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A szocialista társadéi fejlettebb szakaszában a szocialista

erkölcs rendszerének tártaim egyre gazdagabbá, érettebbé válik,

mindinkább íaegnyilvánltjo huaims arculatát. 4 fejlődés folyamatá

ban a társadalom sok vonatkozásban adni sági log megváltozik, о e

A társadalom fejlődési tendenciája biztosítja az «(fffoác közéleti 

ás magánéleti tevékenységének egységesülését ás httwdzálódáMt»

A szocialista lohet-

árettságet, a szelierai érzékenységet, a tapintatot, a teljesebb öv« 

mogvalásitáet.

ftovf. mádon valéamely lehetővé teszi az emberek számára, hogy as

álée vágya — vé,r:a6 soron az egá 

elvont lehetőság.

számára — »9 csakemberi

tároaöalmi gyakorlat, ne puszta kívánság,

liánom valéaág legyen. Eb az átalakítás azért lehetséges, mert a

proletariátus politikai célkitűzései az erdész ©tábori ság eélkitüsé-

zel az összes többi osztályt is —

meg önmagát* В »agy társadalmi célkitűzés első eredményeiválásit

a megvalósult ozoclallzaueban fellelhetők ás nyomor, követhetők. A

szocialista országok nuiM so sztályal, vezető koncwnieta lantjaik

irányításéval a kollektivitáe-hmaanlfcás erkölcsi elve alapját. a 

társadalom tudatos ás tudományos irányításával az emberi történél ев

ember emberi értékei kerülhetnek előtérbe.
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A kollektivitás«:

oltása toaaéaBetoeen tim ©П eatmBdá ament ее. А Ьдашзizmus gyakor
lata csak a társadalom konkrét fejlődési saakassaliuak vlssgálatá-

& «aogeléaS kötél független hiaaaídamuB* A szocialista

haladé tartalsaí elemeit átörökítve, azokat torok
vábbfejloastvo, a kollektivizmus talajár. a gyakorlatban aegvalésit-

o humariz-
alakul át a társadalom i'ejlédési folyamijában.

t

áss вгаЬох! élet SmoaiiisáláéáaáMk vlsagálatánál teraéosetesen 

1 kötetlen eltekinteni a közélet éa magánélet k^csörhatá aátél, a
Hágánáloi szféráját kiragadni as ©aber egém életfolyamatébél. 'Ш>

sadaliauiík jelenlegi fejlettségi szintjén azonban a közélet és 

gáoélet egybeesését mint tendenciát. tiiat általáros gyakorlatot

löaitése, as emberi élet égéssé«, belül. A szocialista hxm&ciztma ér
tékeinek vizsgálatát a magánélet szférájában több téryeaé 1® indo
kolja. A fejlett ssoclalista társadalom építésének utébbi évtizedé- 

©H térbe kerültek a ssoclalista életméu kérdései. A szocialista

emberek magánéletének is átfeltételezi, melynek következtében 

kell alakulnia úgy, hogy a
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kapjanak, a

új hagyományok alakuljanak kl, e a régi, a fejlődést akadályodé té- 

nyeaők eltü: 4 e* el* as eaberefc életéből.

A szocialista társadalom átmeneti jelleg ok jegyei, ellentao-űá-

»

•tétáj&bma is. & tárca»

viaesálata ás гаегяМшк mldjának feltárása is. 

osükűégos a kérdés visagálata asért le, hogy a : 

gusok magánélettel ÜsssefügoŐ elméleteit megfelelő kritikával fo

ntolóé sorban

polgári iáeolé-

arra törekedtünk, hogy megvis száljuk a törtéie-

ti ©lősményefcet, melyek kiindulépontot jelentenek a raai viszonyok

történetét, tar

talmának gasdagodáaát és a magánélet területeinek bummslsálédását

ösacefo^alni. A dolgosat második részében a asocia- 

lista humas issue erkölcsi értékelnek érvényesül«óét vlsogáltuk a

kíséreltük
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A

ditáaeA jelentése* etaberieeoée# eEb«rköspontűaá£. UleSkáat Cicero

t

X
■#

Aa eddigi kutatások 4a eredeéajrek alapján nyoraon követhetjük 

a körUlnényeket 4a tÖrténOloA-táreedabBi helyzetet, шеХуЬю

született,

a

és read аз erb© foglalt ösvénnyé, áthatotta éo áthatja a fojlá lé 

és érintkezés ösoseo történelni formáit*

Hűt toláléar. roer-válaastotfc neve le Jelöl, a huraaniwvae olyan
bori ooell

a*

• Olyan felfog a,jelleg, as a

fogaira* reíKlkivíll összetett, sok jelentésű tartaloatA

takar. JegfOßalmahatjuh aint elvet, nolyber. as emberekkel kopesol*» 

tos mgatartás éo táréend d es&erieseégi követélményéit határooeuk neg. 

