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Bevezet Cs

A szocialista or: 2 ;ok an, Így haz nkben is az elmúlt 

kőt évtizedben rendkívüli ódon megnőtt z érdeklőd в az er
kölcsi kérdések ir nt. Ez összefüggésben van a szocialista 

társ?dalom belső fejlő dús törvén reivel, a fejlett szociális— 

t társa alom ói it cével, a szocialista építős gazdasági-po— 

litikai-ideolégial föladataival* "A politikai hatalom megra
gadása után e morális tényező szerepe n én végül is a leg
fontosabb tényezővé válik. Az uj helyzet nemcsak alapj t ké
pezi az uj morálnak, hanem követi is az uj morált." /1/.

A tudó: ^nyos—technikai forrndalo ónak, a technika roha
mos fejlőd sónok a műnk' tevőkön Bégre, a termelő műnk r* gya
korolt tartósának is van olyan következménye, hogy a műnk в 

néhány erkölcsi tulajdonsága /felelősség, lelkllamerete ség, 
fegyel: ezettaég, kollektivizmus/ a te».ölési folyamattan 

ugyanolyan .mértékben játszik zerepet, mint a ter ielési ta
pasztal; tok, a készségek, a tudó anyós és műszaki is eretek, 

a fizikai ée a pszichikai felkészültség.
A korszerű ipari termelésben e műnk. sok erkölcsi tulaj

donságai bel tartoznak az erőknek abba a kompiеаиюйЪ , ame
lyek ug jellemzik az embert, mint о termelőerők fő elemét*
A korszerű technika a műnk ától nagyobb figyelmet ős felelős
séget követel, Így a fegyelmezettnóg со a felelősség a szak
ai hozzáértés mel ett a munkaerő fontos jellemzőivé válnak. 

Mindezek szerepet játszanak a tor ;e óe irányításának és el-
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lenőrzésének korszerű módszereiben is.

Az erkölcsi problér ák r egnövekedetfc jelentősége teh t a 

szoci lista ópitőmunka objektiv szükségleteiből, v szocialis
ta fejlődőn int nzí.v oz- ki за nak követelményeiből és az öze
ket tükröző marxistát pollti ai föl ataiból következik.
"Átül például m erkölcsöt éf étik t illeti, a marxista politi
kának bizonyos követelményeit közvetlenül is át lehet és át 

kell vinni az erkölcsbe, a politika bizonyos коvötel onyeit 

normaként állíthatjuk a szocializmust dpi tő társ Ion tagjai 
elé. A szocialista munka térhédit ca 

követelmény," /2/.
őzt szolgálja pártunk XII. kongre Szásának célkitűzései 

"A szociális a építés előrehaladásával, a nemzetközi here 

erősödéi-ével tovább növekszik a párt ideológiai nevelő tevé
kenye gének szerepe. Az elméleti és ne élőmunka job. n segít
se elő e szocialista tudat, élet ód és éloto ,z ény térhódítá
sát. figyelmet a tárén, alom fejlődése szempontjából legfon
tosabb eszmei, erkölcsi kérdésekre kell o; :>zpontoeitanit a 

közér ok tiszteletben tartása és szolgálata, a munka becsü
letének növelőre, а к telezettségek teljesítőre, a közösségi 
szellem erősítése, határozottan fel kell lépni a kispolgári 
életfelfogás, az önzés, a jogtalan előnyszerzés, a közömbös
ség e len. Társadrlrjunk erkölcsi arculatit tekintve is egyre 

inkább a munka társ ár Ima legyen#" /3/.
Szocialista társa almunk igénye, hogy a szocialista er-

els. rend" erkölcsi• • t
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köles normált, kávé ;eliß<5nyeit az egész társadalom, kUlcinÖeen 

a felnövekvő nerazeáék jellemző túlajdonnágúvá tegye, Ez pedig 

cank tartás és igen összetett folyamat eredményekétpen való
sítható meg#

.

■ <

■

\
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életfái -v-amata

A társadalai lét és a társadalmi tudat dialektikus kapcso
latban van egymással, a társadalmi lét a meghatározó • A társa
dalmi tudat a társadalom szellemi folyamta különböző formáinak
.'erkölcs, vallás, művészet, tudomány, filozófia, politika, Jog/ 
együttesét Jelenti, többé vagy kevésbé tudatosan átgondolt
mákot, elméleteket, másrészt társadalmi hangulatokat, érzelmeket.
A társadalmi tudat lényegében a társadalom anyagi életének sajá
tos, viszonylsgos önállósággal rendelkező terméke és visszatükrö
ződése. ünállé fejlődésre képes.

A társadalmi tudatot meg kell különböztetni az egyéni tudat
tél. A kettő feltételezi egymást,
gyanakkor különböznek 1з egymástól. Feltételezik egymást, mert

egyéni tudatán keresztüla társadalmi tudat az egyes
nyilvánul meg. Közös vonásuk abban áll, hogy a társadalmi tudat

egyéni tudatokban JelontkozŐ általános, lényeges, egy-egy 

vonatkozásban Jellemző vonásokat foglalja magába, másrészt az 

egyéni tudatban konkretizálódik a társadalmi tudat. Az egyéni 
tudat számtalan egyedi vonatkozással rendelkezik, kifejezésre

egymástól eltérő gazdasági helyzete,Jut
életkörülménye, szokása, hajlama, Ízlése, neveltetése, erkölcsi
alapállása. A társadalmi tudat objektívvá válik ©a egyéni tudat

egyén készen találj® előző nemzedékek, osz-IUnditol



• 10 —

chaniímson levezetni a tílrsadalml tudatból, i.ert előfordul, hogy 

az egyes egyénok gondolkodásmódja, erkölcsi tartása, világnézete 

gyükeresen különbözik az általános és osztályára jellemző tuda
tától# A társadalmi tudatformákat meghatározza a kor gazdasági és
osztalyozerkezete,valamint a kiemelkedő hatású tudatfor a,példá
ul a középkorban a vallás,ma a szocialista társadalmakban a mar
xista filozófia#Az erkölcsi tudat,mint ideológiai tudatforma osz
tályérdeket, rendszerint az uralkodó osztály érdekeit fejezi ki#
A szocialista társadalomban az uralkodó osztály, a munkásoszt ly 

érdekei kifejezik az egész dolgozó nép,minden egyén érdekeit#
A tudati folyamatoknak mindig anyagi hordozójuk van,a társadal
mi tudat nem létezik megfelelő anyagi hordozók nélkül* Ahhoz, 
hogy az emberek tudományos kutatásokat folytassanak,művészeti al
kotásokat hozzanak létre,etikai müveket Írjanak,© társadalomnak 

terhelnie kell,merj anélkül egyáltalán gondolkodó 

hetne# A szellemi kultúra mindig feltételezi a társadalom anyagi 
kultúráját,de fórái tv© is igaz,az anyagi kultúra is mindig ezük- 

sógképr en létrehozza a szellemi kultúra valamilyen formáját# A

sen létez-

bél, melyek között kölcsönös kapcsolat van# A kapcsolatok egy 

adott korszak különböző tudatformái esetében tartalmilag
különbözőéit lehetnek. A politika és az erkölcs mindig nagy hatás
sal volt az irodalomra# Ez a hatás azonban a magyar irodalomban 

másképpen jelentkezett József Attilánál, vagy Herczeg Ferencnél,
- míg az utóbbi a polgári morál képviselője, - addig József Attila
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a munkásosztály erkölcsét, a proletárerkölosöt képviseli* Az oaz~ 

tálytlreadalnakban az erkölcs fejlődése az adott osztályok gazda
sági, politikai viazonyn.it tükrözi* A marxizmus klasszikusai 
rint Linden korszak uralkodó ooztályánnk gondolatai uralkodó gon
dolatok* így a szocialista társadalomban is a mmkáeo ztály er-Щ

lista realizmus mint irodalmi irányzat tükrözi az etikai normákat* 

Az étiké., cint a tudatforma fejlődése külcsönh- tásban van a 

ssellami kultúra egyéb részeivel /tudomány, filozófia, jog, vallás, 

politika/» Mivel
részeként alakult ki* A legtöbb filozófus már 

fejtette saját etikai nézeteit is /Arisztotelész« Mkomachosi eti
ka, Platon* Az államról irt müvében/* Az etika Önálló tudománnyá

etika maga is tudomány, eredetileg a filozófia
ókortól kezdve ki

alakulása után is szoros kapcsolatban maradt a filozófiával, - a
mariista etika is felhasználja a marxista filozófia módszerét, a 

dialektikus materializiisust* A tómé szét tudományok fejlődésétől is 

etika kutatási területének terjedelme* Ma a tudományos -fUgg
technikai forradalom uj etikai kérdéseket vet fel, és uj erkölcsi
magatartásformákat алokit ki, amelyeket különböző irodalmi müvek 

is tükröznek* /Például« »háztartás gépesítése, televízió, autó 

hatását vizsgálják az emberek életmódjára, viszonyaira/»
Az etikának minden korban szoros kapcsolata volt a joggal 

mint tudo-ndnnyal* A jog egy osztály érdekeinek szabályokba való 

rögzítése, amelyek nogosegésőt az adott osztály államhatalma min-
kerülő osztály :ülosóben mór előbbdig megtorolta* A hatni'
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irodalmi alkotás foglalkozik ezsol a kérdéssel, legjellemzőbb 

példa Üolgáczi Brzsébet: "A főügyész felesége1* cimü müve, amely 

as ötvenes évek koncepciós perelnek politikai és erkölcsi Íté
letei között meglévő ellentmondásokról szól* A szocialista tár
sadalom arra törekszik, hogy a politikai és as erkölcsi jé egy
beessen.

Az etika szoros kapcsolatban van as irodalommal* Már a gö
rög drámák egyik célja as erkölcsi nemesítés volt* Miauén magas 

szlavónéin irodalom erkölcsi szituációkat tükröz* Morális problé-
emberben, érzékelteti a problémákat, ideálkéntmákat tudatosít

állítja a jét* Az irodalom nem az általánost tükrözi a társadalom
ban* hanem az egyes viszonyát az általánoshoz* az általánost az 

egyesen keresztül, konkrét, érzéki mádon* A társadalom problécái, 

az egyes korszakok sohasem absztrakt mádon jelennek meg az iro
dalmi alkotásokban» hanem mindig emberi sorsokon keresztül* Be»
mutatja az irő a pozitív és a negativ magatartásformákat, ás 

kialakít egy értéksorrendé', Bnnek az értéksorrendnek a mily« 

oége, az iró erkölcsi fejlettségi szintjétől is függ* Az irá 

mindig az erkölcsi ját dolgozza fel, akkor is, ha negativ fi
gurát dilit müve középpontjába, hiszen akkor is elrettenteni 
kar a résztél* Megismerteti az embereket saját koruk, és az elő
ző nemzedékeit erkölcsével, segít Ítéletet alkotni és erkölcsi 
példaképet ad* A legjobb irodalmi alkotás sem tud alapvető vál
tozást létrehozni egy ember már kialakult erkölcsi magatartás- 

rendszerében, hiszen elsősorban léte határozza aog tudatát,

а ■.c'

* И#‘>
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Így előfordulhat, hogy egy kispolgári mentalitású e bor jól szó
rakozik, sőt fel is háborodik egy irod■■.■•Imi raü által tükrözött 

kiapo gári gondolkodása szereplőn, de nem lemos magára. A magyar 

irodalomra ie jellemző volt az etikai tartalom, A nagy magyar 

Írók Janua Pannonius tői Juli sz Ferencig filozófusok is voltak, 

akii: aUvelkben mindig a legfontosabb etikai kát gőriáfcat dol
gozták fel#

.

,

-

■
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II* I* Az obiektum-azübлektum kozott dialektikua 

kölcsönhatás van az irodalomban

Az objektum-szubjektum dialektikája az irodalom területén 

is komoly nehézségeket rejt magában. Látszólag egy feloldhatat
lannak tűnő ellentmondással kerülünk szembe, amikor a következő 

megállapitással találkozunk: a valóság esztétikai visazatükrö- 

zésében az objektum az elsődleges, a meghatározó, s ugyanakkor 

a következő megállapitás is igaz, az irodalmon belül az objek
tum nem létezik szubjektum nélkül.

A művészi visszatükrözésben az objektum, vagyis a valóság 

a szubjektum cselekvése során a művészi tevékenységen keresz
tül elevenedik nieg. A valóság, a valóság része tehát azon a 

prizmán törik meg, amelyet a művészi tevékenység állit eléje.
E prizma - Vagy Shakespeare szavaival élve - a művész által oda 

tertott tükör az objektumot mássá alakítja, mit egyébként az 

anyagi valóság önmagában, ahogy a művészi szubjektumhoz való 

viszonyán kivül létezik.
Az objektum elsődlegessége a művészi szubjektumhoz való 

viszonyában több oldalról is függő, illetve változó. A tárgyi 
oldalt tekintve, például bármely más tudatformának képezheti 
tárgyát, lehet objektuma, tehát a művészettel szembeni függet
lensége más tudatformában való tükröződésében is realizálódik, 

igy az etikában is.
A tükör oldaláról vizsgálva a tárgyi oldalt, azt mondhat

juk, hogy az objektiv tárgyi világnak nem minden területe, vagy

•> •<
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viszonyai képezik feltétlenül az irodalmi tükörkép tárgyát* 

hét olyan területe, amelyet nem tükrözhet az irodalom, csak ab
ban az esetben, ha arra társadalmi objektivitás rakódik* így az 

irodalom által közolt etikai kérdések egy része is koronként, 
társadalmanként változik* Janus Pannonius hazaszeretetről irt 

verseinek nem volt része a magyar nyelvhez való hűség, mert la
tinul irt, Balassi Bálint nem irt más népekkel való szolidari
tásról, holott egyformán fenyegetett a török, a proletár nem
zetköziség csak a marxista etika része, igy csak a szocialista
realizmus tükrözheti*

Az objektum és szubjektum fellépnek önmaguk korlátáiként 

is, azaz ön? raguknak és egymásnak is függvényei, deterainá^-^bi 
is egyben.

A művészi kép relativ önállóságának oldaláról tekintve a 

következő az, ami feltűnik! a tükör, a prizma az, ami vise: 
adja, megtöri, életre hívja a valét, a létező objektumot* To
vábbá a művészi ábrázolás nem puszta leképezése a valóságnak,

tett viliág is egyben* 

Juhász Ferenc a költészet feladatának a cselekvő költészet ki
alakítását tartja*

Az irodalom vonatkozásában az objektum nem más, mint az a 

terület, amelyre az irodalmi alkotótevékenység irányul, az iro
dalom tárgya* Bár az irodalom tárgyát illetően egymástól eléggé 

eltérő véleményekkel találkozunk, mégis élesen özemben áll az 

idealista nézetekkel a tekintetben, hogy semmiképp se lehet az

hanem alkotott valóság, átformált, te:
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irodalom tárgya a valósággal szembe állított művészi én önkife
jezése, és nem lehet öncélú formajáték sem, "elefántcnonttorony" 

#agy magyar költőink mindig Így éreztek. Kár Petőfi Sándor 

figyelmeztette a költőket*
"Ha nem tudsz mást, mint eldalolnl 
Saját fájdalmad в örömöd*
Mines rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd." /4/.

Az irodaloía tárgya csakis a társadalmi - emberi világ kö
rén belül fogalmazható meg, nem lehet célja a művészi 
tükrözésnek, az önmagába vett, társadalom nélküli, természeti- 

- tárgyi világ. Ha pedig a művészetnek, mint tükörképnek a for
rása a társadalmi—emberi világ, nyilvánvaló, hogy az emberi ér
zelmek, indulatok, gondolatok, erkölcsi magatturfcáaformák is ide 

tartoznak. Szért fontos a kapcsolata a két tudatformának, az 

etikának és a művészetnek.
Az irodalmi szubjektum elsődlegesen a művész, aki fókusza 

a valóságos társadalmi szubjektumnak. A társadalom, a kor, a 

nemzet, az osztály, a rétegek, a csoportok tudati, etikai, ér
zelmi képei elevenednek meg az iró által, amelyek alakítják, be
folyásolják, determinálják az Írót az alkotótevékenység egész 

folyamatában, az ábrázolás "hogyan"-jában, s a "mit” ábrázolás
ban. Váci Mihály, aki falusi környezetben született és élt, a 

városba kerülve is a vidéki élet szépségéről, tisztaságáról, át
láthatóságáról ir, úgy érzi nem tudja átkarolni a városi sokasé-
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got, nem találja emberségÁstiek a városi élet zaklatottságát, egy
re gyorsuló Ütemét, benzingőzös levegőjét ée a tömegben kiter
melt magányt*

Garai Gábor a nagyvárosi nyüzsgésben a jövőkor technikai 
csodáinak óriási városainak neonféxjyes előtörténetét látja, óo 

ez a kommunista társadalomban vetett hitét támasztja alá* Ladá
nyi Mihály viszont a várost a magány, a prostuticié, az iszákoa-
oág melegágyának látja*

Az Írói nagyság feltétele, hogy tehetségével, adottságaival 
felül tud emelkedni a szűk, egyéni létén, - nézetén, konkrét 

történelmi osztály létében, s hogy ez a felülkorekedés osztály
tartalmát tekintve elégséges, illetve igazi alapokat nyújt a 

számára az "emberi" színvonalig jutásra* .Ebbon na у о егере vrn 

saját erkölcsi arculatának* A költődet, Írókat eg érd életükben 

sok sértés éri, családjuk, munkahelyük, meg nou értettség a kri- 

tikuao részéről, de az ig a n nagy költők mindig felül tudnak 

emelkedni egyéni sörei óinkén, és küzdeni tudnak az általános 

enbo i, erkölcsi norm к alapján, az osztályérdekekért és az em
berek iránti el :öt lezettség, felelőssé váll; lás hajtj őket, 

akkor is, h' esetleg a konkrét e jeneket kisszerűnek érzik, v gy 

éppen meggyülölték.
A valós g művészi képé en az Írók 

érzéseiket, érzel eiket adják, egyben koruknak, oszt lyuknak lé
nye ér 1 alkotott véleményüket is* Amikor Ladányi Mihály sajt t 

halálába kívánkozó érzelmeiről vall, a kor korunk öngyilkos je-

puszt n csak a saját



- 19 -

lült jelnek vonásairól is Sflfél. Sarknál Inra, - helytelenül 
nemcsak hoo i sorsát Ítélte kilátástalannak» hanem önmagáét is, 

3 ezért lett öngyil os.
II* 2. Az irodalor or.zt.llv.ieile -érül

Az irodalmi alkotások osztály jellege a mű e nmei шоп aniva- 

léjá an rejlik. Az adott kor osztályai közötti viszonyok hat sa 

elöl nem vonhatja ki magát az Írd. Akarva-ákaratlanul is, vnla- 

elyik osztály álláspontját, érdekeit, célkitűzéseit vetíti c- 

l.énk közvetett, árnyalt for dean, magáévá téve, va ;y elvetve 

zoknt. Weöres Sándor, amikor költészeté en olyan által nos célt 

tűz ki, h jy a vers "szép" legyen, és z nei, - tartól ában a ’'jó" 

és a ’'rossz” különbségét közvetíti, akaratán kivi a r arxicta 

etika igényének megfelelően alkot, aszal a kritlk vei, hogy az 

általábr n vett "jő” nen létezik*
Weöres Sáanrcnak az az igyekezete, hogy rok emberi erköl

csi kategóriákat közvetítőén minden konkrét osztály erkölcsétől 
függetlenül, - tó -ее. Hiszen a centrális erkölcsi kategória, a 

szabadság trrtnlma más a burzsoá, és más a szocialista etika 

szerint. Üzért tartjuk magnsabbrendUnek a tudatosan elkötelezett 

Írók t, Váci Kihéil t, Garai Gábort, Juhász Ferencet, Ladányi Hi
bái- t, akik a marxista etika egy-egy jellemzőjét tudatosan vá
lasztják témájukká, - például a kommunizmus megvalósít teáért 

vívott harcot, a szocialista humanizmust, a proletár internacio
nalizmust, a szolidaritást.

A polgári etikusok körében fogalmazták meg igen élesen azt
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a véle: őn. t» hogy az oszt ly jelleg: * őrt ékrontó ”.
A szocialista művészeten belül csak az olyan alkotás tekint

hető helye« alkotásnak, amely védelmezi a proletariátus eszmé
jét, azt olyan képekben fejezi ki, anol. ek a müvet befogadó ér
zelmeire közvetlen művészi kifejező eszközökkel hatnak. Ízért 

éri vád Juhász Ferencet, - aki a legfontosabb erkölcsi kérdések
ről ir s békeazoretet, humanizraus, kemény harcos elkötelezett
ség, boldogság, de olyan bonyolult, nehezen érthető, biológiai, 

csillag за»ti szakkifejezésekkel zsúfoltan, - hogy nevelő hatá
sa az embereknek csak i en kis részére érvén os, mivel megérté
se magas szintű műveltséget igényel.

„i-

*

* t7?i. - ■
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HI* A fol tone -BLJz és megszakított?: vl. c. nrrvrcx 

Iro rlral tudat fejlődésében 

III. 1. hrkélcsi tana st 1- tok át rw.it’se 

Íróink rnudcdssáigdben

A szocialista művészet csak folytatása lohet az elózó ko
rok művészetének. Kom szabad azt a következtetést levonni, hogy 

amelyik irodalom nőm proletár, az már ellenséges irodrion lenne. 
Ilyen álláspont szerint megfosztanánk a proletariátust az embe
ris g eddigi értékeitói, amit a kultúra, az Írod-Ion területén 

alkotott. Természetesen a múlt irodai ban sem minden érté , - 

éppúgy mint a tudományok, az ieneretok t rén is seáaoa hrmis, 

helyt len is: .eret halmozódott föl, az iro«'alom is kitermelt vált 

hamis értékeket is, a lyok átvételére, megérzésére ne.;; töreked
het az uj oszt ly, L nin többsz r hangsúlyozta, hogy a roleta- 

ridtus sej t kultúráját másként nem tudja létrehozni, csak* 

ha ontooan. ismerjük az emberiség egész fejlód e Ital 
létrehozott kultúrát, csak ug„., hogy ezt a kultúrát átdolgozzuk 

- ha ezt nem értjük meg, nem is fogj к ezt a fele atot megolda
ni. A proletár kultúra ne pottynn le készen valahonnan, isme
retlen bolyról, ne: azoknak az embereknek a kitalálása, akik 

magukat szakén, ere kinek nevezik a proletárkultura terén, Mindez 

merő sületlenség. A proletárkultúrának ama felhalmozott tudás 

törvén szeri! továbbfejlődésének kell lennie, omol et az о .beri- 

sóg a tőkés - földesúri - hivat, Ínoki társadalom igája alatt 

szerzett meg." /5/.

• • •
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írásaiban, beszédei en, özeméi,es be zeltetcol során követ
kezetesen kifejti, hog a múlt és a jelenkor minden irodalmi ér
tél jt át kell menteni, de hangsúlyozza, hogy neu válogatás nél
kül, hanem kritikailag* "ügy tűnik nekem, - mondja Clara Zotkin- 

nel beszélgetve, hogy - túlontúl képrombolók vagyunk* Tartsuk 

meg azt, ami szóp, vegyük adut ul, indul -unk ki belőle még *ia 

"régi” is. Kiért is forduln nk ol az Igu. n széptől, miért is 

vetnénk el egyszer в mindenkorra mint a továbbfejlődés kiindu
lópontját, csak azért, mert "ró i"? - De rögtön hozzáteszi Le
nin a követkéz két: Mlrt is or In nk le az uj előtt mint va
lami istenség előtt, a elynek engedelme ikeöni kell, csuk azért, 

mert "uj"? Lz eozt leneég, nem más, mint ©azt-lens^g,"/6/,
Lenin szerint az irodalom a né. é, a széles dolgozó töme

gek ,9 kell gyökeret eresztenie, ol cell érnie a tömegek megérté
sét óe szeretetét, az € érzéseiket, gondolataikat és akaratukat 
keli kifejeznie, A proletari tus oaztúlyérdeke éo céljai alapja 

az egyetc e e béri érdé .eknek és egyebe. es e éri céloknak, 
ráért múlt éo jelen irodalmi, etikai értékelésében és útértéhe- 

lósóben nem szűkül le mércéje csup n önös ér ekeire, célkitűzé
seire, hanem kiterjed mindern a pozitívra, hal; óra, maradan
dóra, alt az emberiség fejlődése során létrehozót , s ez c jö
vő emberének rod ktumárn is érvényes,

A fölozaba uláo előtte, kor társa almainak költői, Írói an- 

t gonisztikus oföetélytórsr г lor .br n alkot tak* Me .Ítélésük asze
rint történik, hogy müveik en elyik oszt 1 érdekeit tükrözték.

• í
k:'';g
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Hagy magyar költőin az elnyo ottak oldalán álltak, mindig a ha
ladd eszmei - erkölcsi téziseket fogaim zták neg. Adott társadal- 

ni viszonyok között az adott erkölcsi értékrend fontossági sor
renddé és tartal mi v ltosot i. A költők nagyságát az rauttta, 

hogy indlg fölismerték melyik etikai kérdés időszerű« s néha 

az általános etikai kérdések hangsúlyozása is haladévá tette fé
ket. Legfontosabb etikai kérdések az antagonisztikuo társadal
makban az elnyo ás elleni küzdelem, a ner.izeti függetlenségért 
vívott harc, a nép érdekei melletti elkötelezettség és a haza^» 

szeretet. Ezek tartalma .ináig változott, másként nyilvánult 

meg Petőfi Sándor, Ady ändre, vagy József Attila korában. Petőfi 
Sándor az 1948-as forradalom előkészítője és aktiv harcosa is 

volt, - tehát ő élte a szabadságharc minden folyamatát, életét 

is ldozta érte, és szolidaritást hirdetett a szomszédos népek 

forradalmával. Két centrális etikai к tegériája volts a szabad
ság és a szerelem, amelyek egy ember életének értei .ót adják.
Ady Indre csak a forradal i helyzetet érte meg, de hasonlóan 

gondolkodott mint Petőfi Sándor, ó» örömmel üdvözölte ez 1905-ös 

orosz polgári demokratikus forradalmat. József Attila már az im
perializmusról, a faolzálódáoről adott helyes korképet, é*s a 

szocialista forradalom megviv sára ösztönzött voroeiben. A pro
letár erkölcs legfontosabb ole ei: a szabadság, a hnz szeretőt, 

a proletár internacionalizmus központi hel et kaptak költészeté
ben, be. utatta a marxist erkölcs normáit, és a munkásosztály 

melletti elkötelezettségről péld. t adott a felszabadulás utáni
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Íróknak, költőknek*
A fölszabaduld,о előtti kor társadalma Inak nagy költői szép 

példát dilitot ak elénk a dolgozó né érdekeinek védelméről, a 

cealád, a szülők szeretettről, a magyar nyelv iránti tisztelet
ről, és 1 «gfogalmazták egyéb sorskérdésekről etikai áll sfogla- 

Mm kat, igy a boldogságról, a szerelemről, a hal Írói, Gondola
taikat a marxista etika is megőrizte a folytonos mg jegyében, 
Íróink követendő példaképüknek tartották őket. Más, nem haladó 

tartalma etlfcri áll sfoglal sóikat elvetették, például Ady fíndre 

a betegséget, a szorong st, a hal lfélelmet az istenhez való fo
hászkodással vélte f lóidbatónak. Azt a gondolatot, ho :y az eti
kus agatartán istenhez xaló hUoég, a mai magyar irodalom an 

Pilinszky János vette át#

/

«

1
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XV. Az ol.lont,-ion: sok dialektikaiénak .lelontkogése 

a : ai marrvai:- Irodalo oan
IV. 1. Az ellent: .orifUg szerepe a fejlődésben

A filozófusok az ókortól kezdve az ellentmondásokat a mozgás 

elevenség, a fejlódsó hordozójának tekintették. Már Heraklei- 

to3 a dialektika legfontosabb törvényének tekintette. Minden a 

dolgokban, a dolgok közt meglévő ellentétek viszályából fakad, 
hogy a jelenségek önmaguk ellentétébe alakulnak át /a hideg meleg 

lesz, a inéig kihűl - a nedves szárassá, a sz ráz nedvessé vulik 

- a hal lból élet, az életből halál születik/
Schölling szerint se ragadható neg semmilyen mozgás, ha 

nem ellentétek кolcaÖnhatésónak tekintik* A marxista filozófiá
ban ez a belátás az ellentétek egységéről ós harcáról szóló tör
vény formájában jelenik meg. Ellentétes dől ok, jelenségek egy
mást feltételezik, átmennek egysáeba, ellentétességük viszon lo
gos, ez objektiv tényállás. Ezért vallják a marxizmus klassziku
sai az erkölccsel kapcsolatban, hogy csak az orkölco lehet 

zán erkölcstelen.
Az ellentétek egymásra vonatkoz sát nemcsak az ellentétek 

egységének, egymást f .ltételozéaének nozzanaJla jellemzi, hanem 

a pólusok kölcsönösen egym st kizárásának i ozzanata is.
A burásod és a proletár erkölcs a kapitalista t' ro^.dalom

ban nemcsak feltételezi, de ki is zárja egymást.
A szocializmus bon a közösségi tulajdon hatására kialakult 

a közösségi érdek - éo a csoport, illetve a magántulajdonnal még

'
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f ónálló csoport és mgántulajdononi érdekek kusti el entmondás.
Az ellentétзк állandó kölcsönhat óban és harcban vannak egy

más cl* Valamennyi dolo. környezetével ellenté tviozonyt alakit 

ki, kihat környezetére, és az visszahat rá* Ezért egy-egy erköl
csi magatartásformát sem lehet csak önmagában vizsgálni, csak 

környezetével köles nhatásban, ok-okozati összefüggésben. íróink 

ut tjók a jelenséget, hanem igyekeznek feltárni a lé
nyeget. állandóan rákérdeznek ű iért ilyenek az emberek, hogyan 

lehet a jót általánossá tenni, a rosszat félsz lmo d.
Az ellentétek egy ponton átmennek egymásba, ez a fejlődést 

biztosítja. Az étik ban a fejlődést mindig bizonyos lehetőségek
nek a valóságba v lé átmenete, a lehetőség és a valóság helycse
réje jelzi* A "van"-ból a "kell” a lehetőségen át valósul meg. 
Vannak olyan éteoapási folyamatok, a elyeket ösztönözni, és olya
nok, amelyeket gátolni kell. Az etika f jlődéoóben elő kell óz
di tani olyan folyamatokat, amelyek progresszív mozgást, előreha
lad at, fejlődést eredmény znek, Meg kell viszont ak d lyoni 

azokat a folyama okát, emel kben egy pozitív, ha snoo jelenség- 

bői, negativ, káros jelnség vélik. A bérezéssel kapcsolatban 

meghirdetett elv az anyagi érdekeltség elve, - helyes elv, - de 

ha már csak ez lebeg az emberük öze e előtt, káros erkölcsi je
lenséggé válhat, önző, ©ások rovására anyagi haszonra törő, az 

erkölcsi elismerést sem ibe vevő egyéneket alakíthat ki.
A szocialista társadalomban a termelési mód két ele; e, a 

termelőerők és a termelési viszonyok között is alakulhat ki út-
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átmenetileg ellentmondás, de általában véve nem akadályozza e 

haladást, mert nem anta onioztikus, a társadalom saját követel
ményévé cet te a k&ttő közötti feszültségek megoldását a fejlő
dés érdekében. Sz nem zárja ki a régi és az uj közötti harcot, 

sőt feltételezi. A régi és az uj ellentmondása a szocializmusban 

más természetű, mint a haladás és a reakció küzdelme az osztály— 

társadalmakban. A még maglévő erkölcsi tartás - a dogmatikus kor
szakra jellemző nem tekinthető reakciósnak, csak már túlhala
dottnak, és abban is fellelhetők az újhoz kötődő előzmények, sem
mi sem abozolu módon régi vagy uj# A szocializmusban io sor ke
rülhet heves ös zecsapásra a .égi és az uj között, - az uj csak 

sok vesződoág árán, elkeseredett ellentmondás azonban sohasem 

alakulhat ki, mert megszűnnek az sntagonisztikus osztályérdekek.
A szocializmusban io létezik harc, konfliktus az egyén ós a kö
zösség között, de ezek feloldhatók.

