalom tudatától ős akaratától függetlenek. Ebben is 

megnyilvánul többek között a szükségletek ős érdekek obi- 

jektivitása. Természetesen ezt az objektivitást nem lehet 

úgy értelmezni mintha a szükségletek és érdekek s zub j ek-

tum nélkül is léteznének. A szubjektum lehet egyes ember ; . 

egyél érdek, az egyén szükséglete, vagy valamely csoport, . 

osztály, társadalom közösségi érdek, a közösség Szükség-

lete A szükséglet és érdekmindig a. szubjektumnak a tár- 

sadalmi illetve a társadalom közvetítésével a természeti . 

környezethez való viszonyát fejezi ki. 

Lényegét tekintve sem a szükséglet sem az érdek ere- 

detileg nem kapcsolódik a tudatossághoz. Ez többek között 

azzal is indokolható, hogy valamely szükséglet és érdek 

lehet az ember számára fel nem ismert is. Azonban tulnyo• 

mó többségében az ember szükségletei ős érdekei felismer- 

tek. Ezek köre ős a felismerés mértéke a társadalomminden-

kari  fejlettségi fokától függ. A témakör szempontjából fon- 

tos megili  apitani, hogy a cselekvés motivumaként éppen a 

felismert szükséglet és érdek hat. 

Á szükséglet nem közvetlenül, . hanem csak az  érdeken 
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keresztül váltja ki a cselekvést. A felismert érdek nem  

más mint a szükséglet kielégitésére irányuló tudatos tö-  

rekvés, amelyet az jellemez, hogy az e mber felismeri- a  ki• 
eléöntéshez vezető tevékenységi módot s az egyén hozzá is  

fog ennek megvalósitásához differenciálja a lehetséges  

eszközöket, kiválasztja közülük a legmegfelelőbbet, célt  

tUz ki maga elé. Az érdek felismerési folyamata tehát egy  

utfal célkitüző folyamat is, amely mindig különböző akara-  

ti és érzelmi motivumokkal szövődik át. Az érdek felisme-  

résével eljutunk  arra a pontra, ahol a cselekvésnek a  
szubjektum oldaláról végbe kell mennie. Azért csak a azub-  

jektum oldaláról, mert valSban végbe megy-e vagy sem, s  

a kívánt eredménnyel jár-e ,, az végső soron az objektiv  

feltételektől függ.  

Tr. Az egoizmus és az altruizmus birálata.  

Az érdek viszonyának társadalmi haté. sa kérdésében a  

nem marxista etikai irányzatokban két ellentétes véglet-  

tel találkozunk, amelyeknek az alapjuk a társadalmi és  

egyéni érdek viszonyának az osztálytársadalom valóságos  

körülményeit vlsazatiikröző megoldás. Ez a két irányzat az  

egoizmus és az altruizmus.  

As egoizmus a magánérdek és a közérdek viszonyában a  

magánérdek prioritásának hangsulyozása a közérdekkel szem-  

ben. Az altruizmus viszont ugyan ebben a viszonylatban a  

" közérdek " elsődlegességét ismeri el a magánérdekkel szem- 
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ben. Risen egyoldalu irányzat megfogalmaződhat egyrőszt, 
valami általdnos jótókonys41, karesztőny felebartiti lose-
retet, vagy a lemondás, önfeláldozás elve  alapján,  más. 
rőszt a kizsdkiminyol6 állam őrdekeinek előtőrbe 
val, annak az elvont 't közjőt * b-irdető programjaNalapján. 

altruismusnak ezen megrwilvánuldsal a burzsodzia egylk 
eszköze arra s  b.?egr a szegőnyelaiek nyujtott megaLlső Sze. 
gőllyel* eileElzza kizstikmányol6 mivoltát ős ilymódon a dol. 
gozókat elvonja az osztályharetól. 

A kapitalista társadalem viazonyui között a burzsod 
egyőn 6rdelce magásakirdek formájában jelentkezik, vagyie a. 
lyan őrdek, ansly ceak a tbIbi argán ir.dekőnelt rovására 
valósithatő meg. 4 kapitalizmusban a valóságosnak nev ezett 
közőrdek nem mis t  mint az uralkodó oezt6.1y, a burzsodzia 
tagjai. magánőrdekeinelt köz6rdekk4nt va3A5 feltantetőse. A 
kapitalista állam az uralkod6 osztály tagjainak magűnőrde. 
loft ttinteti fel últaldnos őrdekkőnt, s ezzel egy kópzalt 
közösat valAságban nem lőtező őrdekeinek v6delmez6'3ekőnt 
14 fel a tdreadalem minden tagjával szemben. Kivel azon. 
ban az egősz osztályteireadalom nem lehet valóságoa közös. 
a6to  a burzseit állam ebben az esetben valőjában nem tees 
mást, mint egy osztály tagjainak, a tőkősek magánőrdekeit 
vtidelmezi. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a magántu-
lajdon vddeingre jogi, államhatalmi politikai ős erledlesi 
eszközök módozatának sollfőleségável rendelkezik ás ast al. 
kalmazza is. ravel a közőrdeknek a ungénőrdek az alapja, 
amely a kapitalizmus viszonyal között a magántulaj danced 
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vSBzbnyQk kifejeződése, ezért a közérdek - amely azonos a  
burzsoázia  kbzQrdek6vel tcinylegesen ösak akákar ős ott  
őrvényee€il ., amikor és ollo1 a buszeodz9ia osztályként all 
szemben tads osztályokkal, ela&orban a proletáriettuaeal: ős 
etiek Olen őrvényeea3..  	

o 	
. 

taint:i,qgy ez a közérdek 	teriil.etén valé sul  
moo fejez6dik mégpedig knpzelt érdekként  
fe1.ttinté'tv+a,, ugynnaldrer agazdaaági életben az egyőn  
vetl~~ magánember, a -enérdek kozdozája, igy lőtrojbxt  
a magánAlet és a kf3mé3,et, az erkklcae de a politika ellen.  

r t.etE;`~ ,  

<  

dm~t a 1.e~,a~takbál kit%inf.k a kapita~►zr~ta t~~ada3ar~. 

viszonyai között valóságos, a  társadalomban á.ltaltinosan  
érvényeeiii.6 közőrdelr61 nem beezélb.etUnk. VI6g a képzelt  

álta ~s nrdek is t3: magéztérdek sajátos kifejezésmédja. ►  

* Az egoizmue rilldepontja csak azt ae3.~ti, bogy a  rag ~~  ,  

6rt~ek k~zvetlen drtréu~reo~.té~ t annak kbzvatett őrvényenil.  
lőei médja fölő helyezik, ezt ismerve el ténylege~a ~z.. 

érdekként. Az altruizmus ennek afordltottja 'as egyaze-  

rtien Q, társadalmi 6rde~.c prioritásinak e1iLttBrése az ea&  

ael 6rdekckel ezemben,t  hanem  az  illuzőrikus általános érdek  
fetisizálása ős prioritásának megállapitáea a közvetlen ma .  

~ 

 
• 	• 	•  

g~árdekke~. szemben • . .ezért egoizar~ ~a €~z a~.t~~+ ea. 
 

ant a magetnérd:ek védelmezője, vagyis individualisms. * 1  

1. ick Jv z sef A   személyiség problémája és s zcci~%,,  a,  ta 
erkblce ~ ~:roadalmi Szále. 1964.6ri 

 

 1. szám  
f
7 y  '.i / 	 ` S. OÚi. C

i..l ,~ ._.-~ e  ♦ 

V19 hC ..-,^ 
 Y.)d !. 
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egoizmuet 6e az altruirauet ezt a It vőcletot 
marxiemue egyarőnt olutaeitja. A marxizmus álláspontjdt 
gyeset 3.eogyezerasitik őe a raceolatist ocy harroadik lehető« 
sősben látják t a tareadalrai ős ocycini 6rdek köUi egyiket 
som lchet a rtásikkal szetrben elsődlegesnek tokinteni. 
ezőrt ozerinttik 33.0101 fogadható el az az álláspont, mely see-
rint a marxieta etikdban  az  ocyőni őrdeket alá  kell rendel« 
ni a tarsadcarti őrdekn.ek. Es a folfociea szooialiatas tár-
sesdalombart a tő.zsadalmi igt egyőni őrdeltek kt3ztitti teijoe 
azonoesecot tőtelezi fel, amely azután elvezet ail orkölce 
feleelosesső i'Veadelii1OZ. 	egyőni ős táreadalmi őrdek tel.  
Joe egyboesőse ugyanie  az  ombereket Walden mordlie tőnyező 
Ifdzirotit600 nólkUl is a kivánatco tevőkanysőgi forradk felő 

irányttand. 
A szocialieta táreadalomban az egyőni ős társa.dalmi 

őrdek megváltozott viszonyának megőrtőeőhoz o  az őrdel‘ mpg- 
too tt t 	1 k 11 kiindulni A ezocialista tárca« 

dalem, B omit* viszonyait tfilaZzve a marxista etika nem a 
harmadik módon haladja tul az egoistals 60 az altruizmus el* 
laatőtőnek fololdását • 

VI. A ktizórdek 6e magánőrdek ösezehangjaak tUrvőnyszo« 
rile6ge a szocializmusbatu 

A 102;6%649k 6s- magánőrdek szembontillásának alapját kő« 
pet:64. a kapitalista táreadalmi viozonyok adta x.j0. őrtelMe« 
zős notivamai a ozocialista tároadalom viezonyal 103zititt meg« 



ezünik. Megteremtődik a minőségileg uj társadalmi és egyé+ 

ni érdek kialakulásának . ob jektiv alapja az által„ hogy a ., 

megezUnt magántulajdont felváltja a társadalmi tulaj don. 

A szocialista társadalom nem a régi értelemben vett magán 

és közérdek uj viszonyát teremti meg, hanem megsemmsit 

ezeket a társádalom és az egyén oldaláról egyaránt ' u j tar-.. 

talmat ad az érdeknek, ezen uj tartalmak között állapit ja 

meg a társadalmi érdek elsődlegességét. A az ocializmus vi- 

s zanyai között az egyéni érdek már mentesül a magánérdek 

formájátél. Az emberi szükségletek kielégitésének . nincs 

már olyan tendenciája,, amely más emberek érdekeinek megeem. 

nnisitéeére irányul, mert a ~szocializmus megteremti . a: szik- 

ségleteknek ehhez igazodó minőségét ás mennyiségét. A ma 

gérdek ilyen tartalmi megnyilvánua után a társadalmi 

érdek már nem egy osztály tagjaira jellemző magánérdekek 

összessége, amely azután - mint ahogy arról, .már előzőekben 
sző esett. osztályok feletti képzelt,, általános érdekké 

vőzik, hanem azokat a valóságos közösségi érdekeket foglal-

ja ja magába, amelyek egyre szélesebb körben a társadalom min.  

dtn tagjának érdekét jelentik, ás amelyeknek érvényesitése 

társadalmi szinten biztositéka az egyéni érdek beteljesülés-

lének. 
Az érdek ilyen természetű alakulási folyamata, a  pro.  

letárok egyéni érdekei és a proletáriátus osztályérdeke 

formájában már a kapitalizmusban megkezdődik. Ott azonban . 

mint a kapitalizmus megdöntésére irányuló társadalmi tett, . 

közvetieniil még csak negatívum, . a fenné 11ó elleni tiltako. .. 
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silts* a  pr+o3.®túrídtuQ val6etigoe ktizi30 ts egy6ni árdekek6nt  

nyílvdnui msg. A tdrsadaknt 6rdek mint  alt8lánoe 6rslek mőg  

stem 1. 6tpzik, de mint a holad6 osztály drdeke már megvan 6e  
hat.  A  tároadalmi 6s egyőni 6rdek lányege egys6giikben, a  
~t~>r~ttC3ts; 

 
levő iSsssxzbangbam van, 6ppen ess6rt a társadalmi 610  

az egy6ni 6rdek uj tartakss határozza meg a kett6 kbs>rsi3tti  
viszonyt  is , axslkor is e  viszony egyes6ge 6e összhangja 16tM  
rehossa asá as  a.lapot, amely biztas9.t6ka a tároadalmi 6rdek  
vai.6 sdgos e3scádlegess6g6raek, az egy6ni 6rdekb.eQ k6post• Ezt  

nem lehet vaIsonifőle altrtxis:3 ztlke.t:e elvnek az agyőni ó ac+s~ek-  
rn  val6 uniünd4anak tekinteni *  mert a társaialmi. 6rdek  
nem 	ogy6nt62. idegen vele  antagonisztikusan szem►bs9ná376  
6rdek, * mint az aoztellytársadalmakban * hanem  v6ep6 soron  
felt6tele =flak , bamp  m4rl den e mber ogyőzi érdeke ét meg+vt~5«  
{'JF,i~.jVn. Ez~ a t~.Y1Miai1~~ ördeknek egy6~. ~1'~ek 3s S+36 re 13,B  

d.Qloser az egyetlen biztosita arra *  hogy az ogyad  árdek  
társadalmi 'm6retekben megvaY6sulnasson.  