tlés vonat kosé eben a társad álon viszonyait n±rd éltjük vele, eoD&orle

a
benne kifejezésre. mm kívül jelenti a társadalom és as ember fojlé-

•lésének toxtaloét, Mércéjét* Főben a vonatkozásban a lasaaalsáclé aa
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A

tett kiüüdoli

to ear., rendszerbe foglalva viszonylag kő nőn jelent taoß, huaaniaesti- 

kue törekvések airden esetben osükségsserCeti felléptél:, araikor a

*

igani isnort etőjegyeit«
A

köles létrejötte és fejlődése döntően függött , mint

a társadalmi tevékenység gyakorlati normájának felismerésétől ős el
fogadásától. *2 kz erkölcs egyes jegyei mir a aerasotoági társadalom-

aet'

primitiv és korlátoséit volt* Pusztán formális és külsődleges oco-

Utaégwú belüli egyedikre 

terjesztették ki, a kivül esőkkel való tásásédm nem vonatkozott

Eb a primitiv egyenlőség gátolta as 

erkölcsnek mint totalitásnak kialakulását, mert m állította köve-

osáaára* As ember fogalmát csupán a

egyetlen köt el епб сайт

szakadt le a közösség «köldöksaivárjárél-/ tette lehetővé, hogy

utál; vonta as egyenlő* 

megszűnését is. As emberek felismerték eleven kapcsolataik 

eefflceégazerüoégét és jelentőségét, hissen esek a kapcsolatok egyesi-,

iakitek fel, amelyek elváloasthatatla-

a bol-

sőiS-ei

tik őket*

*



» в •

d0RQá^msi9 без lehetetlen m enbexi 41 et, ha аз опЬогоШ! biánysik 

as. együttélést a tiostelet és oserotet érsése* Esek foil mérésé 6а 

©liGtaeréao vesetett as exfcSicB klalaknláodhoa, ma sás» ffltut a

vUáessenléletiiefe éa a világ elsajátításénak sajátos rjédja* A

cisseue tellát végsé sorosa ooberek kösütti viroonyi jelent»

liánt i tiaet ©letet és ssereietet, annak tudatát, hogy as «ebereknek

nyeget a táimdalrai vlosonyoi: üossessége* A társadalmi viszonyok 

váltósnak* о easel együtt as тЬтЛ lényeg is* ЕЬШ küvetkosSen

aaaisauo sündig türté-elailec konkrét* Шг4еп korosok sajátos tarta

lmasa tölti пес, 

sásokét kap, as 

afaéeétii íüggáев*
aibeíüég erkölcsi útkeresésének általános t ör

egé ss ombeil történelem nAtalno* Est a tényt blsosyltja

risaue ezételj ее foataáb*» a történeti határcsituác iákban jolentko-

süt, mikor as mberiség as eossraényekért a válásáét. a valé-

fel**»4 Bsekben
aasiastürae B№# a t üregek sajátos reakcióját átitatják* sodüatlle 

ssmbenállást m uraim és alávetettoéc riesonyával, tiltakoaást as

osstálytá2*oatíalxaaktxi veié átmenet periódusában alakultak ki, éppen

elnyoraáaa vált áss mberl lét alapjává*
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kon# кг esmény tiálabüáaa a társadaloa gazdaMfti alapjaim veset-

faliemerfcék# bocs1 a. hadifoglyok életének aagkiaHéa* révén leh©- 

tévé válik ások mókájának któelkminyolása. £z adta neg orabosi érté» 

küket.

tó

dácsái leplezetlenül feltárultak, a eszel a filozófiai gondolkodás 

középpontjába a

rült. tó űj tiloséfiel koncepciót a 

besték. Hittek as oaber korlátlan »«velheWf »égében, lülceeletOk kö

zéppontjába а ПМШ» аалзига" elvet állították#

megértése helyett as шЪег vizsgálata ke-

•fleták no-

»