Az uj ós a régi közötti ellentmondás nemcsak a termelőerők 

és a termelési viszonyok eg; enlőtlen fejlődéséből f; leadhat, ha
nem az uj eszmék viszony ból a régi azok,'..'okhoz me nyilvánulhat 

az Allan; szerkezete, a nemzeti forrnék módszerei egy időpontban 

ellentmondásba kerülhetnek a tömegek fejlődő tudatával, ükkor 

Villa ztanok Íróink műveli- témájául kérdéseket, - hogy a 

hatalom ós az erkölcs viszonya. Lehet ellentmondás a munka terü
letén a belső igényből dolgozók ős az anyagi ha ionért dolgozók, 
az ujitók óa a régi munkamódszerek őrzői között, az eltérő ólet-

■
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színvonal miatt, a politikailag fejlett és elmaradott emberek 

között* Az ellentmondást mindig úgy kell feloldani, hogy a há
láló ráljon uralkodóvá. A régi lassan eltűnik, és az uj szokás
sá válik.

Az ellentmondások a szükségszerű, és a véletlen problémáját 
is felvetik, az irók sokat foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy 

a régi kultúra kialakulása szükségszerű vagy véletlen volt. Ab
ban közös a véleményük, hogy a szocializmusban a tudatosság, - 

mégpedig az egyeseké pont úgy mint a társadalomé, - lép a vakon 

működő erők szabad játékának a helyébe. A haladás a szocializmus
ban az önálló és szabad döntések kockázatával történehet.

Szilágyi Imre: "A tévedés és kockázat" cimü Írásában kifejti, 

hogy az uj megvalósítása mindig bizonyos kockázatot rejt magában, 
de ez nem rettenthet el, akkor sem, ha tévedést is hordoz. Jogunk 

van tévedni a jobbért, - tévedni szabad -, de kijavitása egyik 

legfontosabb erkölcsi kötelességünk.
Lenin is foglalkozik ezzel a kérdéssel, s a "lót" és a "le

gyen", a tettek és a szavak egységéért harcol. Az embereknek kö
telességük elismerni azt, ami van, mert az téved igazán, aki azt 

veszi valóságnak, amit kívánatosnak tart. A Bzocializmus eddigi 
építésének tévedéseit a "van" részeként kell kezelnünk. Ez a dia
lektikus viszony megköveteli, hogy a személyi tévedhetetlenség 

kultuszát tagadjuk. Az a helyes eljárás, ha a "van"-nak alapján 

mondjuk ki a pozitiv normákat, ekkor az ideális követelmény és a 

reális előfeltételei között az ellentmondás megszűnik, igy a "lét"
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és "legyen" viszonylagos egysége megvalósul.
íróink kritikai álláspontját is ez a felfogja határozza meg. 

IV. 2. A felszabadulás utáni irodalom 

szakaszainak jellemzői.

Az irodalomtörténészek a felszabadulás utáni irodalmat a 

folytatás, az eltérés, az újat kezdés, és a régivel való szakí
tás bonyolult együttesének tartják. A folyamatosság és a megsza
kítót tság egysége szempontjából kell vizsgálni az irodalmi alko
tásokat . Külön irodalomtörténeti korszaknak tekintik az egységes 

irodalom szempontjából, amelyet szakaszokra bontanak ugyan, de 

nem felejtik el, hogy egy-egy szakaszt nem lehet metafizikusán 

elválasztani egymástól, hiszen egy-egy Író, költő egész életpá
lyáját jelenti, akik különböző történelmi, gazdasági, politikai 
történéseket tükröznek különböző időpontokban született müveikben.

Az irodalomtörténészek három nagyobb szakaszra bontják az 

irodalmat a felszabadulástól napjainkig: 1945-1956-ig, 1957-1968- 

-ig és 1968-tól napjainkig. Mindegyik korszakot más-más gazdasá
gi, politikai helyzetet jellemez, Így másként tükrözi az iroda
lom tartalmilag és formailag.

IV. 2./a. Az irodalom 1945-1956-i/r terjedő 

szakaszának jellemzői

Ezt a korszakot különbözőképpen Ítélték meg. Voltak, akik 

a személyi kultusz torzulása és az ezt tükröző irodalom sematiz
musa miatt egyoldalúan, csak negatívan értékelték. Tény, hogy 

egyoldalúan értelmezték az akkor alkotó Írók, költők Lenin véle-

N
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ményét az irodalomról, mely szerint az irodalomnak pártosnak, 

és nyilvánvalóan a fejlődés irányába mutatónak és feladatkije
lölőnek kell lennie. Az irodalom szinte programszerűvé vált. 

Elitélése azonban nem helyes, hiszen egy problémával tele kor
szakot, - amikor az államhatalmat nemcsak javítgatták -, hanem 

gyökeresen le is rombolták, mivel kitaposott ösvényen nem mehet
tek, természetes, hogy hibákat is követtek el, és akkor is vol
tak költőink, Íróink, akik akkor is a jó tartalom és a forma 

egységében ábrázolták a forradalmárok küzdelmét, az uj élet meg
valósításáért folyó harcban.

Ábrázolták a hősiességet, a helytállást az ország újjáépí
tésében és a szocialista gazdasági élet kialakításában, magas 

erkölcsi színvonalukat bizonyltja, hogy egyéni érdekeikről, ké
nyelmükről mindig le tudtak mondani a közösségi érdekért, mert 
tudták, hogy a kettő csak együtt valósítható meg. 1949-ben irta 

Benjámin László:
"Mi dolgom?
Olvadok, hömpölygő koromban,
Végzem, amit kimért,
Szolgálva magamat - és az ország, 
a nép, az emberiség harcát, 

az örök életért!" /7/*
Nagy László költői pályája is akkor indult. Realista módon 

elemezte az 1954-ben megirt verseiben a korszakot, tiszteli ered
ményeit, és felhivja a figyelmet az ellentmondásokra, ostorozza

Mint csepp a folyamban,♦ • m
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a hibákat, éa azokat, akik gyáván hallgatnak, ahelyett, hogy 

gitenének kijavítani ezeket a hibákat*
" •„ liaügat gép és «яйк№ és állat, 

csak a bedcfott vágyak ölnek, felkiabálnakI 

hi von a mlndenséget hökkentő uj csodákat!” /8/.
I\ 2?/b.

* »

1956 után nemesek a szocialista rendet, hane; az irodain! 

életet is újjá kellett szervezni. 1961-ben nemcsak a . ezőgazda- 

ságot szervezték át, hanem az Iré.szovetséget is* Az irodalom a 

nemzeti lelki!smeretvizegálat központi helyévé vált. ükkor szög
leteit Juhász Ferenc egyik legszebb versei "Babonák napja csü
törtök: Amikor a legnehezebb” amelyben egyetlen értelmes cse
lekedetnek a szocializmufi építését tártjai

"S elindulok hazafelé, ázottan, életre szántan, 
a kék, zöld, piros esőben, a szocializmus korszakában.*"

/9/.
Az irodalomban в zeniéletváltozás és uj minőség jelenik meg, 

a hatvanas években megerősödött a morális megközelítés, uj, mii
vészi eszközökkal visegálták az uj témákat! a hatalom és az er
kölcs kapcsolatát, az emberi magatartásformákat a történelem 

különböző eseményeivel özemben*
Sokszor áttételes formában tükrözték* Régi történelmi korok 

konfliktusait dolgozták fel példaként. Erkölcsi kérdések tágabb 

teret kaptok, akkor születtek nagy müvek а küzéletiséget ábrázó-
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lő irodalomban /például Sántha Ferenc: Húsz őrá/, s ugyanekkor 

született a végletes magányt ábrázold irodalom is.
A társadalom dinamikusan átrendeződött, a hagyományos falu, 

a tradicionális paraszti életforma a mezőgazdaság átszervezésé
vel forradalmi változáson ment keresztül, a falusi munkaerő egy 

része a városba ment, ipari munkát vállalt. Ezzel gondolkodása, 
életmódja kezdett átalakulni. Az addig magáénak vallott értékek
ben megrendült, az újat még nem tette magáévá. Juhász Ferenc ak
kor irt verse is a hűséget és a magányt fejezi ki:

"El kéne szaladni,
Itt kéne maradni*" /10/.

Az irodalom visszahozta a kritikai mozzanatot, kialakul a 

folytatás és az újrakezdés dialektikus egysége, E korszak leg
nagyobb költője Váci Mihály volt, aki mindig a dolgozó nép ér
dekeit tartotta szem előtt, és soha nem tévedett, mindig tudta 

a helyes irányt, és a hibák ellenére is fanatikusan hitt a szo
cializmus igazságában. Keményen ostorozta a hitetleneket, a té
továkat és azokat, akik elfelejtették, hogy nem lehet megállni, 

ha egyéni céljaikat elérték, mert az egész társadalom célkitű
zését kell folyamatosan megvalósítani. József Attila szavaira 

figyelmeztetett:
"A Mindens éggel mérd magad

"csak az uralkodik, azé a hatalom, 
az hódit hazát, jövőt lelkeket,
Kié az erkölcs, tudás, szorgalom," /12/,

n /И/:
Щ

• • •
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A világmegváltás után az egyéni felelősség lehetőségeit, 

határait feszegetik Íróink. A társadalom mozgását nem a törté
nelmi eseményekre összpontosították, hanem az ember erkölcsi 
választására. Megnő az individual és a világ kapcsolatát ábrá
zoló müvek száma.

IV. 2./с. Az irodalom 1968-tól napjainkig 

ter.iedő szakasza

Az Írók az u ;yneve ett nagy kérdések helyett az egyén er
kölcsi problémáival foglalkoznak. A hetvenes évek irodalma ke
vésbé izgalmas, kevésbé látványos, mint a hatvanas éveké. A min
dennapok kerülnek előtérbe, azt vizsgálják Íróink, hogy az egyé
ni életben hogyan alkalmazzák a demokratizmust, mit jelent a 

munkásosztály hatalma a gyakorlatban, a közösségi érdekek meg
valósítása milyen teret kap az egyéni érdek mellett. Több szót 

kap az egyén életében megvalósuló elemi normák vizsgálata: a 

munkához való viszony, a másik ember tisztelete és gyűlölete, az 

anyagi javakhoz való viszonyulás, a szerelem kérdése. Nagyobb 

szerepet kap a család, - az emberek visszavonulnak a magánélet 
szférájába, és visszahúzódnak a közügyekbe való beleszóláskor. 
Juhász Ferenc a hatvanas években a folyamatos cselekvés etikai 
magatartását hirdette meg, ugyanakkor a hetvenes évek irodalmá
ban erősödött az egyének tehetetlenségének, közömbösségének az 

ábrázolása.

\
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ajfflM^Q,ff&t^5ajuA даЕЁ^,?4дЕйД^А дй-ifc 

telmieé,gről szőlő irodalal alkotások etiká.lában

Az irodalmi alkotások azzal az igénnyel lépnek fel, hogy a 

fennálló gazdasági-társadalmi formációt tükrözzék, az egész és a
rész dialektikáját vizsgálják. Az egyes társadalmi
szokon belül az általános törvényszerűségek sajátos, koakré- fői- 

mában nyilvánulnak meg, hiszen a művészi gyakorlat nem különül el 
a társadalmi gyakorlattól, hanem azzal egységben funkcionál. Amit 
a filozófia nagy vonalakban elóre lát, azt a művészet a :..aga esz
közeivel menet közben íb érzékeltetni tudja. Hogy a lét és a tudat 

a gyakorlatban hogyan hat egymásra, annak a filozófia csak a tör
vényszerűségeit állapíthatja meg, árnyalt megelevenitésük viszont 

a művészek feladata. Az objektiv valóság tükrözésén túl, céljuk 

a haladás irányába mutató jelenségek példaként állítása, és a 

fejlődést gátló hiányosságok kiküszöböléséért cselekvő, pozitív 

erkölcsi normákkal, pozitív magatartással rendelkező
előtt tartják, hogy világviszonylatban a különböző 

társadalmi formációk egyidejű létezése rossz hatással is lehet az 

emberek gondolkodására.
A gazdasági válság "begyűrűzése" együtt jár a* egzisztoncia-

iberek kia
lakítása. S;

lista színezetű gondolkodás feléledésével. Lukács Oyörgy megálla
pítása szerint erre mindig fel kell figyelni, mert ez az uj nihi- 

tünete, - válságtünet.
Már Marx hangsúlyozta, hogy tiszta formáció abszolút érte

li
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létezik, mivel a társadalom állandóan változik* Az 

uralkodó vonások mellett vannak idegen elemek is*
Az uralkodó szerepet a gazdasági viszonyok töltik be, 

ban ugyanaz a gazdasági bázis különböző konkrét körülmények kö
zött sok változatot hozhat létre* A külső /világgazdasági, tár
sadalmi/ tényezők mellett alapvetően a belső ellentmondások a 

meghatározóak* Ezek megoldása Jelenti az adott konkrét tár: ada*-- 
lom fejlődését* A szocialista társadalomban is létezik az egyén

iemben

>

lŐtlenség, a termelés és a szükségletek viszonya még nem érte el
iber közti ellentmondás isa megfelelő fokot, a természet és az 

a társadalmon belUl, mint a termelés és a szükségletek ellent
mondása jelenik meg. A falu és a város, a fizikai és a szellemi

szűnt még meg* Az irodalom feltárja 

ezeket a belső ellentmondásokat, okaira is rámutat, de megoldá
suk konkrét módját nem találja, feladatkijelöléssel nem foglal» 

kozik, csak a kritikai szintig jut el* Az elmélet és a gyakor
lat Összhangját követelik, bírálják azokat a hibákat, amelyek a 

fejlődést hátráltatják.
A fejlődés meggyorsult és váratlan átmenetek jellemzik* A 

szocializmus alapjainak lerrkása után magasabb szinten kell to
vább építeni a gazdasági-politikai és a kulturális szférában a 

társadalmat, de még mindig problémát jelent az örökölt hatás és 

az uj gazdasági nehézségeket kísérő erkölcsi magatartásformák 

megítélése* Az Írók müveikben bizonyosfoku türelmetlenségről 
árulkodnak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban* A szocializmus

munka közti ellentét s
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dialektikájának is kulcskérdése az ellentmondások szerepe# A 

szocializmus sem ellentmondásoktól mentes társadalom, érvénye
sül az ellentétek egységének és harcának a törvénye, ami a fej
lődés mozgatórugója* Lenin irta: "Az antagonizmus és az ellent
mondás egyáltalán nem ugyanaz* Az első eltűnik, a második megma
rad a szocializmusban*" /13/* Az ellentmondást magyarázhatjuk 

objektiv és szubjektív, külső és belső okokkal* A szocialista 

társadalomban lévő ellentmondások sokfélék, a törvények nem ér
vényesülnek tiszta formában, nem mind ismerhetők fel, a véletle
neknek is nagy szerepük van* Az ellentmondások többségének ob
jektiv okai vannak* Az irodalmi alkotások az objektiv okokat a 

szubjektumokon keresztül szemléletes, érzéki formában jelenítik 

meg*
íróink, költőink vizsgálják a különböző osztályok, rétegek 

helyzetét, erkölcsi arculatát, egymáshoz való viszonyát* Sarkad! 
Imre, Garai Gábor, Váci Mihály, Örkény István az értelmiség, - 

Kertész Ákos, Fejes Endre, Moldova György a munkásosztály, - 

Galgóczi Erzsébet, Dobozy Imre, Végh Antal a par tisztség erkölcsi, 

világnézeti problémáival foglalkoznak, - azaz a fejlődés irányát 

meghatározó tényezőket keresik, A dialektikus vizsgálódás, a tük
rözés jelentősége megnőtt*

V* 1* А ппшМаог--г, tálv etikai kérdéseinek i

ar irodalomban

A gazdasági növekedéssel és fejlődéssel, a társadalmi mun
kamegosztás elmélyülésével párhuzamos jelenség a népesség átré-

Шт

s
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tegződése /társadalmi mobilitás/ a mezőgazdaságból, vagyis a fa
luból az iparba, a városba áramlása /területi mobilitás/« Szocia
lista körülmények között a társadalmi át-^étegzodés számos össze
tevőjét, elemét tudatosan és tervszerűen határozzák meg. így 

például az állami szervek szabjak meg az ipari fejlődés ütemét, 
technikai felszereltségnek színvonalát, tehát ezzel együtt mun
kaerő-szükségletét is« Blkószitik továbbá nemzetgazdasági szin
ten az ország munkaerőmérlegét, ennek alapján a beiskolázások 

mutatószámait* Az iparfejlesztéssel párhuzamosan meghatározzák 

a szolgáltatások szektorának fejlődési ütemét, raunkaerőszükség- 

letét, majd ezeknek ismeretében tervszerűen történik a városfej
lesztés is* A főbb folyamatok tudatos ellenőrzése mellett azon
ban az Összfejlődésen belül számos spontán folyamat is találhat 

tó« A mezőgazdaságból a munkaerő elvándorlása nemcsak mennyisé
gi kérdés* a mezőgazdasági és ipari munka szétválása számos 

spontán elemet tartalmaz* Ebben a folyamatban a mezőgazdasági 
iolgojrl kezdetben az iparban is dolgozik, de mezőgazdasági te
vékenységével még nem hagy fel teljesen. Fokozatosan egyre inkább 

az iparban dolgozik, majd felhagy a mezőgazdasági munkával* Más
részt a családon belül egyesek többé-kevésbé kiválnak a mezőgaz
daságból, mások nem. Néha felemás helyzetek alakulnak ki* A cea*- 

ládfő már az iparban és a városban dolgozik, jövedelme nem a me
zőgazdaságból származik* Munkahelye szerint ipari dolgozó, 
kása szerint azonban falusi lakos* Élelmiszerét nem vásárolja
meg, mint az ipari dolgozó, hanem egy részét maga, vagyis
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Iádja termeli« A társadalmi munkamegosztás árnyékában sajátos 

családi munkamegosztás jön létre* Spontán eleme a fejlődésnek 

az is, hogy a város és az ipar befogadóképessége nem azonos, 
ezért az elvándorlás felemás módon zajlik le* Az ipar befogadó
képességét az újonnan létrehozott munkahelyek biztosítják, ami 
csak ipari beruházást igényel* De a város befogadóképességét a 

lakásépítés, a közlekedési hálózat, az egészségügyi ellátás, az 

iskolahálózat kiépítésének üteme határozza meg* Az iparosítás 

üteme és munkaerőigénye általában meghaladja a városok befogadó
képességének ütemét* A városban tudnak munkát adni, de lakhelyet 

nem tudnak biztosítani minden uj ipari dolgozónak* házért az ipari
és mezőgazdasági munka elválása, mint a gazdasági növekedés egyik

, számos spontán folyamatot tártál az, amineklegfontosabb el<
leglényegesebb, legfontosabb két követelménye a ter elés! szer
kezet és a településszerkezet ellentmondása és az ennek követ
keztében kialakuló ingázás*

A munkásosztály nyitott osztály, a parasztságból folyama
tosan feltöltődik* Kgyik része továbbképzés eredményeként ér
telmiség lesz* íróink a munkásosztály különböző rétegeinek 

kölcsi arculatát vizsgálják*
A munkásosztály etikai kérdéseivel foglalkozó müvek sorában 

egyik igazán meghatározó mü Fejes Bndreí "Rozsdatemető" clmü al
kotása, amelyben a felvetett problémák továbbéltek és 

oldandó feladatot jelentenek* Maga Fejes isndre is megvizsgálta, 

hogy mi lett ezeknek a típusoknak a sorsa később, átalakult-e,

is me,
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és milyen irányban erkölcsi tartásuk? Regényében a munkásosztály
nak egy olyan rétege kerül előtérbe, melynek tagjai még nem tud
nak élni a közösségi rend adta lehetőségekkel* Uem jutottak el 
az ösztönösségtől a tudatosságig, a vegetálástél az emberhez 

méltó életig* Tagjai csat; testben tagjai a mi társadalmunknak, 
a fejlődés, a kor eseményei rajtuk kívül zajlanak* Talán jobban 

élnek a technika áldásaival, de annál kevésbé a kultúra és az 

emberség igényével* Periférikus kis világ, erkölcsi, szokásbeli. 

Ízlésbeli "rozsdatemető**, amelyben az emberek szürke, igénytelen, 

kisszerű események nélküli életet élve, úgyszólván elrozsdásod
nak, - ez e regény szintere,

Rétegről beszélünk, de mind
tiszt-tipus, ßdnd a fiához hasonló rokonszenves, de a teljes 

béri öntudathoz még el nem jutott férfi típusa jellegzetes alak
ja a mai magyar munkásosztálynak*

káért is aktuális a regény* Az emberek, akikről az Íré szél,

öreg Hábetlerhez hasonló al-

-.áteztek Magyarországon, a harmincas, a negyvenes, az ötvenes
is* Élnek, dolgoznak a megől-években, nemkülönben léteznek 

hetésért, örülnek, ha jobbat ehetnek, szebb ruhában járhatnak, 

ha megközelítik azt az életszínvonalat, amelyet azelőtt a "jobb-
sorsú” k^spolgároimál láthattak* A kispolgári volt az ideáljuk 

külsőségekben, magatartásban, erkölcsben egyaránt* S a szocia
lista rendben is csak azt a lehetőséget látták, hogy ezt a célt
elérhessék* Valamiféle helycserére gondoltak a kispolgársággal* 

Főként ez az oka annak, hogy bár generációk változásával élet-
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módjuk, életkörülményeik változnak - a gyerekek gazdagabbak és 

szabadabbak szülőiknél, - nen tudnak mit kezdeni jobb anyagi 1 

he tőségeikkel és szabadságukkal. Egyszerűen nem jutottak el odá
ig, hogy megtudjál^ mi között is lehetsz, kellene választaniuk. 

Ugyanis kocsma és zenés presszó-beli szórakozás, szoba-konyhában 

és modem öröklakásban zajló élet között semmi különbség nincsen 

úgyszólván, ha e változások nem járnak együtt az emberek tudatá
nak változásával. Ha az emberekhez, külső körülményeik nyomása 

alatt, s jórészt mechanikus testi és lelki megnyilvánulásaik 

folytán egy "tett"-nek mágcoak a lehetősége sem ér el. Ha to
vábbra is élik emberhez méltatlan, de már a környező és épülő 

szocializmust meggyalázó értelmetlen életüket.
Ezek az emberek nem rosszak, még kevésbé gyűlöletre méltó

ak, hiszen életüket a múlt determinálja. /Sőt, a jelen is, - 

olyan értelemben, hogy a kispolgáriság nemcsak tudatmaradvány, 
mivel az átmeneti kér, a benne ható gazdasági tendenciák is 

Iáját képezik. A "mindenki képessége szerint, mindenki munkája 

'tzérint" elv lehetőséget nyújt az emberi szolidaritás kibonta
koztatására, de nem zárja el az utat a Kiás okkal nem törődő Önzés 

előtt sem. Az szocializmusnak ez nem hibája, hanem jellegével 
összefüggő sajátossága./. A Hábetlerek mögött ott van az éppJ 

hogy két évtizede felszámolt anakronisztikus félfeudális világ, 

s kimondhatatlanul ott az egész magyar mult. Kinthogy az emberek 

múltjában rejlik vegetálásuk fő oka, az irc felidézi a múltat.
Az öregeket alig érheti vád, nekik egyszerűen nem volt le-

!
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he tőségük, hogy esésképp éljenek* A regény elénk hossza azt a tár
sadalmi valóságot, amely a múltban képes volt egy társadalmi ré
teget pozitív társadalmi haladástól elszigetelt kispolgárrá deg
radálni.

Fejes iándre úgy ábrázolja e rétegnek a tagjait, mint a 

gyár feudálkapitailsta társadalom megnyomorítottjait, mint egy- 

-két munkásnemzedék kispolgársággal sújtott, kifosztott rétegét, 

mely "hol lehet altiszt, azt kutatja"• Az egyes szereplők tudat
világát gondosan egyezteti az egyéniségüket kialakító régebbi 
korszak viszonyaival, s jelenlegi életükkel*

Idősebb Hábetler János életét a véletlenek irányítják, éli 
te véletlenét természetesen rendként éli át* Arai van, raár igazol-

eraber, a k*u*k.-hadsereg neveltje, akita magát előtte* Vallás 

istentől lefelé egészen közvetlen feljebbvalójáig egységes és 

jól működő gépezetnek látja a világot* Hábetler János imi-olvas- 

ni tud, a gondolkodás nem kenyere, a Tanácsköztársaság bukása 

után a félelemmel és a nyomorral olyan mélyre taszítja őt az el
lenforradalom, hogy fektéből térdre is csak úgy emelkedik, ha 

lélekben továbbszolgáló altisztként süvegei! urait* A törvény- 

tisztelő szerencsétlen ozolgalélek belső támasza a család* Az 

asszony, a család, egy-két kártyázó és iszogató szomszéd* nyo
masztó világ, szomorú kis örömeivel, az emberi méltóság láts 

tát kölcsönző szertartásaival, melyben minden eltorzul és deg
radálódik.

■4

Idősebb Hábetler felesége, Pék Mária, már gyanakvó szemmel

'
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tekint a külső rendre* A Hagyfuvaros~utca stagnáló, változatlan 

udkrovildga és a század első felének roppant történelmi válto
zásai között roppant ellentét feszül* Az lró tisztában van 

zal, hogy a körülmények r eghatározó ereje nem jelent mechanikus
a művész a körülmények és a jeli

iberi valóságot, a figu
rák mozgását* Azok a körülmények, melyek az öreg Hábetlert szol
gává alacsonyttják, Pék Máriában ellenállásra, dacra, jellenerő
re találnak* ót is megnyomorítja helyzete, de jelleme épp marad, 
lehetőségei körein belül cselekvő-alakitó ember* Bár nem jut el 
az öntudatos proletirasszony színvonalára, mert újra és újra 

lehúzza a "hábetlorlzmus", a maga módján azért erősen megküszkö- 

dik eszel a pusztító erővel* De 6 is csak láncszem, nem 

hat ki körülményeinek hálójából, - nagyszerű ereje a mosóteknő- 

be és a család összefogásába szorul*
A fiú, Jani tragikus sorsa az Író mondanivalójának lényegét 

fejezi kit igaz, hogy sorsuk függvénye a múltnak és a jelennek, 
jellemüknek és a társadalomnak, de akinek módja van rá, hogy ér
telmesebben, boldogabban éljen és nem használja ki a lehetősé
geket, az önmaga felelős a bukásáért* Mert ha az 1943 utáni kö
rülményekben voltak is olyan mozzanatok, amelyek gátolták, nehe
zítették ennek a rozsdatemetői Rétegnek a felívelését a munkás- 

osztály útjaira, a körülmények alakulásinak tendenciája mégis 

ezt az emelkedést segítette* Tehát a korábbi objektiv feltéte
lekre háruló felelősség mind nagyobb mértékben változik ét sse-

, az
egyéniség kölcsönhatásában érzékeli az

1
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tuályes felelősségé, a Hábetler-cnalád tagjainak személyes fele
lősségévé a saját sorsuk iránt* S nyilvánvaló, hogy ez az átto- 

lődás és ez a felelősség elsősorban a fiatalokat érinti, s nem az 

öregeket.
Jani, aki szélesebb kapcsolatban van a külvilággal, érzi és 

átéli azt a kettőséget, hogy szükebb környezete авszinkronban
külvilággal, lirzi, hogy nem jól élnek, látja, hogy másképp 

kellene élni, de nem tudja, hogyan* "Némely dolgot ne.” értett meg 

a külvilágból*" Figur;!ja azért tragikus, mert egyre csak lázado-

van a

zik, de emelkedni, tevőlegesen változtatni nincs ereje* Nem ké
pes arra, hogy a hábetlerizmusaal s; 
lóvá rendezze, ezért nem képes értelmes, érdemben változó

, csak indulati reakcióra* Végül is azért gyilkol, 

ibert, aki voltaképpen a saját felié

iben! kritikáját mondaniva

cs elekvésre
hogy elhallgatassa azt az 

méréséit fogalmazza meg, aki kimondja mindazt, amit aajátmaga 

ne mert és nem is tudott kimondani* /Hábetler Jani legközeleb
bi irodalmi rokona talán Kertész Ákos* "Makra" ciraü regényének

is tragikus alaki nem mer időben változ-cimszereplője, aki 
tatni az életén, de amikor rájön, hogy hogyan kellett volna
irányt változtatni, már nincs energiája az újrakezdésre/*

Jani mellett a másik előremutató alak Seres figurája* 2z 

az ember, habár a tudatos életnek csak egy alacsonyabb fokára ju
tott el, de eljutott, s önerejéből, önmaga emberségéből. Naiv és 

képzetlen eraber, de amikor az ország kifogástalan vezetésébe 

tett naiv hitét durván szétfoszlatkák a tények, akkor a naivitás
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mögött nem ürességet találunk, hanem je Пек. erét, amely képes 

szembefordulni az ellenforradalommal« Hite és akarása megérde
mel minden tiszteletet* Alácja egyben példa arra, hogy orszá
gunkban nemesek a legmagasabb marxista képzettséggel rendelke
ző emberek merítették, illetve merítik ki a kommunista emberség 

kritériumát.
Hábetler Jani testvérei, a lányok mégccak nem is tragikus 

figurák* önmaguk a hibásak abban, hogy - holott a munkáshatalom 

gyermekei lehetnének őeklasszált férjek és szeretők körén be
lül járnak ágyról-ágyra. Még kispolgári szemléletű szüleik pozi-
tiv vonásait* a szorgalmat, az igyekvést, a becsületességet, a 

józanságot sem viszik tovább, holott ezek az utak lehetnének jár
hatók az uj társadalomhoz. Az etikai szabályok semmibevevése, a 

kispolgári anarchizmus és az igénytelenség vezérli az életüket* 

Nincsenek eszméik, céljaik, nincs tartásuk. Külsőségekkel álcá
zott üresség, külsőségekben megnyilatkozó "modernség" jellemzi 
őket* A hagyományok, a szokások irányitó ereje náluk már nem ér
vényesül, saját belső kritikájuk még nem fejlődött ki* Náluk ta
pasztalható a legna уóbb távolság a lét és a tudat szférája kö
zött. A szocializmus viszonyai közepette nőttek fel, de a szocia-

érintették őket* sorsuk alakításával gyas-lizmus észnél meg 

korlatilag is bizonyítják mindenfajta tartalmasabb életviteltől 
való teljes idegenségüket*

Fejes Endre világában a hábetler! 

mint sorscsapás, hsnem úgy, mint "történeti kategória", vagyis

nem úgy jelenik meg,
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egy olyan jelenség, amelynek volt történeti kezdete és u.yanigy 

lesz társadalomtörténeti vége is. Az Író egy társadalmi jelene
sig könyörtelen diagnózisát adja, abban a tudatban, hogy csak 

a realitások ismeretében lehet lépéseket tenni e jelenség fel
számolása irányában.