Az egyes  emberek eg.y6ni 6rdekeiAek tulburjáns€isát  a 
tbblbi egy6n roviloára, a társadalom ösak abban az ecetben  
aka,ddlyazhatja meg *  ha a társadalmi órdek elsbabs6g6nek  
elve  6s gyakorlata 6zv6nyesi3l. Es  azt jelenti, hocy a eze*  
eialista társadalom nom cask  a:tdrexsssieli magának  az egyeld  
6 zideket, hanem  magát  is  alárendeli a va16 Digros egyeat 6r-  

deknek abban az értelemben*  hogy a társadalmi 6rdek nos  
fejez ki  valam3, minden eaCn 6let6rdek6t61 idegen 6rdeket,  
hanem Cppeat azzal  megsgyizat a társadalmilag vaZ6bam  ~- 

tal43208 6rdek sz5:nt,j6n. Bszt mutatja s"s szooial.#.zms,ts 26  



elve • egy mindenkiért. mindefti egyért.  *~ 

A szoc:t;alizmas v3.mon,yai kötött ebjektive megvan a 1e•  

hetGsa:ge mnak _, hogy az egyéni érdek még egyesek esetében .. 

magard5rd .e%.ké váljon. 	magyaaea2hat$ ez it  A ezaeisliz. 
zrruaban megvannak még az awtö,lyák közötti kiilönbsdgek,  g~ 

gy€sntse:k megtaláihat6 az osstályjellegü wnkamegosstás ma.  

radvanyai. A szocialista társadalom elápitéeénEk jelecles  
gi. ozaka;eedban a terzss$lés adott fokán nem minden  reális  e~ 

szakséglet e3dgitheti; ki. Végtil M  de nem utcalsősors . 

ban azért isr  mart az emberek egyréssének tudatában az e+  

gy 

 

érdek tgg hosaszu ideig magatérdektiint jelentkezik 8  
~ bizonyos esetekben ez az egyén oselekvést3~en is realias  
l6151:k. 1,- ppen ezért a valéségoe társadalmi 	egyéni érdek  
Bas:sthangja alapján társadalmi érd,ekaek as els6dlegeseége . 

az 	érdekhez kelpest a szocialista 	és a politi.  
ka közvotitéséve1,., a szocialista erkölcs egyre n©vekv6  

d• 

repo mellett grvényestil. A szocialista al/3m léte tasrrséasass•  
tesen mva, is jelzi. . bogy m5g mQgvanaak az elidegenedés  b~r

.  

zonyos maradványai, azonban  szükségessége  nem az elidegene-
dés maradványainak egyik forztijaként, hanem az elidegenedés  
teljes 	ozlintetéeének eszközeként jelentkesnik.. lone* pes 
dig az as oka,. hogy a szocialista állam olyan társadalmi  
érdekeket kspv3,sQl.,  amelyek egészen közel kertilnek az  ±e•* 
gyéni érdekhee.  

A szocialista tairsadaltimbaxt ®ptiimEilis esetben 	meg-►  

l. As :MCP:XXIá. kongresszusa. 814. old. Kossuth 1962  



találjuk az árutermelő társadalomnak bizonyos jellegzetes ►-

ségeit. A fejlődés ismert tendenciáiból kiindulva már Marx 

hangoulyozta, hogy a szocialista társadalom nem saját alap• 
jóból fejlődik Ici, hanem a tőkés társadalombál éppenhogy 

keletkezik. Ebből a helyzetből adódik a társadalmi és e- 

gyón.i érdek értelmezésének eltorzitása, a közöttük levő 

összhang felismerésének elmulasztása. Az emberek tudatában 

hamisan tiikröződő szükséglet és érdek nyomán jön létre . az 

irreális szükséglet és vélt érdek, amely végeredményben a 

társadalmi ős egyéni érdek metafizikus magyarázatához ve- 

set. 	 . . 

A szektás - dogmatikus gyakorlatnak nem az a hibája s . 

hogy a társadalmi érdeknek az egyéni érdekkel szembeni  el-

sőségét hangaztat ja, hanem az, hogy a társadalmi érdek meg- 

valósitását az egyéni érdekek megvalósitása helyett meta ► 

fizikus módon kiiktatja. Az altruizmus vádja azért illet- 

heti ezt a gyakorlatot ás elm letet, mert a valóságos tár- 
sadalmi érdek helyett egy fetisizált , az egyéni érdekkel 

szembenálló, ezek fölött levő képzelt társadalmi érdeket 

konstruál. Ily mádon azután az áldozathozatal és önfelál. 

dozás követelményéből, - amelyek különleges . helyzetekben 

érvényesültek alapelv lett az egyén, a társadalom szám 
mára. Amennyire hibás a társadalmi érdek prioritásának 

egyoldalu hangoztatása ős ugyanakkor a társadalmi és egyé-

ni érdek szükségszerű összhangjának elhanyagolása, épp oly 

hibás az összhang és egység olyan egyoldalu hangsulyozása, 

amely tagadja a társadalmi érdek elsődlegességét. 
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Ezek uttin mezfocalmazhatőa teireada1mi 6rdek olsCdle-
geseődtzek bizonyitőkai 

1. Ha az ember ős a tarsadalom net k6t tind116 p62.ue, 
hallem ocymást kölc8nt3sen 2elt6te1ea oldalak i  nay az e-
cyőn.1. ős Wzössőoi őrdek earn ldbot eandat61 teljeoen ide-
gen. randkott6 társadalni oredetti do tartalmi acvakorlat. 
ban andkett6 az egyőnek tevőkan,ysőg6n kereaztill val6oul 
mag. 

2. Ha a társadalmat nem az egy(T34, ezdkaelet i  hanem 
mnka tartja beeze, ha a teiraadalom az  warm konlmit e-

gytinhez kőpost elsődloges i  icy a Wzass60. 6rdelmek io ol-
adleseenek kell learat az individuals 6rdeldge.1 szomen. 

5: Bs a szem6lyieőa tartalma az 6lottevőkerysőgnek 
egőez módjáVből eyed, gazdacelica ttiteadalmi viszonyainak 
tieezese6D5ben  rejlik, akkor az egyőn őrdeketrukturdatit net)* 
esak  az individuálts igőnyet i  banem iloa;os viszonyainak 
kiekvotelmőnyei. alakitják  ki..  13.0vothezőek6ppen a 6201251yloőg 
6rdeke az eaőni. 6o Waal:3606'rdekvis  zonyből teve;dik 130z- 

A hare 	merős do alkalmazás eta), az utőbbl 
ben, auditor országunkban - a szektás.dogmatiltne gyakorlat 
lektizdőnőnek eredzrőnyek6nt is - niivekodett a 361614 vacyis 
az ogyőn anyagi viszonyaira a sr-eoializmus tőroadalmit 6r. 
dokoinok moeva16ault1si falyamata kazvetleral pozitiv battle. 
sal van, gyakran talilkozunk olyan felfoosal i  amply Doe-
%glut az ecydni j616t atIvoked6s6vel term5ozetszeraen vele 
jár blzonyos kispolcári individualista masatarttls• LZsok 
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szerint a J3s ©©f,alizmusnak az általános jÓl8t m®gtEaremt6tiG-  
re irányuld alapvető t6tel6ből az kt34ot%ezik, hogy a  szc+-  

eiaiizmusea3 összeegyeztethető a gyiljtóa dlete€iid me1d-  

ees; ag7t4tós ezouved4Yye, s ez egyáltalán  nem  t iíltrcis p©1-  . 
gúr~. w  ttispe~lgári mentalitást. 	 . 

Nsint3ka gyakorlat eitó r a  marzi.zmus fatal  kdpvi.solt  

$elfogáQtE7l. Az egyd73i jdl(.t növe36s6nek feladata akkor  

van összhangban a `szo©2,a].izmus elveivel, ha nem  liarti7. el~ 

1.entQtbe a  tgrsada3rnl gazdasági 6rdekkol., ha a  szocialista  

dpitde feladatainak megvalísitú®ára ösztönöz. A sziikagle.  

ten tuli felhalmozás ezenv©dQ1y+e, F  következóskópp©n az 41et  

dn06114 #fdtele, azonban at  jelzi, hogY az egydni 6r+dek  

mix' a magándrdBk formSJát ö3ti., bogy  az Qgy6ni órdek föld  

kQr4it4dik a társadalminak.  

VII.  Az  6rdek 	öntu • az órdek tuoati. 	"ződ6se.  

A szocialista forradalom folyamatúban a marxizmus  

leninizmus +e1ndl.et6t 1 azoic ~ 	
.  

~ 	gyal~e~~rlat ismerezo ~~.~ raar  

a marxizmus klasszikusai rámutattak arara ,  hogy a ezAOias.  

lista társadalom fe3:npit6s6ben aa öntudat  ős a lelkesedbe  

a dolgozók rdszóről a várható oredmdnyeknok csak egyik  

bi.z.toait6ka• Az  slmólet helt,vosoágcit a szocializmust ápitő  

orazeigok gyakorlatában a tónyeks bizozxyitjúk. Bazánkbs,n. aZ  

1956-os  ellenforradalmi eaemdnye2r kiváltásának egyik  U.  

nyegoa oka  az volt, hogy az .ötvenes dvek 0loj6n az  Untu.  

dat %s az anyagi órdekceitsdg azembeállntúsa központilag  
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irányitott - bizonyos vonatkozásokban elrejtve jeloaatkLoz6 
politikai koncepcióként ozerepalt, ami  abban  nyilvánult 
meet  bogy a eooeial.izmua 6pitócaável em'att járá által.dnoa 
jvlótet ós annak növekedősét beldtkatú távol. eágon kival 
helyezték. A történelem de asz0cializmuet ópitv országok 
gyakorlata bebizonyitotta, hogy a kezdeti iaezakban amf:. 
kor az eszmei eirdekoá.t®dg fe3iameróaQ az élóző társac.alon- 
ből hozott ideológia káros batása k.dve'tknzt6ben m#,ig ram 

álta3.daos, csak az .álenjár<3 réteg tulajdonsága ;. as  . cint*.  
dat és  á lelkosadáa lanyhulása miatt s szocializmus ópi.tó- 
amok folyamatában keletkezett rést óppQn az anyagi őrde» 
kaltsvggel, kelll. kitölteni. 2c,reonek bizonyult az afalrfo- ► 

ads ' . hogy az . eg3rón El e a társa3al.6J121 jó 16tónek növekedőse 
az öntudat rovására megy. . 