Auroliua, Cicero, Bplcietus óristók, újrafogalmazták a

á haoanltáe- oeoeányr ak as ókoriéi kezdve "alapja az ember tér»* 

másáéitól fog,ve. megadott fejlődési lehetősége, 

só só re, a tornászét átalakítására, 
emberi térné szét ének ld.alakitásóra#.#1,5 tó

a

te, a rabszolgát Jog szerint шз tekintették embernek, az idegenek
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«ámítottak teljes jo.:4 erkölcsi lénynek.

A rab szolgát ártó társadalom hanyatlása ryüvárfalává tette az

ókori ImáDták «almám, hogy ав осгШ ytársadsloabar, ahol 

nyomás és teaákaáKyolás érvényesül» a buaextlsraie am lehet hatékony

lehetett több a történelem ténylo-

ol-

élv. Ilye:: körülmények között 

gee menetétől elszakadó illésiéi41.
!41Ч11н«й11^ •**, -*>4 «,,4 WJ « ечвиялЛ'tkulonv&it a fizikai es szoXl<A

ni шапка, fölnek következtében as uralkodó osztály éppen es etíberré- 

válás legalapvetőbb tényezőjét, a mánkét megveti, lealjositja а аш» 

kát végsé ©abort. А ш:±а elidegenedett fórrá jábar. külső kényesen- 

ként jelenik neg, a

tétlenné tette a szellemi képességek kifejlesztését.

tette lehetővé, hogy а

nyesülj ön. Bizonyítják est a rómaiak és a barbárok, poglnyok és ke- 

reoatények harccal, melyekben а авеаЬ<юШ4 felek mindkét oldalon 

megfeledkeztek as ellenfél ember voltáról.

gondolkodását maghatározó kereaastény vallás tanításai kerültek kö- 

aőppontba. A vallás uralkodó jellege a kor gbelleni életében lehe-

tétlenné tette as ókori 1шпав±ет w з- езвглбпу továbbélését. A vallás

képviselői minden földi jeleaaségbeai 

rest ék. As «aber a vallá3 as érint 

válási tó ja. A vallás által képviselt

"isten" megnyilvánulásét ke- 

több airt as Isteni cél

képviselői bizonyítani — antthumarrimaus. mádén buasmiz-
шиз középport já baa az ember áll, mirt önmaga írért éke és célja, a ke
resztény tanítás szerint pedig a lelki élet legnagyobb veszélye, ha

t keresi, nemaz
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tenraagadat" parancsolat antihUEÓrus tartalma nyilvánvaló, hiszen a 

kereastány «aber пт aß embert, aaneit «abort értékeit látja ember* 

társaiban, kanéra isten teremtményét* Továbbá: a vallási tanok 

aint аз ember öntökéi©*esodése a ssenvedéo útján érhető ©1* A 

védés önmagában nem negatívum, de assá 1езз, ha a személyiség 

©enni sülösét, nem pedig fejlődését eredményezi* E felfogás szórtat 

& szenvedés as öntokéloí eaedéot, es pedig isten megismerését, vég» 

ao soron aa üdvözülést eaolgálja.''

A középkorban positiv eredménynek tekinthetjük 

iuaok tanait* HeSaorban bibiiakxl tikijukat kell kiaiolnd, melyben 

a csodáknak hitt Jelenségek evilági eredetét bizonyították* Essel 

a kor embereinek figyelmét a középkor vallásos szemléletével ellelő

tétben lomét a földi világra, as emberi lét valóságára iráryitot-

omb filosé-

ták* Esek

egyházi kösépkor éa a világi újkor hatalmas küzdelme Jelentben

.&jak.aaaiaa

А Л*# •$* Мл Vr:n&* tM "í v-V-l l"i ,3 Л.ft ' » ill»- to* Г.льЧг"» m Jh j/K.*-* i9i fii mfk, g x, .t*»££ t *.«■* ша вшавшаа tartanai gasaagodaasnak kővetkező íepcsoxoka a 

polgáx*ság színrelépéséhez kapcsolódik# A polgári átalakulásért 

folytatott harc kezdetét a reneszánsz Jelentette, amely as ókori 

görög kultúra eredményeit élesztette újra* Megjelenésének okait a 

feudális társadalom hűbéri viszonyainak diezítónoóniájábaix lelhst-

kösépkori kötöttségek ellen élethalál harcba induló polgárság ©lóé

A humanizmus — Írja Luláca lyCrgy —> *••• eredetileg éo lé-



• 12 -

fiyeg©

вак ás jósainak védolmezése. " Beirt *hftnoÍauMm agresszív a
8ozánsatól a folvilágosodáaon át a francia forradalom nagy napjai le".