Kert a megszüntetés már jórészt adott lehetősége törvény
szerűen valósággá fog változni. Be hogy mikor válik a 1 hatóság
ból valóság, az tőlünk is függ. A jólét és a szabadság növekedé
se, az erkölcsök és a szokások megváltozása az a talaj, amelyből 
előbb vagy utóbb kitermelődik a szocialista módra élő-gondolkodó 

ember, aki meg tudja teremteni magának az emberhez méltó életet.
Problémát jelent társadalmunkban a munkásosztály egy része, 

a faluról felkerült, szakképzetlen emberek csoportjának helyz' 
te. Ke» tudnak kellőképpen beilleszkedni, munkásszálláson lak

alakulnak ki igazi közösségek, könnyen perifériá
ra sodródhatnak, magányosságukat alkoholba fojtják, bűnözők kö
zé kerülhetnek.

Fejes Endrei "Jé estét nyár, jő estét szerelem" cimU müvében 

azt vizsgálja, hogyan alakul a faluból a nagyvárosba kerülő, 

káooá vélő parncztfiu sorsa, A fő problémának azt látja, hogy a 

régi környezetétől, a családjától elszakadt, - a faluhoz már nem 

kötődik, a városban viszont seta anyagiakban, sem sztüfcseiiag, 
emberileg ne a találja meg szárítását. Oyökórtelenné válik, eli
degenedik a munkájától, mivel szaksai képzettséggel ne: rendel

nek, ahol w

késik, csak nehéz fizikai munkát kap. Elidegenedik az emberektől,
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mert nem tudja problémáit megbeszélni velük, mivel az az elvük: 

"Engem nem érdekel a magánélete.” /14/. Albérletben lakik, miu
tán ezeket kifizeti, alig marad pénze, keveset eszik, egyetlen 

ruhája és ké| pár cipője van. Ellentmondásként lebeg előtte má
sok anyagi jéléte, könnyű és kellemes életvitele. Elkápráztatja 

a nyugati államokból érkézé turisták költekezése, az osztályon 

felüli éttermek csillogása, áhítattal szemléli a gazdag nők ele
ganciáját, ápoltságát, ékszereinek sokaságát. Főnöke hiába fi
gyelmezteti, hogy munkásfiú létére a helyes erkölcsi utat vá
lassza, figyelmezteti családja felszabadulás előtti helyzetére, 

anyja tisztességes életére, aki emberül dolgozott, hat gyereket 
nevelt társadalmunk hasznára, - a fiú mégis az erkölcstelen utat 

választja, - görög diplomatának adja ki magát, és három napig, 
mig tart a fizetése a gazdag emberek életét próbálja élni. Az 

igazi szerelem alkalmas lenne a megtisztulásra, de itt szembeke
rül a két erkölcsi álláspont, - a munkásé, - aki csak szeretne 

hasonlitani az általa irigyelt emberekhez, - és a régi társada
lom erkölcstelenségét, nyugat imádatát a családból hozó, disz- 

szidálni szándékozó lány valóban romlott gondolkodása. Ez a kon
fliktus olyan feloldhatatlannak tűnik, hogy az áldiplomata mun- 

kásfiu megöli a lányt.
A deviáns magatartás okait kutatja Moldova György is a 

"Mandarin, a hires vagány" cimü novellájában. A város perifériá
ján élő munkásfiu annyira vágyik az őt megértő emberi kapcsola
tokra, hogy egy gátlástalan galeribe sodródik, amelyet az erő-
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sebb törvénye határoz meg# A társadalomra és a környezetükre 

szélyes bandává alakultak, akik megvetették a raunkát, terrori
zálták a környékükön laké embereket# Moldova György a közösség 

felelősegére is rámutat, hogy ez csak azért fordulhat elő, mert 
a "tisztességes dolgozók" Önző módon saját otthonuk védelme mögé 

húzódnak, és gyáván viselkednek a csoport agresszivitásával 
szemben, araitól az felerősödik# Az iró szerint kollektiv fele
lősségvállalás kell, mert azok is a rosszat választják, akik 

eltűrik# Ez vezet el odáig, hogy végül ettől az életmódtól meg
undorodó és kiválni akaró Mandarint megölik, nem engedik, hogy 

különbb legyen, mint ők.
A munkásosztály etikai kérdéseivel foglalkozó Kertész Ákos

ról Írja Pomogáts Béla* "Abból lesz jó regényíró, aki jól és kö
zelről ismeri az életet, aki változatos körülmények között szer
zett bőséges tapasztalatot# Munkás volt, de nem pusztán raunkáso-
kát akart ábrázolni, hanem eleven embereket." /15/# Szórt mon-

mert ő nem MUNKÁSOSZTÁLY, hanem MÁKRA FB-datja Makrával: "
RSHC ..." /16/.

Az iró általános erkölcsi kérdésekre felel müvében, akkor 

is, ha csak a munkásosztályon keresztül mutatja be a legfonto-

• • i

sabb etikai szabályokat, amelyek szerint az emberi cselekedet* 

két megítéli. Harcot hirdet a közösségi gondolkodás normáinak 

uralkodóvá Villásáért, a kispolgári magatartás ellen# "Az, aki 
anyagi érdekeinél, karakterénél fogva jól érzi magát kispolgá
ri környezetében, nem csak nem fog magára ismerni, •»• akkor a
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darabot rágalmasásnak, torzításnak fogja tartani ás nen igazság
nak#” /17/* Azt vizsgálja az Író, hogyan kellene élni a szocii 
lista társadalom biztosította lehetőségekkel# Nem lehet régi, 

elavult környezet normál szerint gondolkodni, pedig szükségszerű, 
ellentmondás alakta ki a jövő által igényelt ujjal, amely ellent
mondást Makra végUl is úgy old meg, hogy öngyilkos lesz# Ezért 

nevezi a müvet Pomogáts Béla a megalkuvás kudarcának# Ez helyte
len megoldás, hogy éppen az az ember, aki a munkásosztály igazi, 

magasnbbrendü erkölcsiségét képviseli, kénytelen ezt az útját 

választani* Ez a megoldás a&t mutatja, hogy az ember erkölcsi 
magatartása konfliktusoktól terhes# A tragikus konfliktusba к 

rülő ember harcol a jónak elismert értékekért# Ez lehet tévedés
iber pusztulásával is végződhet# 

iber, aki szorgalmas munkás, tudott dolgozni.
is, Így anakronizmusa miatt az 

Makra, olyan
és szeretett is, aki úgy érezte, hogy szerencsétlenné válna, ha 

a szerszámot el kéne dobnia, mert neki a munka egzisztenciát, 

rangot jelentett, mások megbecsülését, önbizalmat és belső tar
tást. A munkát tartotta élete értelmének, ettől érezte, hogy 

szükség van rá a világban, mert munkájával létrehozott valamit
a társadalom, a környezete számára# Makra a körülötte lévő 

berek életét akarja élni, ahogy az emberek nagy többsége él, 

igyekszik eltűnni a szürke tömegben, nem akar sem különb, a 

hitványabb lenni, mint a többiek# Kispolgári életmódra vágyott, 

családra, otthonra, kényelmes bútorokra, amelyeknek központi 
probléíüája, hogyan lehetne ninél több pénzt összegyűjteni# Makra

'
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küzdelme, hogy hasonlóvá váljon környezetéhez, - hiábavaló 

iszik velük együtt, de lényeges fordulóknál 
esi normái miatt közösséget vállalni velük, mert amikor az egyik 

rosszhirü lányt raeg akarták erőszakolni. Makra megvédte, mert
birt elszakadni a kiszolgáltatottság látvá

nyától .*#" /18/, pedig még az édesanyja is az elfogadott erkölcs 

nevében megfedte dicséret helyetti "Mit kellett neked ellenkezni 
... Ken tudta volna meg senki sem" /19/*

Makra irtózik a hazugságtól, a képmutatástól, uj törvényt 

akar csinálni, az őszinte, tiszta élet szabályait, nem fogadja 

el környezete normáit, akik azt tartják, hogy amíg jelenség szin
ten erkölcsösnek tűnnek, ennek érdekében hazudnak, cselnek, 
kookodnak, - addig nincs baj, akkor mindenki mindent eltusol, el
néz, megbocsát. A törvény szerintük nem attól törvény, hogy be
tartják, hanem csak attól, hogy titokban szegik meg# Makra morá
lis érzékkel dönt, állandó összeütközésbe kerül környezetével, 
elvegyüléae sikertelen marad. Makrában erősebb az elvegyülő© vá
gya a kiválásnál, álete egyetlen igazi szerelme, Vali lehetősé
get kínál egy magaeabbreaftft életvitelre, szobrász lehetne Makra,
* mert tehetséges, végezhetne társadalmi feladatokat elkötelezett

tud magas erköl-

"••• egyszerűen n<

emberként, és azzal élhetne, akit igazán szeret. Vali tanítja 

dialektikáira, nem fogadja el Makra világnézetét, hogy el kell 
fogadni a sorsot, ha nem szerinte lehet változtatni a dolgokon, 
ha a viliig rossz, át kell alakítani. Makrából embert és művészt

" ... csak ki kellés partnert akar faragni a



* 50 -

szekálni belőle a gátlásait s a kispolgári stupid!tást." /20/. 

Vall nem vállalt szerepjátszást, hitt az ember természetes
bedságában, és megvetette az anyagi javakért lelkesedő foereket,

voltak képesek követei. 

Makra ösztönös munkástudatát át akarta alakítani, ezért állan
dóan vitatkozott vele a fontosabb kérdésekről, a vallásosság
ról, a forrádalmiságról, a család szerepéről és a munka értel
méről. Makra istenhitét is ellentmondásosnak tartja Vali: "J 

gye ad meg, fiam, isten azért nincs, mert nincs, és neiu azért, 

mert ha lenne, gonosz lenne a te érzelgő katolikus szived 

rint. ís felejtsd el a tízparancsolatot, elavult." /21/. Makra 

a közvetlen tapasztalat utján vált ateistává, ellentraodáot la
kozott! kapcsolatban, míg ő szép idő

ért imádkozott, a parasztok esőért könyörögtek. A bombázások 

alatt sem imádkozott, mert ha ő ellmádkozná a bombát maga felől, 

más fejére hullana. Sokat vitatkoznak a "He ölj" valláserkölcsi 
formulán. Makra pacifista, semmilyen helyzetben nem találja jo- 

az ölest. "A gyilkosság az gyilkosság." /22/. Valinak ne
hezen sikerül megértetnie vele, hogy bizonyos helyzetekben nem
csak jogos, hanem kötelessége is az ölés. "... mi lenne a for-

kürülmé-
nyek között sem volna szabad, akkor gyilkos volt az a jugoszláv 

vagy francia partizán, aki lelőtt egy rohadt fasiszta németet?" 

/23/* Eltérő szerepet tulajdonítanak a családnak, - Makra csak a 

hivatalos formához ragaszkodik és a boldogságot csak a gyerrae-

tott isten és az

radalommal, a jogos önvédelmi harccal, ha ölni
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kekkel tudja elképzelni, amikor Véli elveteti közös gyereküket,
mert az akadályozná éket a nagy művészé válásban, Makra csald-

fkül kisszerű környezetébe, Mag-dottságában elhagyja* Vise 

dust veszi feleségül, akit nen szeret, és templomban esküszik,
bocsátanának meg, ha nem egyházi esküvőt tar

tana, bár ateista, közbeni "**• égett a szégyentől a pofája, s 

úgy sompolygott be a templomba ##•" /24/* Módos kispolgárként 
rendezte be életét, aminek az lesz az eredménye, hogy: " 

éve szoborrá merevedett, aki nem tud mozdulni többé

mert az öregek

ti'

• •• tiz
" /25/,

amiről a környezete is úgy vélekedett, hogy ilyen környezetben 

nem is lehet kibimi az életet* A kispolgári tartalomhoz megfi 
lelő formai elemek tartoznak* horgolt csipkoteritőcskék félgöm
böd tűzve a fotelek támlájára, a vitrin üvege mögött porcelán ál
latkák, bekeretezett családi képek a falon, ablak előtt filod* 

dron* Makra egyénisége semmilyen nyomot nem hagyott egész környe
zetén, eltékozolta képességeit, készen kapott szerepre kényszeri- 

tette magát, de szűk volt neki, összeroppantotta gerincét* Olcsó 

kalandba keveredik munkahelyén, az érzéki élvezeteket kergeti 
Sztanek Edittel, feleségül akarja venni, mert 
ságot, de végül is a családja, gyereke iránti felelősségérzete 

miatt nem képes megtenni, csak vergődik a két nő között* Ilyen 

konfliktusokba kerülő emberek különbözőképpen reagálnak a megol
dandó problémákra* Makrának, aki rendkívül lelkilsaeretes, vívó
dást jelent, hogy szeretője kedvéért elhagyja családját, mig az 

tipusu emberek könnyedén megoldják az ilyen szitud-

• ••

birja a hazug-

életben

I
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ciókat. Asb egrAk ©'aber nehezen tud dönteni, a másiknak ez kevés 

joriáot jelent« Makra is mérlegeli a választás lehetőségét, de 

úgy gondolja, hogy erkölcstelenül viselkedne, ha azokat, akik 

eddig vele éltek elhagyná egyéni érzelmei miatt. Öngyilkosságá
val véli feloldhatónak, hogy egész élete lehetőségét, -űvefözi- /

tette aszal, hogy eleve ezt az életmódot választotta. "... a vi
lág olyan üres, ... ez a tökéletes , amiben mozog, nincs 

ellenállás, mert nincs felelősség, és bárhová mehet, mert Rinden
#..n /26/. Az egész ”9ssmindegy, mert nincs hová mennie, 

szatolt", hazug, értelmetlen életéért fizet most. ügy érzi, ha
bir változtatni rajta, akkor miért csinálja tovább.
Makra esetében ez a legrosszabb megoldás, bukásának oka, 

tudott önmagával egyenesbe kerülni, hogy mindig a rosa- 

szat, a hamisat választotta, azt, mait elvártak tőle, de nem az 

igaz emberek, hanem azok, akik maguk is alkalmazkodtak, maguk is 

csak hazug szerepet játszottak* Makra elérte, hogy volt állása, 

pénze, lakása, felesége, gyereke, szeretője, tökéletes embernek 

tartotta magát az átlagos felfogás szerint, mégis halálra Ítél
te ezt az énjét, mert szembekerült saját választásával, és annak 

következményeivel, ügy érezte, lehetősége pillanatnyi, és 

ismételhetetlen, az idő visszafordlthatatlan folyását, Így nem 

tudja újra élni tehetségének, tberségének megfelelő másik él<
tét, ezt pedig nem akarta folytatni tovább. Makra választása 

rossz irányba való választás, helytelen példát ad, nem követhi 
tő, mert az uralkodó osztály, a munkásosztály tagja, nem torpan-

í
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hat mag e problémák előtt, nem Ítélheti kilátástalannak a hely
zetet, hanem feladata éppen a fejlődés irányába mutató harc, és 

személyes sérelmei ellenére kell legyen elég ereje a küzdelemre 

és a régi maradi súgót, az Önzést képviselő környezetén valő győ
zelemre. Nehéz a feladat, de eszmei elkötelezettség birtokában 

megoldható.
V. 2. ±

A parasztság helyzete speciális problémákat is tartalmas.
Legjelentősebb az ipar és mezőgazdaság, a város és a falu között 

még ma is meglévő különbség. A mezőgazdasági munka gépesitése még 

számolta fel a fizikai munkát és a munka idényjellegét.
A parasztság szakijai képzettsége, műveltségi szintje elmarad a 

másik osztályától, a

most a<

ztálytól, - illetve 

egyéb rétegeitől. Erkölcsében ie tradicionális vonásokat hordoz, 
érzelmileg is a faluhoz kötődik, idegen a városi élet, ahol hiá

nyoznak a közvetlen emberi kapcsolatok. Családi keretben folyó 

háztáji gazdálkodást is folytat, sok esetben piacra is termel.
Fokozatosan alakul át, már nem nagy családokban folyik а 

gazdálkodás, a fiatalok nagy része a városban munkás, hivatal
nok lett, vagy iskolába jár*

Az ipar behatolásával párhuzamosan a visszaáramlás is meg
kezdődött. Különösen fontos, hogy a nők számára is biztosítanak
munkalehetőséget, ezzel nőtt a szabadságuk foka, önállóbbak let-

is inkább megtalálható a férj és atek, - azonban falun még
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feleség között az ur és szolga viszony*
A társadalom hozzájárul a létbiztonság erősödéséhez, kul

turáltabbá, kényelmesebbé tételéhez, van orvosi ellátás, fize
tett szlilési szabadság, gyermekgondozási segély, ovoda és ta

nyai kollégium*
Egyre inkább a szocialista életmód erkölcsi vonásai bonta

koznak .1, most még keverednek a régi és az uj vonások.
A szövetkezeti forma jó alapot biztosit e közös és ez egyé

ni érdek összekapcsolására* A termelőszövetkezetek vezetőinek és 

tagjainak közvetlen érdeke a közös gazdaság termelésének fejlesz
tése* A termelőszövetkezeti tagoknak a közös munkában történő 

rendszeres részvételét, munkájuk minőségének javítását az anya
gi érdekeltség elvének helyoo alkalmazása, a munkadijazás szo
cialista elvének, - mindenki képességei szerint, mindenki mun
kája szerint -, betartása biztosítja* A munka szerinti elosztás 

és az anyagi érdekeltség szocialista elvét sokszor megsértik a 

gyakorlati végrehajtás során. Ennek következtében szembekerül
het egymással a közös és az egyéni érdek, és a különböző üzem
ágakban, munkafolyamtokban dolgozd termelőszövetkezeti tagok 

munkáéijázásában nagy aránytnlanságok keletkezhetnek, egyesek 

%ránytalenul és indokolatlanul magas jövedelemhez jutnak* Az 

ilyen jelenségek komoly politikai és gazdasági károkat okoznak, 
amorális következményei vannak* A termelőszövetkezeti tagok 

anyagi érdekeltségének elvét sokan, mint egyéneknek az érdekelt
ségét értelmezik és figyelmen kívül hagyják a csoportok, és az
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egész társadalma érdekét*
A parasztság tudati fejlődésének üteme lassúbb, mint a mun

kásosztályé, Gondolkodásukban a kispolgári elemek még elevenek, 
és a magántulajdonosi gondolkodásmód es?ökevényeként jelentkező 

individualizmus, és néhol a nacionalizmus is megtalálható
A parasztság helyzetével, etikai kérdéseivel foglalkozik 

Doboz/ Imre egyik legszebb novellája* "A fák sóiéiig élnek" cí
műben találkozunk ezekkel a kérdésekkel* A parasztság legalapve
tőbb etikai normája a munkához valé viszony* Évszázadok éta
nény fizikai munkát végez, mégis belső igénnyé vált, mert alkotó
tevékenységnek tartja eredményét, közvetlenül szemlélheti, szerei 
ti a természetet, meri; közvetlen kapcsolatban van vele* Nehézsé
gei mellett a szépségét is meglátja* A munkája olyan, hogy kői 
vétlen, azonnali eredménnyel nem kecsegtet, hiszen a növények, a 

gyümölcsfák hónapokig, évekig tartó, gondos munka után hozzák 

gyümölcsüket, mégis újból és újból minden területet felhasználva 

termővé tesznek, lehet, hogy a jövő ne zedéke számára. Kivel a 

гштка a lényeg, ezért erejük van mindig elölről kezdeni* Egy ilyen 

embert ábrázol Dobozy Imre is novellájában, akit "öreg"-nek nevez, 
в ezzel akarja érzékeltetni, hogy az egész paraszti osztály jel

lemző tulajdonságának tartja a munkaszeretetet* ázért névvel nem 

jelöli meg, és nem választja ki a többiek közül* A történelem kü
lönböző sorsfordulóit megsínyli, amikor már termőre fordulnak 

földjei, mindig elveszik tőle, - 1945 előtt csalással, azt Ígérik 

neki, hogy nem vágják ki fáit útépítés «miatt, ha eladja, holott
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nem io akarta*- utat építeni azon a területen, csak 

gyümölcsösét akarták megszerezni* Erősebb volt benne az elvégzett 

munkához és eredményéhez valé ragaszkodás, mint magántulajdonosi 
sze lélete, és inká*& odaadta a gyümölcsöst, esek megmaradjanak a 

fák. Többször is éléiről kezdte, de 1953-ban tagos! tot,trak, 1958- 

-bem szövetkezetét szerveztek, nyolcvan éves korában újból volt 

ereje egy darabnyi dinnyéiöldön termelni. A novella 

a közösségi érdek Összhangjának egy szép példáját adja, araikor az 

uj elnök elrendeli, - mivel a termelőszövetkezetben mind* gyü
mölcsöst az "öreg" kesemunkájának köszönhettek, - az első termés
ből az első kosárral mindig neki küldtek, és ő végül is főleg ab
béi élt meg, hogy ezeket eladta. Amikor megkérdezték tőle, hogy

s volt-e olyan sokat dolgozni, akkor ezt válaszolta: "A fá
im tovább élnek, az egyszer biztos. Én már régen

..." /27/.
Galgőczi Erzsébet: "Kinek a törvénye?" cimü novellájában 

egy termelőszövetkezet életének problémáján keresztül vizsgálja 

a parasztság erkölcsi fejlettségi szintjét# Arra próbál választ 

keresni, hOgy egy ember, aki az Ötvenes években elkötelezett, kö
zösségi érdekeket akár személyes szabadsága árán is védelmező 

forradalmár volt, a hatalom és az anyagi jólét hatására hogyan 

jutott el odáig, hogy hústolvajókat védelmezzen, és az ő bünré- 

szességét nyiltan hangoztató fiatal rendőrt elgázolja.
A fő ellentmondás a termelőszövetkezet elnöke és a falu 

közti ellentét. Az Írónő az okokét az elosztás szocialista elvé-

érdi

leszek, a
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nek megsértésében látja* "A Máténak van tizennégy ezer forint fi
zetőse* Havonta! Efölé még évente felszed nyolcvan-százezer fo
rintot# És ezért a kisujját sem mozdítja!" /28/# Az elnök munka 

nélkül él jél, már d munka ellenőrzését is más végzi, 5 a hideg 

italok mellett otthon heverészlk#
Galgóczi Erzsébet szerint a munka nélkül szerzett jővedeli

iber erkölcsét, és • környezetében 

berekét is, a családjáét is# Lánya dolgozni és 

tanulni sem szeret, a fiatal rendőrről úgy nyilatkozik, hogy a 

"parádéskocsisom"# Apja, hogy főnöke el tudja simítani törvényt» 

len dolgait, lányát ajánlja fel cserébe# Aki az anyagi hatalmat 
birtokolja, azé az erkölcsi hatalom is, rá tudja kényszeríteni 
akaratát másokra is# A faluba érkező, a szocialista erkölcsiBé
get képviselő fiatal rendőr, amikor felelősségre vonja a terme-»

megrcntja a gyenge jellemű 

élő és dolgozd

lőszövetkezeti tagokat, amiért eltűrik a basáskodást, a követk
ik* "Ez a Háté olyan rafinált lett, nem lehetzőképpen védek

megfogni# Ha én felszólalok egy gyűlésen, s kipakolom ezeket,
több minden történhet, és előre egyáltalán nem lehet kiszámítani, 

hogy melyik# - Az ujjain sorolja# - 1# Másnap kinevez brigád ve
zet ének. - 2« Elveszi a fogatomat, s
annak ösztöndijat ad az Akadémiára# - 4# A fiamnak megvonja az 

ösztöndíjat# 5# Elüldöz a falubél ... És még sok minden előfor-
* hogy a Mátét leváltsák#" /29/.

Galgcczi Erzsébet az ellenőrzőszervek felelősségére is rá
mutat* "Az évvégi ünnepi gyűlésen ••» teljes létszámmal kivonul

»hetek kapálni# - 3* A fi-

dulhat. Csak egy n
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a Káté összes haverja, az ilyen minisztérium, az olyan miniszté
rium, M* a párt, a megyei tanács, a járási tanács, ... a Hemae-

a Hazafias Képfront, ..." /30/.ti Bank, ... a Rendőrség, ...
A termelőszövetkezet tagjainak hiába az a véleménye, Hogy 

nincs kedvük eltartani egy "vörös bárét", nem mernek szembeszáll-
ni az elnökkel kapcsolatai miatt, Így az "ösztönös mozgalom" 

megoldásait ‘választják: kiszúrják az elnök autójának kerekein a 

gumit.
A fiatal rendér meg nem alkuvó erkölcsi tisztasága azt bi

zonyítaná, hegy társadalmunkban létező ilyen magatartásu emberek 

garanciát nyoijtan-к arra, hogy a negativ erkölcsöt képviselő 

emberek végUl is elbuknak. Galgóczl Erzsébet megoldásával azért 

nem értünk egyet, mert az egyetlen tisztességes, nem korrumpál
ható embert i£ megölik, és az elnök büntetlenül laegueeza, mert 
az orvos, aki szintén lekötelezettje, - "bebizonyítja", hogy nem 

volt alkohol az elnök vérében, holott az egész megyei vezetőcég- 

-barátaivol együtt ivott. Az ilyen befejezés pesczimlzmust sugá
roz, olyan meggyőződést alakíthat ki az emberekben, hogy ni

erkölcsösnek maradni, nem szabad szembeszállni a szocia
lizmus erkölcsi elveit megsértő hatalommal. A gyakorlat azt bi
zonyltja, hogy az erkölcsös embereket tisztelik, és szembe is 

szállnak a különböző fórumokon a közösségi érdekeket megsértők

kel,

ér

ti

Kevésbé kemény és kegyetlen médon mutatja be ugyanezt a 

problémát Végh Antal: "Ha az isten nyulat adott " cimü muvé-• . .
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ben* Végsőkig szatirikus, groteszk fort iába sűrítve mutatja be a 

mai falu erkölcsi arculatát, vesetők-vezetettek kapcsolataát, a 

demokratikus irányítás szintjét, a közösség felelősségét az 

erényekért, nemi erkölcsüket, e család вserepét, a munkához, a 

keresethez való viszonyukat, Ä termelőszövetkezeti parasztság 

kettős természetét bírálja, a közös tulajdonon dolgozik, a kö
zösből részesedik, de néhol olyan erős a magántulajdonosi vágy, 
hogy a közös tulajdonban lévő eszközöket is saját tulajdonnak 

tekintve, felhasználják, “Szokás volt, hogy délután négyig be
csületesen szántott minden gép a közösben* Négy után - aipirc a 

maszekokhoz! így lehetett elérni, hogy a nyolcvan-, kilencven-, 

százforintos közösbeli keresetért hajtott mindenki. Kert délu
tán, estefelé még megkeresték a maguk öt-hatszáz forintját," 

/51/*
Ha egy vezető abszolút hatalomra tesz szert, ezért Végh 

Antal szerint az egész közösség felelős, mert nem élnek a szó— 

ikrácia által biztosított jogaikkal, est viszont 

azért teszik az irő szerint, mert már van mit veszteniük és nem 

akarják családjuk anyagi és erkölcsi biztonságát veszélyeztetni, 
inkább gyávaságból megallraszn&k és erkölcstelenné válnak, Így 

nekik is mindig jut valami a közösből, “A bóbiskoló, álmos, ré- 

veteg tekintetű vezetők még fel sem emelték a kezüket, amikor az 

elnök megállapította»
- Egyhangúlag, elvtársak! Ez szép! Megállópiton. Bár n

cialista d<

egé-
A szocialista demokrácia adta lehetőségekkel élve, énszón •*»
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tartózkodom, elvtársak! De alávetem magam az egyébként egyhangú
határozathozatalnak* ••• - Kost egy laza fröccsöt, Julietta!

..." /32/.Első a tagság meg a vezetőségKekem utoljára
Mindig az egyéni, vagy a szőkébb csoport érd eket követik az

össztársadalmi helyett, Végh Antal egy groteszk példán mutatja 

be a csoportérdek érvényesülését az össztársadalmival szőriben* 

a fővárosi metróépitkezés anyagát, a külföldről importált eszkö
zeit, műszaki gárdáját folyamatosan megszerzik a tsz metró építé
séhez* Milyen okokban látja az iró, hogy a közös tulajdon rová
sára érvényesíthetik* a felettes hatóságok korrumpálhatóságában,
- az elnök hatalmát támogatják a "fél disznók" és a "demizson pá
linkák" küldözgetése miatt*

A tagok is elvtelen módon fejezik ki kritikájukat, az őszin
te bírálat helyett jaévtulen leveleket küldözgetnek* Eltörik, 

hogy az elnök a közös tulajdont sajátjának tekintse, amikor az 

elnök a közösből négy zsák tápot vitet haza, önként tizenkettőt 

visznek, viszont az állatgondozónak a zsebét is kiforgatják, 

hogy
tartja kötelességnek a munkát, ő viszont nem dolgozik, magas fi
zetést ad a helyette irányitónak, ő csak reprezentál. Az össss- 

társadalrai tulajdont is elften őrlik, kijátszók a törvényeket,
Így mindig kapnak állami dotációt, és ami nekik nem elég gazda
ságos, akkor sem foglalkoznak vole, ha ez társadalmi érdok*
"Mert mi ötszáz tehénre vesszük fel a dotációt. Igaz, hogy nin
csen, csak száz, de micsoda munka ős találékonyság kellett ah-

el egy pár kilét* Az elnök e.:ak a tagok számáravi
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ellenőr* Megnézte az első száz tehenet, aztán egy kis ital, egy 

kis harapnivaló* Kerülő utón vitték a következő majorba "tehén- 

látni"• Az alatt az idő alatt a fejőgulyások toronyiránt oda
hajtották a száz tehenet a következő majorba, újabb ivás, újabb 

harapások* Aztán a következő major* dgészen az ötödikig* A bank
csoportvezető meg is állapitóttá, hogy ilyen szép, azonos szín
vonalú állományt nemigon látott mostaniban*

ügy hétig feküdtek a tehenek az iszonyú nagy hajsza miatt* 

iágy hónapig nem adtak tejet* De a következő héten felvették az 

ötszáz tehén után az ötmillió állami dotációt*" /33/*
A csoport vagy az egyén mindenáron személyi tulajdonra tö

rő magatartósát nem lehet elfogadni# helyes irányba kell terel
ni, nem gátolhatja az össztársadalmi célkitűzéseket* Bzért Író
ink következetes harcot hirdetnek a szocializmus építésével el
lentétes tendenciák ellen*

Az emberek egy részénél eluralkodott az eszközfétisizmus*
A pénzszerzés nem eszköz valami alapvető szükséglet, vagy az 

élet kényelmesebbé és kulturáltabbá tevő tárgy elérésére, hanem 

céllá vált, gyűjtési szenvedéllyé, vagy státuszszimbólumok gyűj
tési lehetőségévé*

&

A Népszabadság Így ir erről a problémáról* "
munka menetében az országos érdekek védelmeaése helyett gyak
ran rosszul felfogott helyi, csoportérdeket hangozSfcatwk uszá

lyába kerülnek." /34/.
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Aa Ilyen közösségekben tudják, melyek a helyes erkölcsi sza
bályok, de csak beszélnek a jóról és a rosszról, de egyénileg 

nem vesznek részt a rossz elleni harcban. Es a rossz terjedését, 

állandósulását segíti elé* Hatására egyes közösségekben az 

bereken előbb-utóbb úrrá lesz a szkepszis, a cinizmus, a közöm
bösség* Fásultság tapasztalható, közös rendezvényeken v ló rész- 

vétlenség, közérdekű kérdések iránti érdektelenség, nincs alkotó 

vita. Lenin hangsúlyozza: ”... az állam ereje a tömegek tudatos
ságában rejlik* Az áHuai akkor erős, ha a tömegek mindent tud
nak, mindenről véleményt tudnak alkotni éa mindent tudatosan 

tesznek." /35/* Bet a gondolatot Végh Antal müvében Így fogal
mazza meg: "... csodákat tud művelni egy nép; ha van perspektí
vája!" /36/.