A marxizmus  ralepvet 6 kérdése társadalmi vcne;tkozás- 

ban. a  lót 45 a tudat viszonya. ravel: az 6rc3ek tarsadm3z3i 

viazanyakb6l, ered, ezért az egyéni ós társadalmi órdek tu g  

daft  tUkrc3ződérse szintón alapvetcl kérdás, a tudat ebben az 

értelemben is  a  lót tudata. Az a törekvés,  azely az egyén 

jdlótónek növelésére irányul ugy, bogy as egyén képeear:e- 
nek teljes felhasználásával dolgozik, 6s munkája szerint 
r6szeeedik az anyagi javakből, - a szocialistatársadalmat 
erCsiti akkor is, ha tudata az  egyén érdekének folimmorá•» 
sót tartalmazza, az egyén tudata csak az eglrón; lét őnek tug 
flinta. 

Annak elfogadása cis  poz it iv drtékoló ne, hogy  az ogy6» 
ni  őrdek felianerőae ós tudatosulása eredményes ao1Mkta mel- 
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iett társadarn3t erőa3.ti., emrenes ii.rsngt mutat aeon ,az 
iltUn •, amolyen az egyán eljut a társadalmi ®rdek felioaerv-  

. 	 . 	 . 	 . 

&6$ ~~*„s tudatfo2ZHéliiara irányuló .  erEif®;3zitÓsek, as agitit±  
oins do felvilágoaitÓ munka, az 	453. érzelmi neve160: 
ter-4'r own az utoa~  • biztc~eitl~at ja a ti~e~

r
tást,,. az .  es~amei  

~rdeZ~~.tság bizor~bs fa~ra eljutott eg~r~nek ' az~A~  alw 
 ,  

i=dcl n'aiveked®sét•  

~ gazdas 	 társadalmi drdezt:  
tior3goftiogieeg, a• mor41is . tónyezők  

  

lapflavl ~áBa. ~p jai~ 

~~t~nt3sen~aC~lia k ~rd~se,• mivel napirendre. 	a~ 

 

p:  

gazdasig irdnytt® mechanizmusának reformja; . 14 int6zked6s.i 
tarter abbál a vitathatatlan tényből fQgalmazvdtak  ~gs 
hegy  a népgasdastig .irdnyitö resdszer6nek ,rnegváltoztatdstit•;  

attzocia.li.zr~s ~ + it~sében r~indeaa  terü~.eten eddi e3.6rt  e=. .__     

tetts5k  ez11ss§ zsó« ;  Bea pedig a fiorrze36sben:  
len.tlrnza elá.entmondáaQk sziikm6gszer,4 negeziintetósáffi®k • k4ny 
szorekdnt ,j+elentkexő teendGIrcil vaai szcí,, acelynek egyik i= 
gen goatee  v®natáoosdsá a teirsa3da'azmi tudat teriilot .~n. , ~,z . ~- 

talAzzos noídli:s drták sZimirona7:ának csökkenőse•  . 
Avúrhatú eredan6ayeket ,  nohQz lame körvonalazni, : 

do  az bizonyos, hogy a ki®airietek az anyagi 43zttixaz6s hw=  
t6Ízznyabb f4ratizak irdakyu2nak: A reformot  
e6ltudatosabban i3.lít ják a szocialista tervgazdálkodds  
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szolgálatába az áru és pénzviszonyokból adódó lehetősége. 
ket. 

A reform bevezetésével kapca olat os  állásfoglalás ok 
különbezőek. Az ellenzéknek kialakult egy morális tényező* 
ket hangoztató csoportja, mondván : a haszonszerzés, . á kif• 

l önböző érdekek szembeállitása, az árakkal való - manipuláció. 

nem lehet a szocializmus épitéséxaek módszere. Ellenkezésük 

lényege +  hogy az áru és pénzviszonyok szélesebb körfix fel. 

használása növeli a dolgok uralmát az ember felett, . az e.  
gyéni ás társadalmi érdek összhangjának eddigi fe jl©dá sé-. 

ben törés áll be, majd az egyéni a társadalmi fölé kerep;• ► 

dik, növeli a különböző luxus cikkek beszerzésére törekvő 

kispolgárok számát. Amint érzékelhető az ellenzék a . 
 szoci 

alista gazdasági alapon sók fáradozással megteremtett er.. 

kölesi értékek várható csökkenése miatt aggodalmaskodik. 

Tilágitsuk meg a kérdés . objektiv oldalát, aramál is 

. inkább, mert  az  irányi tó mechanizmus reformját mindenek'  
előtt nem morális meggondolások indokolják. A Magyar Szo- 
cialista Munkáspárt IX.. kongresszusa az e1Trn i  t évek gázdac. 
sági. eredményeit értékelve megállapitotta a  A ICözpont± Bi• 

zottság a beszámolási időszakban átfogóan kritikailag ele-

mezte gazdasági fejlődésünket. Ez a vizsgálat is megmutat-

ta népgazdaságunk életerős alapjait, az . elért nagyarányu 

fejlődést, ugyanakkor komoly fogyatékosságokat is feltárt. 

A gazdasági munka főbb fogyatékosságai abban  foglalhatók 

össze, hogy az ország rendelkezésére álló erőforrások ki. 

használás ának hatékonysága elmaradt a lehetőségektől. Gaz. 



dasági nbvekedásUnk Uteme a korábbi 6vekhez képest lassub-, 
bodott, A termelGoszközök kihasZnálása az ipari a mező» 
gazdasági tizemskbennem volt kielégit6. Pontos gazdasági 
dgazatok fejlődésót gátolta, ho gy a tormelás növekedés& 
vol no tartott 16p4st a tárolás, a feldclgozás 60 a sail-
litás. Snook következt6benkomoly kdrok Ueletkeztek. Es 
ránntatott tárvező munkdnk komoly fogyatákosstiedras / AS 
ártéke16aből kitUnik, bogy a nópgazdaság objektiv szilkago 
letei : a szocialista tervgazdálkodds hatékonysága s  a tor.. 
mc;111 kapacitás jelenta növelése t  az ólotszinvonal emeló. 
se a fejlett tőkésországokkal való oredményes verseny rum. 
galmasabb e  hajl6konyabb, dinamikusabb gazdasági mechnniza. 
must foltótelez. 

A t6ma szempontjdból Teltétlenla figyelmet iganyel a 
kolliztők lehetőscige. Kétségtelen, boa a magántulajdon 
hosszu évezredes tört6nelme során az individualisztikuS 
scemlólotmód beidegz3d6se saute az ember második természe. 

to lett .  Et a pszichózis a tulajdonosi osztályoknál orőtel-
josebb, hatása azonban a kizsákmányolt osztályoknál sem le-
becstilondő, A szocialista tulajdonviszonyok 6rz6kolhotő je-
lenta törtánelmi változásokat okortak, Azok a kereszt& 

lyok, arelyek dtólt6k a felszabadulds 41mény6t, scam:Aye.. 
pen ismert6k a tőkóst, ős a tek6s vezetés anden jellomző. 
gt, jobban órzékolik a tulajdonviszonYok megváltozott jelo,  

legét. Baez 6v alatt azonban a társadalomjelenta dtr6tegw 

14 =MP,. U. kongresszusa 36 Old. Kossuth 1964 



s,6dé8en ment keresztáil. IIj rotegek, korosztályok áramlot-

tak: a tormeld®be. Ha ezek törtónelmi 6106nymnyaggal, ex#
.. 

nek követkozt6ben órzelmi tartalommal mem is  rendelkeznek,  

a 

 

szocialista tulajdonviszonyok körULmónyei között az  e~ 

gydn 63 a közcieBó.g 6rdekc;ben v6gzett maxkáju;k során, as u-►.  

jabb ős ujabb tapasztalatok hatására aaegez3láadult, Mato-  

suit, szocialista társadalmi tulajd:anod4, mivoltuk drzőee.  

A változás as  előbbiek ős az utóbbiak asetőben egyaránt a  

tudatoOsdg ilyen vagy olyan fokán mindenkóppen nyomot haw . 

• 

gyott•  

Az anyagi  őrtők csak a javak  általános bősdge esetén  

lesz az ember számára 1.74sodlagös.. A gazdasági irdnyitás  

reformjának 	oólkitUzóae a  társadalom állandóan növekvcr  

anyagi szUksdel.eteinek kiQ].ágitáse, az anyagi  c:rtőkek óe  

javak termelőse utján. Ha az ogyőn azt látja, bogy a bore* 
  

zetett intc:zkedősek nyomán növekszik a megtermelt javak  

mennyi sőge, az ól etm zizavonal, akkor nem kelnek óletre ko-

rábbi előitóletei, hanem  as   etT,vóni . ós fáarea,dalmi órde a.  

1~ ,~„eá . . a szocialista tulajdon bssznőpi  j c~tle~ 

gdnek tudata erősödik meg benne, 	 . 

A kórdóst termóosetoaen vaglegesen csak a gyakorlat  

döntheti el, A ko13:t.zi6k ].eb.etCsőge evarathozásban való.  

ban erateljesebb. Az ii:aemek na ~,7yoLb 3ehotőaógei koreazteza- ►  

hetik a fogyasztók drdekeit,  -az össztársadalmi eirdeket.  

Rendkiviil fontos feladat lesz azoknak a gaadamági ös2tun•  

zőknek a ká.ax.akitága, amelyek az (wón ördeke, 'as Uzem  

munkája á.s fejlődőse,  e, társadalom órdeke  közötti 44)08 00  
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latok esetleges lazulásának tendenciáit ellensulyozzák. 

Mindenek előtt figyelemmel kell lenni  a következőkre 

1. A foganatositott, intézkedések oaak akkor lesznek 

eredményesek, ha a dolgozó kollektivák 	az ad- 

dig nél 

 

közvetlenebbül és nagyobb mértékben élvezhetik a. 

tervszerit. és jö gazdálkodás előnyét, ellenkező esetben a 

hátrányos követkézmények serkentő hatba érvÉnyestljön. 

2. A dolgozók egyéni érdekeltsége jelentős befolyást 

kell. bogy gyakoroljon a  termelés fejlődésére. A k iiekt .va 

és az egyén érdekének összhangja a személyi jövedelem _ 

növekedését eredményezze. 

3. A népgazdaság jelenlegi helyzetében a fejlődés .  

nagy  tartalékát képezi a dolgozók mankaere jének, fiaké'- 

pességének jobb hasznositása, aminek egyik feltétele, hogy 

lényegesen jobb munkával lényegesen több jövedelemhez Te-

kiessen hozzájutni. 

• 

iIC. Az anyagi érdekeltség közvet itő szerepe a társa- 

dalmi ős egyéni érdek között. 