"A

giája. ... célkittícéselben nem egy osztály, hanem általában 

felszabadítását tűzte napirendre, a a klasszikus ókorban

ember

öntudatra ébredését látta.* A polgári humanisták as "i
elől már általánosáéban votilc fel",9tiltását a magántulajdon já 

ám röviddel a polgárság hatalomra jutása után bizonyossá vált, Iiogy

több illúziónál.az órabér általános föl szabad itá Itt

torok, népek, osztályok, társadalmi rendszerek felett álló, egyel-
se©

• raelybSl тЛХШй&глхо mfik 

xioég nagyobbik részit kirekesztet tik. В kor humanistái tulajdon

képpen az emberieág nagy nevelőinek tekinthetők, akik mindenkit

tanítottak. A légimért ebbók © torban* Dante,

fontos szerepet töltöttek beBoccacio,
a felvilágosultabb gondolkodás kialakításában, Hirdették

F. a.

szabadságát, az ember boldogságra, földi ürömökre ás a szükségle

teinek kielégítésére való jogát.

A polgári ЬтвеаШзт klasszikus képviselőinek a XVTII. századi 

f elviiá go sitófcat tekintjük, akik a szabadság, egyenlőség, testvéri

ség jelszavával léptek fél. Begy érdemeik voltak szellemi

felszabadításéért vívott harcban, 'danáikban hangsúlyozták, hogy az

téíjáre. fonitá-enbemek joga von "t egészet os adottságai1* kifeji

nyelt csak a müveit emberek voltak képesek elsajátítani. E huoaniz-
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törtéi!©*felem igényének szükségképpeni követkesméi^yel. A

általános, 0 minden kfflLör-beégen éo korláton íéUOáUé
"emberit* vallja

la kitűzni, voltaképpen olyan eazaányt követ, salt 

nyomé többsébe nm tud eegközellteni, nert háború, nyomor, elnyomás
ДО

lém;., "az emberből kiindulva óiméi etile-, as emberi léteoés pro ;ié-

a problémáktól valé
s "az

/társadalmi/ létezésében éc igy
raoírváltáaéra törekedtek**. 

valé ség érintetlenül marad a 

létében*. Lukács György rámutat arra, hogy "asio egy ilyen felfogás

a

«kot * ^megváltásiéi^, amelyben pedig

A polgári imaanizruo, a mgártulaj docra épülő társadalom viszo
nyai között, a vagyoni egyenlőtlenség következtében képtelen az

között. A polgári 1ашш.'Isták egyik oldalon mint 
puszta tényt bemutatják aa aaberaégnek a polgári társadalomban valé 

lehetetlenségét, a másik oldalon 

jövőt, mint *legyen"-t, о & két oldalt szembeállítják ogyraáosal. így 

pusztán a kérdés felvetésig jutottak el,

emberiesség követelményét aint

a történolni
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fejlédéotél Idegen követ elaésy eket tánasstottak. "A negoldáet csak

ml« dialektikus öccffiefonddáeukban ragadjuk nog, ágy, ahogyan esok 

a kaiJitalisoua Mo4t ás reális feálédéai folyamiéban mogjaleo»
,"12

A

exéaen korlátozott:, sert 

életfeltételeivel, fi^yélaen Mvffl. hagyja as eohor tényleges

aividUÉÜismsra alaposan« A ratglnttalojdor pedig éppen a legalapve

tőbb eaberi viszonyokban tessi lehetetlenné as omberloeeég követel»

.álhat ааШМ alapként a filoséíiai opfciiaisouahos, Képviselői ast

а■»