ázt fékezi le a közömbös eég, a cinizmus, rombolja a ezocia- 

lista tudat és erkölcs térhódítását* Képtelenné teszi az 

két arra, hogy helyes ismereteket igazságnak fogadjanak el, min
den cselekvést megkérdőjeleznek. Közömbös less a társadalom és 

a környezetében élő emberek problémáival szemben, nem ismeri a 

segttoégnyu jtást, lelki üresség lesz az eredménye* Az emberek
nek érezniük kell, hogy szükség vsai rájuk, számit véleményük, 
egyéni kezdeményezésüket nem szabad vezetői hiúságból visssafoj-

iber saját sorsiénak aktiv, céltuda
tos irányítója. Végfc Antal állami metróépítésének műszaki gárdá
ja nemcsak a magasabb fizetés miatt hagyja ott vállalatát, hanem 

mert az érdekes, az államnak sok devizát megtakarító találmánya

im! , valóban legyen minden
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kát nem fogadták el*
A közömbösség bl'airészesség, - mondják Íróink* A dolgozók, 

mivel saját anyagi helyzetük jó, közömbösen nézik, hogyan her
dálnak el körülöttük milliókat értelmetlenül* Irányító és ellen
őrző tevékenység ilyen területeken formálissá válik, önzés és 

haráesolás válik uralkodóvá#
íróink kemény kritikai álláspontja mögött a segíteni 

rás szándéka húzódik, megpróbálják megértetni az emberekkel, hogy 

a negativ erkölcsi tulajdonságokat le kell küzdeni ön ’agukban és 

környezetükben*
Az erkölcsi tudat és gyakorlat uj tipusu egységet kell ki

alakítani a szó és a tett egységéti 
Az ideális erkülcslüóg a «kell"

formában a gyakorlatban, de törekedni Kell felé, az erkölcsi el
vek és normák, a jó érvényesítésének és a rossz leküzdésének ál
landó folyamatában egyre magasabb szinten realizálódjanak* Az 

erkölcs történelmi és osztályj alleg'd* Az uralkodó osztály erköl
cse, uralkodó erkölcs, A szocialista társadalomban lévő közös 

erkölcsi vonások mellett megtalálhatók az egyes osztályokra, ré- 

tegokxvi ?ellenző speciális erkölcsi tulajdonságok is,

v. 3.
л-да^иайдстр.

valósulhat meg tiszta

végzettségét te
kintve sokrétű* Megtalálhatók a múlt rendszerből örökölt értel
miségi foglalkotásu emberek is, A felszabadulás után ösozetéte-

Az értelmiségi réteg származását,
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mert a régi értelmiségi napával hozta a reakciós 

esi normáinak ré zét. Lenin sokat foglalkozott az örteliioé- 

gi réteg tulajdonságaival» hetiin nzorintí "sajátos helyzetben van 

a többi osztályok között azáltal, hogy részben a burzsoáziához
kasokhoz,

annak arányában, ahogy a kapitalista egyre inkább megfonatja

erköl-

húz kapcsolatai, nézetei révén, részben pedig a bé:

értelmiséget önálló helyzet étül, függő bérmunkássá teszi e...

társadalmi réteg át eneti, bizonytalan, e! 
helyzete tükröződik abban, hogy az értelmiség között különösen 

széles körben terjedtek el ••• felenáa, eklektikus nézetek, az 

ellentétes elveknek és álláspontoknak a zagyvalék», az a törekvés, 

hogy szavakkal legmagasabb szférába emelkedjenek, és Üres szóla
mokkal elkenjék a lakosság történelmi csoportjai között felmerülő 

konfliktusokat." /37/.

teli

re való képtelenség jellemzi ... az értelmiségnek ez a tulajdon» 

séga elszakíthatatlan kapcsolatban vsai ... életkörülményeivel, 

kereseti viszonyaival, melyek igán sok tekintetben hasonlítanak 

a kispolgári életkörülményekhez." /3*У.
A felszabadulás után kialakult uj értelmiségi réteg rend

kívül összetett lett, a munkásosztály és a parasztság soraiból
fejlődött ki. így az értelmiségi réteg erkölcsi arculata is
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szinü lett* Fontos kérdés» hogyan alakul magatartása, mert egyre 

növekvő a szerepe a társadaloasban a tudoir/myos-technikai forra
dalom eredményeképpen* Az értelmiség társadalmi jellegét és 

struktúráját csak úgy, mint társadalmi szerepét, az adott osz- 

tdíjviszonyok természete határozza meg* Az értelmiségi réteg jel
lemzői* eszmék és nem-anyagi értékek létrehozója, hivatásszerűen 

végzett, alkotó jellegi! szellemi munka, általában felsőfokú vég
zettség. A marxista irodalom olyan társadalmi csoportnak tekin
tette, akik szellemi munkát végeznek, azonban a tudományos-tech
nikai forradalom feltételei között egyre nehezebb a fizikai és 

szellemi munka megkülönböztetése, Így az értelmiségi, főleg a 

mérnöki tevékenység megkülönböztetése a szakképzett munkásétól* 

Alapvető feladatot teljesítenek a társadalmi rendszer működési 
és fejlődési folyamatában* Az értelmiségi leglényegesebb funk
ciója, hogy olyan eszméket és értékeket hoz létre, amelyek utó- 

terializálhatók. A művészek, Írók esetében is érvényes,lagosan
hogy csak akkor tölthetik be társadalmi rendeltetésüket, ha tár
gyiasuljak elképzeléseik* Az értelmiség egyik sajátos funkciója
közvetlenül érinti az összes egyén és társadalmi csoport érdi 
keit, amelyek a társadalom irányításával, a társadalmi viszo
nyok szabályozásával kapcsolatos* így a tudományos, jogi értel
miségi réteg, ás a marxista filozófiát a tömegek felé közvetítő 

egyének* Ezért fontos, hogy milyen fejlettségű, erkölcsi arcu
latú ez a réteg, milyen példát mutat* Az értelmiség társadalmi 
funkciói meghatározzák az általa végzett szellemi munka számos
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jellemző vonását - magasfoku komplexitást, alkotó jelleget és 

függe tlenoége t • Ebből fakad magasabb társadalmi státusa és presz
tízse, mivel magasabban kvalifikált, jobban is fizetett*

Az értelmiség fő munkaadói az osztályok, főleg a munkásosz
tály, ezért szoros kapcsolatba kerülnek egymással és az értel
miségi tudata visszatükrözi a tulajdonformák* vn, osztályokban 

végbemenő változásokat* Az értelmiség különböző rétegeinek szár
mazási és gazdasági integrációja következtében eltűnik éles ideo
lógiai polarizációja* Megnő az értelmiség azon rétegeinek szere
pe, amelyek a politikai felépítmény intézményeiben tevékenyked
nek. Ebből a tényből egyes nyugati ideológusok azt a következ
tetést vonták le, hogy a vezetés minden területen az értelmiség 

kezébe csúszott át*
Ellentmondások az értelmiségen belül is megtalálhatók, а 

régiek kezdenek eltűnni, de helyettük újak jönnek, ahogy a tár
sadalom fejlődik* A tudományos-technikai forradalommal pórhuza- 

nő az értelmiséggel szemben támasztott szakképzettségi és 

kulturális, Ideológiai követelmények rendszere, lnnék nem min
denki képes eleget tenni, például a vidéken élő és dolgozó ér
telmiségiek nehezebben jutnak hozzá a szakirodalomhoz, nagyobb 

anyagi áldozatot követel a továbbképzés fedezése* Ma is a mér
nökök, orvosok, tanárok ogy része kedvezőtlen egészségügyi fel
tételek, munka-, és életkörülmények között dolgoznak*

Az értelmiségi réteg erkölcsi problémáival Sarkad! Imre 

foglalkozott kisregényeiben. Sarkad! hősei is a útját
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keresik, de nem a hétköznapi élet szokásai, törvényei szerint. 

Szűknek érzik a hétköznapokat, a társadalmi kötöttségeket nem 

tudják elviselni, nem találják a helyüket. Azt gondolják, sémi
ért nem felelések, végzetes szabadsággal rendelkeznek, függet
lenségükben önmaguk megrontói lesznek. A "rossz" választását meg- 

sinylik, a hazugság és a jólét elsorvasztja éket, *711ágos érti 
lemmel haladnak a szakadék felé, sét mámort lelnek a veszélyben, 
de hideglelés örömmel nézik mások szenvedéseit. Ugyanakkor vá
gyódnak az uj, a megnyugtató keretek után. Mivel a társadalom
mal nem találják meg az egészséges kapcsolatot - önpusztító 

gatartáaba menekülnek.
Sarkad! Imre véleménye szerinti "Ha az ember jól érzi magát, 

ital nélkül is jól érzi magát," /39/, Széttépett harmónia helyett 

a meghasonlottság lép, álarcot viselnek a többi ember előtt* Fél
nek, de száznegyvennel vezetik autóikat rossz utakon, hogy impo
náljanak környezetüknek, hirdetik, - hogy a fizikai teljesítmé
nyek roppant alkalmasak az egocentrizrus kifejlesztésére, de a 

munkának még a látványa is kényelmetlen a számukra. Nem tudnak 

beilleszkedni, lenézik az embereket, akik szerintük csak azé<rb 

viselkednek a kialakult morális törvények szerint, mert félnek, 

évezredes törvények ostobák számukra, ezért nyíltan hangoztatja 

"A bolond és szörnyeteg" cimii inü orvosa* "Hem érzek magamra néz
ve kötelezének semmiféle társadalmi törvényt." /40/, Ez a gon
dolkodás végül is egy tiltott abortusz végrehajtásába sodorja, 
amivel megöli az egyetlen nőt, akivel azonos erkölcsi sikon állva
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még továbbélésre Ítéli önmagát*
A r,socialists társadalomban is szükségszerűen létesik el

lent. ondús a meghirdetett elvek és a gyakorlat között, miivel osz
tály tilraadalora* és a kUlönbösé osztályok, rétegek erkölcsi normái 
az általános jegyeken túl speciális eltéréseket is mutathatnak, 

kis részük egészen negativ erkölcsi tulajdonságok hordozója le
het# Ez a társadalom azonban Esár magában hordja az osztályok 

megszűnésének a feltételeit, Így a negativ emberi magatartási for
mák értelmetlensége is egyre nyilvánvalóbbá válik.

A munkásosztály és a parasztság között, - anyagi helyzetét, 

életmódját tekintve nincs lényeges különbség* A munkásosztály 

nagy része ma is falubél jár városi munkahelyére dolgozni, Így 

bizonyos kettősséget is mutat tudatai munkáslétét is tükrözi, 

ugyanakkor otthon is gazdálkodik, kertjét műveli, állatokat tart 

és eladja*
Jelentős társadalmi réteg as értelmiségi, amelyik életmód

jában, tudati fejlettségi szintjében eltér a két osztály viszo
nyaitól. Nagy részének értékszemlélete más* Aráig a munkás-, vagy 

paraszti osztályhoz tartozó e »berekre általában jellenző, hogy 

meglévő anyagi eszközeiket még több elérésére koncentrálják, - 

addig az értelmiség egy része, ha elérte Marx által meghatáro
zott alapot, - előbb enni, inni, lakni ••• kell-t, igyekszik 

gasabbrendü szükségleteit kielégíteni, utazik, saját könyvtárat 

hoz létre, leneseket, műtárgyakat vásárol* Van ogy rétege tár-
ilyen nagasabbrondü célból teszi,sadabunknak, amely mindezt a
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sznobizmusból, vagy státuszszi--bélum szerepet szán ez elmek 

a tárgyaknak, vagy későbbi anyagi értéküket veszi figyelembe* 

Sarkad! lesre kritizálja ezt a jelenséget "A gyáva" eiraü 

kisregényében* Minden szereplő dicséri a szobrász gyenge alkotá
sát, mert azt gondolja, másképp nem látszana műért"лек: "••• 

den újonnan jött görcsösen összeszedett néhány szakkifejezést, 

hogy az elragadtatását kifejezze • •*" /41/*
Az értelmiség nagy része önként, bel3Ő igényből, rendszere

sen tanul, továbbképzi magát szakmájában, nagyon sok területen 

hivatásból dolgozik, tudja, ha a gyorsan fejlődő társadalom kö
vetelményeivel lépést akar tartani, ezt csak Így érheti el* Esz
meileg is teljes tudásra törekszik, sokan elvégzik a HLEE-et, 
ahol elvétve akad a munkásosztály soraiból hallgató, a paraszt
ságból pedig szinte egyáltalán*

Ennek ellenére a két osztály soraiban összesen nem találha
tó annyi nihilista és cinikus, mint az értelmiségi foglalkozású
ak körében* Sarkadi Imre foglalkozik müveiben az értelmiségnek 

ezen problémáival• Az értelmiség főképpen a munkásosztály és a 

parasztság soraiból származik, eozközkategória kell, hogy legyen 

az uralkodó osztály, a munkásosztály érdekeinek megvalósításában, 

akik az egész társadalom érdekeit is képviselik* Sgy részük nem 

elég következetesen képviseli ezt az elvet*
íróink éppen a falu és a város közötti különbségben látják 

az okát annak, hogy miután elvégzi az egyetemet, ne a akar visz- 

szamennl falujába, vagy a kisvárosba* "A gyáva" hősnője irtózva
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figyeli a vidéki ele trad dot, a zb ufóit, kényelmetlen bútorokkal 
berendezett lakást, a házimunkába belefáradt, rosszul öltözött 

feleségeket, a gyerekeket, akiket teherautövei, viszik a legkö
zelebbi iskolába, - iszonyodva nézi -, hogy az étkezéssel kár
pótolják a szürkeséget, nemigen beszélnek másról, csak az ebéd
ről# "#*# hogy én ezt az életet válasszam, *#. borzalommal töl
tött el hirtolon, e#*" /42/# "••• a világ valahogy olyan szűknek

" /43/* Hem a munkabizonyult, mint a rosszulszabott ruha, 
fegyelmét választják, a nehezebbet, - a küzdőimet, nem nyújtanak 

segítséget ahhoz, hogy a vidéki élet ia hamarabb érje el a fővá-

• • •

roai szintet, hanem inkább elmenekülnek a felelossógtőlc "Gyáva 

vagyok otthagyni a jólétet, autót, a villalakást, a kölföldi \h 

tamásokat, з mindazt, ani beletartozik mág #.#" /44/*
íróink nem tudják feltárni az okok láncolatát, hogy az élet

mód közti különbségnek objektív gazdasági okai vann к ós szulr *k- 

fciv türelmetlenséggel nem lehet máról-holnapra felszámolni azo
kat# Sarkad! Imre sem érti, io;-» e^y olyan lány, akire az volt a 

jellemző, hogy mindent ey лerez, a.dt akar és igazi közösségi 
emberként kezdte, hogyan jutliat el odáig, hogy férjével való 

együttélése is csak üzlet, és egyetlen vágya maradt: Villában lak
ni, kaviárt enni, pezsgőt inni, - akinek az egyik nap olyan mint 
a másik, és lrigyli a
bennük egészséges Jletöröu, de 6 maga a munka adta értelmes élet 

lehetőségével nem él, sőt mások munkáját ia idegenkedve szemléli 
és folyton azon töpreng« "hogyan kerültem én iden# Könnyebb inni,

mert nem unatkoznak, van

i1
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luxus környezetben a sznobok elismeréseit, bókjait hallgatni, 

mint dolgozni. Ezért egyetlen lehetőségét is elmulasztja, a sze
relmet jelentő gépészmérnök mellett uj, munkás életet kezdeni 
vidéken. Visszariasztja a vidék elmaradottsága. A létfenntartási 
szükségleteinek szintjét sem fedezné az ott kapott fizetés*

Sarkad! Imrének "A gyáva" cimü kisregényét a kritika, mint 

az uj erkölcsi tartalmú mii születését köszöntötte, amely " 

kétféle erkölcsöt Ütköztet összeí az élősdi nihilig uot és a 

társadalom számára hasznos munka morálját." /45/. Általában a 

moréim "tisztítótüzén" keresztül nyújtva az önfelez* b ditás 

lehetőségét, fokozva ezzel a kathfirtikus élményt*
Sarkait Imrénél az volt az újszerű, hogy úgynevezett negativ 

hősöket állított a középpontba, Így érvényesítette a szocialista 

erkölcs negativ jelenségeinek kritikáját* Sarkad! Imre müvei a 

maga korában még csak figyelmeztetések voltak arra a realitásra, 

ami napjainkban vált egyre nyom: sztébb Igazsággá, hegy " 

átmeneti szocialista körülményeink között i ,-rmclődhet az 

élősdirég, a tartalmatlan és céltalan egyéni életforma *••" /46/* 

íróink szerint ezt az erkölcsi magatartást ki kell irtani, 

$iert nihilizmusával, cinizmusával fertőzi környezetét, követendő 

példa lohet az anyagiakat mindenféle értelmes társadalmi és egyé
ni eszme fölé helyező emberek kialakulásához*

A régi és az uj értelmiség között feszülő ellentmondást 
tatja be egy család létén keresztül Szabó Magda: "A disznótor" 

cimü munkájában* A régi értelmiségit képviselő feleség léha, fei-

• * *

a mi• • •

\
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ezines életmódjával, erkölcsi felfogásával szembenáll az uj ér
telmiséget képviselő férj, aki mmkásesalád fiából lett tanító, 

és akit a szocialista ember erkölcsi vonásai jellemeznek. A fel
oldhatatlan konfliktus végül gyilkosságba sodorja, ezzel jelké
pesen is megsérüli siti a régi értelmiséget. Szabd Magda az uj ér
telmiség fő ellentmondásának azt tartja, hogy gvökértölen, a ré
gi értelmiségi lenézi, származása szerinti családjától már ő 

kadt el«
A szülők és gyerekek között feszülő ellentmondást dolgozza 

fel Palotai Boris* "A szürkezakés" eiraü novellájában# A paraszt- 

asszony anya meglátogatja a városban az értelmiségi fiát és ide
gennek látja# Megpróbálja felfedezni a régi fiát ebben a szürk

emlékezteti rá, eltávolodott tőle. Kernzakósban, de semmi 
érti az életét, házasságéit is riadtan figyeli, de mindig i agpré- 

bálja elfogadni a helyzetet# Fia házasságai az anya szerint azért 

nem sikerülhettek, mert fia saját erkölcsi normáitól eltérő nor
mákat hordozd nőket választott, színésznőt, majd elvált asszonyt 
gyerekkel* A paraszti erkölcsi Ítélet szerint mindkettő kétes er
kölcsűnek számai;# Végül a por sztasszony ©z elvált asszony gyere
kében találja meg a megoldást, azt a reményt, hogy fiának érté
kessé válhat az élete azzal, hogy felnevelhet egy, a helyét már 

biztonsággal megtaláld uj embert#
Az értelmiség szétszórt, polarizált szakmai származás szo-

egységesek# Sllentaondástrint# Anyagi helyzetüket tekintve a 

jelent az, hogy az értelmiségi életmódhoz adott anyagi feltété

I
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lélot hatja dt9 a meggazdagodás vágya hajtja.A másik része,а 

tabbeég tudatos,szocialista értelmiség erkölcsének megfelelő 

magatartást tanúsít,életiaédot folytat* üst harcok árán valósit»
»mert érvényesülnek a visszahúzó erők* Az anyagi javak3a

then az összeköttetések
érvényesülnek a valódi tehetség helyett.A munkahelyeken 

lálható

náoa.és meghaladja az egészséges fejlődést ösztönző verseny- 

szellemet* rtelnioégi munkakörökben nem valósul meg a telj esi 
szerinti elosztás elve»emiatt egy részük azt vállalja*

Szilvás! Lajost "Ott tt
egy kutató vívódásait,fűd erkölcsi választás előtt úll,uj

ségeit,szorgalmát,de jóval több jövedelemmel kecsegtet,Így az 

egész családja jobb anyagi helyzetbe kerülne,ezzel megoldaná 

feleségével való állandó konfliktusát, akit, rdnt nőt negyem 

rét,de akinek

kutató munkakörében, ami a társadalom szánéra
idejét leköti*

Annak ellenére, hogy a felesége válaszút elé állítja , elhagy-
*
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ja fiával együtt, ha neu vállalja magasabb jövedelemijei járó uj 
megbízatást, a kutató mégis, érzelmei ellenére, belső, erkölcsi 
késztetése hatására megmarad a korábbi munkájánál* áz bizonylt
ja, hogy a szocialista társadalomban már kialakult egy réteg az 

értelmiségiek körében, amelyik a társadalmi érdeket fölérendeli 
egyéni érdekeinek*

V. 4. A kjjsfptijgári ludat és magatartás tükröződése 

a mai magvar irodalomban
.A kispolgári mentalitás társadalmunk minden osztályában, ré

tegében megtalálható, ezért a kispolgáriság tünetével, mint a 

szocialista építéstől idegen elemmel, - árudé sajátos módon je
lenlévővel foglalkozni kell. Az MSZMP dokumentumai is több Íz
ben állást foglaltak eszel a kérdéssel kapcsolatban. "Társadal
munkban, о ezen belül közéletünkben ••• még megtalálhatók a bur- 

zsoá ideológia, a nacionalizmus, gyakrabban a kispolgári gondol
kodásmód és erkölcs maradványai, sót ujraóledéséneji tünetei ••• 

kevésbé egységes a közhangulat a kispolgári szemléletmód és er
kölcs, a befeléfordulás, a közösségtől való elzárkózás helytele

nítésére*" /47/.
íróink feladatuknak tartják a közhangulat egészséges irány

ba történő kialakítását a káros jelenségek elitélésével*
Sajátos történelmi tény a kispolgári hagyományok erőssége, 

mint erről Losonczi Ágnes az 1920-as - 30-as évekre utalva ir:
"A kispolgári lét valóságos társadalmi bázisán ét a lakosság 

egyharmada, de egy másik egyharmada az, amelyik ennek a létnek a

.,.- V s í

í
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vonzáskörében él, amely számára ez az életszint és létforma j 

lentette az ideált." /48/.
A kispolgári gondolkodás jellemzőis pénzimádat, felhalmozás, 

eszközfétisizmus /autó mint státuszszimbólum/, - a munkát robot
nak tekintik, - befeléfordulás, a család keretei mögé húzódás, 
individualista, egoista, szűklátókörű, nem politikus gondolko
dásmód jellemzi őket. A befelőfordulás sajátos, - egészen más 

szférában és megnyerő külsőben feltárulkozó megnyilvánulás a 

kispolgár családcentrikussága. Ennek objektiv alapja, hogy a csa
lád termelőközösségi funkciója a kispolgári termelési tevékeny
ség során hagyományosan előtérbe került, akár a legkülönbözőbb,
- kisipari, kistermelői, kiskereskedői foglalkozást is űzte a 

család. A családi orientáltság növekedése Koroknál Zsuzsa sze- 

a család ilyen sajátos szerepe nem más, mint némi
képp kitágult individualizmus." /49/.

A szocialista erkölcsnek vitathatatlan a primátusa a kis
polgári erkölccsel szemben, mert meghaladja azt, annak végle
tességét, álradikalizmusát, látszatcselekvését.

A kispolgárság tünetével foglalkozik Szakonyi Károlyt "Az 

adáshiba" cimü drámájában.
A befeléforduló, családcentrikus, de a családban is idegen 

maradó és egoista magatartást egy groteksz viszonylatban, a te
levízió izoláló, elérdektelenitő, elidegenítő hatásával együtt 
mutatja be. A televízió nézése korunk egyik leghatásosabb pót- 

cselekvése, - mert közben nem kell ráfigyelni más emberek, sőt

rint: " • • •
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a közvetlen családtagok lényeges problémáira sem, Sorsdündő 

fordulatok felett is értetlenül siklanak el. Igazán nem értik 

meg a magasabb színvonalú műsorokat sem, sajátos, szűklátókö
rű gondolkodásuknak megfelelően átértékelik. A magasabbrendü 

erkölcsi értékeket, mint a szolidaritás vagy a proletár inter
nacionalizmus, - nem tudják helyesen alkalmazni.

"Már megint ezek a tüntetések. Mindig a tüntetések..." 

/50/. "Na, ezek az oroszok! Oroszok, mi? Mondtam! Villanyerő- 

raü meg vaskohászat. Naponta kétszer! Szerintem ott már nincs 

is más, csak villanyerőmU meg kohó!" /51/* "Na, megint ezek a 

négerek! Ez egy tábornok?! Nevetnem kell! Láttál te már ilyen 

suvickos tábornokot?!" /52/.
A más földrészeken lejátszódé háborúkkal kapcsolatban csak 

a külsőségeket veszik észre, hogy a katonák fehér ruhákban van
nak, és ez csupa piszok lesz. Ellentmondása korunknak, hogy 

amikor minden emberben az aktiv és a helyes irányba folytatott 

politizálás! készséget akarja társadalmunk kialakítani, akkor 

az emberek egyik része irtózik a politikától, inkább visszahú
zódnak a magánélet szférájába, kényelmesre kialakított ottho
nukba, nyaralójukba és a jó enni-irmivalók között próbálják 

leélni életüket. " 

egy kis otthona, egy kis biztonsága 

hogy rögtön gyomorgörcsöt kapok az izgalomtól, ha igy beleár
tod magad a politikába." /54/* "Minket soha nem bántottak. Sem 

azok, sem ezek! Bersze, ehhez érzék kell! Fennmaradni!" /55/*

tudom, mi a lényeg. Legyen az embernek

" /53/. "Tudod jól,
• • •

i a *
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Anyagias szemlélet jellemzi a családot* Nyaralótelek vásár
lás a lényeg, - hogyan lehet használt téglához jutni, akár tör
vénytelen utón is, olcsó kőműves kell, - nem hiba, ha részeges 

is, s egy fogadáson a feleség azt kérdezi a miniszterhelyettes
től, hogy mikor emeli a férje fizetését*

Elméletben hagyomány és szülőtisztelők, rendszeresen idéz
getik gyermekkoruk családi eseményeit, apjuk szokásait próbál
ják ma is átültetni sikertelenül, mert saját gyermekeik kon
krét sorsára sem figyelnek, azt sem tudják, hogy fiuknak hánya
dik születésnapját ünnepük a nagy diszvacsorával. Maguk is ér
zik az ellentmondást, hogy miközben a családba kapaszkodnak, 
mint védőbástyába, ez nem igazi közösség, hiányzik az igazán 

emberi melegség és szeretet. Ezt is át akarják háritani a tár
sadalomra és saját magukat Így hiba nélküli embereknek tünte
tik fel. nA hagyománytisztelet a lényeg! A hagyományt 
mély érzelmeket továbbvinni, ez a lényeg! Az a baj, hogy ez hi
ányzik itt! A családi hogyismondjam, az hiányzik itt! Széthulló 

család, széthulló nemzet! Ezt már Széchenyi is megmondta!" /56/.
Hiányzik a családból, a családra jellemző funkciók közül, 

éppen a leglényegesebb, a világnézeti, pszichikai nevelés, nem 

tudnak hitet, életcélt adni gyerekeiknek, mivel ők sem tudják 

megfogalmazni, hogy mi lehet az. Spontán módon, máról-holnapra 

élnek, csak sodortatják magukat. A gyerekeik is bizonytalanok, 

tétovák. Tudják, hogy hit nélkül nem érdemes élni, de nem tud
ják, hogy az uj generációt milyen elvek szerint alakítsák.

... a
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A női egyenjogúság is csak elméletben létezik a családon belül, 

az anya, ha megszólal, csak leintik, ezért ő folyton csak arra 

vigyáz, hogy ne zavarja őket, A többiek kiszolgálása a fő fela
data, a sütés, a főzés, a mosogatás, s ebben a sziszifuszi mun
kában észrevétlenül elmúlik az élete, miközben nem fejlődik sem
mit, döbbenten kérdezi: " ... Nem is tudom, megvan-e még a Ve
lencei-tó?" /57/, ízlése megrekedt a "régi" világ hagyományai
nál, még mindig Rudolf Valentino filmjei jelentik számára a mi
nőséget, olyan fáradt lesz estére, hogy mindig elalszik televí
zió nézése közben, Így a történelmi eseményeket, a változások 

mélységét sem érti meg, bosszantónak találja, hogy a tragikus, 

a halált követelő politikát közli a televízió és ezzel a sötét 

hangulatot, a félelmet idézi elő. Aggódik gyermekeiért, de nem 

érti sem erkölcsi, sem pszichikai problémájukat, többszöri köz
lés után sem hajlandó tudomásul venni, hogy lánya, Vanda nem 

túlórázik a munkahelyén, amikor későn jön haza, mivel már régen 

elbocsátották az állásából is. Az anya, miközben gyerekei élete 

törik darabokra a szeme előtt, züllik el a lánya, végig egy ré
gi családi porcelán eltűrésén sajnálkozik. Minden igyekezete ab
ban merül ki, hogy egyen, igyon az egész család a televízió né
zése közben eleget.