Az. érdekeltségnek mint általános fogalomnak számos 

vonatkozásától eltekintve, egy adott időszak feladatainak 

meghatározásánál, az anyagi és eszmei érdekeltség mindig 

döntő  tényező. Lapjainkban a szocializmus épitésében az 

anyagi érdekeltség .. amint azt az előzőekben felvázoltak 

is mutatják - elc` rbe került, a társadalmi , és ';egyéni ér- 

dek közötti közvetítő szerepe sem most , sem  a jövőben nem 



30' 

vitatható.  
Amint as anyagi tdvvkenyságben az egyán áo a táráiadam•  

lom dialektikus egységet Wipes, ugyattimi dialektikus eg.Y-  
s6get kőpesnek az .egyQn 63 a társadalom" 6rdekei #a. Itnyto.  

6rdekeken azokat a cselekvős inditó gkaivá tett objek-  
tive e szlikacises követelmőnyeket ős szükségleteket É3rt jilk,  

aaMa3yek as agy6n' ős a társadalom gazdasági vonatkozásai-
bal és . ° termsú6 tevákenyec:gQb61 adódnak cis a  oeelekvi e1 ►  

rányát megbatározzák.  
A szocialista tervgazdaság  állandó 'feji.6déeben' van.  

0áa ja asÁ emberek 6letéXlé3c szisztematikus javai.táaa, az  @» 

gősz nőpgaEdasdg táraadalmi munkájának eptiffiálitn  ~aths~ sx.~ 

,.  r sa de a termelős szakadatian niivelőse m6rt6k6bexa. A " 
d.elgesae3c erőtel:jesen rőezt vesznek a gazdaság tervezéa6*+  
ben  ős ve zetősQben,,. a társadalmi d s ogyűzi árdelm.ek asu+.  
cializmusban elvileg zmadott öaszhaugjának az alapján.  

Az, hogy az anyagi nrdekeltedg közvotit a táraadal~  

ini 6e" eg,tőni őrdek köebtt, l6trehoszsa reális bpszaha,ngju.» ..  

kat, ezzel bat6ko:bnyá teszi a társadalrr#i t örv6ny®k,et. Ki-
magasló szerepe azonban a aaoeialista társadalom össsrerá-  

szerőben csak akkor vezet aredmőnyre, ha a szocialista  ál-  

lam figyelembe veszi ds elvkőnt alkalmazza.  
A gazdasági ' eme]Sk Wart rendszere a xőpgazdaság ter-  

vezőse 6s vezetőse uj gazdasági rendazarc:nek a m®gja, n6i-  

kale elrejtve marad a táreadalm9, ős egyóni, 6rdekek egyező•  
se ős nos velik a szocialista fejlődős hajtáerej6v6,...A  
gazdasági eszml6k hatőkony alkalmazása teszi 2e3i©t4vd as  
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collie ember anyagi  tevákenye6gőben w  a ®.z oeialiata tfirea-  
dalom awagi áletfol,yamatesiak tUrv.őnys zorilságain taintinri-  
on is  0, az c:rdekelts6g kifejezqdősát r  hogy a termlLerr;k# . 

6e ati ezekn.ek megfelelő Bz©e idlie formikat tovább fej3csz. ► 

nze. 	awes  ember annyira  tudatooan reaiizt:24a ocelot 	a 
t  éirvárqa zer'=c~6geket mennyire betQkintó de van az ob j aktiv  
tUrvőnyezarLiságek htatástinok f olyariatába i akár empirikus, 
akár tudományos alapon,  

teral s2eti. a tdreadalmi tUrvőnyek feletti urcals<iab  
az az  őrdekel.ts3ág biztosit ja, amely a trinkavágzáodvel  a•. 

Y 	' 

dat táraaQalm, illetve az ewes ember  szeir.kixa.  ; 	 . 

~ ‘ gazclas , 6rdeite3tsaős ktisvetitáse az agyőni  6® tóra 
ssacla,lmi árdok kt$zött, eglnattal biztooitja az e wes ember.  , 
aXiléinbi5Z6 kclil.ektiVák, osztályok 	rőtegek árdQbeinok  
ogyssrgát o  cooly  az objektiv gazdastig:HY tpartt6n.yek hateisanak  

felisrsser6sőbon ős a termalúsi tevőkonysőg ni3volásőben ogy.  
fl6gesen hatá társadalmi hajtőerőt jec1cnt. Az anyagi őrdes►  

kaltság ezen l.bnyegos dsmzeffigg6©eib61 •kiindulva b cualtnp. 
 

zbdtak meg azok a tervezett  intázkad6sgk, aneI„Tdk a s38o=,.,  
oia.1.ista gtazdastig irárs.yl,tá ranr%ozorőnek reformját fejezik,.  

ki.. Az  a It'zir;al3.mány  f  how a scocial.iatfl tárpadalom 1111=86..  
an a  =mails  ás fejlótlás állapotában van,  mOval hozza az  
egyőn9. 613 tair®aslaln$ árdek tisszhang jában esetleg bokiivet,  
kC3$E3tt l.azul.tiook Iaol.yretillá:tásának azt4:oáges3si~gőt• A  Qse..„  
l.Qksr6s inrlitálkat az Qgyán ős  a tárea.d€4om 6rdekáben  

vánulxiak mea t  annak irányát a szocialista tároada3.om 293.  
ZGdósi áll.a~rotátál filag6 egyőni áo táraada3ml. k3vetolcrő• 
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nyak, a  szükségletek ,  határozzák meg. A sziikségletek minél  
teljesebb kielégítése érdekében az anyagi érdekeltség köz•  

vetítő szerepét a társadalmi és egyéni érdek között a szo-  
c ializmué viszonyaiban fokozottabban fel kell használni.  

A szocializmus alapjai lerakásának korszakában az  a- 

nyagi érdekeltség e korszaknak megfelelően hat. A szocia-

lista állam politikája, a szocialista társadalom érdekei•  
nek alárendeli azökat a külön érdekeket, amelyek az egyeze•  

~ árutermelésből ás a magánkapitalizmus maradványa,íbcil a.  
d8dnak. A társadalmi tulajdon megléte, a gazdaság  sz o ciao  

lista szektorinak hatékony volta tehát kizárja az.anyagi  

érdekeltség eltorzulásának lehet őségeitr továbbá gátat vet  

a kizsákmányoláe.tendenciáinak érvényesülése elé.  

A szocializmus történelmi feltételbi között a szocia-  

lista társadalom mozgásának és fejlődésének t örvénys zerü-  

ségei csak akkor válnak hatékonnyá, ha á társadalom és az  

egyén tudatában van e törvényszerüségnek, ha felLsmeri d  

társadalom érdekeit, eselekedeteiben attól irányita.tja ma-  

gáti► A társadalom érdekeit ugy kell ormányozni, hogy ezek  

az érdekek a társadalmi történés egységes hajtőerői legye-  

nek. Ezt a feladatót töltik be a gazdasági: emelők, mélyek•  

nek segitségével az egyéni érdekek összeolvadnak a közös-  

ségiekkel, továbbá az osztályérdekekkel ás ezáltal a tár-  

sadalmi érdekekkel. Valamennyi egyén cselekvését a társa-  

dalmi törvények optimális hatására irá*.yitják. A szocialis-
ta állam tudatosan alkalmazott gazdasági emelők rendszeré-

nek• az értelme az, hogy "létrehozza a cselekvés egységét,  
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elérje az egyéni as  társadalmi tevékenység maximális ha 

tásfokát. Igy hat 'az anyagi érdekeltség közvetitőleg a ter . 

melésben az objektiv gazdasdgi törvények és a tudatos tevé. 

kenység között. 	. 

X. Az erkölcs idealista és marxista értelmezése. 

Nem lehet elégé; . hangsulyozni napj aiikban az anyagi és . 
erkölcsi ösztönzés, az anyagi és eszmei érdekeltség össze 

liggését. A munka erkölcsi megbecsülése i  az odaadó és szor 

g4lmas munka értékelése, az olyan közvélemény kialakitasa, 

amely ezekben a társadalom eszmei mozgató tényezőjét i , sma. 

ri fel, jótékonyhatással lesz az erkölcsi tényezők ki 

alakulására. 

As erkölcs törvényei, az erkölcs követelmény rendsze- 

remek kérdései régóta az etikai viták középpontjában. ál- 

lanak, különösen az SUP XXII. kongresszusát követő idő. 

szakban. A kongresszus által elfogadott uj programm►, az ... 

erkölcs osztályjellege mellett, általános emberi normák 

létezését is hangsulyozza, amelyek a kommunizmus épitt R 

nek erkölcseiben tovább élnek megőrződnek " A kommunisták 

elvetik a kizsákmányoló onttály erkölcsét, A régi világ . 

torz önző nézeteivel és erkölcsével a  kommunista  erkölcsöt, 

a legigazságosabb,  és legnemesebb erkölcsöt állitják szem. ... 

be, amely az egész dolgozó emberiség érdekeit és eszménye. ... 

it fejezi ki. Az erkölcsiség é® igazságosság egysserü szagi. 

bályait, amelyek a kizsákmányolók uralmának korszakában 



eltorzultak, 	amelyeket oZőgyerrCe3.entia lábbal t3portak t  
a koatuuntzzus mind az egyes  egyr;nek, mind anőpek kcizisttl  
~.CapQs63latok eEirthStetl+eII őletelveivő teszi. k€>rummi.stt3  

. . erkblce magában fc,~►.,lalja a  fah tiltaldnas emberi or vlwl  
szabályokat „ amelyeket a neiptbmegek őves,redék alatt  a tdr.  
eadalmi e~~áseal •.ős az erkir3lc~Z ft~ectdkosea~okka3. vi. 
  

vat hareban ki al ekit ottak.  

iiatlit mar:  annyiszor - amikor a  fejlőd S. az uj abb fel-  
is arős bizonyos  kőrdősekben a váltqzd.s+sieaaki.. m.egfe lelú meg~ 

fogalmr. z" t ig5nyel - a kongresszus  o  téziseinek ie tbbb  
oldalről voltak 6s vannak birálói. Egyesek 	vől.iki  : holvt. 
a komttungata orkbles, mint az emberekkel azquiben: Ukase. :-  

ott általos  ktivete3sőny hangoztatása azonos az erkrlce .. 

orbit voltának elismerősével. Másszúval as erknos tu3 ko.  

pen ős osztályokon változatlan ős ditaldnos őrvőnyti. de  
az álláofaglelde mások rőazőrő1. #  :hogy az erkölcs aszt ~3: y. 
jellege ha;#; egyeztethető b'soss. ,az általános emberi eackbl. . 

i;sl  szabályok elismerő.eCvel f  azon tat  hog,. metafizikus  
nőzet akt etika torUlat  f még d 	ti kus is.  

Az or kkilos az általános társadalmi mozgás rőoze  e~ 

zórt :fejlő dő oót a mozgásra alapvetien j eliomző f elytanoe-  
e4 €a. usgszakitcattodg dialektikus egyégőben %e11 vize- . 

~ marsiata etikai koncepcióval szemben az ővezdzado•  
kan át uralkodó tradicionális idealista erkilos megbatdr.  