*

daaági»táreadalal alapjai ne sojrd süljenek saeg* Békés ütőn ©lássak-

jaeutecon ©karfák aeooldanl a ímaaaxxisáláat, sert felfogásuk Merlnt

elképzelhetétim harc nélkül• Lehetetlen 

egyik oldalon olione»ii as «aber! értékeket, agyiakkor a nácik

,

П máltóeígot, 

désael, hogy jaogSrisheté-o eraberioéí^ea veié hüoég, a tékáé iám*-
kí —ч-А Л ■- — ■ . H. á L ...I — U| aa ~0 МП« аа^ЬалаИ JLu 0 Ач АР*Йк 1* I if* *« >| l«U,, мМ. -I,. ai %4i Ll *ä. л. A. .4- L,... hÄ rfrtbíiÍK .A ^ >JaalKi rendszerrel velő ssakitdo nélkül, anélkül, hogy а «тшшпщк

hogy а
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kivár*S imperialist a oligarchia életeidévé vált a nyílt eréosáL:, 

terror, kegyetlenség, embergyÜlíSlet.

A polgári humanista koncepciók között különös helyet foglal el

, J. niixLey által képviselt íoroája. Vi

lágszemléletében az evolúciós értékek alapján próbálja kibékíteni

as «evolúciós

ösojea társadalmi ellentéteket. Optimism sót as
biológiai evolúciójából meríti* Koncepciójában azt fejtegeti, hogy
napjainkban "humanista forradalom" zajlott le, amely alapján 

bérteég bízhat abban, hogy as áltelános emborl evolúció és a 

rismus együtt kÓpea 1
•rét átalakítani« s felfogás több, mint

kert hozó kísérlet arra, hogy a társadalmi optimizmust

vállalkozhatunk a 

nafc taglalására« flay, hogy látják a humanizmus szükségességét a 

tőkés viszonyok között, de kiutat пега tuftnak mutatni# Felhívják

a figyelmet a társadalom ellentmondásaira, mint például Brich From,

tudja új életre kelteni és továbbfejleszteni a t

a humanitás, nm pedig a termelés és a fogyasztás 1úgy, ©

társadalmi élet veleje, akkor elpusztul.^ Srmek ellenére cook kis
mértékben jutnak túl a problémafelvetés on« Аз emberi 

r.icáláaáhos
ség, kiúttalanság érzését

a reménytelen*találnak a másfeleié eozközökr©,

egyik formája.A polgári humanizmus is az «absztrakt*
Mr a megnevezés nem egészen szabatos, filozófiai irodalmunkban nincs

rá negx'elelóbb kategóriánk« Az absztrakt
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tett

пек Ьште kispolgári е&т&щек, ugyanakkor ещЦЪъ xojti а ”Ж«ШШ 

snocializnua" eeaaónyeit, valejaint a különbUaő vallások parancsola

tait. Erkölcsi eezaényei gyeugeséglt raitatja, hogy nem képes reális

töriénelni perspektívát nyújtani, a társadalomnak csak a negativ Ol

gából, tiltakoznak ások lejáratása ellen. GyoisgíílS tiltakozásukat 

jól nutatja as a tény is, hogy az igaaeágtalaraágot nSr.deöUit

Az

"absztrakt" haraardsnuz képviselni labilis világnézetük következté

ben egyik végletból a kaikba esnek, kegfcajüllhatók Ъешо optimista.

Az illúziók jsa «Sr reá képesek xaegayugtatdan hatni as emberikre.

"A «orelisáláabdl fakadó erkölcsi SnáEdtáo as oubert a gyakorlati 

tevékenységben a reakciós, antibuaárue erSk tehetetlen játékszerévé
Д4

raBsgdeit a fennálló állapot aegvál-

tostatáaára. Xtas képes meghaladni a puszta laéltaftlankoéáet,

kölcsi elítélést, a ueralizálást. ab erkölcsi tagadás pusztán lát

szólagos tagadás* mctagadás. A valóságos tagadás lehetetlen harc 

nélkül, ehhez pedig elengedhetetlen a vslóoigoo helyset feltárása 

és reális cél kitűzése. A burzsoázia álláspontjáról való kiindulás

ezt lehetetlenné teszi, csak a andtiau hwaorisnusa képes e í'ola-
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nsnlnaue bármely ftoröájáseis tŰHépésŐt* Marx, féSLleaterve e ^reagá

lóra át alakítása ban a praxis szerepé t, a gyakorlatból kiindulva vi

lági elf oeá »5 bon túljutott mgél és Feuerbach korlátain. 