Az iró bemutatja, hogy a fiatalabb generáció ezzel az er
kölcsi magatartásformával nem ért egyet, lányuk, Vanda egy ot
romba akváriumnak látja, amelyben az élet csak néhány buborék. 
Különféle kitörési kísérleteket mutat be az íré, hogy van válasz-
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lehetősége az embernek, azonban Vanda, mivel a rossz utat vá
lasztotta, egy szerelem nélküli házasságot, Így még mélyebbre 

zuhant, elhagyta férjét és pillanatnyi érzéki gyönyörökben ke
resett örömet és a továbbéléshez erőt* Az egész emberiséget é- 

rintő események elől tudatosan elzárkózott, teljesen közömbössé 

váltí "Holdraszállás, szívátültetés, zeneszerző komputerek! De 

ez engem mind nem érdekeli" /58/*

A "Jó" választását Imrus, a legkisebb fiú képviseli, elei
nek sikerül egy bőrönddel a kezében végképp elhagyni ezt az ak
váriumot, miután rájött, hogy ezt a mozdulatlanságot még Krisz
tus sem tudná megváltoztatni. Az iró, az albérlő személyét 
Krisztussá változtatva mutatja be, hogy ezekből az emberekről a 

legszebben, a legmeggyőzőbben megfogalmazott elvek is leperegnek, 
anélkül, hogy egyáltalán értelmükig elhatolnának. "Azt akarom, 
hogy felemeljétek a fejeteket, és elhagyjátok a kicsinyesség, a 

zsugoriság, a közömbösség igáját 

szeretettel, s cselekedjétek a jót,
nem fogtok belesüppedni az ostobaság mocsarába, a tudatlanság 

poklába, a kishitűség ingoványába
" /60/. Miután a szép szavakkal nem ment semmire, meg

próbálta "csodákkal" átalakítani őket - a béna Szűcs bácsi, a 

krimi izgalmai közben felugrik a tolószékből, de sem környezete, 
sem saját maga nem veszi észre, hogy járni tud, és a film után 

önként visszaül a tolószékbe. Nem is igénylik ezek az emberek a 

megváltást, jól érzik magukat az állóvízben. Tudat alatt, ösztö-

s legyetek egymás iránt 

" /59/* "... ha követtek,
• • •

• • •

ember nem lesz embernek• • •

farkasa • • •
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nöacn megvan bennük a természetes emberi igény, hogy megértes
sék magukat és megártsák őket. A darab eledén kifejtik, hogy 

fontos dolgokat kellene megbeszélniük egymással, ás a darab 

végén sajnálkoznak, hogy semmit s
Az irá pesnziiaiatán szemléli a társadalomnak ezt a réte

gét, megváltoztathatatlannak Ítéli éket és úgy gondolja, hogy 

a legfiatalabb nemzedéket képviselő Inrus a tipusa a jövő 

bőrének, aki igazi közösségi 
rint azonban minden ember nevelhető, erkölcsi normái alakitha- 

tők, csak Így haladhatunk a MvanM-bél a "ke11"-be. ázt úgy le
het elérni, ha konkrét célt és feladatokat tűzünk az e berek 

elé, amelyek biztosan vezérlik cselekedeteiben és életmódjában, 
de ez még nem történt meg#

”A szocialista életmód modelljét a magasan fejlett 

ság körülményeire még csak általános körvonalaiban kezdjük ki
dolgozni, - az ellentmondás itt abban áll, hogy nem mondhatunk 

le, még ha akarnánk se tudnánk lemondani a fogyasztási javak 

termelésének növekvő üteméről, - az emberek fogyasztásának, 
mindennapi szükségleteinek kielégítéséről, - ezt ugyanakkor még 

nem sikerült egy olyan cél-, érték- és normarendszerbe beállí
tanunk, amely távlataiban egy szocialista életmód modelljét elő
legezi.” /61/.

beszéltek meg egymással*

tber lesz* A marxista etika sí
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а-еа5Фвазм& 4а fe^Wsaáe
/62/."Jöjj öl, szabadsági Te szülj

értők kategóriáját kell a definiálás i-
gónye nőikül megközelíteni• Az érték is mint a többi filozófiai
kategória értelmezhető idealista és materialista, metafizikus 

és dialektikus módon* Kant szerint a világban lévő sokféle mü-

"/63/> " ha lények.lennének köztük
értékét, de nem

tételei;
a világszemlélet

tt

fel végcélt.••amelyre való
nek valamely értéke*"/64/. " Hí 
vezet , vagyis a boldogság az értók, hiszen, ha az ember az itt-

is a tetszés,a jólét és az él~

t

k©zik"/65/. "•••az érték tehát az,amit egyedül az képes
és§

nem a negkivánóképesoégének szabadságában, azaz a jóakarat az, 
ami egyedül lehet életének abszolút értéke és amelyre való vo
natkozásában a világ létezésének egy végcélja,."/66/*

a megállapításra jutottak a filozófuselemzése utján
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sok, hogy as etika egyre centrálisabb kategóriájává a szabadság 

és a vele szorosan összefüggő felelősség kezdenek válni* Több 

szerző foglal el olyan álláspontot, hogy az etikai gondolkodás 

az erkölcsi tudat tengelyében a közösség, a kollektíva fogalma 

áll, - igy többek között Szilágyi Imre is, - aki szerint igazi 
közösség nélMil nincs és nem is lehet erkölcs, ezen belül sza
badság és felelősség sem* A szabadság fogalmának fontos szerepe 

van a marxista filozófiában. "Nem létezett és nem is fejthető ki 
komoly etikai koncepció a szabadság különböző vonatkozásainak 

elemzése nélkül. Választhatok-« a jé és а гоозг között? Felelős 

vagyok-e tetteimért, vagy sem? Feltételezi a szabad sóig az aktív 

cselekvést? Kern mond-e ellent az elkötelezettség az önállóság
nak? Olyan kérdések esek, amelyek megválaszolása nélkül lehetet
len az erkölcs elméleti megközelítése*" /67/*

A szabadság már csak azért is alapja az erkölcsnek, mert 
az erkölcsi normák, parancsok sajátosságai közé tartozik egy 

lényeges vonatkozásuk! úgy követelnek az embertől, hogy feltéte
lezik az ember szabadságit, ugyanis az erkölcsi követelésüket 

teljesíteni kell, de módjukban van áthágni, megszegni is azokat. 

Az erkölcsi kötelesség feltételezi az egyén szabadságát, a vá
lasztás lehetőségét* á szabadság a társadalom fejlettségi szín
vonalának és haladásának is mércéje. A társadalom funkcionálá
sának feltétele, hogy környezetével, a természettel öze; bon bi 
sonyosfoku önállóságot élvezzen. A társadalmi haladás szükség- 

szerű követelményei a szabadság fokának növekedése. Az emberi,
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társadalmi szabadság növekedésének arányosan növekszik a fele
lősség is* Minél nagyobb lehetőségek nyílnál: az emberek arra, 

hogy a természetre ős a társadalomra átalakító hatást gyakorol
jon, annál nagyobb a felelősségük az általuk kitűzött célokért, 

megvalósításuk tartalmáért és következményeiért. A hatalmas tu
dományos felfedezések, amelyek megnövelték az ember lehetőségeit 

a természet és önmaga átalakítására, de amely ok között vannak 

olyanok ia, amelyeket fel lehet használni az emberiség javára és 

ellene /atomenergia/, - óriási mértékben megnövelték az emberi
ség és az egyes euber sorsáért való felelősséget*

A szabadság és felelősség összekapcsolódik az erkölcsi vá
lasztás problémájával* Finden szituáció ad lehetőséget válási 
tásra, szabadságra* Ennek mértéke függ azoktól az objektiv té
nyezőktől, feltételektől, amelyekbe az ember belekerül, valamint 

a* egyéntől, hogy tudniillik mennyire képes helyesen tükrözni 
az objektiv szituációt, ennek erkölcsi jelentőségét, függ tehát 

az egyén erkölcsi meggyőződésétől, tudásának szintjétől, erköl
csi tulajdonságaitól* A szocialista társadalomnak különösen 

jellemző vonása a szabadságnak, és vele együtt a felelősség ob
jektiv körének, valamint a szubjektív felelősségérzetnek az el
mélyülése* ütmek objektiv alapja és oka az, hogy a társadalmi 
tulajdonon alapuló gazdasági viszonyok e a társadalmi és egyéni 
érdek ebből fakadó Összhangja* %•* a társadalom minden t égj át 

érdekeltté teszi abbíin, hogy miként fejlődik a társadalom egé
sze, növeli az egyén jogát, a társadalom ügyeibe való beleasó-

N
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lás lehetőnégét, valamint a társadalmi viszonyok változásaira 

gyakorolt befolyását. Szén a talajon fejlődik ki a szocialista 

emberének a közös ügyárt végzett felelőssége." /68/.
A szabadság megvalósulásának első feltétele a szüksógszerü- 

ség fellsneréoén alapuló szabadság, másrészt az olyan cselekvés, 

amely a külső környezet, - társadalmi és természeti erők feletti 
uralomhoz vezet. A polgári szabadságfelfogás negativ értelmével, 

- a társadalmi szükség vzerüeég tői való függetlenséggel szemben 

a marxista szabadságfogalom hangsúlyos állítást, - valami felet
ti uralmat, - és csak ennek mozzanataként tagadást fejez ki, vak 

Ínmitől V: ló függetlenséget fejez ki*
Az egyéni szabadság tartalma mindig annak a társadalomnak, 

osztálynak a szabadság állapotától függ, amelybe az egyén bel 
születik, egyszersmind attól is, hogy az egyén cselekedeteiben 

miképp és mennyire realizálja a társadalom, az osztály által 
elért szabedságtartalmat*

A szabedáág egyik válfaja, az úgynevezett akaratszabadság, 

az ember viszonylagos magatartási autonómiája, már az ókorból 
kezdve foglalkoztatta a filozófusokat. Demokritosz "vak" de- 

terrainista állásponton volt, a protestánsok az "eleve elrend 

lés" elvét hirdették, Így viszont az ember cselekedeteiért nem 

vonható felelősségre.
Más törekvések viszont az ”itt"-ben és a "most"-ban több 

irányból motivált egyéni cselekedet következményeiért egyértel
műen a viszonyokat elszenvedő alanynak tulajdonították a fele—

N
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lősségot enélkUl, hogy a motiváld eredőket valamiféle vád érné*
Az akaratszabadság marxista értelmezését PUldesi Tamás Így fej
tette ki* "Az emberi akarat /és maga az emberi tudat/ viszony
lag szabad az objektiv körülmények között, vagyis bizonyos fok
ig választhat a felmerülő körülmények között, választását az 

objektiv környezet nem határozza meg teljesen*" /69/* Az ember 

akaratát, történelmileg jelentős cselekedeteit "akaratétél füg
getlen" tényezők határozzák meg, ezek azonban nem azonosak a 

determináld tényezők egészével* Az objektiv külvilág nem hrtá- 

rozza meg teljes egészében az ember akaratát és cselekedeteit, 

vagyis az objektiv törvényszerűségek adta keretek között az em
bernek van viszonylagos, - bár nem meghatározatlan, hanem a szub
jektum által meghatározott autonómiája* Ez azonban a szabadság
nak a forrni oldala, mert csak azt jelenti, hogy az ember tehet 
valamit az objektiv törvénnyel szemben, de nem ad választ az 

eredménnyel kapcsolatos kérdésre*
A marxista etika egy újfajta, a régit megszüntetve megtar

tó szabadságiogalraat úllit fel, amelyet az alábbiak jellemeznek«
- Eredményes cselekedet az objektiv törvényszerűségek fel

ismerésén és felhasználásán alapszik*
- Az akarat szabad, amelyik eredményes cselekedetben nyil

vánul meg.
- Az ember nem egyszeremindenkorra szabad, hanem történel

mileg fejlődő szabadsága van*
- Hemcsak az objektiv, liánén az egyéni törvényszerűségeket
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is fel kell ismerni*
A szabadság részei* természeti /"nem” szabadság/, társadal- 

mi /osztály/ törvényszerűségeivel való kölcsönhatása és az egyé
ni szabadság*

VI* 1.

Engels az Anti-mihringben Így fogalmazza meg a szabadság
fogalmát* "A sz?’badoág tehát természeti szükségszerűségek meg
ismerésén alaptaé uralom r agunk és a killed természet felett, 

Így természetesen a történelmi fejlődés terméke. /70/,
Ma az ember uralma a természet felett, mint etikai kérdés 

úgy vetődik fel, hogy mi a kapcsolat az erkölcs és a tudomány 

között* A tudományos-technikai forradalom jelenti az emberek
uralmát, szabadságuknak fokát a mai korban* Sokan korunk cent
rális problémájának tartják, mivel a tudományos-technikai for
radalom mélyreható változásokat idézett elő azzal, hogy közvet
len termelőerővé vált* A technika áthatja az emberi viszonyokat 

a családi és a legintimebb szféráit is /fogamzásgátlás/« A tech
nika fejlődése olyan méretű, hogy az egész emberiség elpusztítá
sára alkalmassá vált, eszel viszont megnőtt az emberek, a tudó
sok felelőssége# áz újabb erkölcsi kérdéseket vet fel*

Nyugaton nő a gengszterizmus, de a ozoüialista társadalom
ban is a bűnözés, - szorongásból, félelemből, létbizonytalan
ságból fakadóan nyug? ton a kábitószerfogyasztás, a szocialista

, és mindkettőben az alkohol!s-országokban az alkoholisták

щ s£eG£ö 1
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életmódot tartják hibásnak, ami miatt nő a neurózisban szenved 

dók száma, és az öngyilkosoké.
A tudomány és erkölcs ellentmondásaként való értelmezése 

nem mai probléma. Már Rousseau is úgy foglalt állást, hogy a 

tudományok és művészetek tökéletesítése negrontotta a lelkeket.
A kezdeti munkásmozgalomban a "géprombolók" is a gépekben lát
ták a munkanélküliségük és a kizsákmányoltsági fokuk növekedé
sének okát. A modem konfliktusoknak seia az az oka, hogy a tech
nika az
tes, hogy az uj technika uj tulajdonságú embereket követel. A 

technika és az önszabályozás problémája etikai kérdés, a sza
badság körébe tartozik* Az egész társadalom fejleszténe etikai

iber fölé nótt, hanem társadalmi okai vannak, tenné

kérdés, közös felelősség. "A társadalom tudományossá válása pe
dig abban fejeződik ki, hogy egyre nő a társadalmi tudatosság 

szerepe, és az irányítást képesek leszünk felemelni a közvetít 
napi célkitűzés szintjéről a távolabbi perspektivikus tervezés 

szintjére, - nő a tömegek műveltsége, kultűnéltsága, tudományos 

felkészültsége, és az erkölcsi értékrendszer is uj alapelwel, a 

tudományosság erkölcsi normájával g; zdagodik." /71/•
Költőink is különbözőképpen foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 

Jobbágy Károly a televízió egymástól elszigetelő hatásáról ir.
A nyugati filozófusok szerint a technika elerberteleniti az em
bert, félelmet, szorongást szül, azzal, hogy gyengének, kiszol
gáltatottnak érzi magát az egyón a technikai csodák árnyékában.
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Jobbágy Károly szerint* "A gyár is költészet, de a gyárban 

rek is vonnak" /72/. Az embert csodálatosnak tartja, ráért csak ő 

tudja mozgásra bimi a holt anyagot, kitalálni száolócsodákat, 
csak az ember képes tervezni és terveit megvalósítva legyőzni az 

egész világot. A technika áldásai megkönnyítik életét, hisz ton» 

»1, hegyeket mozdít és
"Én szeretem a gépeket,

iberarcuvá teszi a természetet.nákat

pihent ebben ölelje-ek 

a lánykarok kinn, a szabadban ...
sem vész el, csak tudni kell felismerni, a 

villamos csengésével, a vas sikitásával, a kipufogd robajával, 

egy lány szépsége és egy rigé hangja 

get képviselheti.
A költő szerint nem a tudomány fejlődése a hibás azért*

" /73/.
A "szépség"

[beállítva a mindensé-

"És ha a kis szobában
nincs hely az ágy hol álljon, 

levegő sem jut áékl ...
- az anya elvetéli." /74/.

Ellentmondásnak tartja, bőgj ;miikor az ember rakétákkal és 

számítógépekkel a végtelent győzi le, szűk "ketrecekben" lakik. 

Jobbágy Károly szerint a
nika csak a szocialista erkölcsöt képviselő emberekkel együtt 

fejthet ki jó hatást, különben megnehezítik vele és kellometi 

né teszik egymás életét.
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"a technika? - csak ingerel, 

autókon süvítenek el 
a finom, doktorált kaiinibálok#" /75/*

Ugyanezt a gondolatot Bari Károly a "Város" cimü. verseben 

• •• Eget-liaoogató csörömpölésÍgy fejsei ki*
a párnám, nem tudok aludni," /76/#

A technikai vívmányok behatolnak a művészet minden terüli 
tere, átalakítják a művészi alkotás, ábrázolás tárgyát, tartal
mát, témavilágát, felújítva a mlivészi tevékenység eszközrendsze
rét, kifejezési lehetőségeit# Garai Gábor a család egyik etikai 
problémáját Így fejezi ki*

"e ünnep délután hitvesi motorotokkal
t

szeretkeztek, helikoterre vágyva#" /77/#
Vészi Endre korunk emberideáljának a fizikust tartja#
A művészet és a technika között vitathatatlan a kapcsolat, 

minden művészetnek anyagi oldala, technikai része is van az 

eszmei tartalom mellett# A művészet mindig is ábrázolta a tech
nika produktumait# Homérosz Odüsszeia című eposzában leiránt ad 

egy pajzsról, amelybe belevésték az akkori társadalomra jellem
ző vonásokat, Leonardo da Vinci repülőgép, búvárfelszerelés 

tervezeteket rajzolt# A művészet nem zárkózhat el arisztokrati
kusan korunkban sem a tudományos-technikai 1orradalom eredmé
nyeitől, elefántcsonttoronyba húzódó művészet nem kell# Kriti
kusaink közül néhányan ilyen vonásokat figyelnek meg Weöres 

Sándor költészetében, aki főleg a "szép"-re, a zeneire koncent-
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rál, - figyelmeztetik, hogy a nem állásfoglalás is állásfogla
lás« A technikai haladás ráerőlteti magát as élet minden terü
letére, mindent átfogd jellegűvé válik* Az ember azért fejlesz
ti termelőeszközeit, hogy szükségleteit minél magasabb szinten 

elégíthesse ki, növelje a természet feletti uralmát, szabadsá
gát* A kialakított technika nem nőhet az ember fölé* Vannak 

olyan nézetek, - főleg egyes nyugati országokban, - amelyek 

szerint a technika uralkodik az embereken, ez az elidegenedés 

alapja, különösen a haditechnika mérhetetlen fejlődése hat el- 

erabertelenitően, mindenki gyorsan akar élni, "használd ki rin
den perc virágát" etikai magatartást alakítanak ki. Kétségtelen, 

hogy a haditechnika hat a művészetre is* Nyugati filmek, iro
dalmi müvek születnek, amelyekben reklámozzák, félelmet, láza
dást fejeznek ki a lelkiismeret ébresztése céljából. Sok művész 

aggodalommal tekint nálunk is a tudományos-technikai forradalom 

folyamataira, pedig a szocialista társadalomban feloldódik a 

kizsákmányoló társadalmakra jellemző ellentét, a termelés és a 

társadalom között, a tudomány közvetlen termelőerővé válik, és 

minden eredménye az ember szabadságának növekedését segíti elő 

a természet fölött*
Ezt a problémát Váci Mihály ele zi helyesen költészetében, 

aki a technika vívmányaiban a kommunista társadalom megvalósí
tásának egyik eszközét látja, és a Biarxista etika ideáljának, a 

sokoldalúan képzett embertípusnak és a szocialista 

nak az eljövetelét látja. A jövő nemzedékétől reméli, hogy
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tererti az Összhangot az ember és talíílzaányai között és a tech
nika századában is megmarad a romantika, a szerelem, a virágok, 

a madarak és a napsütés szeretető*
VI. 2.

Az erkölcs történelmi és osztályjellegű* Az uralkodó osz
tály erkölcse, uralkodó erkölcs. A szocialista társadalomban 

is igy van, de az ant agónia ztikus osztály társadalmaktól elté
rően a munkásosztály forradalmi osztály, célja önmagának mint 
osztálynak a felszámolása, és összemberi érdekek megvalósítása, 
és egy xnagasabbrendü erkölcsi magatartás kialakítása. A permai- 

nens forradalom elméletét vallja, békés utón akar elérni a kom
munista társadalomba. Shhez megás szintű világnézeti, erkölcsi 
alapállást! emberekre van szükség. I '•óink, költőink sokat fog
lalkoznak a forradalmiság kérdésével különböző megközelítéssel. 
Az általános megközelítés - áltálában е/r/ eszme, és annak győ
zelméért harcoló emberek sorsa, mint például ürdögh Szilveszteri 
"Koponyák hegye" cimü müvében, Pánkándi Gézái "Vendégségben", 
vagy egy konkrét mozgalom kapcsán fejti ki a forradalomról al
kotott véleményét, mint Kocsis Istvánt "A nagy játékos" cimü 

drámájában, vagy nem a ralit mozgalmait hozza példának, hanem a 

jelen körülményei között próbálja megfogalmazni, hogy mit j 

lent forradalmárnak lenni, Így Somogyi Tóth Sándor fodlalkozik 

a "Próféta voltál, szivem" cimü müvében.
Általában egy eszméért való harc közben tanúsított erkölcsi
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magatartásformákat vizsgálja ürdögh Szilveszter* "Koponyák he
gye" cimü. müve* Az elvontabb erkölcsi mozzanatok /elvek, 

nyék/ lassabban reagálnak a társadalmi viszonyok változásaira, 

általánosabb jellegűek* így irodalmi alkotásokban ritkábban je
lentkeznek* Qrűügh Szilveszter ebben a müvében érdekes, szimbo
likus formát választott, - Jézus történetét, - uj felfogásban, 

általános etikai elveinek kifejtésére* A megváltás esélyeire 

koncentrálva mutatja be az embereket, társadalmat megválté esz
me kialakulását, győzelemre vivő emberek személyes áldozatát, 

áldozat értelmét, érvényességének és hiábavalóságának ellen mon
dásait* Minden eszmének vannak mártírjai, a kérdés az, hogy meg
éri-e, hogy egyetlen életét adja oda érte az átlag felé emelk 

&Ő személyiség. Megérd -mli-e a többi ember, akik nagy része nem 

is értivmeg egészen, vagy gyáva, többre becsöli személyes jólé
tét. Az Író a dialektika tagadás-tagadásának törvénye szerint 

ópiti föl miivét* Dosztojevszkij Karamazov-testvérek ciraü müvé
nek mottóját dolgozza föl* "ha a földbe esett gabonamag el nem 

hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem*" 

iber áldozata biztosítja hozzájárulását egy eszme örök é- 

letéhez* Judás árulását újszerűén állítja be az Íré, Jézus vá
lasztja ki tanítványai közül erre a célra, mint a legöntudato- 

sabbat, aki nemcsak hitt neki, de értette is, nemcsak követni 
tudta, de lépett is* Jézus ezzel az Önfeláldozással akar életet 

adni a római Birodalom elleni mozgalomnak. Az Íré rámutat, hogy 

a tömegek Igazságfelismerése és cselekedete nélkül nem létezik

Sgy
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mozgalom* A szabadság marxista felfogását vallja, nein elég a 

szükségszerűség felismerése, de cselekedni is kell. Az Íré gyöt
rődik a moralitás és a társadalmi cselekvés ellentmondásossága 

felett, A hatalom kérdésében hegyesen látja, hogy az életre-ha- 

lálra szélé harc kérdése, de a végeredményben a hatalom 

zéséért folyik. Ezzel kapcsolatban negatív álláspontra helyezke
dik, a harc szerinte emberellenes, megalázd a győztesre és a 

vesztesre nézve is, a hatalomra kerülők pedig erkölcstelenné 

győztesen csak parancsodat adhatunk a népnek, n< 

Farizeusokká lennénk, в nem igaz emberré," /78/*
válnak* " • • •

igazságot.•,
Pilátus monológjában a demokrácia és a zsarnokság fogalmát

modellszerűen mutatja be, azoknak a hatalmi szervezeteknek a
manipulativ mechanizmusát, amelyek visszaélnek a "népképviselet"
jogával, A nép pusztán hivatkozási alap, kisszerllség, egyéni 
becsvágy, közöny, lelkiismere*, a hatalom minden áron való meg
tartására ösztönzi a "választott" vezetőket. Az ókori latin 

mondás példájára* "kenyeret és cirkuszi játékot a népnek", mond
ja az egyik szereplő, Annás* "A nép mindig megnyugszik, ha tör
ténik valami." /79/* A hatalmon lévő emberek minden eszközt meg
ragadnak, hogy helyüket megtartsál*:. Választhatnak, hogy . egölik 

Jézust, vagy lefizetik# A meggyőződést azonban nem lehet minden
kitől pénzért megvásárolni, e likőr rájönnek, hogy név, egvásás. 
rolható, a népet, a hatalmat akarja, akkor halála jele?: ti az 

gyotlen megoldást. Az iró pesszimistán Ítéli meg a nép és a tör
ténelmi személyiség kapcsolatát. Kaifás* "is ha ellenünk fordul
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majd a nép?! A nép soha nem áll ki egy emberért, tudhatnád! ... 

Mindig csak egy ember áll ki a népért! Soha fordítva!" /80/» 

Ördögi: Szilveszter keserűen állapítja meg, hogy az i 
nagy része rossz cél irányába ie ű^éLpolálható, bizonyos 

tokben ók követelik a "cirkuszi játékot", amin levezethetik 

felgyülemlőtt feszültségüket, és szegyeit tehetetlenségüket* Az 

ember személyisége tömegben eltűnik az iró ezerint, mig isten
nek gondolták Jézust "csodái" alapján, addig alázatosak voltak, 

amikor kiderült, hogy csak ember, akkor halálát követelték dur
ván, gúnyolódva* Ilyen tömeggel, amelyikben hiába próbálta meg
keresni az "embert", "A kiszolgáltatottat, a csodálatosat, az

tberek

ujrateremtethetetient," /01/, в ilyen kormányzóval mint Pilátus,
aki mosta kezeit, ée a meglévő hatalmat biztositó erővel в 

ben erőt senki sem képvisel a másik oldalon* Az iró a mozgalmi 
magatartás két végletét ábrázolja a tanítványok alakjában* Si
mon derék, szolgálatkész, de ortetlon résztvevő, aki azt hirdi 
ti, hogy* "sose lakunk jól, ha csak tehetetlenkedünk •*." /82/* 

János okos, de fanatizmusa nem emberközpontú* Judác köti össze 

a mester abszolút ideálját a mindennapi gyakorlattal* Az iró a 

népet sejtjeire bontva illusztrálja egy-egy ember erkölcsi ál
lásfoglalását. Az emberek agy része csak a munkájával törődik, 

pénzt akar szerezni, hogy megéljen, a békességet szereti, mert 
akkor lehet adni-vermi, akkor van haszon* Az a véleményük, hogy

szeretnek dolgozni, ezért éhesek, 
aztán elégedetlenek* Nem látják a lényeget, hogy szegénység és
coak azok lázadnak, akik n<
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.munkaszeretet kérdése, hanem a társadalom tulaj
donviszonyainak eredménye. Az Írd Cirenex Simon földműves alak
jában érzékelteti
tartást, akik minden mellett elsietnek, mert folyton félnek, 

hogy belekeverednek valamibe, és 

gukat. Jézust egyik tanítványa, Péter egyenesen megtagadja at- 

tél valő félelmében, hogy sorsában osztoznia kell. A gyávaság 

és bátorság kérdése már Arisztotelész etikájában fontos helyet 

kapott. Szerinte a bátorság tulajdonságát kell kialakítani az 

emberben a gyávaság és a vakmerőség között. Konkrét esetben ne
héz az egyénnek vívódás nélkül, határozottan és egyértelműen 

eldöntenie, hogy mikor bátor. Bizonyos történelmi körülmények 

között, ha felkészült is a halálra, lelkileg a legerősebb embert 
is gyötri a halálfélelem. Szt Jézus vívódásain keresztül mutat
ja be az Íré, aki annak ellenére, hogy az életet csodálatosnak 

tartja, a halált választja. Judás szerint éppen a halál válasz
tása a gyávaság, a megalkuvás, a menekülés. Konkrét cetben a 

bátorságot, a gyávaságot relatívnak érzi az ember, "Talán mégis 

inkább vissza kellett volna ütni* Talán mégis inkább beszélni 
kellett volna. Talán gyávaságból hallgatott. Talán gyávaságból 
beszélt volna. Talán gyávaságbél ütött volna visnza." /83/.

Az árulás megítélése is különböző, ezzel kapcsolatban 

emberek állás foglalás a érdekeiktől függ, egyik része hősnek 

tartja Judást, aki megmentette a hatalmat egy lázitótól, a 

másik fele elitéli, besúgónak tartja.

emberek másik csoportjára jellemző

tudják tisztára
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Fontos szerepet kap a műben a szeretet és a gyűlölet kérdé
se# Jézus alakján keresztül mutatja be a szeretet kétféle felfo
gását! az egyik a keresztényi felfogás, hogy szeretnünk kel el
lenségeinket Is, a másik pedig az osztályharc kérdése, hogy el-
ltmaégeinket gyűlölni kell és ha a forradalmi harc úgy ki van ja, 

meg is kell ölnünk éket. Az Írd a leglényegesebb 

latnak tartja# A mai kor egyik nagy ellentmondása, hogy amikor 

a humanizmus gondolatát tették meg a marxista etika és az 

ri viszonyok sjyik legfontosabb kérdésévé, akkor egyre terjed a 

közömbösség, a meleg, baráti kapcsolatok helyett, a rideg, sze
mélytelen érdekviszonyok alakulnak ki. Egyre több irodalmi alko

tóé-

tás foglalkozik az elidegenedés problémájával, az emberek elma
gányosodásával# Ördögh Szilveszter szerint legfontosabb a vilá-

ez erétr
»bért pesszimista visszavonulás

gon, hogy ne gyűlöljük egymást, hanem szeressük, 
ad, cselekedetre ösztönzi az 

helyett# Az iró a közöny világméretűvé válása elleni állásfog
lalást választja müve keretéül# "A Föld észre sem vette, hogy
oldalán a heg#", hangzik az elsé rész egyik mondata, és a befe-

tovább, az idé elmúlik a nagy
berek, akik vállalják

életük kockáztatásával is, hogy egy adott helyzetbél, egy 

mét követve, továbblépésre kényszerítsék a többieket is#
Általában egy eszme győzelméért folytatott küzdelemről 

szél Páskándi Géza! "Vendégség" cimü drámája is# A fé kérdés 

mellett egyébb etikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalását

jezési a történél 
nyék fölött is, mégis lesznek mindig
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is kifejti* a jó és a rossz, - a hűség és az árulás, a válasz
tás, a hatalom kérdését#

A Vendégség hőse, Dávid Ferenc, a XVI# századi hitujité 

mozgalmak legnagyobb alakja, a még teológiai mezbe öltözött 

filozófiai gondolkodás legjelentősebb magyar elméje# A marxista 

etika kategóriáinak dialektikus megvilágítására választja az 

Író ezt a témát# Nyomon követhető, hogy adott történelmi szitu
ációban hogyan cselekszenek az emberek. Mennyire hatnak a tár
sadalmi determináció törvényei, mennyire haladhatok meg, ha egy 

ember képes túllépni rajtuk. Vizsgálja, hogyan valósul meg a 

marxi gondolat, hogy az ember szerzője is, neucsak szereplője 

saját sorsának# Hogyan lehet becsületesen élni, ha a társadalmi 
körülmények éppen a becstelenségre kényszerítik a létfenntar
tásért# A drámában az Íré a jé és a rossz kérdését a dialektika 

törvénye szerint, az ellentmondás egysége és harcaként oldja 

meg, egy hiten belül van az áldozat és a besugéja. A dráma nem
csak a jé és a rossz ember találkozása, a közös nőhöz /Máriához/ 

valé viszonyában mindkettő romlott# iázt a különös kapcsolatot az 

íré metafizikusán oldja meg: a csak eszmékben élő két férfi, s 

a közéjük került, csak test nő, - viszonylatában, amelyben vé
gül a test veti rabságba a szellemet#

Páskándi Géza témaválasztása szimbolikus, eszközül szolgál 
saját korának szánt etikai állásfoglalások kimondására, bemutat
ja, hogy a hatalom fél az ujitéktél, akik állandóan kérdeznek és 

ezzel gondolkodásira késztetik az embereket# Olyan emberekkel
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bástyázzák körül magukat, akik feltétel nélkül szolgálják* Fő 

politikai elvük, hogy oszd meg és uralkodj* "•** 

hogy egy hiten belül áruljuk el egymást• " /84/# Az uralkodás, a
hatalom létének feltétele, a besúgók rendszerének kiépítése és

elég a tett, aa terror, hogy az újításnak gátat vessenek* S 

gondolat kifUrkészése a fő v .éljük, iárre mind*
haténak tartanak* Az Íré azzal érzékelteti határt n
merő túlzásait, hogy Dávid Ferencnek a saját házába helyezi el 
az árulóját* Bemutatja az Író, hogy ilyen alapokon nyugvó tár

alakulhat ki a bizalom légköre* A saját besugé-
biznak, azokat is figyeltetik. Páokándi Géza szerint

nem mindig fegyverrel lehet egy embert megölni, pszichológiai
terrorral is elérhető. " *•#

- embert ölni?" /85/.
Az lró keresi az okait annak, hogy egy 

árulóvá, ezeket a tényezőket a kiszolgáltatottságban, az anya
gi érdekben és ellenkező meggyőződésben találja* Az embernek 

mindig van választási lehetősége, de ezeknek i lehetőségeknek 

a köre determinált a politikai rendszer, és az adott személyi
ség etikai normái által* Annál értékesebb ezfft választás, mi-

ber miért válhat

lasztja, választhat a hallgatás és 

ő az utóbbi mellett dönt* Reméli, hogy hitének igazság olyan 

erős, hogy besúgójával vitatkozva meggyőzi és ezt a "hatalom
mal" is elismerteti* Az Író szerint az ember szabadsága mindig

igazság kimondása között,
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saját küzdelmének eredménye kell, hogy legyen. Jól érzékelteti, 

hogy az érdek a cselekedetek mozgatórugója, mert hiába győzi 
meg az igazságról Dávid Ferenc besúgóját, az mégis elárulja 

őt, hiszen ezzel otthont, anyagi biztonságot kap. Az Író 

derféle mentséget és magyarázatot elvet, keményen Ítélkezik, 

az árulásra nincs bocsánat.
Az Író megvizsgálja azt a kérdést, hogy érd 

bemek élete árán is kitartani egy eszme mellett, Bem elfogad
ható az az álláspontja, ráért csak a negativ erkölcsi viszonyu
lás«* embereket vizsgálja meg* Az emberek egy részének, - sze-

eszaréról van sző, ha ételük, italuk,rinte, - mindegy mily 

szerelmi partnerük megvan, - másik részük gyáva, ellenfeleinek 

pedig érdekeit veszélyezteti az uj eszme létezése, A hibás 

szemlélet abból fakad, hogy rejtve
pítás, hogy a történelmi személyiségek tömegek nélkül nem for
radalmasíthatják a társadalmat. A tömegeket viszont szervezni 
kell, meg kell győzni őket az eszme igazságáról, Antagonisztikus 

társadalmakban szükségszerű a
az egyetlen a történelem folyamán, amelyben a háta
mé és a tömegek érdeke azonos.