1. Az sm. mi. kongresszusa. 614 old. Kossuth 1962  
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ra ail)  64 a mindenkori erkBlee9 ► valóság foila :aercíse -  bi-  

zozayoe c6rtőkbmn ogyzrdtasal nze>ebon &l 3va -► az elfoga-
dott vi3ágnóset ra6g ne,pjainitbaua  

Az  ork3log taagy©uván.yos idealista meghatározása az ar-  
ki;;los nornativ je13oet bangsulyo;3za. Bzqn irtinyzat kópvi•.  
mall a,: valóság .a2aaba;ílyozáeáxarak Qszkiizokrrat jellemzik  ~az. 
erkUloa t/t = viaolkqd68i minta, magatartást szabályzó ős  
meghQt6rozn parancs, ami nem konisrőt va3.$ság o  hone=  osz.  
a6n.y az adott társadalomban. B hamomáayos áiJ,depo.nt#ól el-
tőre a nindQnkori tiszta realitás elfogadása. A  pozit#.vis•  
tak szerint az erkbico azfőrája nem 	 60 ábránT  
aiokb61 arZtt elvont oazmónyvilág, banem a társadalom a  

wog*, rideg vall  r~giban.  
A  marxista etika metafizikusnak minZG9.ti ezeket an I.  

rányzatokat. Egyolda%oei;uk 60 m,eravo tfik eltakarja a 16.r  

zayogot I  aazt, boa az erkölas társadaalr,zi jed:ens6go  ezőrt  
az erkd3.ca lőnyoga:n.ok s2edrragaddaa esak a tiimadalom focal-

~r. ~~ak tudományos, materialista őrtelmesaősőn alapulhat. A  

m€arx:ilata filozófia 6ppon azzal  tette lohetvvé az eridilcsd  

alapvoté3 kőrd6seize2t a  nztegoldását, hogy felfedte 6s mg-  

fogalmazta a tLraada.lota losfontoaabb mozgaístörvCuyait •  
feltőrkóposte a társadalom ozerkezcstőt ., ennek alapján  mo~ 

adta a tCarsadotem tudományos m.egbatározdoatit.  
A  mettafizikue, egyod:d.alu„ merev etikák az erkdloai 

narmit 68 a valaailgot„ mint egymiatdl elkiflöntlt tdrasad©l- 
mi tónyt jellemzik. A  marxista  konoapoió a társadalmi  

s zonyok matfdr ia3.i 's taa 	 kiindulva feloldja a 
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kettő elle►nt6t6t oiy#'ormdban, hogy mogőrzi az erkka4s nor.  
03tii jollE;6t i 	 7rkU2Qs £zabalyoc6 3zeropóack hajzeglyo 

 

. 

zdsetval, de az  crttiltsi vomit  a valóodgb6l oző,rmaztatja. 

 

as  orki3$.CHi kUvetolmőnyekben a táreada]mi agyatt6160 13€a«  
jdtoo sztitt:t 6.gloteinek kife j esCd6 s6  t lútj a.  

A tUrt6nelmi materializmus alit 	ziiminak módszere  
•tohdt egyetlen le>:`iotC-06g arra, hogy az  erkbl»a iaj36d60w, . 

nak sajdtas dialek.tiktijat f©ltarjzxk. B zzódazer alkalmaz4- ►  

0001 *kilt  lqhet6v6 a pelgdri társadalom erkt3loa6xaek taro;  
talt4 . aveiemoróao hor a poigari orknoe eg60s .ktiva•  
talmányrondszere a t6k6o tfirs 	om valt5edgáb6i k'c3vetkel. 

.benne €a tSk6s magdatuleali dcnon alcipui6 tdrsadalom a»  
larSet.ő szerkezeti najdtosnágai t'ilicrbződzaeiC• . ti+ew ►ttilbnbeu  
a k.o '

. 

. sta erlaeo is a val6oágb6l fekad, a tdroad.alai  
tulajdon 69 a ko3laktivitds*. mint a ezmci€al$otz~ ti~ro~a«. 

,• 	 , 

Yom strukturdlio oajdtcxeságait gejezi  ~. 	
.. 

Plegenda.e az erke3l©si norma 6s a ttireradalmi va16 .96,03  
ozorvee kaposalateit 6a eleven  ktilesc3nbat6.atSt folierterni,  

vagy van a k6rfl6enek miaik vonatkoztioa is 9 A  tazziato►  

etika e feZimmor6i3463, tattibb jutott (=cal, bogy` as Qrkikil■  

F:el  or,,abayKk megYalósU.deilnok utját lo ki3votir  Az @$kUlg•  
oat  olvek Ugyanis conk akk©r v6lnak hat6konrxytl, .amikor a z  
emberek kt3ztitti teals  kapesaiatokbe.n öltenek taetat, amt .. 
kor megval6sulnak, az ember  tiirt ~~imi gyakaxrlatanak r6.•  
ozeiv6 válnak. Annak az er kbloo i x.ormdnak, a.zxay meg van  
fosztva a valisckigbtan 	6rv6wes21i60t6l, nem lobot  eleven  
hatóereje«  



A • nora és a valóság kapcsolata tebát bonyolult, két- 
iránya mozgásban realizálódlak, amelynek egyik vonalát sem 

lehet önkényesen kizárólagossá tenni. A társadalmi viszo- 

nyok áltai meghatározott érdekek, erkölcsi elvek és s za- 
bályok formájában tiikröződnek, hogy ily módon az emberi 
cselekvés ' ínotivumaivá váljanak,  a gyakorlati viszonyokban, 
az emberek közötti valóságos kapcsolatokban realizálódja-, 
nak. A ' mozgás ' másik iránya az emberi kapcsolatokban :tes-

tet öltő valóságos erkölcsi viszonyoktól vezet vissza az 

erkölcsi normákhoz: Ez' a folyamat az erkölcsi normák azén- 
telén korreláció fának a' folyamata. 	 . 

Az erkölcs eddigi jellemzése kevés bizonyitókát ad 

'ja a folytonosság ' és megs zakit ott ság vitathatatlan tényé. 

nek. B kérdés tisztázásánál az erkölcsöt mint tudatot és 

annak  szerkezetét is elemezni kell. A. 'felszines gyakorla 

ti megismerés szerint az egyént, vagy közösséget morált® 

vonatkozásban érintett esemény hatása nyomán ugy tűnik, 
hogy az erkölcs mindenek előtt pontokba f cgialhatő sza- 
bátyok, tilalmak, jogok és kötelességek összefoglalása. 

A szabály valóban az erkölcsi norma egyik "történelmileg . 

kialakult farmája.  Az erkölcs mint tudatforma ' azonban sok- 

kal átfogóbb és ' szélesebb fogalom. Ebből az következik, 

hogy az erkölcsi követelmények nem csak a szabályokon ke.. 
resztül realizáló finak. Az  erkölcs mint .tudatforma magában 

foglalja az erkölcsi ideált, az etikai kategóriákat, as 

erkölcsi alapelvet, a killibnbö'ző megszokásokat és bagya ii. 

nyolcat, valamint as erkölcsi tulajdonságokat, mint jelleg- 



sates  tudati. kkpsődmőnyra►ket. Az  orkö3.Qa  ezen  összetevő  ~... 

i.emeinek kozvetlenül nincs  szabályjellegük. Vera  fega3mat+-  
nak mag tiia.l.makat, nines  előirde eliegiik, rilgia a tár-
sadalmi egyitttsilée gyakorl, at ában rendelkező szerepet ttil»  
tarok bet,  cártőkaőrők a cselekedet egyc'ni ős tdr®adalmi  
megitől.ásében. Amint érzőkelhetes as  erkölcsi  tudatnak meg• 
határozott szerkezete van,  nmaly nem egye  zeraen ®lőirtisc>k  
ős ezabálytak tieezQge, de a &iiltinbiiza erkölcsi tudatelemsk 
között j al.lemzője, hogy ditalincaeitgtt formában takrdzik  
a folyamatos társadalmi agytittdl.ő e az3ksdg,letel.t.  

Hoes=  időn keresztül., ővazáeaodckoon át as  etikai ab.  
esto3.utitssnae irányzata volt  urmlkmd.ő a pol.gd7r9. etikában. A  

. 	 . 

U. estised derek;n megváltozott a káp. Blőtérbe nyomultak 
~e sok orezágbaa uralkodóvá vá.itak a relativista dramla;•• 
tok, igy Amorik€íban a pragmatism°. Anglidban a meopositi~- 
viznsua s  Franciaországban általában Bur6gban az egziss:•  
feudalism*. A változás tiBszerttgg a polgári tdrsadalem  
fejlődésinek alapvető  folyamata$val, a kapitalizmus egyre  
növekvő  erkölcsi  válságával. Ea as (diked  srel.ativi.zms  ~• 
nyege 	lame,  bogy  az erlföl.es köartilményektő1 ős rel.táte•  

l.ektől. fliggően velltossik, akkor egyet Carthetn$nk  ,  
s,onban a vissot~y:~roea~gnak e~  sajátos drtelmcsósőt adja. 
A  relativieta da .ramilatokra az a jellemző, hogs  tel:.le.uen as  
egyc,~are, ennek őrzel,saeire, tieztönfre, hangulatára rednkA24.  
ják as erkölos ter~iletat, a ~~d  határozott ta« ►  

 

gadá sáival. Tagad minden ob,j ekt iv, tehát as egyén látéin  
tul.nutató  ltpyirioe . é rdek,e#,  kifejező értt e`ket . Sartre , as  
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atetleta essiestenoializmus e kgtságtelenitl, legjelentéSebb 
egydnisőse p4ldául i.gy 	* • • •nem létezik a priori j6, 
minthogy e3gondolására nincsen végtelen  és  tökőletes tu■ 
data  Waimea sehol megirva, hogy a jó létezik, hogy be. 
cattietesnek kell lenni, hogy nem ken hasudni, mivel olyan 

0 	 I 	 I 

taken mozgank, abol rAncsBeuint csupán emberek • .az értd• 
kek főnyes birodalmában nines számunkra sem mentség, sem 
igazoliis• Bayedlik vagyunk, könyttrtelenta. e l  No a iregálla• 
pit& ppen azokat az általtinos értékeket hondlyesitla 
amelyek tulajdonképpen as erkölos ItStezőeíit n1okoi3d 48 

• 

egyben szilks(5gessé tessik. 
As dltalinos erkölcsben, mint társadalmi jelenségben, 

a folytonosség és a szakaszof3siig bonyolult dialektikáját * 
earn az etikai abszolutizmus, sem a stikat relativis1. 
nem vat képes megragadni• A rtarzista etika az erkölcs 
tejledésének törvényszerliseigatt, az erkölcs társadalmi meg.. 
határozottstigiből vezeti le.Ittvel az erkölcs társadalmi 
tudatforma, as erkölcsi viszonyok a teirsadalmi viszonyok 
45e mindenek elltt a termelősi its tulajdonviszonyok tiikrtS• 
sCdősei, a feldpitmény elsmei, ebba világosan következik, 

• bogy as erkams fej16dése csak a társadalom fejlőddsőből 
vezethet6 le. 

társadalomban a termelőerék fejl6d4sének erednentle.: 
kiippen mélyrehatő etrukttultlis vatozások menaelt végbe, 
melyok a fejl6dős szakaszosságit eredményezik. A társadali. 