noraLisáló huEteniaiajaát mgjbaladva a történőin! авк8&аки»к áj koncep

cióját dolgosat* ki, melynek folyamatában es ember saját lányát való

sit ja neg* "As ©nborek mindig annyira szabadították tel napúkat,

, hanem a létező

termelő érák nekik előírták ás megengedték" — Írja* "'nnek а

kifej Ь4Ш

vár 1844-ben a Gaadaeéßi-filOBÓfiei kisiretökben negkeedte# Bolté»- 

ta ez antlhuradnus viessonydk lót ónok ás éj rat orraelődé sár. eh okát ás 

megszűnésük lehetőségeit* Ahhoz, hogy ez «rabért kapcsolatok valóban 

emberiekké váljanak, hpgy nogvalósmlhassor ez eafbe? órabér volta és 

létrejöjjön a reális huraanAstaua, a magántulajdont, minden elidegene

dés e3. apját koll elirairálni, helyébe podig a társadalmi tulajdont 

kell létrelKWmi*

A tőkés tárfíaduloraben a termelés fejlesztése öncél, nz cli'og©- 

nedott munka non аз alkotót szolfíélja* as órabér pusztán e or kön о a 

termelésnek. Olyan társadalomba»* ahol BoessBnik a oegénttslajdon, 

az anyagi tomeléo m e,gyének szabad fejlődését bist ősit ja. A 

nieta téreeuSalon »m zaSe, "mint a mc^lntillajdori raegffisüntetéce, a 

lé Olgas emberi életnek, crlnt az в tulajdonának vindikáláce, a gyakor
lati hunanizme létrgjövéoo",*" Marxnál Foue.tbachiól eltérően as 

elidegenedés megszüntetés© nem pusztán kívánság# hanem a koraraunisták

az órabérről alkotottazt

iertalista módon megalapozott gyakorlati
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kiteljesedett rartimslism» * bwaaiasaue* adut kiteljesedett hum-

as

rel való ©11 entnaorsdáeoc harcának ifíesi feloldása, аг exisataacia 

ős lényeg, a társyicsuláo és Sslgasolás, a ssabaásés ée ssűkséesa®- 

rils%, as ©gyén és а ш küsöfcti harc igáéi feloldása" — Írja a 

Eésirat okban«

А komám! яше etegvaléeulásá val 1 ©sárul as «aber türtén«liadbtó 

első sseimasa* as előtörténet, est követi as igesi tártéit, tuaoly

IV

пен aás, riiat es eaberi saabaáaág aegvalémaása. á квшшЛзшв el

őélete eserveaea kapceolédüc a aaterlalista tŐrténetfelfogj» alap
jához. Az aafcer teaaaSsseti lény, de hatni tud a toráésaetro, tmivar- 

sális tоvékony»égével átalakítja ast. á terméssel átalakítását, bu- 

cKmisáláaát as ember táseadalui lény mivolta tossi 1 «hutává# Az 

fear csak a többi emberrel együtt fejtheti ki tevékenységét« Д tevé

keny »ágak caeréjéaek folyamatában as emberek köleoüBŐeea bumnizél-
»? 1* -Hl min •* Л-vAr L »-■» IÉ. и. ■ fii t ,-T ШЛ. • —*i .... tT . ". ft?' ам *1мАi* г>» á Mn л,“* 1 - *? hjak egysást« ,í.z ouhereLnek os a kölcsönös дцтщваЗада aüCQu ja а 

társadalom fejlődésének alapját. А кошшДвшеТэаа "a ásó teljes ér

teinőben szociálissá vált ember legfontosabb aaükaéglete as, bogy.

• ♦ •

ösosos technikai vívmányokat és javakat, hanem as «über szolgálatá

ba állított éeasesü termelési saerveset keretei későit а ШтааШХЬ
• •4 «.rtoJí* ir.-»i-i -írt* «к 4<% ЙГ ,"1 «á£ |̂4->*ÍA* 4 %,>» л Jt 14 ... м.'ъ é <9 уллич A.“УЗс!»© *,»*»,*i fvilág végtelen «.ejiodasot f&ultja maja meg* sor vtuo sui/iat meg

igazán as es olv, hogy ö társadalom fejlődésének célja ав eaabo*, 

kös© pedig os anyagi teaaaelés legyen.