Drámairodalmunk utóbbi évtizedének története a közvetett 

utak, módok felerősödését mutatja* a történelmi dráma és 

tika megnövekedett népszerűségét jelenti, H

ichlavelliznus, A szocialista

lom, az

a kor a legfonto
sabb, hanem az általa kimondott problémák, az ebből kinövő 

béri magatartások, A realista művészetre mindig az volt a jel-

t\m
\ S* да?
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lemző, hogy a művészet eszközeivel küzdött az kiszolgál
tatottsága ellen, haroolt a szabadságért, az ember önxaegvaló-
uitáaáért. Kereste a felszín mögötti okokat, a lényeges 

függéseket, amelyek az «aber, a társadalom helyzetét korlátoz
ták, vagy felemelték. ívek éta tapasztalható a történelmi 
tika realista ábrázolásának növekvő népszerűsége. A történelmi 
dráma nem pusztán a romantikus igényedet elégiti ki, hanem a 

tegnap történetével a 

mi tematika másfajta szerepet is betöltött márt az elfordulást,
prob-

gondjóira is figyelmeztet. A történel-

a menekülést a mátél. Történelmi drámáink vonulatára a
lémáinkra való válaszadás és a fontosabb etikai kérdések boncol
gatása a jellemző. A történelmi esemény és történelmi személyi
ség azubjektivizáit, művészi újrateremtése, a sorsában, küzdel
mében, győzelmében és bukásában a mai emberi, társadalmi tar
talmak: tükrözését is jelenti* Legtöbbször kiemelkedő személyi
ség tragédiáját ábrázolják. A különböző szituációkban bemutat
ják a magasabbrendü emberi magatartásformák vállalásának felté
teleit. Lzek a gondolatok határozzák meg Kocsis Istvánt "A
játékos" cimü, Martinovicsról szóló történelmi drámáját is.

Az egyéniség történelemformáló szerepét vizsgálja dialek
tikus materialista felfogásban, mely szerint egy mozgalomban 

meghatározó a tömeg, amelyik minden korban kitérnél! saját tör
ténelmi személyiségét, vezetőjét, de az események menete за 

pontjából a történelmi személyiség jeli 

séklete, egyéni becsvágya is alakítóén hat. Martinovics
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lyiségével is sokan foglalkoztak. Az irók a nagy történelmi 
alakokat vizsgálva úgy motiválták hőseik választását, hogy 

szükoőgszerUnek érezzük.
Kocsis István történelmi realizmusra törekszik, elvi szem

pontból megválósülő, annak ellenére, - hAgy a halálra Ítélt 

Martinovics belső gyötrődése, Önigazolása, halálfélelme, Ferenc 

császárral folytatott elképzelt vita keretébe állítja mondani
valóját. Az események értékelése helyett, a hatalomvágytól meg- 

rontott, cinikus, mégis emberibb társadalomra törekvő Martino
vics jelleme vizsgálata fő célja. Kocsis István helyesen érté
keli Martinovics alakját a drámában, - terméke és áldozata is 

a történelemnek. Ezrével voltak ilyen jellemű emberek, legfel
jebb kevésbé felkészültek, okosak, és - egyetlen -, aki a kí
nálkozó alkalmat biztos kézzel megragadta. Bukása is szükség- 

szerű, mivel a társadalom még nem volt elég fejlett tervei meg
valósításához. Kocsis István ezt azzal teszi teljessé, hogy rá
mutat arra is, Martinovics egyéni becsvágya is hozzájárult bu
kásához. lény az is, hogy jóval előbb jött koránál, hogy nem a 

magyar társadalmi életből kinőve jutott el a mozgalomig.
Ellentétbe állítja az iró a hazai viszonyokból forradal

márrá növőket, akik az elnyomást, a nemzeti függetlenség hiá
nyát saját sorsiakon tapasztalták, - a külföldről jött, csak az 

eszmében rokon, igy bizonyos fokig kozmopolita Martinoviccsal. 

Ugyanakkor rámutat, hogy éppen ebből fakad szélesebb látóköre, 

vezetésre termettsége is. Vizsgálja az iró a cél és eszköz kap-
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csolatát, -véleménye szerint a "szent" célt csak sokszínű játék
kal lehet bukás nélkül elérni, mindenkit a sajál» eszközeinek 

visszafordításával lehet és kell legyezni, Kocsis István ke
reste a nemesebbre, a haladásra vágyó ember, és ennek megvaló
sítására felhasznált negativ eszközökk közti összefüggéseket. 

Mennyiben van létjogosultsága a Machiavellizmusnak? Az iró sze
rint a hatalomvágy a becstelenség alapjául szolgálhat. Martino
vics a besúgó szerepét vállalja, azzal áltatva magát, hogy mind
ezt a haladás szolgálatában teszi. Később társai elárulására is 

keres önigazolást! "Az igazságot csak akkor lehet kibukni kín
zással, ha a kínzók már ismerik az igazságot. Mert a kínzók-• • •

nak nagyon ritka esetben, vagy talán soha nincs szükségük az

" /86/. Másrésztigazságra, csak beismerésre van szükségük, 
annak az okát is keresi, hogyan lesz ágensből a mozgalom veze
tője. Nemes tett hogy fakadhat részben kicsinyes bosszúból /I.

tart igényt szolgálataira/, részben túlzott 

önbizalomból, pótolhatatlanság, vezetésre termettség hitéből.

• • •

Ferenc császár n<

Az a sokat vitatott kérdés is felvetődik, milyen szerepet 
játszik az ember tulajdon sorsa kialakításában, - amellett, - 

hogy történelmi személyiségről van szó, s mindent feláldozva 

készült a nagy terv megvalósítására. Kocsis István biztos sz 

mel felismeri, hogy Martinovics azért kerülhetett a mozgalom 

élére, mert eszméi a fejlődés irányába hatottak, és tudott is 

aszerint cselekedni, - azt is megvizsgálja, hogy az ember sa
ját sorsán kivül mennyiben felelős mások tetteiért. Martinovics
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alakjában mondja el azt a véleményét, hogy a mozgalmak vezetői a 

politikai hatalom megszerzésére törekszenek* " 

rámát készítitek elő, a zseniális diktatúrámat, amely végső fo
kon a ti álmaitokat fogja megvalósítani, az a diktatúra lesz, 

amely lehetetlenné teszi a diktatúrát." /87/.
Mindezt az iró a szabadság és szolgaság problémájával ver

gődő ember belső vívódásán keresztül mutatja be. A szabadságért 
folytatott harc szükségszerűen veti fel az élet-halál problema
tikáját is. Fel lehet-e készülni a halálra? Az ember attól a 

perctől kezdve, hogy saját akaratából fegyvert vesz a kezébe, 
készül a halálra. Mégis a mü középpontjában éppen az életért 

folytatott utolsó, legnagyobb játék áll. Martinovicsot halálfé
lelme arra ösztönzi, hogy mindenáron élni kell. Az utolsó pil
lanatig lehetetlennek tartja, hogy megöljét. Az iró bemutatja, 
hogy ennek az embernek legfőbb tehetsége a kibúvásban van. A 

császárhoz irt leveleivel próbálja életét megmenteni, ezért 

eszméit is megtagadná. Ez a szemlélet eltér a Galileivel fog
lalkozó Írók szemléletmódjától, akik erkölcstelennek találják 

már magát a vívódást is egy bizonyos tanítás vállalásán vagy 

megtagadásán. Martinovics egyéni menekülési kísérlete már hiába
való, mert az eszmék, amelyeket tételekbe foglalt, már függet
lenítették magukat, önálló életet élnek nélküle is.

Az iró olyan konfliktust teremt, melyet Martinovicsnak 

legvégsőbb következményéig végig kell élni. Vitatkozó módszer
rel oldja meg, a végeredménye attól függ, hogy mennyire köte-

az én diktatu-• • •
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leate el magát az életnek, és mennyire az eszmének. Végig fenn
áll a választás lehetősége. Martinovicsot ellentétekből állitja 

összes eszméiben, számításaiban rendkivül okos, Józan, Jó tak
tikus, - de becsvágyból, sértett hiúságból fakadó indulata jut
tatja el a hirtelen döntésig, lenditi át a lényeges pontokon, 
így jut el végül a döntésig, lelkileg is vállalja a halált, a 

Jellemtelen megalkuvást, a hazugsággal, árulással szerzett élet 

helyett. Ez az első őszinte szembenézés önmagával. Komolyra for
dul a "Játék”, amikor rájön, hogy társai elvesztek, ha élve 

rád, valóban árulóként értékelheti a történelem. Ezt Kocsin 

István realista módon oldja meg, - nem patetikus önfeláldozás, ; 
hanem a célját el nem érő, hatalomra vágyó ember gőgje is se- 

giti, nemcsak az eszmével való azonosulása. Ez emberibb.
A politika, az etika egyik fő problémája, amikor a társa

dalom mozgásában előtérbe kerül, akkor az irodalmi müvekben is 

fő kérdésként szerepel. Különösen az ötvenes, majd a hatvanas 

években kapott hangsúlyozottan szerepet, ma pedig az előző vé
lemények értékelése folyik hatalom és az erkölcs kapcsolatának 

viszonylatáról•
Évszázadok éta foglalkoznak a filozófusok a hatalom és az 

erkölcs kapcsolatával, már az ókorban Platon és Arisztotelész 

is önállé müvet szentelt ennek a kérdéskörnek. Az antagcniszti- 

kus osztálytársadalmak etikusai a hatalom és erkölcs antago- 

nisztikus kapcsolatát hangsúlyozták. Nietzsche és Machiavelli 
igen negativ módon értelmezte. Machiavelli ftj^rint a hatalomért
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folytatott harcban az erkölcsi elvek követése naivitás, fékezi a 

cselekedeteket, kudarcra vezethet, Nietzsche szerint a hatalom
ért folytatott harc a legfőbb jó, az erkölcs a gyengék menedé
ke, A hatalom és az erkölcs antagonizirrusát vallók, hogy a hat; 
lom és az erkölcs formális és absztrakt fogalmával dolgoznak, ál
talában vett hatalom és erkölcs kapcsolatáról beszélnek, pedig 

osztályoktól független hatalom nincs. Az erkölcs a mindenkori 
uralkodó osztály és az azt szolgáló hatalom erkölcs, A hatalom 

szankciókkal i3 előmozdítja az uralkodó osztály erkölcsének 

szabályozó szerepét, az uralkodó osztály pedig morálisan igazol
ja, Minden hatalom ellentétben van a hatalomból kiszorított osz
tály erkölcsével, de ez nem a hatalom és az erkölcs ellentétét 

jelenti, A hatalom parancsait kiszolgálóik végzik el. Az amorá- 

lis politika mindig szembenáll a pozitív erkölcsi normákkal, A 

hibszegés és a csalás az ilyen hatalom velejárója,
A hatalom jellege a szocialista társadalomban megváltozott, 

többség diktatúrája a kisebbség felett, egyre több ember veszi 
ki részét a társadalom demokratikus irányításából. Azonban a 

hatalom a konkrét megnyilvánulásában különböző fejlettségi szin
tű, erkölcsű embereken keresztül valósul meg, a végrehajtásban 

bürokratikus intézmények is »észt vesznek, igy ellentmondások 

is jelentkezhetnek, A szocialista hatalom humanista hatalom, 
betartja az együttélés elemi normáit, elveti a cél szentesíti 
az eszközt machiavellista felfogást,

A hatalom gyakorlásában részt vevő embereknél előfordul,
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hogy a rendelkezésükre álló lehetőségekkel visszaélnek, a veze
ték és a vezetettek közti munkamegosztász lehetővé teszi, hogy 

egyes vezetők igazságtalanul, erkölcstelenül döntsenek, a kö
zösség érdekeinek rovására az egyéni érdekeik, vagy szőkébb cso
portérdekeinek figyelembevételével. A vezetéssel járó lehetősé
gek, a beosztottak elvtelen hizelgése teszi lehetővé. Morálisan 

lesüllyednek, anyagi előnyökre törekszenek, a vezetés lenini 
elvét сзак szavakban hangoztatják. Ezért fogják fel most is Író
ink közül nóhányan úgy, hogy a hatalomnak erkölcsöt megronté 

szerepe van, pedig az egész társadalom szintjén ez nem érvényes, 
sőt káros szemlélet, nert bizalmatlanságot szül.

Egyes irodalmi alkotások szembeállítják egymással a hata
lom és az erkölcs világát. Azt akarják bizonyítani, hogy aki 
hatalomra tör, az törvényszerűen immorális. Irodalmilag jelen
tős példa Illyés Gyula különce. Egy elbukott forradalom utóha
tásáról van szó, a konfliktus lényege az, hogy a hatalom szem
pontjából a hatalomért küzdők moralitását a machiavellizmus 

jellemzi. Aki a küzdelemben a "jó" morálját meg akarja őrizni, 

csak a halált választhatja. A dráma szereplője, Teleki azért 

lövi o^yon magát, mert belátta, a politika eszközeivel nem lehet 

teljesíteni a társadalom felszabadításának feladatát. Mindenfaj
ta kompromisszum tagadásáról van szó a drámában.. Teleki nem is
mer alkut semmilyen értelemben, ezért el kell buknia. Csakhogy 

megalkuvás sokféle lehet, ha behódol a reakció erejének, árulás 

a neve. Megalkudni lehet egy forradalmi mozgalom pillanatnyi ne-
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hézségei miatt is erőgyűjtés érdekében, ez a realitásokat szám- 

bavevő forradalmi politika* A dráma tanulságával nem érthetünk 

egyet, a politika, a hatalom szférája amorális, mert a kompro
misszumok, a hazugság szférája. Nemcsak az elvtelen kompromisz- 

szumot ítéli el, de mindenfajta kompromisszumot. Eszményként o- 

lyan embert állít elénk, aki mitsem törődve azzal, hogy társa
dalmi eszményeit hogyan lehetne megvalósítani, csupán, hogy 

megőrizze egyéni integritását, erkölcsi tisztaságát, lemond az 

igazi ügy képviseletéről, lemond a harcról és a halálba menekül.
A marxizmus álláspontja a hatalom kérdésében más. Megkülön

böztet forradalmi haladó hatalmat és konzervatív, reakciós ha
talmat. A forradalmi hatalomnak haladó, a reakciónak reakciós 

erkölcs felel meg.
A forradalmi proletariátus hatalma a többség hatalmát je

lenti a kisebbség felett, a diktatórikus elemek egyre háttérbe 

szorulnak és a demokratikus elemek teljesednek ki. Megszüntet 
minden erőszakot, egyre kiteljesiti a szabadságot* Elsősorban 

az erkölcsi törvények, a legemberibb erkölcsök fognak szabá
lyozni. kérdés, hogyan lehet ezt elérni? Lenin szerint nehéz 

ut lesz, mert az emberek nem lettek szentek, és az erkölcsben 

a régi elemek nehezen tűnnek el. A hatalom és az erkölcs szét
választása értelmetlen absztrakció, apolitikusság. lem lehet 

társadalmon kívüli erkölcsi tisztaságról, humanitásról beszél
ni, mert végülis a politikamentesség helytelen politikát ered
ményezhet, ami esetleg nem is volt célja az írónak.
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íróink, költőink sokat foglalkoznak azzal a kérdéssel* mit 

jelent ma forradalmárnak lenni. A forradalmárról alkotott eddi
gi kép és a mai, békés épitőmunka forradalmisága között az 

berek egy csoportjának tudatában ellentmondás van* Az ötvenes 

évek forradalmárai héroszoknak tartották magukat, megvívtak a 

nehézségekkel, viszont az egyszerű, a hétköznapi szürke teendő
iben elfásultak, nem látták a forradalmi motívumokat. A hatalom 

megszerzése után a permanens forradalom jegyében az építés, a 

szövetségi politika, a nemzeti egység megvalósítására irányuló 

békés forradalmi tevékenység dominált. A mindennapok forradalmi
sága, a munkahelyi helytállás, tanulás, művelődés, személyiség 

megújulása jelenti az osztályharc forradalmi ambícióval történő 

konstruktiv anyagi és szellemi építőtevékenység megnyilvánulá
sát. Ilyen jellegű forradalmi tevékenység gyakorlati megnyilvá
nulása kihat a gazdasági, kulturális, tudományos élet minden 

területére. íróink számos műben vizsgálják* a társadalmunk fej
lődésében bekövetkezett változások, konfliktusok, válságok ho
gyan hatnák a különböző társadalmi helyzetű emberek gondolkodá
sára, magatartására. Az ilyen célzatú alkotások legtöbb jóben ..-w. 
rendszerint megjelenik a kor forradalmár tipusa is. Olyan ember
nek mutatkozik be, akinek az élete nem egyszerű, sokat töpreng, 
vivődik magában azért, hogy megmaradhasson forradalmárnak. A 

személyi kultusz éveit, a megtorpanásokat, a válságokat csak 

az nem szenvedte meg már-már kiábrándulásig, aki vagy nem hitt, 

vagy vakon hitt a szocializmusban. Érett, szilárd meggyőződésű
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forradalmárok azokból lettek, akik képesek voltak józanul szá
mot vetni az eredményekkel és a hibákkal egyaránt, leszűrték a 

tanulságokat, és a megváltozott kor igényeinek megfelelően, az 

uj problémákra összpontosítva képesek voltak folytatni a küz
delmet a régi eszményekért, célokért. A forradalmi meggyőződést 
nem adták Ingyen, meg kellett érte szenvedni.

Az emberek egy másik típusa is jól ismert társadalmunkban, 
noha erkölcsi hatását nem mértük fel még eléggé. Azokról a for
radalmároknak indult emberekről van szó, akiknél a forradalmi 
magatartás alapja a kispolgári ösztönösség volt, de miután ez 

nem bizonyult elegendőnek egy bizonyos történelmi szakaszon 

túl, képtelenek voltak magukban kifejleszteni az uj történelmi 
szakasz által kívánt tulajdonságokat, Ilyen módon létrejött a 

forradalmi fejlődés egyik szakaszában kialakult egyéniség ősz- 

szeütközése egy másik forradalmi periódus követelményeivel. 

Ennek a konfliktusnak az eredménye az lett, hogy az embereknek 

ez a tipusa megpróbált szembefordulni eszményeivel érzelmi 
lapon. Hiányzott az erkölcsi bátorsága a dolgok átgondolására 

és az újért való közdelemre. Ezt a gondolatot Somogyi Tóth Sán
dor fejti ki "Próféta voltál, szivem" cimü müvében. Az elénk 

állitott figura, Szabados Gábor olyan ember, - aki tagadja -, 

hogy az értelmes tevékenység társadalomátalakitó hatású lehet, 

nem hisz az erkölcsi normákban, az emberi kapcsolatokban és a 

munka értelmében. Erkölcsi relativizmusból a hedonizmus, a pa
razitizmus magatartása adódik, s az ennek megfelelő életfilozó-
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fia: "Az élet roppant érdekes, csak minden napra bölcsen meg 

kell csinálni a szabadságot. Jó legyen a mai nap - királyi köz
érzet - ez fontos." /88/.

Ennek az erkölcsi alapállásnak a birtokában tönkreteszi 
emberi kapcsolatait, majd egyre jobban belebonyolódik saját el
idegenedett és értelmét vesztett életének kusza összevisszaságá
ba* Cinikus fölénnyel álcázza talajvesztettségét. Az ő alakján 

keresztül figyelmeztet az Író, hogy nagyobb fittyeimet érdemel 
egy társadalmi réteg, amelynek cinikus magatartásmódja társadal
mi-erkölcsi dezorientáltságot takar* Ennek a rétegnek a tagjai, 

mivel képtelenek romantikus illúziójukból reális küzdésbe át
váltani, még tehetségük révén sem képesek megtalálni a számuk
ra tartósan elviselhető életet. Individualizmusuk, cinizmusuk 

icsak saját életükre nézve jelent veszélyt, hanem az ifjúság 

egy részére is rossz hatással van. A "hőskorszak" ifjúságát naiv, 

lelkes hit jellemeibe: a világ istenien egyszerűnek látszott, 

itt mi vagyunk, amott az osztályellenség. A világmegváltó szán
dékú illúziókban ringatózó fiatal "prófétáknak" később szembe 

kellett nézniük a társadalom ellentmondásaival. Az újabb törté
nelmi szakasz azt kívánta e nemzedéktől, hogy régi illúziók 

nélkül, de még sem hitét vesztve haladjon tovább, mint józan, 

alkotó forradalmár nemzedék. Az uj kor által követelt magatar
táshoz való eljutás nagy erkölcsi érettséget kíván. A vállalt 

feladat és az erkölcsi erő között megfelelő arányt kell kiala
kítani. Nem tudják dialektikusán szemlélni az életet Így, ezért,
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bár közösségben mozognak, erősebb az önzés, a maga kényelmét és 

közérzetét mindennél fontosabbnak tartó "okosság", mint a kö
zösség ügyének és az azzal járó kényelmetlenségeknek, kockáza
toknak a vállalása. Karrierista válik belőle. Karrierizmusa jel
legzetesen a szocializmusba való átmenet korszakának terméke, '"tr. 
Minden eszközzel kiemelkedni a többiek közül, anyagi, hatalmi 
előnyökhöz jutni, a maga vágyaihoz akarja idomítani az embere
ket. Antih -mánus magatartás jellemzi. A maga szűk környezetében 

lévő embereket kiszolgálóivá teszi.
"Profétáltunk, harcoltunk, a hátunkról folyt a veritók.

Aztán egyszer csak körülnéztem
arra a látványra gondolok. Képzelje, meghiztak körülöttem a 

próféták. Látott már kövér prófétát?"- s rögtön cinikusan meg 

is jegyzi* "Láttam, le kell mondanom az olyasfajta kedvelt rög
eszméről, mint aminő a világ megváltása, egy párszor még neki
mentem a falnak, aztán egészen megszelídültem, és azt mondtam: 
abbahagyni az erőlködést Szabados, ha igy folytatod, leszorulsz 

az útról." /89/. Annyiban feltétlenül igaza van, hogy a tenni- 

akarást lefékező, megalkuvó bürokraták, és ezen még a mély 

szenvedéllyel és tudással folytatott társadalomátalakitó célza
tú tevékenység sem változtat mindig közvetlenül és rögtön.

Most is elfog a röhögés, ha• • •
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érdekeinek és követel-VII,

raényeinekkifejeződése a munkavégzésben, 
taint elead erkölcsi normában

Az elemi erkölcsi normák a társadalom alapvető létérdekeit 

és követelményeit fejezik ki, tehát olyan követelményeket tar
talmaznak, amelyek betartása valamilyen formában minden társa
dalom valamennyi osztályára szükségszerű.

Elemi norma a munkához való viszony is. A termelésnek, aint 

tevékenységnek a lényege a munka, a társadalom alapvető létérde
ke. Az egyén megkerülhetetlen érdeke is az élethez szükséges 

anyagi és szellemi termékek előállítása. Az embert a munka emel
te ki az állatvilágból, a munkatevékenység során szerezte meg 

azokat a lényegi erőket, amelyek a legsajátosabb minőségét, em
ber voltát jelentik. Nemcsak gazdasági követelmény, hanem egyben 

már erkölcsi norma is, A társadalmi fejlődés szakaszaiban nem 

egyformán érvényesül a társadalom minden osztályára, igy tar
talma is változik. Az antagor isztikus osztálytársadalmak ural
kodó osztályának erkölcsébe nem tartozott a munkavégzés köteles
sége, a fizikai munkát megvetették, mint a szükséges rosszat 

az "alacsonyabb rendű" emberek feladatává tették.
A szocialista társadalomban nyerte el méltó helyét ez az 

erkölcsi követelmény. A társadalom fejlődésének szakaszaiban 

gazdaságilag és erkölcsileg különbséget tettek a munkák között 

minőségük szerint. A bonyolultabb, magasabb képzettséget igény
lő munkát nemcsak különbözőnek Ítélték az egyszerűbbtől, hanem
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egyúttal magasabbrendünek is. Azonban a végzett munkák közötti 
minőségi különbség nem jelent etikai /emberi/ értékkülönbséget. 
Szocialista erkölcsi követelmény is, hogy már lehetőleg minden
ki képességei szerint dolgozzon, minél előbb váljon a munkavég
zés belső igénnyé. A magasabb minőségű munka végzése, magasabb 

szintű termelést jelent, ha pedig az egész közösség, vagy an
nak egy tagja a megelőző időszakhoz viszonyítva magasabbszintü 

munkát végez, az lényegében a termelés fejlődését jelenti. A 

termelés szükségszerű fejlődése, igy a képzettség és a képessé
gei!; fejlesztésének követelménye formájában definiálható elemi 
erkölcsi normában konkretizálódik.

"A termelőerők egyik leglényegesebb elemét a& ember adja, 
ez ember részvétele nélkül a termelés nem valósítható meg. A 

fejlett szocializmus viszonyai közepette az embernek mint ter
melőerőnek növekszik a szerepe. Ez a kérdés közvetlenül az un. 
"szakember kérdést" jelenti. A szocialista országok eddig is 

rendkívül sokat tettek a szakember kérdés megoldása érdekében - 

hisz egész oktatáspolitikánknak ez az egyik leglényegesebb fel
adata - ma már megszűnőben van a szakemberhiány, de a probléma 

megoldását az jelenti majd, amikor nemcsak nem lesz hiány szak
emberekben, hanem magasan kvalifikált, jó szakemberek állnak 

rendelkezésünkre a társadalom életének minden területén, tehát 
kialakul a helyes szakember arány a különböző szakmák között, 

értve ez alatt azt is, hogy nemcsak kellően differenciált módon 

rendelkezünk szakemberekkel, hanem a társadalom legkülönbözőbb
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szféráiban is megoldódik az un. káderkérdée." /90/.
A munkamegosztás kialakulása a társadalom feltétlen egymás

rautaltságát jelenti, az emberek együttmü&ödését tételezi fel, 

egyben lehetőséget ad a tökéletesebb munkavégzésre. Ellentmon
dást is hordoz magában, hogy a különböző munkát végzők el is 

különülnek egymástól, a társadalom osztályokra szakad. Alapvető 

létérdek, ami általános emberi, erkölcsi normává válik a munka
tapasztalatok átadása. Ez viszont egy másik erkölcsi követel
ményt tételez fel, a tapasztaltabb, idősebb nemzedék tiszteletét.

Az erkölcs a maga sajátosságának megfelelően az emberek 

közti viszonyként tükrözi a gazdasági helyzetet. Fántha Ferenc 

egyik novellájában feldolgozta a székelyek régi szokását, hogy 

idős szüleiket a hegyek barlangjaiba küldték meghalni, mert nem 

tudták őket eltartani. Ma viszont emelik a nyugdijakat, szociá
lis otthonokat építenek, bár ezek újabb erkölcsi problémákat 
jelentenek. Váci Mihály irt erről a "Hatszáz forint” cimü ver- 

”Hatszáz forint nyugdija van.
Én ennyit költők feketére.

sébení

•..

Már ötven éve robotol. /

Napszámba jár és permetez.
Én fecsegek az eszpresszókban," /91/*

A közös munkavégzéshez kapcsolódik egy fontos erkölcsi kö
vetelmény, a kollektivitás. Fejlődése során valóságos tartalmát
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az elnyomóét osztályok őrizték meg és fejlesztették tovább. Le
nin "Az Ifjusági Szövetség" feladatairól tertott beszédében 

hangsúlyozta: az együttélés elemi szabályainak egyik jellemző 

vonása, hogy azokat az elnyomott osztályok tagjai alakítják ki 
és tartják fenn, fejlesztik tovább. Egyik legfontosabb norma, a 

kollektivitás, ha nem is általánosságban, de a maga valóságában 

csak az elnyomott osztályokban marad meg. A szocializmusban ki
teljesedik, az együttműködés legfőbb követelménye lesz.

A másik alapvető követelmény az egyes emberek életének vé
delme. Ezt a társadalomnak két irányban kell megoldania, egy
részt a többi órabértől, - más csoportoktól -, másrészt a ter
mészet erőivel kell biztonságot nyújtania. így a követ élmény 

két normában fog kifejeződni, ezek - a ma már klasszikusnak szá
mító példa normában - ne ölj-ben konkretizálódik. Tölb irodaijai 
alkotás foglalkozik ezzel a kérdéssel. Galgóczi Erzsébet a "Ki
nek a törvénye" cimü müvének téesz elnöke megundorodott minden
féle munkától, csak másokat dolgoztat, ezért őt felelősségre 

vonó fiatal rendőrt elgázolja.
A társadalomnak minden hasznos munkát végző emberre szük

sége van. Kern engedheti meg, hogy egyéni okokból, indulatból, 

bosszúból, nyereségvágyból egyik ember a másikat megölje, mert 
lényegében termelőerőt semmisít meg. Nem engedheti meg továbbá, 
hogy egyes emberek egyéni szempontok alapján Ítéljék meg, hogy 

egy másik ember hasznos-e a társadalom szempontjából, vagy nem.
Alapvető követelmény az emberi faj fenntartása. Ez közvet-
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lenül három normában fejeződik ki, Egyrészt szükséges az, hogy 

egyáltalán szülessenek uj egyedek, hogy legyenek uj termelőerők, 
másrészt, hogy az újonnan születettek egészségesek legyenek, 
hogy tovább tudják vinni az emberiség elért eredményeit, har
madrészt fel kell nevelni őket, hogy biológiailag és szellemi
leg egyaránt alkalmasak legyenek a tér. élőmunkára.