• 

1. Toirse,dalmi Szemle. 1963* évi 10. svAm 40 old. 



mi forradalmak átal€ski.t j ~ák a társadalom egész ©ost rkezet nt  

atclakulnak a táreadalm~. v~e~onyok:  elhalnak vs~g~►  movers. .   

zri�onna;k a régi o®ztalyoks tatj oszttilyok jönnek liitre.. A_   
változások eredményeképpen, felborul az áxdekek e16u ~̀  rend: 

~ 	.  
azi~ro ., uj . érs~ekek, uj as~ks~églete ~C nyomultak eúőtérbe•  Át: 
alW=3 no.k .a társadalom .$ntészményoi,, az eszmék viYsY.igaan .  
io  mAyrobatő változások t örtérnek. Hazánkban ilyen, mérei  
tii változásoknak vagyunk napjainkban tarui 	a elakctcá rég»  
Mascot*  

XI. Napjaink erkölcsánek tatetny jellemzdje. . 

A azQCtialiata táraadal.oniban 	erkölcs fcajl3dés6nek  
m'inCeégilQg uj . foltételei jazua,ek 14tre, a' ta:rsadalmi  v3~- 
ezcanyek megztároz6 ozareper a eza'cializmxsban is  c5rvénye-  
otiá:. Az elilsaő teireadáimakban vágbeZent változásokon  t~é. 

mongol  mogs ziln6'btin van az erkölcs osztályjellege t  snack  
raogfelsl~den a társadalmat megQeatfi,  at  v3eszattikröző  vr~ . 
Yeölcspi ellentmondások, A szocialista társadalom gyaloorla:  
tában alapoződik meg, napjaink valóságában reallzálá dnak  

azok a tendenciák, arrelyek egy egyetemes emberi erkölcs  

irányába matatnak. Napjainkban tebat omretemQs emberi  
erkö3.ccsr61 oaak  mint  os zméxayrúZ, célkiti,izd sra bon  ze lie... 

tünk. 	 . 
 

cél eldréee őxdeldben rendkivill fontos. az Grape va n . 

az sszkiiplat differenciált alkralmazásdilak• Tár©adalnuxakrt,; ~ 
~ ~ ~  

ndb.,6,47 &vex: Qze3.Gtt tapasztalt orkölos3 i3luzl .̀ak a,~ ~~ts~"  

~  

~  

r. 

ri 
°OYVnT-4? ~ 
C ` J •i 
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közök alkalmazásának megváitoictat6eáhoe vezettek. Mart  
volt erre ti ziik;s ág ?  

A táirea$tzlmi valóság Gd az erkölcsi követrelm6swrend-  
ozer dialektikus kapcsolata több Usszeittgg68ben azubjek-  
tiv hatások 8rtak a  olyan orköhesi nor aákat követmltak az  

egyeints~l.,, a társadnlamtál, amelyek aág nem voltak  

ri3ek,, tartalmukban nem titkrözták a valóság obgektiv köve•  
telk:1sel:t, a táreadetlom ás az egy6n erkölce3 ezirivpnal~xztak  
6rt6kei6ser nyanán kislakitott k6p nem a valóságot tiikröte.  

tee  mert az illuzórikus normákat valóságkánt általánosan  

elfogadottnak ós a társadal.omban tőnyl ► egesen meglÓvenek  
tekintettdk.  

As a körülm6ny • hogy akdeetels6ny k6nys zoril indoko• ►  

lat]:cn a3kaimazása megeztint nem eredm5ngezheti az  s1~ez~• 
kez6 torzaás+ok kialakuliáadt, A Qái 6s a$ eszköz viszony•  
latában ma gyakran az m zkt3 z abe zolut szerepet kap, a 061  

elhemSlyssul, az eszköz  ős a o61 kapoaalatának lazulása  
az esmmfányt eltakarja a társadalom 6s az ®gy6n sem,  

Nem szorulhat háttőrbe a  reális távlatból oredb követei4  
mdn*Snaster kf siakitása fe3.vdzoiasa sem,  ha  azok a  
va,lósbgban megl6v6 elk3renutató me;attar'táa9. 6rt6keket ftá■  

j esnek ki. Sanek hiánya  6ppen ugy larva, mint a ki3vetel4.  
Inőny re163  1itáaa a valóság t€1imWiny'osi®a 60 temePeti x3a•  
ktilip::. A kommunietőc vaZóaá .~;ass gyakorlati élenjáró erkölcse  
nem eb tmóny, amely a  jövőben  v►ald aaul. meg, a nem is oat* a  
jövet  mutatja. hanem a jövb"hi3m vezető jelent is k6pvieel3.  
$s am erkölos nem  miss  mint a aöv6hidsz vezetrs igánys3knek  
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megfelelő konkrőt sssai erkölcs, amely afeliőterl.ek 	rel.  
adatok vaitasaáseával maga #ss változásokon megy át.  

A .sszaQiu,.Iista erkölcs elnő3eti satsukturájánaSsi  

k#:tá101a eln3sorban a közeli ás távolabbi c61 é-s ideal  
r6azietes f'elvaizol.ására ken tekintettel land. Ezt kövo-  
ti a QMhoS4; vezető eszközök, : m6ds3zer9k ős tul:ajdonEdguk  
beentxt .3tása, €telyek minden ideben a knkzőt valo86061  e~ 

rednek ős változás os3etőn a  kialakult uj közialmőnyekhesa  
rugalmasan alkalmazko8sak, 	ezeket az aszközöket, 2e5d•  
szereket  ős tulajdonságokat nsa ideals tipuskánt,, hanen  
a valőcág követe3mányekint tirjuk fel, ugy mcgroszt6dnak  
az ideals Upifikton2 frdziamanteasső, ezata]. őrtláetevá  ,  

-~. s~~~s~itt~vá v~nak. pe3.vizo3ásuknál ős besartatd.  
suknál messzemenően törekedni  kell arra, hogy ktfejszŐdj e-  
nek benne& a szocialista erkölcs sets aszté3ye3rkbarsi truk-  
turő%i issegkii3:iinböztetcs lőnyegtlk ős 16.that6 legyen, hogy  
ezt a lőnyegUket koroak6nt m's ős  /xie tartalommal,; fela=  
datokkal kell megtölteni, Az egycla ős a tárnadalom erk'°l-  
cat szinvona3ának növelőae, közös ca a szocialista teirsa.  
dalom fel:őgitcee őrdekQben napjainkban a következe tulaj-
donságok általános elterjedőse "szilks6ges. .  

1. A társadalmi pserspekt iv€hoaa val5 hüs őg ős ebből.  
~ €rred~r optimismis.  
2. Az alkotás, az aktivitás ős  a baladás elfogadásssá-  

ns3r követelmdnye ., amely az uj 1.6trehozásábar't ss a rőgivel  
va.liS sssaextexsáilássban nyilvánul. naeg .. A s zenbend3.3áss tar.  
Ezta, jolea kHríilmónyeink között ne.mns3ak a rsegIávB maraát=  
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ság, hanem a kialakult helyzetek pesezfm3sztikus me<;itélét. 
se: is ..  

3 • . A sokáldáluság követelménye, amely az.' ember iénye ~- 
gi::.tulajdoneágait : mur2kászükségiéti," közéleti, érzelmi és:  
értelmi. gazdáságot foglalja magába, amely  több,  mint amit  
az egyszerit munká, és: mü.veltség ágaiban való jártasság  

lent. 	 z 
, 	 - 

4. Az . ember.  s zerepl6 és  szerző,  eszköz-és önc:él.0  ~i~► 

voltának egységbe elismerése, melyet mindent az emberért,  
mindent  az ember javára,' odaadás a közösség a táíeadalom 
iigyéért követelmény  utján :,lehet iaegvalÁ sgtan€. 

:. 5. Jelen körin riIényeink sajátosságát: kifejező élv e3- 
fogadása.'és.'alk8imazása,  mely szerint a ' politik8` eleale.- 
gee tvimen Lids érdekhez képe8t;  

6. .Az egész ezüeial9.stá erkölcsöt áthatá•8ájátoaség' 
a• tudát.osság, mel.y:a. - közvetett távolábbi e`rdékek felism... 
rés én ás e3:fogadá.sán aiapgzik, olyan mágátartéxh©z ve-
zet. amikar . az  egyén a közösségi érdeket saját egy- gyéni$é= 
gének érdekévé teszi. : 

A tudatosság han;gauiyozásá 3:egfontosabb kérdésé 
marxista etikantk. A  "tudat osság r6l.kiiT sem a s zociali sta  
tárBada3©m előrehaladása, set a nulttal való végl.eges'  le.. 
számoláa 'sem:lenne megvalósithat©. Az előző társadalmi  
formá,hoz való .'visszatérée akkor m'á.r lehetétlermé  

amikor a: .szocialista tudat a' ,'társadalomban általánosan  
elier j edt.. -13z egyuttal .cizt is kifejezi, hogy: a: folgytonoi ►  
san változó . é.s . -fejlődő ' eb j ekt iv társadalmi létkörü3.mé..  



nyek ezek tOaványszerfisiteinek tvdatce felismerőse *  ob.  
bEll fakadőan .a megfQnto7.t • oscl€kedet alapvető krit6 tiuma  
a ezociali,sta, azemEi3yisdg ki.alaloalsának. 	. 

, 	.  
XII. A szocialista $unmlyisőg kia1€ki3ds~, 

 
k

,
$eit&  

A msrcizmus 26  vonásaiban 	tisztázta a szemiyi~  

. 	P 	 i 

eág 145nyeeőt. Azok az eat51dalu 	 ame3.yek a sas•  
má3,yipr4 lőnyeg-őt az enter pezi 	dizzpemiciáira. b'ez-  
tanő:ro, ilraklatt bal3.amaira vs. ,kőszacgeir -e vezetik vissza,  
Maya alapozzák* npP-,ugy  nem nyujtanak tcljcs. kápst a -  

szentll.y€iaőg lényegőíőlt  mint az az á33ásfogla3kis:, all-ems...-  
ri1A a. sWrnayr#seg azonos az egyán rxmagát teremtő Qrkal-  
esi világival. Az ember a t:emó szeti. ős bialógtai, . 

~> +t a társadalmi vonások egye.ége, de a meshatdroz6 ezes. - 
rep ezen 	a trírsadalm# területet illeti mg. Ezórt  a 

a-zemőiyiság mixiltenek előtt a tEirsadalmi viszonyok Wows.  

aőge  ., koncentrdlt kifej eződőee, s viszonyoknak minteey  
metszőpontja. Mallogy a t€iresAalom állend5an vatazik;,  . 

őrtliot5.*  boa a azemáiyisóg ltinyegi vondsai is változáso-  

kon mennck kereszta3.,,: vagyis tartetnatiek. 	 . 

A  e2etwlyisőg namosak paaBziv tarzr6ke a társadalomnak, 
honeza alkotója is rdestönbsen, vagy tudat WW2"  de tevőkent:  

ec3edvel mega f:esmgilja ttirsad.alm3 kik•i.t3tm3gyeit.l  Ebba kó-  

vet%eziks . hotly a s2011illyini; gnek mindi tirsadalrai tart€l*  
ma van.. LS  a trireadalmi tartalom term6szetesen nem. valami  
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elvont áItald$4sság. A konterbt 3zomayisóg mindig  oadui•  
s6g in, as Altai/most  a kiiiönös 68 az 	viszonyok  
egys6m. Bz a$ből acbí-dik, hogy a társadalom objektiv  ~ 

azonyai nem maebaniknsan válnak a az9mEJI;giBő,g l6n:yeetiv6 r . 

ham= az $gyCn tett&tenysőse során azubjektiv formlt  

nek 6s . a 84$ma i86gbe?1 sajg.t€f9 egAgá alakulnak. A sze=-.  
may'isőg strxkturtijn nEvlban foglalja az egydanek ttir. . 

caeca:A viszonyok által IICgbat-3rllzQ ►tt individ3b3:#:a 16t6t,  
amelynek megnyilvánalcisi . forma : ,a E3zlik;3 ~* Qtek„ ' 6rdelzek - . 

as taratenys6g. A vizeignAket, pxlit$ka,: tuionixiyvs,: szak=  
mat es :t 6tikai ismeretek, erklosá tudat, pszlehlkus . 