Az elemi normák általánosak, minden társadalom, minden osz
tályában valamiképpen érvényesülnek. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy osztályok felettiek lennének. Nem jelenti, hogy minden osz
tályban azonos médon érvényesülnek. Kaguk a normák általánossá
guk folytán mintegy keretet jelentenek, olyan általános érdeket 

fejeznek ki, amelyet minden osztály a sajátos osztályszempntjai 
szerint alkalmaz, fogad el, érvényesít. Az elemi normák terüle
tén is érvényes a folytonosság és megszakitottság, formailag 

nem változnak, - folytonosságuk van, tartalmilag változnak, osz
tályáé ghat ár о z о 11 s ágű_;, mozgásuk miatt.

.

<
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VIII. A boldogságnak, mint etikai kérdésnek 

tükröződése a mai magyar irodalomban

A marxista etika szerint az etika az orvostudományhoz ha
sonló, amely az embereket gyógyítja, csak más viszonylatban. 
Legerőteljesebben hat, ha egy másik tudatformán, a művészeten 

át jut el az emberekig, ráért észrevétlenül emelheti magasabb 

erkölcsi szintre őket, A művészet érzéki, érzelmi és racionális 

eszközökkel alakitja át az egyént. A filozófia egyik legfonto
sabb etikai problémája a boldogság, az emberi élet értelmének 

kérdése, - az irodalmi alkotások központi kategóriája is.
Az ókorban kialakult nézetek a boldogságról a mai napig 

megtalálhatók. Az ókori eudaimonizmus képviselői szerint az er
kölcsi tevékenység belső mozgatórugója a boldogságra való tö
rekvés, a cselekvés célja a boldogság elérése. Demokritosz sze
rint tökéletes, abszolút boldogság nincs, le kell mondani bol
dogságunk egy részéről mások javára. Az etikai gondolkodás tör
ténetén végighúzódó eudaimoni zmus sok tekintetben hasonlít a 

hedonizmusra, gyakran együtt jár vele. De mig a hedonizmus az 

élvezeteket és a szenvedések elkerülését tette meg az erkölcsi 
élet fő célkitűzésévé, addig az eudaimonizmus a boldogság fo
galmát tartja az etika alapvető kategóriájának ős az erkölcs 

alapelvének. A boldogság elérése az erkölcsi cselekedetek alap
ja és célja. Az eudaimonizmus etikáját kidolgozó materialista 

filozófusok fő érdeme, hogy szemben álltak azzal az idealista 

erkölcsi felfogással, amely az erkölcsi magatartást elszakitot-
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ta a boldogságtól. Ezek a materialista etikusok a földi, mate
riális viszonyok között keresték a boldogságot. Az eudaimonis- 

ták a boldogságra való törekvést az emberi természetből eredez
tették, de magát a boldogságot a társadalmi és osztályviszo
nyoktól független kategóriaként kezelték. Az eudaimonista eti
kai irányzat elméleti megalapítója Arisztotelész volt, aki to
vább lépett, mert racionalista tipusu és társadalmi. A fő kér
dés az volt, hogyan érheti el az egyén a boldogságot, ha tár
sadalomban él, mégsem ellentétbe a közjóval. E feltétel érde
kében Arisztotelész azt a magatartást tartotta erkölcsileg he
lyesnek, amely biztosítja az ember javát, boldogságát úgy, 
hogy ez a magatartás egybeesik az állam javával. Ehhez Arisz
totelész szerint a társadalom céljainak és érdekeinek megérté
se kell. Boldogságra való törekvés a középkorban vallási alapon 

vált az erkölcs alapelvévé. A boldogság e szerint a földi örö
mökkel ellentétes túlvilág! boldogság. A polgári eudaimonizmus 

utolsó nagy képviselője Feuerbach, aki az erkölcs és boldogság 

magyarázatában történelmen kívüli, elvont ember természetéből 
indul ki, A marxista etika azt valljaí a boldogság kategóriája 

bármilyen fontos szerepet töltsön be az erkölcs elméletében, 
nem lehet az erkölcs megalapozó elve. A konkrét társadalmi vi
szonyoktól függően a különböző osztályok és csoportok, egyének 

a boldogság fogalmáról, illetve annak tartalmáról mást és mást 
vallanak. Alapvető eltérés van az antagonisztikus osztálytár- 

sadalnak és a szocializmus boldogság-felfogása között, - mig
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as előző a nyugalomhoz, derüiiöz rendelte hozzá, addig Marx 

rint a boldogság harc, amelyben le kell küzdeni a boldogtalan
ság állapotait, uralom önmagunk negativ érzelmei és vágyai fe
lett. A magyar irodalomban ez a felfogás már Madách Imre* "Az 

ember tragédiája” cimü müvében megtalálható* "Braber küzdj és 

bizva bízzál*” /92/. Az iró, miután a boldogságot egyetlen tár
sadalmi formában sem találta, nem adta meg a gazdagság, a hata
lom és az érzéki örömök sem, - azt a következtetést vonta le* 

a boldogság a küzdelem maga. Ma Íróink ezzel a szemlélettel, 

hogy boldogság ugyan van, de elérhetetlen, nem értenek egyet.
Ma is kulcskérdés a boldogság is, mert a konkrét emberben 

mélyen gyökerezik a boldogság utáni vágy, mint törekvéseinek 

egyik legfontosabb mozgatórugója. Schaff a boldogság egyedi és 

szubjektív voltára hivatkozva kizárja a boldogság kérdését a 

tudomány köréből, a marxizmus központi jelentőségű problémájá
nak fogja fel, de tudományos megközelítést lehetetlennek tart. 

Schaff szerint a marxizmus humanizmusa tartalmilag nem más, 
mint eudaimonizmus, mely szerint az élet célja a legszélesebb 

embertömegek maximális boldogságra való törekvés, és csak ezen 

belül elégíthető ki a személyes boldogság.
A boldogság az objektiv és szubjektív elemek dialektikus 

egysége. Objektiv feltételek, az adott társadalom gazdasági, 
osztályszintje, a szükségleteket hogyan tudja kielégíteni és 

milyen az uralkodó boldogságeszmény. Másrészt szubjektív elemek
ből áll, mivel a boldogság egyedi, megismételhetetlen, sajátos

*
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szituációban levő személyes sorssal, és értékstrukturával ren
delkező emberek boldogok vagy boldogtalanok, A boldogság tartal
ma és formája koronként és osztályonként változik, és az iroda
lom ezt tükrözi. A boldogság két fajta formában létezik, mint 
az egyén objektiv és szubjektív elemekből álló boldogsága és 

mint a társadalom által felhalmozott anyagi, erkölcsi összete
vők rendszere és boldogság feltételek. A társadalmi méretekben 

elérhető boldogságért folytatott harc rendkivUl fontos társadal
mi és etikai kérdés. A boldogság mindig az egyén és a társadalom 

által kielégített szükségletek mutatója is. A szükségletek kie
légítése a boldogságérzés alapja, azonban a szükségletek is ál
landóan fejlődnek és változnak. A pillanatnyilag elért szüksége
iét boldogságérzést keltheti, melyet harmónia és öröm érzése ki
sér, de ez hamar felbomlik, mert uj vágyak ébrednek, és az ember 

harcba indul azok kielégítéséért. Íz nem azonos azzal, hogy az 

emberek egy része örök elégedetlenség, igy boldogtalanság ál-
щ

lapotában van, rnvel elérhetetlen álmokat kerget, nem jól méri 
fel az objektiv lehetőségeket, nincs tisztában igazi érdekeivel. 

Ez konfliktusokat eredményezhet.
Fontos, hogy az emberek időnként boldogok legyenek rövi- 

debb, hosszabb ideig, mert ez örömet jelent, testi, szellemi 
aktivitást, életörömet, a világgal, más emberekkel és saját 

gával kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolatot. A boldogság 

dialektikus ellentétpárja a boldogtalanság. Néha előfordul, hogy 

a boldogtalanság érzése olyan alapvetővé válik, hogy az ember
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csak önmaga fizikai elpusztításával gondolja megoldhatónak. Az 

ember öngyilkos lesz, nem biztos, hogy helyesen értékelt meg
oldhatatlan konfliktus miatt, akikor életét végképp boldogtalan
nak és kilátástalannak tartja. Bár a boldogtalanságot sokszor 

nehezebb elviselni, mint a fizikai fájdalmat, az emberek nagy ré
sze mégis háttérbe szoritja egyéni boldogsága miatt érzett fáj
dalmát, családja, a környezetében élő emberek munkája miatt. A 

boldogságra is érvényes a dialektika törvénye, az ellentmondás 

egysége és harca, ez minden társadalomban igy lesz, hiszen a 

kommunista társadalom sem tudja majd megszüntetni a betegséget, 
a kudarcélményt, a halált és a viszonzatlan szerelmet.

A boldogság relativ érzés, az emberek helyzetüket a már 

előzőleg megélt boldogságérzettel vetik össze, vagy másokéval 
adott szituációban, pedig ugyanaz a dolog nem biztos, hogy bol
dogságot jelent másnak is. A boldogság csak a boldogtalansággal 
együtt mérhető, csak aki boldog volt az tud igaz'n boldogtalan 

lenni, csak aki volt magányos is, az tud igazán örülni a barát- 

Ságnak és a szerelemnek. Az élet teljességet a boldogság és 

boldogtalanság együtt jelenti.
A boldogságért való küzdelem az irodalmi alkotások központi 

kategóriája. Különböző szituációkat, családokat, történeteket 

választanak müveik témájául, amelyekben megpróbálják megfogal
mazni, mi a boldogság, hogyan lehet elérni. Közös az irodalmi 
alkotásokban az a felfogás, hogy az embernek magának kell bol
dogságáért megküzdeni. A passzivitás csak boldogtalanságot ered-

T-'

\
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ményezhet. Szakonyi Károly* "Adáshiba" szereplői is felesleges
nek Ítélnek minden tevékenységet, természetesnek vélik boldog
talanságukat , amin úgy sem tudnának változtatni. Kern értik meg, 
hogy az ember feladata saját szabadságának kidolgozása, ezért 

hagyják, hogy a körülmények uralkodjanak rajtuk. A televízió ál
landó nézésébe menekülnek, tudatosan elterelik figyelmüket a 

valóságos életről, álmodozókká, dekadensekké válnak, villanásnyi 
boldogságérzésük evés, ivás, testi szerelem hatására keletkezik.

Tartalmas, reális célt kell az emberek elé tűzni, figyelni 
kell arra, hogy az egyéni és társadalmi cél adekvát legyen. Az 

embernek önmaga és környezete átalakításának folyamatában a 

”van"-ból reálisan megfogalmazott nkelln-t, eszményt, szükséges 

követnie, mert ha nagy a szakadék az elmélet és a gyakorlat kö
zött, úgy nem éri el, és pesszimistává válik, lemondásba mene
kül cselekvés helyett. Az önmegvalósitási folyamatnak pedig fon
tos része a sikerélmény, a bizakodás a jövőbe. Boldogság pozitív 

önértékelés nélkül nem létezik, aki sorozatos kudarcok hatására 

helyes önelemzés, objektiv körülmények értékelése helyett pesz- 

szimista alapállásba menekül, az az ember csak boldogtalan lehet.
A pszichikai érzetek nagy szerepet játszanak, elsősorban a 

boldogság kísérője az öröm és sikerélmény, másrészt a boldogta
lanság kísérői, a szomorúság, a kudarcélmény és a félelemérzet. 

Nem önmagunkban, hanem attól függően, hogy az őket kiváltó szük
ségletek erkölcsi tartalmuak-e. A reális szükségletek objektive 

elérhető lehetőségekre támaszkodnak és a következetesen végig-

.
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vitt cselekedetekkel a kitűzött cél is elérhető. A fantasztikus 

szükségletek eredménytelenek, mert lehetőség híján a tettek ér
telmetlenek, igy csak illúzió marad, és erkölcsileg is tönkre -л 

teszi a szenvedély hordozóját. A boldogságért való küzdelem 

mindig konfliktusos, miközben az ember arra törekszik, hogy egy 

célt megvalósítson, konfliktusba kerülhet az általános normák
kal, hisz az ember, az egyes, soha nem lehet azonos az általá
nossal, mindig tartalmazza a különbözőség mozzanatát. Mindig 

választ az egyik érték realizálása érdekében, ugyanakkor más 

erkölcsi értékekről lemond. így erkölcsi konfliktusba kerül ön
magával, ha ezt elképzelésének megfelelően oldja fel, boldogság 

érzése alakul ki, a kudarc boldogtalanságot eredményez. Ez a 

konfliktust végigvivő ember szempontjából tragikus, értéket nem 

realizál, ilyen szituációkba bizonyos szempontból gyenge ember 

kerül, aki képtelen választani, vagy rosszul választ.
Örkény István: "Kulcskeresők" cimü müvében a kudarcélményt 

tette vizsgálata tárgyául, és az ebből "akadó bizonyítási szen
vedély, hogy az embernek semmilyen körülmények között nem lehet

arra jöttem rá,elfogadott életformája a kudarcok sorozata: " 

hogy a mai viszonyunk a valósággal nem egészen reális. Mi nagyon 

sokszor éltünk úgy, hogy átköltjük a dolgokat. És akkor született 

meg bennem a gondolat, hogy én ezt a vonásunkat megszemélyesítem.
Azt figyeltem meg magamon, környezetemen, közeli és távoli 

barátaimon, hogy minekünk nemcsak sikereink sikeresek, hanem bu
kásaink is, legfeljebb egy kis idő kell hozzá

• • «

• • •

" /93/. A ku-* • •
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darcot: ”... lehet persze végleges életcsődként is elszenvedni, 

s aki ebbe beletörődik, más útja nem lévén, alkoholista lesz. 

Sokan buknak el igy, de a statisztikai többség a balsikert el
viseli, túléli, sőt egy egészséges logikátlan logikával siker-

" /94/. A "Kulcskeresők" cimü drámaré is tudja eszményiteni 
hőse a polgári légiforgalom kapitánya, aki csak egy utasszállí
tó repülőgép leszállásáért felelős, amit ő sikeresen el is vég
zett volna, ha nem kap a hátába egy feltételezett "pöfföt". Si-

• * •

kere és bukása között csak egy lehelletnyi volt a differencia. 

Állandó kudarca az, hogy szaktudása, gyakorlata és igyekezete 

ellenére sem a kijelölt leszállópályán teszi le a gépet. Újból 
és ujből bizonyítani akarja kiválóságát. Már szenvedéllyé vált 

benne, hogy elismertesse a többiek felé emelkedő, az átlagból 
kiváló tudását. Minden igyekezete kudarcot vall, miközben azt 

igyekszik bizonyítani, hogy ő k**dben is le tud szállni Drezdá
ban, nem kell továbbmenni© Berlinbe, leszáll ugyan, de a polgá
ri repülőtér helyett a mezőgazdaságin landol. lem hallgat felesé
gére, aki figyelmezteti: "Te jé pilóta vagy, csak nem vagy piló
tának való." /95/. Környezete igyekszik magyarázatot adni kudar
caira, szerintük nagy tettekre hivatott, mert már a veszélyes 

helyzeteket jől meg tudja oldani, csak a békés, egyhangú, menet
rendszerű repülés kevés neki, Így kihasznál minden kockázatot. 

Egész életét, családját rendkívüli voltának bizonyítására ren
deli alá, nem törődve azzal, hogy közben idegileg és erkölcsi
leg tönkreteszi őket. A felesége és leánya viseli el a kudarc

'
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következtében kialakult rossz hangulatot* A felesége várja az 

alkalmat, mikor férjének sikerül bizonyítania alkalmasságát a 

repülőgép irányítására és lelkiismeretfurdalás nélkül elhagy
hatja, s ezzel örökre megszüntetheti eddigi félelmeit. Ebből az 

élethelyzetből azonban nincs menekvés. Lánya, Katinka szerint:
számotokra a kudarc természetes állapot. Te már nem tudsz 

élni szorongás nélkül, ahogy apám sem repülés nélkül 
éve hazudtok egymásnak, hazudtok magatoknak.” /96/.

Az iré keményen ostorozza korunk egyik jellemző tünetét, a 

közömbösséget. A hullászállitők felületesen nézik meg az épü
letben az ajtószámot, és mindenáron a pilóta lakásából akarják 

elszállítani az egy emelettel lejjebb bejelentett halottat. Ez
zel tovább fokozzák a családban kialakult f^lelemérzetet. A 

férj és feleség kapcsolatát a közömbösség jellemzi boldogság 

helyett. A feleség többször közli férjével, hogy elhagyja, le
vélben is megírta, kéri, olvassa el, de a férj oda se figyel, 

meg sem érti, csak a saját problémáján vivődik. Az egész ház 

tele van különböző okok miatt boldogtalan emberekkel. A boldog
talanság fokozatait mutatja be az Író az egyes szereplők sorsán 

keresztül: a magányos, öregedő nő, aki abban reménykedik, hogy 

valamikor csak férjhez tud menni és a szerelmet is megismerheti, 

a férfit, aki abban reménykedik, hogy halálán lévő felesége meg
gyógyulhat még, és boldogok lehetnek és az öngyilkos grófnőt, 

aki már nem reménykedett semmiben, s a boldogtalanságnak olyan 

mélységét érezte, amit már nem lehet elviselni. Ezzel kapcso-

• • •

Húsz• • •



- 126 -

latban felmerül az amerikai McCoy: "A lovakat lelövik, ugye?" 

cimü müvében felvetett etikai kérdés: amelyik ember gyógyítha
tatlan lelki sérülést szenved, az jogosan, mint egyetlen lehe
tőséget választja a halált. Ezt a grófnőt is megmenthette volna 

szomszédja, de úgy döntött, értelmetlen cselekedet lenne: " 

Persze, nyithattam volna ablakot, kezdhettem volna éleszgetni 
szegényt, de a levele meggyőzött: hagyni kell sorsára.4 /97/.

Az iró szerint egyik legfontosabb erkölcsi kategóriát, a 

félelemérzetet, amely ösztonszerüen az {Állatvilágban is megvan, 
az emberben bizonyos társadalmi érzetek, mint a becsvágy, ki
szoríthatják. A pilóta is, akit állandóan a becsvágy hajt, hogy 

mások fölé emelkedjen, állandóan kockázatot vállal, de ezzel 
nemcsak saját életét kockáztatja, hanem az egész repülőgépen 

tartózkodó emberekét. A konfliktusok erkölcsi tartalmának meg
ítélésében lényeges a megoldása. Az ember erkölcsisége nemcsak 

abban fejeződik ki, hogy milyen konfliktusba kerül, az adott 

szituációban mit választ, hanem hogyan oldja meg, a környezete 

milyen magyarázatot talál rá. Űz a pilóta, amikor elvesztette 

uralmát a gép felett, pánikba esett és döntésképtelenné vált, 

mégsem hallgatott munkatársai javaslatára, mert ezzel elismerte 

volna, hogy nem áll felettük tudásban. Az eseményeket család
tagjai úgy magyarázták, hogy hősként viselkedett, mert ebben 

a szituációban is, - bár a temetőben landolt, de sértetlenül 
lehozta a gépet és utasait. Ezt addig ismételgették, mig a pi
lóta is elhitte és a kétségbeesését boldogságérzés váltotta

• • •
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fel. Erre mondta Örkény István, hogy nálunk: " 

némi könnyed átfestéssel sikert csinálunk.” /98/.
Engels szerint a világ állandó mozgásban, változásban van, 

Így örök, állandó boldogság sincs. A marxista etika dolgozta ki 
a boldogság objektiv kritériumait, de a fogalom bonyolult és 

komplex voltát mutatja, hogy még mindig nem tudtak egy egységes 

definíciót adni. Szoros összefüggésben tárgyalják az élet ér
telmével. Objektiv viszonyok határozzák meg az élet értelmét, 

az életcélt, az egyes szakaszok tartalmát, ezért a boldogság 

elérése társadalmi cél is. Az ember egyszeri élete számára az 

objektiv világ adott: társadalom, osztályok, család, amibe szü
letik. A szocialista társadalom az egyetlen, amelyik tudatosan 

tűzte ki célul az emberek boldogságszintjének állandó emelését. 
Alapvető feltétel a béke, a szabadság egyre szélesedő terjedel
me, rendezett anyagi és családi helyzet, azonkívül szubjektív 

feltétel, hogy a boldogsághoz érteni kell, olyan értelmi, ér
zelmi és akarati tulajdonságokkal kell rendelkeznie az emberek
nek, hogy képesek legyenek elérni, átérezni és tartóssá tenni 
a boldogságot. Minden ember más dologban találja boldogsága 

forrását, erre már Arisztotelész is rámutatott, aki szerint az 

egyik ember a pénzben, a másik a hatalomban, mig sokan a fizi
kai gyönyörökben találják meg boldogságukat. Arisztotelész leg- 

aalacsonyabbrendü boldogságérzésének a testi gyönyörökben valé 

elmerülést tartotta. Szerinte a boldogsághoz szükséges tényezők 

ritkán találhatók együtt. Herakleitosz mondta: "Az embereknek

kudarcból• • •
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ha, teljesülne mindaz, amit kivannak, nem válna javukra.” /99/.
A marxista etika szerint a boldogság komplex dolog, van egyéni 
és társadalmi oldala, ennek a kettőnek összhangban kell lennie. 

Egyénileg sem lehet boldog az az ember, aki nem törődik a közös
séggel, nem veszi figyelembe a környezetében élő emberek boldog
ság megszerzésére irányuló törekvéseit. A marxista etika Lemok- 

ritosszal ért egyet, aki szerint csak úgy lehetünk boldogok, ha 

9 boldogságunk egy részéről mások javára lemondunk. Gátolhatja a 

boldogság kialakulását különböző negativ szemléletmód kialaku
lása: nem koll foglalkoz.ii más dolgaival!, foglalkozz a saját 

dolgaiddal! - felfogás, ez közömbösséget szül. A közömbösök 

legnegativabb része az úgynevezett nem politizálók csoportja, 

íróink, költőink éles htigon Ítélik el ezt a magatartást. Sza- 

konyi Károlyi "Adáshiba” ciirrü müvében Önző és kényelmesnek lát
szó életmódnak tartja, ami gátolja a fejlődést. A magam boldog
ságát csak más emberekkel együtt realizálhatom. Az iró szerint 

ennek egyik legfontosabb területe a munka, ahol munkamegosztás
ból következően rákényszerülnek a közös tevékenységre. A társa
dalom minden igyekezete ellenére nem lesz minden egyén boldog.

íróink a boldogságérzet egyik fontos komponensének tartják 

a 3zeretetet, amit különbözőképpen értelmeznek. Váci Mihály a 

szeretetet csak a család és az eszmetársak iránt tartja szük
ségesnek, a haladás gátlóit, az egyszerű embereket lenéző szel
lemi elitet gyűlölni kell. Ladányi Mihály szerint mindenféle 

szeretet szirupos érzés, valami más helyettesítésére kitalált
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szó, Ördögh Szilveszter szinte keresztényi sseretetet hirdet a 

"Koponyák hegye" cimü müvében, Jézus az 6t eláruló, megkinzó, 
gúnyoló emberek iránt is sárrétét érzésére kényszeríti magát, 
sőt egy ponton boldognak érzi magát a megváltó szerepében.

íróink megfogalmazták az emberi élet értelmét, bemutatták 

a boldogságért folytatott erőfeszítéseket, de az eredmény min
dig az elért boldogtalanság lett. Pesszimistán foglalnak ál
lást ebben a kérdésben, az ókori Szolónnal értenek egyet, áld. 
szerint halála előtt nem mondható boldognak senki. Megvizsgál
ják: boldoggá tessi-e az embereket a munkájuk, az anyagi javak 

felhalmozása, a hatalom gyakorlása vagy az érzéki ürömök. Egy
értelmű nemmel válaszolnak. A munkával kapcsolatos állásfogla
lásuk: a szocialista társadalomban is léteznek osztályok, a 

munkamegosztás is fenntartja az elidegenedést, léteznek emberek, 
akik elidegenedtek munkájuktól, a másik embertől, Önmaguktól, a 

munka nem alkotó tevékenység, nem belső igény, hanem a pénz
szerzés eszköze, ezért fárasztó és monoton. A munka mennyisége 

és minősége nem áll arányban sok esetben az érte kapott fize
téssel. A hatalom gyakorlása ellentmondást szül a beosztottak 

és a vezetők között, ezért feszültséget teremt, az intrikával 
terhes légkör félelmet és szorongást szül, ez boldogtalanná te
szi az embereket. Az érzéki élvezetek már az ókori etikusok 

szerint sem adhattak boldogságot az embernek. Herakleitosz sze
rint: "Ha boldogság volna a test gyönyörűségeiben, az ökröket 

mondanék boldognak, mikor borsót találnak, hogy egyenek." /100/.
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A raarxizEíus klasszikusai ennek jelentkezését társadalmi, gazda
sági okokkal magyarázták, minek következtében az ember állati 

funkcióiban: evés, ivás, nemzés, érzi embernek magát, emberi 
funkcióiban, a munkában pedig állatnak, özakonyi Károly: "Adás- 

iiioa" ciirid müvében, melynek egyik főszereplője elidegenedik ér
telmetlen munkájától, családjától, akik felesleges nyűgnek ér
zik, amikor válás után bennük próbál megkapaszkodni, végül némi 
boldogságérzete csak a feszültségét pillanatnyilag feloldó testi 
szerelemben jelentkezett. Ez a kérdéskör felveti a marxisva eti
ka egyik fontos kérdését, a férfi és a nő kapcsolatát. A klasszi
kusok ezt a kérdést az emberi szabadság és az emberi lényeg ki
bontakozásának tendenciájában vizsgálták. Az ember munkája so
rán önmagát naturalizálja, a természetet humanizálja. A férfi 
és a nő viszonya elválaszthatatlan az emberi önlétrehozás folya
matától. Az ember természeti lény is, ösztönei, biológiai szük
ségletei vannak, kapcsolatot teremt a fajfenntartás biztosításá
ra. íróink szerint, aki csak eddig jutott el, nem áll magasabb 

szinten az állatoknál. Sarkad! Imre: ’‘bolond és szörnyeteg" eimü
reggeltől estig betölt

heti az ember napját, sőt, esetleg éjszakáit is." /101/. Ha sok 

esetben a férfi és a no nemi kapcsolatához nem kötődik feltét
lenül a szerelem, vagy a fajfenntartást biztosító házasság, csak 

szexuális éhség megoldására találkoznak, pillanatnyi időre, fe
lelősség nélkül. Csak öröm szerzésére törekszenek, a másiknak 

semmilyen jogai ne legyenek vele kapcsolatban. Garai Gábor kü-

imivének orvosa szerint az erotika: " • • •
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lönösen veszélyesnek Ítéli ezt a magatartásformát a fiatalság 

körében, araikor a párzó düh és ösztön ágaskodik szivükben* A 

"Tűz-tánc" cimü versében a mai fiatalokból hiányolja az erköl
csi tartást, az egymás iránt érzett felelősséget és a férfi és 

nő között ma is meglévő ellentmondást, hogy a nők tartós kapcso
latra, család adta biztonságra törekednek inkább, mig a férfiak 

többsége a változatosságot kedveli, pillanatnyi élvezetek rabja: 

"estére már a tarka hegyoldal 
bokrai közt üzekednek 

S reggel a lány remegve kérdi: 

ugye, hü lész örökre?
S szeretője felel:
Nem ismerlek leányzó 

sosem is láttalak." /102/.
A férfi és nő viszonyát a him és nőstény természetadta kap

csolatáról emberivé kell változtatni. Két ember kölcsönös érzel
mi azonosulásán alapuló páros kapcsolattá kell tenni, mert ennek 

színvonala mutatja az ösztönös kapcsolatok humanizálódásának fo
kát. A nő élete, mint a társadalom tagjáé, tükrözi az adott tár
sadalom fejlettségét. íróink szerint a káros hagyományok miatt 

még teljes egyenjogúságról beszélni nem lehet, ezért gyakran 

előfordul, hogy most is alá- és fölérendelt helyzet alakul ki.
Az egyik ember nem lehet eszköze a másiknak, csak célja önmaga 

magasabb fokon történő megvalósításának. A szocializmus fejlődé
se során a férfi és a nő kapcsolatának olyan viszonnyá kell ala-

• • •

• ••
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kulnia, ahol az egyik ember nem áll szemben a másikkal, hanem 

egyenrangúan valósítják meg közös érdekeiket* " mindaddig
nem beszélhetünk személyes szabadságról, amíg a női emancipá
ció nem valósult meg maradéktalanul, ugyanis ha a nőnek nincse
nek a férfiakkal azonos Jogaik, akkor a társadalom egy része

• • •

Jogfosztott, ami kizárja, hogy a személyes szabadság mint reá
lis tény létezhessen. A női emancipáció számos összetevőből ál
ló, sokirányú feladat, amelynek megvalósításához többek között 

társadalmi, gazdasági, politikai, jogi, etikai, pszichikai, csa
ládi stb. feltételek szükségesek. A nő emancipálódásának döntő
en két sikon, társadalmi és családi sikon kell végbemennie. A 

kettő összetartozik, feltételezik egymást. Számunkra jelenleg 

a családon belüli í>raancipáció a fontosabb, marxista értelmezé
sét a következő főbb jegyek jellemzik. Biztosítani kell a nő 

gazdasági függetlenségét, azaz meg kell szüntetni a nők anyagi 
kiszolgáltatottságát apáiknak, illetve férjüknek. .Ennek érdeké
ben a nők számára lehetővé kell tenni, hogy megfelelő szakkép
zettséget szerezzenek, és bekapcsolódhassanak a termelés tár
sadalmi folyamatába. Más vonatkozásban pedig biztosítani kell, 

hogy a nők mentesüljenek a gyermeknevelés bizonyos feladatai 
és a házimunka egésze alól." /103/.

Sarkad! Imrét "A gyáva" cimü müvének hősnője irtózattal 
szemléli a gyermekneveléstől, házimunkától ideges, fáradt, el- 

butult vidéki asszonyokat, akiknek legfontosabb témája beszél
getés során* mit hogyan kell megfőzni és hogyan kell jól elké-
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sziteni az uborkát* íróink birálják a régi szokások alapján fenn
álló ur és szolga kapcsolatot a család viszonyában, amikor a fér
fi parancsol, a többiek teljesitik feltételeit, saját elképzelé
seik, vágyaik rovására. Galgóczi Erzsébet foglalkozik ezzel a 

magatartásmóddal, ami szerinte a falu erkölcsi konzerválóerejé
nek köszönhető. "Kinek a törvénye?" cimli novellájában mutat be 

ilyen gondolkodású családot, a téesz elnök a hatalom gyakorlása 

közben nemcsak beosztottai felett uralkodik ellentmondást nem 

törően, hanem felesége, lánya is csak eszközök arra, hogy gólja
it elérje. Lányát felettesének adja át, hogy az kedvezően oldja 

meg problémáját. Erkölcstelen célhoz, erkölcstelen eszközöket 
használ fel. Most is megtalálható a férfi és nő kapcsolatában a 

birtoklás motivuipa. VJgh Antal téesz elnöke érdekből felajánlja 

az IBUSZ vezérigazgatójának titkárnőjét, aki visszautasitja az
zal, hogy csak a sajátját szereti "használni", ezzel eszközfurik- 

ciót tulajdonit egy másik embernek. Sarkadi Imre nőalakjai csak 

férjük reprezentativ tulajdonai, akikkel társaságban dicsekedni 
lehet, mint egy mutatós tárggyal: "* 

nek alapja az ő pénze és az én személyem -" /104/.
A szocialista etika célkitűzése a férfi és a nő társadalmi 

egyenlőségének megteremtése. A férfi és a nő kapcsolatának ma 

is legmegfelelőbb formája a család, ha az kölcsönös tiszteleten, 

szerelmen alapul. A család és a társadalom között kölcsönhatás 

van, funkciója sokoldalú. Egyik jelentős összetevője a biológi
ai oldal, melynek célja a nemi ösztön kielégitése, a fajfenntar-

együttlétünk üzlet, ami-..
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tás biztosítása, gyerekek nevelése. A társadalom is támogatja 

ezt a feladatot. Sarkadi Imre mutatja be szemléletesen "A gyá
va” című müvében: az állam óvodákat, iskolákat épit, iskola
buszt állít be a távollakó gyerekek közlekedésére. Felhívja a 

figyelmet egy káros jelenségre* az anyagilag sikeresebb embe
rek családjában a villa, nyaraló, autó és a külföldi utazások 

mellé már egyáltalán nem vállalnak gyereket, esetleg egyet, 
mert a vele járó kötöttséget, felelősséget a szabadság nevében 

elhárítják. Súlyosabb az, hogy ezt a szemléletet más rétegek 

is kezdik átvenni és eluralkodott az egy-kót gyerek kell, fel
fogás. Költőink szerint ennek gazdasági okai is vannak, de kü
lönbözőképpen foglalnak állást, Vészi Endre egyetért vele:

nekem se tép kevésbé szivembe 

az átlagos munkabér, 
az átlagon aluli gyerekáldás,

/s a fiatal párok vágyakozása lakás után." /105/.
Ladányi Mihály viszont az "Anno 

téssel beszél ezekről az emberekről:
"A nő az még szeretni vágyott, 

de aztán menten elvetélt, 

midőn veszélyben forgott a 

takaros takarékbetét." /106/.
A családnak gazdasági oldala is van, tartalma konkrét, 

társadalmanként változik. A régi nagycsaládok eltűnnek, amelyek 

közösen dolgoznak a földjükön. Az apa volt az irányitó, a közös

• • •

" simü versében megve-• ••
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munka szervezője, és az elosztó, ez a többiek alárendelt helyze
tét eredményezte* Ma a fiatalok Önálló család alapítására töre
kednek, magúk döntenek hivatásuk, munkahelyük, lakóhelyük és 

párválasztásuk fölött. Ma is összekötő kapocs azonban a közös 

anyagi szerzemény. Válás esetén sokszor hamarabb megegyeznek ab
ban, hogy kihez kerüljenek a gyerekek,mint a közös anyagi javak 

elosztásában. íróink elitélik a családon belül a kapzsiságot,a 

minden eszközzel gyűjteni akarás szenvedélyét. Végh Antal külö
nösen keményen ostorozza ezt a tulajdonságot a "Ha az isten nyu- 

" cimü müvében,ahol bemutatja,hogy a család sok he
lyen, különösen falun még mindig a régi értelemben vett gazdasági 
egység,ahol a feleség az összetartó erő,aki otthon dolgozik,ál
latokat tart eladásra,a család anyagi fejlődéséről gondoskodik, 
a fiatal titkárnő pedig a téesz elnök férj érzéki élvezeteiről. 

Elitéli a családi munkára alapozott gebint,és a nyerészkedési 
vágyat ujraszülő magánvendéglőket, szerinte többet ront ez a meg
oldás az emberek erkölcsi arculatán,mint amennyit javit az or
szág gazdasági helyzetén.

A család jelentős pszichikai egység is. Fontos szerepet 
tölt be az egyén életében,jó vagy rossz irányba alakíthatja, 

tartalmas célt adhat,munkfkedvet,ösztönözheti jobb eredmények 

elérésére,de tönkre is teheti. Szakonyi Károly "Kulcskeresők" 

pilótája mellett egész életében ott van a családja, féltő gon
doskodással veszi körül, és kudarcaiban is kitart mellette, ez
zel újból és újból visszaadja önbizalmát, viszont nem szembesiti

lat adott « • •
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a tényekkel, hogy tehetségtelen, alkalmatlan a vezetésre, va
gyis állandó hazugságban élnek és ezzel újabb kudarcait készí
tik elő. Kertész Ákos : "Makrája is bizonyítja,hogy hiába szol
gálja ki felesége finom étellel,tiszta lakássál,mivei Makra ér
zéseit képtelen megérteni,teljesen elidegenedik tőle férje.
Jobbágy Károly igy foglal állást ebben a kérdésben:

"Nékem nem elég csak az étel 
a tiszta ing,a megvarr t zokni 
Szerelem! Édes melegség kell, 

ne kényszerülj kédorogni."/lo7/
Rendkívül fontos a család eszmei,ideológiai oldala. íróink, 

költőink a káros maradványok ellen kemény harcot követelnek, 

így a vallásosság maradványai ellen Kertész Ákos. A kispolgári 
magántulajdonosi gondolkodás elleni harc a legtöbb írónál,költő
nél központi szerepet kap,az egoizmus,az egyéni érdeket közössé
gi érdek fölé helyező szemlélet és a nacionalozmus elleni küzde
lem szintén megtalálható majdnem mindegyik irodaijai alkotásban.

A család minden funkciójához kötődik etikai oldal. A család 

a fontosabb erkölcsi tulajdonságok kialakítója. A ragaszkodás,® 

hűség,a hazaszeretet,a közösségért végzett odaadó munka.és a ne
gativ erkölcsi tulajdonságok is a családban jönnek létre,válnak 

meghatározóvá az egyedek élete végéig. Költőink nagy jelentőséget 

tulajdonítanak az egyén fejlődése szempontjából a kiegyensúlyozott 
harmónlkus családi életnek. Nagyon szépen fogalmazódik ez meg 

Váci Mihály költészetében,aki a dolgozó nép iránti erkölcsi

V• • •

• *
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eszmei elkötelezettségének kezdetét, erejét és mélységét a szü
lői házból, környezetéből hozott hatásoknak tartja. A család a 

legkésőbb alakuló szféra, nem követi elég gyorsan a társadalom 

fejlődését, egyes családok felbomlanak, ennek különösen káros 

hatása lehet a gyerekekre. Ladányi Mihály foglalkozik verseiben 

a válások társadalmi, erkölcsi és pszichikai vetületével.
"A szükség neve Vágy, s a jólakottság 

hivatalos neve Családi Fészek 

S ha megunod és otthagyod az egészet, 
hagyományos Magányosság rohad rád.” /108/.

A család szétbomlásáért költőink nagy része a városiaso
dást teszi felelőssé* A rohanó életmód miatt az emberek érze
lemszegények lesznek, eltűnik a gyengédség, a romantika, csak 

a puszta anyagi érdek tartja össze a családok nagy részét:
"A város felett szentháromságként lebeg 

a váléperes bird, az anyakönyvezető és a küretőr" /109/.
Költőink néhány állásfoglalásából is levonhatjuk azt a kö

vetkeztetést, hogy a férfiak mentalitásán is változtatni kell, 

hogy a helyes családi légkör kialakuljon, igy például Jobbágy 

Károly még mindig ugygondolja el a boldog családot, hogy a fe
lesége este vacsorát főz, és felvarrja leszakadt gombjait, La
dányi Mihály elítélően nyilatkozik a gyermekgondozási segély
ről, mivel az szerinte csak arra jó, hogy a nők unatkozzanak, 
ellustuljanak és elzüljenek. Nem méri fel ennek a rendelkezés
nek fontos, társadalmi, erkölcsi, pszichikai vetületét. Hegedűs
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Géza iró a családot tartja a férfi és a no viszonyának rendezé
sére a legalkalmasabbnak, mert megvédi az embereket az erkölcs
telenségtől. Az élet teljességét követelve elutasítja a szabad 

szerelmet, lélek-, érzelemölő hatása miatt, lealacsonyitja az 

embereket, kiégetté teszi, nem nyugalmat hozó hatású lesz, hanem 

újabb problémákat jelent.
"A tényékbe a lényeg belevesz, 

kiszáradunk, ha nincs egyéb jelen 

csak rációvá fonnyadt emberész, 
s puszta szexszé züllött szerelem." /110/.

A család fenntartása azonban nem minden áron szükséges, ha 

negativ érdekekért Való szövetség tartja Össze és káros erkölcsi 
hatást gyakorol a gyerekekre, vagy konzervál bizonyos erkölcste
len szemléletet, akkor inkább fel kell bontani. Magyarországon 

deviáns családok is kialakultak, vannak ma is, ezek káros hatást 

gyakorolnak az egész társadalomra. Csűrka István mutat be ilyen 

családot a "Házmestersiraté" cimü drámájában. Vizsgálja az oko
kat, minek következtében ez a család ilyenné alakult. Az anya 

törvénytelen gyereket szült, alkoholista férfihez ment feleségül, 

a pénzszerzés volt egyetlen öröme, ezért "bögre csárdát" nyitott, 

pálinkát mért a környékben dolgozó munkásoknak. Gyermekei rossz 

példát látva céljesen elzüllöttek, a fia többször börtönbe ke
rült, lánya tizenhat éves korától prostituálként kereste a pénzt 
a családnak, amelyik büszkén emlegette, hogy milyen jől megy az 

üzlet. Az iré szerint az ilyen perifériára szorult, szocialista



>
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erkölcsnek alapvetően ellentmondó magatartásformákat radikálisan 

és gyorsan fel kell számolni.
Költőink,iréink foglalkoznak azzal a kérdéssel,hogy hogyan 

alakulhatott ki,set egyre inkább terjed a prostitúció. Engels:
A család, magán tulaj dón és az állam eredete ciiaü müvében kifejti, 

hogy a prostitúció a magántulajdonnal együttjáró jelenség,és a 

magántulajdon eltűnésével megszűnik. Azonban a szocializmus átss& 

meneti társadalom,igy még mindig vannak,akik munka nélkül akar
nak jó keresethez jutni, Ladányi I-lihály társadalmi okokkal ma
gyarázza ezt a negativ jelenséget:

"Izzadt arcomba beleásit a haza.
Utcalányok napoznak tenyerén
és uj kocsikból kikáromkodó uj urak."/111/

Maria Ossowska az krkolesszociológia cimü müvében foglalkozik 

a prostitúció kérdésével:"Az elemi szükségletek kielégítését 

hangoztató funkcionalisták nem tagadhatják,hogy a prostitúció a ,* 
szexuális készség elemi szükségletének kielégítését szolgálja. 

Ennélfogva a nyugtalanság, feszültség és kudarcélmény kiküszöbö
lését szolgálja,amelyek megszüntetésére a különböző teoretikusok 

ma oly nagy gondot fordítanak. Az evolucionista funkcionalisták- 

nak továbbmenően el kell ismerniük,hogy e jelenség makacs ismét
lődése a történelem során,és fennmaradása igen különböző struk
túrájú társadalmakban a természetes kiválogatódási folyamatok
ban betöltött fontos szerepéről tanúskodik. Mandeville a prosti
túció javára hozza fel,hogy megvédi a"tisztességes" nőket a fér
fiak tolakodásától.

Ml 'i



•* 14*0 *"»

A férfiak eredményesebben és termelékenyebben dolgoznak akkor., 
ha a szexuális éhség nem köti le figyelmüket. Egy másik szerzőé 

ha jól emlékszem,hozzátette ehhez,hogy megóvja a férfiakat olyan- 

felbonthatatlan kapcsolatok létesítésétől,amelyek pusztán a pil
lanatnyi kielégitetlen vágyak csilapitására alakulnak ki. Ezek
kel a funkciókkal szembeállítják a diszfunkciékat. így tehát, 

mint ismeretes,a nő,sőt voltaképpen mindkét partner megalázásá
ról beszélnek olyan természetű kapcsolatokban,amelyeket nem len
ne szabad kereskedelmi alapra helyezni. Hangsúlyozzák az érzel-

/112/
A férfi és a nő leghumánosabb kapcsolata a házasság,alapve

tő célja a tartalmas,baráti,érzelmi,gazdasági egységet jelentő 

együttélés. Ezeket a szempontokat megvalósító csaláol elősegíti az 

egyének szabadságát,fejlődését,és minden viszonyának humanizáló- 

dását.

meklcel nem párosuló nemi kapcsolatok visszatetsző voltát » • •

A boldogság,a szerelem,a család mind a létezéssel kapcsola
tos erkölcsi kérdések kör be tartozó problémák. Dialektikus el
lentétpárja, a társadalmi mozgásformában többé nem létezéssel,a 

halállal kapcsolatos etikai kérdések,amelyek mindig izgatták a 

filozófusokat,költőket az ókortól kezdve. Az ember egyik legalap
vetőbb ösztöne a létfenntartás,mégis bizonyos kör ülmények kö
zött erkölcsi megfontolásból a halált választ ja, háború, forradalom 

vagy a magánélet problémái miatt. Már a görög filozófusok keres
ték a haláltól való félelem okát. Demokritosz és Epikurosz taní
tása nyomán a római Lucretius fogalmazta meg,hogy a haláltól
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való félelem oka az istenhit, ha nem félünk a túlvilág! bünte
téstől, többé nem félünk a haláltól# Platon és Arisztotelész 3* 

szerint az államért és barátunkért bátran kell vállalni a halált 

i3, hogy hűségűnket bizonyítsuk. Az ókortól kezdve egye3 etikai 
tulajdonságokat a félelem ösztön felé emelte# A marxista etika 

szerint az ember felismeri létének végességét, de úgy fogja fel, 

hogy a halál az élethez tartozik, és az élet szemszögéből érté
keli a vele kapcsolatos magatartásformákat, nem fordítva, hogy a

H
halál szabja meg az életben minden cselekedetünket. Ebből ugyan
is olyan káros magatartásforma adódna, mint a "használd ki min
den perc virágát", mert minden embernek csak egyszeri élete van.
A magyar irodalomtörténet bizonyltja, hogy költőink, Íróink fog
lalkoznak a halálhoz való viszonyulással, és nagy költőink eti
kai, eszmei megfontolásból a halált is vállalták, Petőfi Sándor 

a szabadságért halt meg, Radnódi Miklós végigmenetelt a többiek
kel haláláig a munkatáborban, és a szenvedés, éhezés nem gátol
ta abban, hogy megírja legszebb verseit a hazaszeretetről, a sze
relemről, a barátságról, és az embertelenség elleni küzdelemre 

szólította fel a népeket. Mai háború ellenes liránk is őt tart
ja példaképének, megtöltve a kömak megfelelő tartalommal. A 

marxista etika a boldogság társadalmi feltételei között említi 
a békét, a háború elkerüléséért folytatott harcot, és a félelmet 

is meg kell szüntetni, amelyet egy lehetséges háború gondolata 

okozhat. Költőink, Íróink közös felelősségre hívják fel a figyel

met. Hegedűs Géza v rseiben a második világháborúra utalva fi-
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gyelmeztet arra,hogy a hallgatás bünrészesség,a háború az em
bert öli ki az emberből. A teljes pusztulás vízióját vetíti 
elénk Jobbágy Károly iss

"S majd gomba-felhőraj lebeg, 
lángcsorda legeli a fákat"/113/

A fegyverkezés ellenére reménykedjek benne, hogy a békés, embe
ri célokért folytatott munkát igénylő emberek győznek a háborús 

érdekeket képviselő erők felett. Garai Gábor a "Fürtös fejek" 

ciraü versében próbálja megfogalmazni az okot, amiért nem kerül
het sor háborúra. Szubjektív okokkal magyarázza, ezzel neír ért
hetünk egyet, mert a háborúnak elsősorban objektiv, gazdasági 
okai vannak, szerinte "e lágy csipőjü, bágyadt-szavu és fürtös- 

-fejü hímek" -, akik kifordultak nemül» formáiból, nem alkalma
sak a háború viselésére, pedig "férx'ias férfiak nélkül gyilkol
ni lehetetlen." /114/.

A halálnak egy másik oldala a természetes halálhoz való 

etika viszonyulás. Ez a téma a magyar irodalomban először Janus 

Pannoniusnál jelent meg. Megalázónak tartotta, mert a gyatra, 

esendő test legyőzi az alkotni, repülni vágyó szellemet, eltör
li az emberi értelmet, és lehetetlen többé cselekedni. Az ember 

a halállal szemben tehetetlen, a legokosabb ember sem tud segí
teni magán. A halál ritka esetben könnyű és váratlan, betegség, 
fájdalom előzheti meg. Szt kétféle magatartást válthat ki, gyű
löletet, dühöt, az emberektől való elzárkózást, vagy belenyug
vást a változtathatatlanba, abból az alapállásból kiindulva,
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hogy minden anyag, ami egyszer létezik valamilyen formában 

szükségszerűen idővel átmegy valamilyen másikba, ás nem egysze
rű dolog. Jobbágy Károly irtózattal tele verseket ir a ráktól 
való félelméről, Váci Mihály műtétéi előtti halálfélelméről vall 
megrendítő módon, Garai Gábor pedig azt a vonást ragadja meg, 
hogy a betegség, a halálfélelem egyenlővé teszi az embereket, 
nincs többé értéke a rangnak és pénznek. Örkény István foglalko
zik különösen sokat a halálhoz való viszonyulás etikai kérdésé
vel. Szerinte a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, a 

szolidaritás. Amitől szubjektive a legjobban félhet az ember, 
az a halál. Amikor müveiben Örkény István a halálról beszél, tu
lajdonképpen az életről ir. Módszere, hogy valamiképpen nevetsé
gessé teszi a halálból valé félelmet. Bemutatja az ember leghő
siesebb gesztusát, azt, ahogy semmibe veszi a halált. Az ember, 
aki tudja magáról, hogy meghal és mégsem hiszi el, hogy vele is 

veiében előfordulhat. így minden cselekvés kétértelmű - egyrészt 
tudja róla, hogy véges és igy hiábavalónak tűnik, másrészt dacol 
az ember ezzel a tudattal és él, azaz cselekszik és alkot, és ha 

eljut addig a pontig, amikor már úgy érzi lehetetlen továbbélni, 

akkor mindent elfelejt, kudarcot, keserűséget, és újra nekilen
dül az életnek, A remény még akkor is élteti hőseit, amikor már 

nincs is remény. A "ildzsakiállitis" cimü üve három halálról 
szól, belesüritve a három ember agóniájába egész életüket. Éle
tük nem titok, hanem nyitott, mindenki belepillanthat, aki arra 

jár, és akár akarju mi, akár nem* Bzt a nyitottságunkat legjob-
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ban a halálunk példázza* Az életünk legszemélyesebb magánügye 

sem magánügy többé* A technika századában ha ez a végéránk sem 

igaz, nem igaz az egész életünk sem. Az iré szerint csak szere
pet játszunk, jelmezt öltünk, amely még végéránkban sem hull le 

rólunk. Mindhármuk sorsára a cselekvésben vetett hit a meghatá
rozó. A professzor, aki utolsó lehelletéig irja könyvét, a vi
rágkötőnő, alcinek nagyon "rosszkor" jön saját halála, mert még 

iszonyú sok elintéznivalója van hátra: gondoskodnia kell a ma
máról, és nyerni szeretne még a virágkötő versenyen is. Az em
berek a legtöbb, amit tehetnek, hogy szolidárisak a haldoklóval, 

és éppen úgy bánnak, beszélnek vele mint az élővel, mintha nem 

történne semmi. Örkény István utal arra, hogy nálunk a halál 
tabu. A haldoklóval nem illik erről beszélni, a halálos ágynál 
többnyire valami értetlen, gügyögő magatartást vesznek fel, 

amellyel megzavarják a haldokló egész életét visszamenőleg, 

mert megfosztják őt emberi méltóságától, ISzt az emberi méltósá
got adja vissza az iré hőseinek, akik tudják, hogy meg fognak 

halni. Örkény István szerint az Íróval szemben azzal az igény
nyel lépnek fel, hogy a lét magyarázatát adja, pedig magyará
zat helyett csak felismerést tud nyújtani, ami olykor kegyet
len, sértő vagy fájdalmas. Véleménye szerint, ahhoz, hogy tá
jékozódni tudjunk, könyörtelenül szembe kell nézni önmagunkkal, 
képességeinkkel, lehetőségeinkkel, - vagyis egész életünkkel 
és halálunkkal. Minden szépítés, lágyitás vagy érzelmi vigasz 

tévútra vezet.
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XX.
Káraáaejc jfflflLia&flsafiL > .„Jte

A gazdasági életünk mellett egyre nagyobb gondot kell for
dítani az emberi tudat fejlettségi szintjére# Вдоек egyik lé
nyeges oldaláról, a kulturális tevékenységről, az irodalom he
lyéről és szerepéről a szocialista erkölcs kialakításáért fo- 

, egyre több vita folyik# Sokoldalú társadalmi jelilyó harc'
ségként fogják fel, anyagi és szellemi értékek szintézisét j

klasszikusai is Így fogták fel# A fizikai éslenti# A
szellemi unka közti ellentmondás megszüntetését, a munkához
ló uj viszony kifejlesztését, az egyén képességeinek kibontako
zását segítő tényezőként értékelték a kulturális tevékenységet, 

ilyben ez irodalom a szocialista világnézet, az erkölcs és a 

humanista magatartás uralkodóvá tételét tűzte ki célul#
Az irodalomban a felszabadulás óta útkeresés folyik# Iro

dalmi hagyományainkhoz, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Bndre, 
József Attila örökségéhez méltó irodalom megvalósítása a cél#
£z az útkeresés nem pusztán művészeti kérdés, hanem égé 

médiánkkal, szemléleti, erkölcsi, Ízlésbeli problémákkal ossz 

függő komplex cselekvés# A szocializmus kialakította a múltban 

a közösségért, a jövőért harcoló forradalmár eszményét, őzt az 

irodalom korán meg tudta ragadni# A fő problémát az jelentette, 

milyen legyen a korszerű életforma, amikor a 

és nyugodtan fejlődő időszakáról 
ópitőmunka feladatai kerülnek előtérbe. Ma

élet

szó, éa a békés 

lehet irodalmi
gyi
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alkotásokat gazdasági-társadalmi háttér nélkül vizsgálni, esek 

az Írókat, költőket felelőssé tenni a leírtakért* Köpeczi Béla 

szerint* "Magyarországon különböző okokból az irodalmi és művé
szeti életben nem marxista irányzatok is jelen vannak* Ha eddig 

nem sikerült "átnevelni" a 60-70 esztendős embereket, ezentúl 
sem fog különösebben sikerülni* Ez nem azt jelenti, hogy vala
milyen passzív álláspontot foglalunk el müveikkel 
régi és az uj nem-marxista nézetekkel 
van s a baj itt az, hogy a krtika meglehetősen passzív*

• A
íbeni vitának helye

Mik ezek a nézetek? Nacionalizmus, ennek legkülönbözőbb
válfajai* De ma ennél is elterjedtebb a pessziíoiamus, cinizmus, 

a szkepszis, a közöny, amelyet táplálnak a polgári filozófiák*
Van bizonyos anarchizmus is, amely álf orrad almieágként jelent
kezik. Ismétli , a fő gond az, hogy jobban, meggyőzőbben foly- 

a vitát ezekkel a nézetekkel." /115/•
A hatvanas évektől viták indultak a szocialista irodalom

ról. Ez az un. reealizraus vita, azt próbálták megállapítani,
hogy a szocialista realizmusnak mely vonásai állták ki az idő
próbáit, melyeket számolt fel a változó élet* A szocialista 

llztaus a folytonosság követelményének a álX* század realizmusá
hoz kapcsolódott* Sokan a szocialista realizmust szűkén értel
mezték, amely alkalmatlan a legújabb jelenségek ábrázolására*
A hatvanas években tisztázták, hogy 

alakul a tartalom és fo:
tál felvetett problémákhoz igazodik. A realizmus nem köthető

korstllus, állandóan
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egyetlen irodalomtörténeti korhoz sem, újrafogalmazásra volt 

szükség, illetve a régi kategóriákat kellett uj tartalommal 
feltölteni* A hatvanae években megkérdőjeleztek olyan alapvető 

követelményeket, mint a pártosság* A pártosság fogalmát a köz
életi irodalom kis’ej©zéssel akarták helyettesíteni* Az igaz, 

hogy az irodalom szocialista jellege a "jó* értelemben vett 

társadalmiságán mérhető le, de akkor is a pártosság arad az 

alapvető kategória* Az ötvenes években szükséges volt a törté
nelmi események, változások rögzítése, ezt minden kor feladatá
nak tartja* A fő feladatnak a szocialista ember eszményének ki
dolgozását tartották, mivel a tömegekhez akartak szólni, egyik 

legfontosabb szempontnak a közérthetőséget tartották* űrre
nin is figyelmeztette az Írókat Majakovszkij kapcsán* tartol

ta elkötelezettségű bér, de nehéz, lép
csőzetes formája miatt nem alkalmas a tömegek nevelésére*
milag igazi ki

Szért a magyar ifrők is igyekeztek egyszerűsíteni, hogy mindenki 
megértse* Önnek ellenhatásaként jött a hatvanas években az át
tételekben kifejesső, mélyen elvont, szimbólumokban beszélő 

irodalom* Az ötvenes és hatvanas évek irodalma un* "nagy, egész 

társadalmat érintő" kérdésekkel foglalkozott# A hetvenes évek 

irodalma áttért a magánetikai kérdésekre* SzUkebb körrel, cso
porttal vagy a családdal foglalkoztak, vagy egyetlen etikai 
kérdést választottak művük témájául /kudarcélmény/, ebből pró
báltak általános erkölcsi következményeket levonni* A hetvenes 

évek végére és a nyolcvanas évek elejére egy újfajta szemlélet-
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al kul ki, lesbánóinak a na^^r kérdésekkel és a morális indltatá-
su teáikkal is. fírről vita folyik, egyesek az irodalom válságá
nak tartják, a csend állapotának, ntörténelemkivülioégnek*’, pe
dig ilyen nincs, az apolitikusság is politikuseág. Mennyiségi
leg is nagyon megnőtt az Írók, költők , - kihasználják -, 

hogy a szocialista társadalom a művészek támogatását feladatá
nak tartja* A teljességre valé törekvést, - József Attila cél
kitűzését -, illúziónak tartják, Juhász Ferenc költői hitvallá
sát, - a folyamatos cselekvés megvalósithatatlanságát vallják -, 

és sok esetben csak az anarchista lázadásig jut» de el. A szür
keséget, a monotonságot, az egyszeri indulatokat választják, a

nem érintő történetek leirását /házibuli/.társadalmat alapvetői 
A nagy átütő erejű müvek hiányoznak. A kisszerű tartalmakhoz kis
szerű forma és nyelvi kifejezőeszközök tartozuak. ölurclkodnak 

az obszcén kifejezések, ami rendkívüli rossz hatással van az
olvasókra. A fiatal korosztály jogosnak véli ezután, ha Ő is 

használja, kár az idősebbeknek felháborodni. Realizmus nem j 

lent másolást, t *hát ha varrnak is trágárul beszélő emberek, 
ezt máéképp kell érzékeltetni.

Szász Imre szerint ma nincs igazi n щу regény, ennek oka, 
hogy a r agyar irodalom m ötver^eo év kr© hárítani. Az irodalmi 
alkotások tartalom és forma egységében jelennek meg, minden 

tartalom megtalálja a magának megfelelő formát, ha ma inkább 

verset, novellát imák, azt jelenti, hogy a tudományos forra
dalom rohanó világában n< érnek rá az iberek tőle to ji hőm-
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pölygéeben élni, Így az irodalmi alkotások is csak est tükröz
hetik. " /116/. Czine Mihály szerinti w... bármilyen jól megír
ták is, sok újat nem mondanak. A neveket időnként fel lehetne 

cserélni az egyes novellák alatt." /117/.
A ma problémáira, - tudományos-technikai forradalom, fegy

verkezés»#** alkalmat adna az egész emberiség érdekeivel foglal
kozó müvek életrehivására, de helyette a magányérzóst váltja 

ki belőlük, egzlsztenciallsta szorongást, félelmet, iamek oka 

az, hogy a jelentkező ellentmondásokat ne"- tudják helyesen ér
telmezni. Az uj társadalom gazdasági érettségének jelenlegi 
fokán is szüksógszerlien jelentkeznek ellentmondások, ha felis
merjük őket, reálisan számolunk velük, a fejlődés hajtóerői 
lehetnek. Azonnali felszámolásuk lehetetlen, csak az ellentétek 

kióleeését jelentené a fejlődés helyett. Miközben a régi el
lentmondások megszűnnek, a mozgás újakat szUl. A gazdasági i 
gyensuly helyrééllitáaa a legfontosabb feladat, hogy annyit 

fogyasszunk, amennyit megtermelünk és hamis luxusszükségletek, 
igények kialakíts iát fékezzük. A szocializmus Összetett orga
nizmus, működése feltételezi a különböző oldflak kölcsönhatá
sát, összhangját, iáz az összhang nem statikusan adott. Külön
böző területei nem egyidőben, nem azonos ütemben változnak, s 

változásokban ellentétes tendenciák jelentkeznek. Az ellent
mondások általiban a változás szükségét jelzik, feltúrják a 

fejlődés uj lehetőségeit, ösztönöznek a szocializmus még rej
tett lehetőségeinek feltárására. Hiba lenne az ellentmondások-
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ban a ezocializmuß gyengeségét látni, de hiba feloldásuk halo» 

gatáoa, vagy figyelmen kívül hagyása* hz visszavetheti, késlel
tetheti a társadalom fejlődés/t* A megoldásuk feltételeit is ki 
kell kell dolgozni* A szocialista társadalomban le a folyama
tosság ás a negssakitottság dialektikája érvényesül* А ковша» 

nista társadalom különböző fejlődési szakaszokban valósul meg.
egy olyan történelmi 

szakasz, amely lehetővé teszi a komunizrruoba való átmenetet*
PP; en ezért am állíthatunk fel vele szemben a "kell" 

irányában rendkívüli követelményeket, amelyek csak nagyon 

voll jövőben v lósulha

A szocializmus még nem komimlsznua,

meg* A "van"-t a lőhetne ás a kell 
Összefüggősébon kell ele ezni. A lehetőségeket valósággá kell
változtatni, nem utópista színezetű elvárásokat kell egy túl
zottan távoli jövőbe kitolni* A szociális üst prs? aktívájában

ráérjük fel ,ai lohe tőségeinket,kell szemlélni, s ha hely 

elekor náx nem is olyan távoli, utópisztikus a koimnmlsmus.
A korarnuniznu; ben létrejön oz emberok volóer'igoo egyenlősé

ge, ami itt már nem puszta jogegyenlőséget jelent, h пел eloő- 

aa egyenlő lehetőségeket egyrészt ahhoz, hogy az ember
saját személyiségét laxlraállean kifejlessze, ásrészt és ez-

iber saját lehetősé—
tudatosítsa, és ezen belül tevékenységét maga

sei kapcsolatban ahhhoz, hogy ez egyes
geit telj
határozza meg,» A koeaniuni«a»e - ángels klasszikus meghatározá
sával - ugrás a szükségszerűség birodalmából a szabadság bi
rodalmába* Ez ne csak tdraadali szinten igaz, hanem az egyén-
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női Is, mert az eg-es ember szabadsága függvénye a társadalmi 
•zebadaág srintjének# Az egyes erber tudatosan végeett tevé
kenyedéiben tudatossá válnak az erkölcsi viszonyok is* Továb
bá a köti: innimusban éri el a társadalomban a valóságos célját 

is: aa ©gyes»elkülönült ember erejét opszc meghaladó szinten 

úrrá lenni a természet törvényei felett* s ezt az uraim t 

egész társadalom a szó valódi, kollektívát jelentő értelmében* 

bbből következően nyilvánvaló, hogy a kommunista társadalom 

erkölcse a valóságos emberi erkölcs* A proletárerkölco uralko
dó erkölccsé válása egyben ilyenként való megsemmisülését ős 

általába emberi erkölccsé tételeződévét fogja jelenteni*

; '

?

v
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