Iajdonattok viszont a sdemő3yist .strukturajfmak .egy6121.  
tudatát kőpezik. A ldt óti a tudat elsmei  bonyolult mő don . 

tithatjd.k eantet. Azonban az elm6i.eti elema6e sorain mine=  
ei nigis bizonyos folds sz6tválaszthat6 s az érabez megha•  
t ~~rozott szemvoAok szerint tabető $iateriiat tárgytiva•  . . 

Á szem6lyist5g erkölcsi x+.üs6g6ssk probliimdjf t mőg  
marzista szerzek is crake= egyolciaivan 6rtelme2ik.. Edw..  
xyek az Ict£in Altai e1sajátitott erkölcsi követélmőnyroaid-  
smit*  mssvolc bizonyos  erkölcsi drtc.kekten valő hi tet jab..  
lik ne g. nevezik ki 	V6nyezVntis6.-la VQlRA#LfiS3ni'gi ii a  

kQrd6s tordbbi elemző .nőt4l. A probl6ra ~.~6sZietesebb kifej-  
t4se n~l~~ ~kia viszont nem lehet eljutni amazmizmus helyes  

álátisporitjáboz
.. : 

lough, , hozr a tdrsaáalomban, vagy összEtteveikten„ osz-  

tayekban,: kol].ektivElkban abjektive érvinyesiiiG ertp.Olest  

kiivoteImőuyrondazer tartalmút az elemze .a  során tel ken  
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ti5zni t3bhe!G, hogy a  e. ezőIyieSg erkillcoi flinúságének 301-  

iamze-ae.t.t elvZgesheasiik. rliazefn az ertztilcsi elvek, regal-
=kip  .noralk vaiarkilyen szinten tiikrázu"dnek as egy6n tuda-  

tábaa. Az  objektiv társadalmi kt3vete3~nyek azonban win-  

tal,. hogy  bekeralnek as egydn#, tudatba, nem  4anak a  aze-  

rz64is6'g enjátijávti. BS  csak eleajátitott társadalmi tuáat:-  

fonna, ha =is  hatások 226151 érnők, , vagy nem bafelyrl r,k,_  

'  a tőzsadalma.t, vagy összetevőit, a  azenőlyisőg  ~ed~ 

erkölcsi jellemzői csak as elaa játitott tairoadalmi tuc3at• 

fo .~~k l:amőnak. Ugyanakkor sajátos, asem6áyi osineződéstt  

tilltrezZd6s, mert  a társadalom erkölcsi elveinek, norma~ ~,  

foga3mainek, szokásainak as ocar6n tudatába velő b€s jutdea,  

non  passz3.v tiikrdzódtis.  

A  eamayisdg erkölcsi tuflatr'nak objekti:v tart;alrrlt  

azok as erkölcsi e1vQk, fogalmak, 	alkotják, ameigs  

ek a társadalomban ura3.kodtiak. Azonban ezek as ob jektiv  

tartalmi tudatFortaak csak olyan m6zbdkbea válnak a .sumá-  

rdezáv{, 	yen  m:rt6kbc3n összefoaxidnak as ogyén  

ssub j ektiv ta.lajdonafigsival, pszichikus str:ak#urtijáva.l.  

Bzen: tamerai;ea .as euyaro gyakorolt hatáfaaikban eoolr°vő•  

seinet, magatartásának belső msytivuma3Fk6nt jelentkeznek.  

Dag vezethet pontos Qreda5n.yrs as as eletmzEl s,._ amely nze- 

mlyisr'~ erkölcsi tudatát, az egyénnek a kárnyozcatcibő/ . 

azorsQtt tapasztaJ.atai.ra, a társadalmi követQlanyek gcn-  

dolati elsaj~:titására, ieSnyege-ben a megismerLa fcalyanatás  

ra kQ.rZátszza• A  szemay°ia60 erkölcsi tudata nemcsak neg-  
imerc:s, a tára8da.lmi ki3vdtelmőnyek condctlati elaajcititra.  



sat .  hanem érzelmi - akarati azonosulás is, és a két moz'-  
zanat egysége , összefonó  összefonódása a legfontosabb j ellemző j e.  

A személyiség erkölcsi minőségének a társadalmi  kö•~ 

vetelményrendszerrel való érzelmi - akarati azonosuláson  

tulrnenően, lényeges alkotó része a tevékenyséf.  

Az egyéni erkölcsi tudatot az adott 'társadalom er.  

kölesi .  követeiményreniszere, a társadalmi erkölcsi tudat  

határozza meg. Ehhez azonban hozzá kell tenni azt, hogy .  
egyrészt = a társadalmi erkölcsi tudat maga is a társadáw  
lom anyagi .  viszonyainak tükröződése, amely még összefonóim  `. 
dik k á 'társadalmi tudat egyéb formáival, politika, jog,  
vallás stb. másrészt, az egyén tudata nemcsak a társadal.•' 
mi tudat . közvetitésével, hanem közvetlenül is tirözi a  
társadalmi ,  létet, amalynek az egyén maga is részese az  
gyéni létfeltételei révén. Az egyén élete során gyakorla's  
ti viszonyba kerül embertársaival, a e ztikebb és tágabb  
közösségekkel, s erkölcsi személyisége végső soron e gya.  
korlati viszonyok folyamatában alakul ki és fejlődik. A  

személyiség erkölcsi tudata az egyén társadalmi tevékényy  
cége folyamán alakul ki és hat vissza a környezetére.  

A. személyiség erkölcsi tudaténak fejlettségi szintje  

kit1önböző lehet.. Van azonban két mozzanat melynek segiteé. ►  
gével megitélhet jük a fejlettség fokát. Az egyik mozzanat 

az 

 
az ob jektiv követelményrendszer társadalmi szerege, amely.  
et az egyén elsajátitott, a másik az elsajátítás mértéke.  

•Minden erkölcsi rendszer meghatározott, viszonyban van a  
társadalmi haladással ennek irányában,, vagy ez ellen hát,  



attól függően, hagy hordozója haladó vagy reakciós osztály- 

e kifejezi-e a társadalmi haladás szükségleteit, v€-rgy. nem. 
Egyébként történelmileg ez szükséges kritériuma valamely 

erkölcsi rendszer megitélésének, de az egyén erkölcsi a zin- 

vonala jellemzéséhez még kevés. Itt azt is figyelembe kell 

venns hogy az ember menn.viben ismeri fel önma€;tit,  mint az 

adott:. erkölcs hordozóját, ménnyiben tudatosodik  benne S. 

jit helyzete és a közösséghez való erkölcsi viszonya. B 

felismaréa után mennyire mélyen és következetesen hagyja 

jóvá, vagy utasit j a el, értékeli erkölcsileg az  elfogadott 

erkölcsi rendszer talajáról embertársai és főképpen a ma= 
• 	, 	. 

ga`caelekedeteit. 

Az emlitett . összefüggések figyelembevételével kiala- 

kitott értékelés két féle lehet. Megvalósulhat az tudato- 

san, az öntudat fokán amikor az adott cselekvési módok és 

hozzájuk kapcsolódó erkölcsi követelmények társadalmi és 
egyéni szükségzerüségének, valamint saját helyzetének, ön-

maga tudatos mélyebb felismerésén alapul. Ha  az . egyén az 

összefüggések mélyebb megértése nélkül, - társadalmi környe-

zete által képviselt hagyományokra támaszkodik, és e ha-

gyományok erkölcsi itéleteiben mélyen gyökereznek, méga- 
tartásában, a. szokások elsajátitásából eredő normákat érvé- 

nye s it ., önmaga és a társadalom er köl cs i színvonalának ér- 

t kelő se csak az ösztönösséget mutathatja, az egyén és a 

társadalom az ösztönösség szinvonalán áll. 

Az egyéni mélyebb felismerés .,. az erkölcsi tudat egy-

ben öntudat, önfelismerés, önértékelés is,  amelynek segít- 
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aégérel az ember önmagat, saját erkölcsi mugatartsását,  
köl~s~i arculatát farmálja. A trireadalmf valósig követelmé-  
nyeinek tiikröződésében önmogat felismert egyeai dialektikus  
ős köl cs önhatr'ses mozgásban alakit ja és .m5dosit, j  a  cseleke-
deteit. Ez a m5cicsitae kó-t irányu lehet, egyrtiszt fejlesz■  
ti ma;á.ban a pazitfv vonásokat, másrészt magszabadul a ae_  

gsstiv tul.qjdonságoktég. A szocialista erkölcsi tudat, fej•  
lesztó sőnek a szocialista flmbert3pne kialakitásáneis napja-  
ligtban rQrákiv€it fontos szarepe van. A nevelős és bnnove.  
ló s tehát szorosan összekapLsoló caik, e kettő @gysóge  és 
egy3.rángru hatása utján érhető e3., hoof a  e zoci alists ear- .  
Wiles  as egyén  belső mtrzyőződősdvő, ezomólyisógónek el-
választhatatlan elamévé váljon. A saréIyis ég erkölcsi  
tudata jellemzése s zemgontjábál lőnyesesek a meggyőződős,  
k:ötelessóg, lelkiismeret ős fele3iysség etikai katQgs6riák. . 

A  ggyőző d6 e motivuma as intensaiv cselekvésnek,  a- 
melynek :3ényego abban a31, bogy a szocialista #tirsasktl.om  
érdekeit kifejező erkölcsi követe2mónyrersdszernek az e-  
gyare gyakorolt kiiső kat:Sstira nem kónyszerba, . seza . 

belső in:ditékbf33. ccse].ekezik:. A killer) hat  és a belső  

dite.~ Lta,pcs3cl:őcZsa után, az értelmi elfogadás rsell.ott 4r.  
ze3sai3eg ig azonosul ezekkel a  követelmőnyekkel. Ha ez  a  
meggyőződős =vas,. akkor mondhatjuk azt, megt ört ént az a-  
dott erkölcsi kuivetelmőnynek a  szemólyisóg szerkezeti a1.•  
kgtőrőszévő válása. Az erkölcsi mcggyőzódésnek lónyeses  
funkciója tehit, bogy egyik  inűitekia a csa.lek.vóexnek,; mert  
ha már a táraada.lmi követelmóxsyerk govgyáző dősseé váltak, . a  



kUleó feltételek ujabb állandó ismétlődése nem szükséges 

a személyiség tetteinek helyes kialakitásához. 

A kötelességérzet az egyénnek olyan készsége, amely  
engedelmességet, nem tulzás azt állitani, alárendeltséget- 

fejez ki a társadalom erkölcsi formában megjelenő követel. 

ményeinek. Osztálytársadalmakban . mivel ott antagoniszti-

kus ellentmondás van  as  egyéni és társadalmi között • a 

kötelesség éB meggyőződés konfliktusa törvényszerű. Azon. 

ban hiba volna általában szemben állitani a  kötelességet  
a meggyőződéssel, azzal a jelszóval., hogy csak meggyőző: 

désből fakadhat az igazán erkölcsös' cselekedet. A szoeiö 

alizmus társadalmi viszonyai között a kérdés megoldásának 

a kulcsa az egyéni és társadalmi érdek összhangjának ál:. 

lanti© fejlődése, amely a kotelességőrzet szinvonalának nő 

vekedésében jut kifejezésre. Ugyanis a társadalom érdeké; 

ben kötelességből tett cselekedet . amely az egyén bolda•. 

gulását is biztositja azt eredményezi, hogy az is belső 

meggyőződéssé válik, ekkor a kötelesség kUlső kényszer jel-

lege megszűnik, teljesitése az egyén szabad társadalmi tet. 

tévé lesz,amely magasfoku kötelességérzetet eredményez. 

Ennek óriási jelentősége van  a szocializmust épitő társa. 

dalmunkban, mert a kötelesség és a meggyőződés összefon.. 

dúsa nagymértékben fokozza az ember alkotó aktivitását. A 

csak kUlső kényszernek érzett kötelesség teljesitése rem 

megy tul a legszükségesebb cselekvéseken. A szocialista 

személyiség kötelességérzete viszont egyik forrása társas 

dalmi tettekben realizálódó kezdeményező készségének. A 



szocialista ttlreadalom érdekeinek megválősalása, saját  i.  
g&yeinek biztositása együttesen jelentkezik önmaglival 
szemben, mint személyiségének fejlesZtésát is elősegitő 
követelmény. A mnrxista etika telgt LIDMárvényesiti a ezi. 
goru erzrolialu katelessége1vt, hanema kötelességtől a 
boldogstIghoz vezető utat a kiitelesség és meggyőzŐdés ear. 
sége alapján 3Ol1i nog. 

A meggyőződésnek  és ktitelessőgnek az egyseigessége fa. 
jeződik ki a szocialiota ember uj tartalmakat magában fog. 
1016 lelkiismeretében is. A lelkiisMeretnek két lényeges 
vondaa van t értékel6" (Ss tinőrtőkelő funkciója; valamint 
tettek kivdlasztácia. Az elebbiek jeleatősév- az, hoe/ az 
egyén a ozociallsta erkölcs követelményei alapján. Sőztak 
vagy rosstaak itéUmeg a maga tetteit, gondolatait őrzel. 
nett. z  az  önmagára vanatkortatott ért4elű tevékenység 
a fejlett erkölcsii embernél feltétele annak, hoc/ 'a kie. 
lősültség, az érzelrai egyensay ős erkölcsi elégedettség - 
birtokába Swoon, amely bizonyos optimists, szemléletmód. 
hoz, saját artabe vetett b.itének 3ativeked6aalez Vezetw Ter. 
méezetesen ha ez az tinérteikelés pozitisi irányu„ s 
sen ha a lelkiismeret ás a cselekvés összbangja az egyén-
tilland6 jellemzője. A lelkiismaret elmarasztal6 itélete 
viszont az önmagával szembeni elégedetleiség 
lotions -4g érzésőt kelti, ugyanakkor cselekedeteittek helyes. 
biteisére sarkalja. Az elmaradstalő itőlet mellé kapcso16. 
dik a lelkiismeret iak lényeges von,:t'sa mint a cselekvés _ 
inditőka. A  lelkiismeret ugyanio a coeldtvést megelőzően 



milkbdik abban a folyamatbant  amely átfogin az ern 
kUosi magatartását. :hares) a szindőknál kezd6dik a one-
lekvősen keresetill a kikretkeamőnyig v6gigki3r ezőrt be-
folyása a coelekvős 031;tt a tettek kiválasatdaántil rdr  az'.  
vőnyestil* 

A fela16asős inegnyilvánulása -a lal.klismeretnek*  amely 
mint a tettek kiváloAztásának eszkbae *  az egyőn magatartd.■ 
sdőrt* acagtolatalArt ős őrzelmelőrt őrzett moklis fele3.60- 
86g6nek kifejez6dőse• 

A felelőasőgnek °Welk iv 68 szubjektiv vonatkozdaa 
van* Az objeictiv oldal mindig a Wivetelmőnyek eleroláthaw 
t6ság4t610 tiara a cselekvás erklacsi következmőnyeinek 
hatdkerőtől film. Zr az egg& folelessőge kapcsolaton a 
társadalmi viszonyok rendszetAten betöltütt szerepővel* 
zőrt van o.z, hogy a társadalomban nagyobb m6rtőkben 6a hao 
tással tevőkenyked6 ember feleleasf5g6nek !Ore mindig ark. 
gyobb*  ellantőtben a coekólyobb táreadalmi hatásu tevatenr. 
sőget vőgző emberevel. 

A felelőssőg szubjektiv oldala a felel6e/a4gőrzet. Es 
kifojezi as egyőnnek arm irányulő 1)0136 tdrekvőeőt, hogy 
tettei orkblcoi meggyCződősővel egybehangzők leuenek*  
hogy 	ezeknek következmőnyeit* A fejlett erkblesi 
szemdlyietet as jellemzi *  bogy felolessőgőrzote ős tdxsa. 
dalmilog determindlt felelCasőge egybeesik *  
attől*  hogy objektiv társadalmi hatákkire a társadalom mely 
terillet641 adődik. 

A acoololista társadalom fejl6dősőnek folyamatdban 
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tárisadalmi ewak®6ssaerlisőg a fe1e3.úrsts6g. Qbjektiv körinek  
kiesaő2es®dősse ős a s erkölcsi 2elelussssőOrzet elmélyillőse. ,, . 

a kettő tissezr,hangjtirek állasricl6 növekedőse. 13s aszal magya• 
rásbatő, hog, a társadalQi. tulajdonon  alapuló  gazdasági 
viszronyok, a társadalmi 	egy6ni őrdek ebből faktid6 tc ola* •  
hawla a tárgadalom minden tagját 6rdekeltt€ tesz a társa,  • 
dal= 

 
 fgjlESd6s6b$n. möve]:á,  as  egirőn jogait 6s a társadolom  

űgyeibe valő beleszaeiide lehetesáseit, a köeö% U.gyert 6r=  
zett fpi,al.őss6get.  

A  szooialista fol.Qlvss6g6rsaet társadat?.il,ag  

lánessá válása hosssu ős bonyolult folyamat  amely 010 
1exitmondáSokka tarhes . Az ellentmondások   nagyrő azt ,  an•  
nan fakadnsk,,, hogy  a regi erkölcsi tudat maradványai öst• 

zeUtkösínak as uj, szocialista erkölcsi követelmőnye.k•  
• 

kel. A  :~;azdeetigi,, a politikai 6s ide©16giai területen  
egyaránt : gyakran ta;bilkQzunIz a r6gi  erkölcsi  halysete• 
ket orasitő j  el.ene 6gokkel. k Magyar Szocialista Munkie•  

,. 

párt  IX.  kangeeoezuea .a j©len3egi helyzetrúl a követke•  
8~ 6rt6kol6st adja 	Az  als:tpvetd j$  mellett 	Inni•  
kiinkban nem  kivánat cs bürokratikus vonások is  vE1m .  
~ rőszben ennek fclyamányak.cint a  kijárás "r ugynove zett  
e szocialista összeköttetős ° ős ads  eg6sszsa6gtel+en bef+a•  
lyásak is hatnak, s ett m►egregstoget6s korrupcá6 is e1Cfore  

, .. • 

dul ...Szocialista a6ljaink mielőbbi ős jobb ffiegközelit6•r,  

ee, rendszerünk további megssilárditása és fe jj.ossat6sa ► an-  
nál. eredmi.lnyeaebb lesz mina  inkább er$stidik a F3zocia• 	. 
lizmud, a demokratizmus hiveinek gondo3ktid.ásában 6s 211ar►  
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gate.rtásiban a jogs* ás kötelesságok egyságánek tulata. 

A szezőlyiság erkfilcsi tudatának szinvonalát a jai.. 
zetteken kivulsok egyáb tulajdonstig is befolyásolja. B. 

zek a tulajdonságok a konkrőt 616 egyőn orkölcsi =cola. 

tának jellerazásánál nem hawhatők fit:welt-en kiv1i. A jel-
zettek kátságtelenill a legátfogább cis lőnyee. ráezei az 
erkölcsi szemáiyistnek. 

Annak ellenőre w -bogy valamilyen m5don mindaz rászővá 
wink a s2em5lyis6gnek ami tudatdba karat, azonban nem 

saralhatunk egyformán mindent az erkölcsi tartalomhoz 

ami tükröződött az egyáni tudatban. Itt első sub= at 
vehető figrolembe azdt az ogyőn átált, ami egyáni törteine. 
tőnek °serves rászávei vat. Ezárt ientitelten ki kell et. 
meant a tevákenyság szerepát, mart csak olyan gondola% 
ismeret t5s magatartás tekinthető a személyiság lányegi 

konponensánek, amelyet bizonyos tevákenysággel feldolgo• 

zott a maga számdra. 
Az erkölcsi szemályiságre tulajdonkáppen hatással 

van az egősz társadalomt  döntően pedig az egyánnek a ter. 

MO 16 01 viszonyok rendszorőben elfoglalt helye, orzerlya 
helyzete *  az ezt tilkröző világnőzeti t  politikai tudat da 

arid:5108i követelmányrendszer t  a társadalmi igányeket lam 
fejező nmelési elvek eis gyakorlat. . 

A szocialista társadalomban tevákerwkedő egyőn ese• 

táben, a reveldsi elvek ás e;yakorlat ktilcsönhatásakánt it  

I. DOZMP. U. kongresszusa. 29. old. Kossuth 19e6 
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e szilárd vildmőseti, politikai 6s oritilosi mge,gyasZd6a 
alapján jiinneg 1.6tre a s$em{lyiseg orkbl8ei tudatának  e,.► 

Iyan vtictioa9., mint amaggstakii. kötelese6g - 68 folalős-  
sá05rzet, valamint a lelkiismeret .. Bs a tirsáda3t+om 
ra tev6kQzkyked6 szboi.al.igta embert9lpus kritőriuma.  

XXXI. övet 	et6s.  

A relociroltakb6l megal.apithat6, hogy a gasdaa6g3. : 
viszonyok a társadalomban, mint as  egynek  között  

kult kapoomlat©k, az emberek tudatától 	 l6ter► .. 
QCi objflktly l6tfeitbtelek katewassák meg a társadalom 66  

as ogyőn 6lot6nek összes többi jelonsteit. A látf4l.táts•  
lek a tarmal6s folyamatában as egyőnf ős a ttirsada3a3 te. ►  

vékanys6ggel iki s3erQnő iva egyUttesen alkotják azt as a-  
.lapot o  anal;yen as 6rliekelteősiC rendszerek nyugszanak. A  
termel.6ansk társadelr4 v€itUlete a Itisáss6gi 6rciek t  =tic  as  
emberi astikaődietek as egy6ni Qrd,ekben fQjes6cánek kf... Ija  

a torot:116s 6s a javak kisajátitelea tdrsadnlmá:, akicor az 
egyCzi ős közösségi őrdek összhangja fe j16' dásőnek törv :ő•  

~Ye akailál.ytalanul hat. A törEr6nyo zeriieőg 6raényestil6se  
szabad tarot biztosit as  swill  ős a tdreadalom  erkölcsi  
6lat6xz.ok fo jl.e  d$ s6Ye s, a társadalomban tudatosan oselQk-  

va,. a gazdasági alap tovabbi f® jl.Gdősőt aolGavgitS szsmii.  ,  
ly~,a6gek számának n~3vc~ ked6s~es.  
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