Esen elv érvényes bár a ^ociallsuueban ic, do konkrét tártaim 

más, mint a fejlett кожааДшяийЬаа» A ssoclaHgawban a tozuelés vi-
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euberi-enbortolen vi «monyát "aint eluta-A

sitiét, niirö követelést, sünt programt" focsalmssa aeg. A mi 

daliéira imsaanisma is "elutasítás és leloploséej áladén dssteini-- 

ráció — aisden ifeói, politikai, vallóéi vagy egyéb — oraberi aeg- 

különböstetée elutaaltósa. Ш® űusdaaégi kiűaálxáryoláe és poll-

, as

nyok figyelembe vétele nélkül lehetetlen reálisan aeefOEaleaani és 

MefaUAtsá* A reális társadéira! viszonyokból kiinduló eaboroso- 

retet magában fo&Laláa a gyűlöletet is, as enbertolenséc ellen foly

tatott ф A

*

és olyan társadaloa születik, aaelyben Megvalósulhat as a követel-

szocialista huaanjgaats pártos, osstálytiarcos, «aktiv ЪшятАжтв, os 

emberbe vetett hit optiMot© caoolélete jolleoBi.

A ssocialieta buoodsms a ssociolista erkölcs hatékony alapel-

ve. Segvalőoulásónak elengedhetetlen feltétel© a kolloktivisms ér-

ißaat kösösaéíjok lét-

roáöttónok foltét elő. A ssocialista társadalom as alsó olyan tárta*

dalos, ahol lehetővé válik © társadalmi öllontmordáaok tudatos mec- 

oldása, ahol kibontakozhat es emberi individuality s, 

dón fejleostheti csikótól képességeit, hosséjuthat a kulturális érté-

tovékeryeé.;;© as égé« dolgosó nép érdekeit va-

etaber

léoitáe meg. As

egynóotól a két fogalom: osocidisms és Ьш:5гш1зше.
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A szocialista társadalom teszi lehetővé, hogy a ЬютЛШк ál

valósit ott erkölcsi követ olasű-. de

цуек egyre gazdagodó tartalomnál telítődve válásiak velő «ággá* A kö
vet elnéuyek ős lehetőségek nincsenek antagoaiaztikua üllontnoraágban.
A Л *мг (í* dí аГ .«V -й~кЛг "í «awaUn-tА BUraffiXM cio 0 ioXytstEi&i 

végbe kouíliktuámentesexu As éles ceztályharcok időszakába** as em

berei: tudatában nagymértékben idealizált kép alakult ki a közeli jó

it kellett

tudatosít aid, ш11уш eredményeket hoz az új társadalom. As illúziók

ban való gondolkodás következtében 

dett a vágy ős valósás* ős nég na is sokan úgy válik, hogy nea az 

valósul meg* aminek korábban elköt előztük nogukat# ka nyíltan kezel

jük a társadalomban maglévő szocialista tartalná ellentnendásokat, s 

ez nagyobb crkíücei esőt ős politikai helytállást követel. Ducijuk,

ellenőre a ezoeialisousban

vőxől* Шаог szint© törvényszerű volt, hogy elsősorban

emberek tudatéban összokevere-

hogy amíg а аашка alapján lehet részesedni a aegteroelt javakból,

van az aíitihunánue viszonyok újratemelődásórek, mások aegalázásánalc, 

lejárásának, est elvtelen "talpnyaláenak” a lehetőség© is.

A

ezért i^nyes az emberrel szemben, magas követ élmény okot állít elő.

gondoskodás szükségességét• feltételezi az emberek közötti olvtórsi- 

elvtáralas segítségnyújtást embertársaik számára.as viszonyt,
A3

ani megában födél ja a szocialista jellegű elvi bírálatot és öubi- 

sóletot, s az épitő kritika elfogadását. Do
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вдвк «ogffrlsl és továbbfejloszti a történelem ftijgtfB űz 

érintквябвЪт kialakult és bagуввЛюуоаШ ewberiee formákat, ecy- 

*• mélyebb «aber! t«rto3am& megtöltve ásókat. A szocialista to* 

tűri r.tec a tartnlmtla:: fontaikat. »»Es zaftr as etikett 

olyan soudjábél is világosan kiderül,

a régi és új nogsséliiási, МЫ>1, loányfeérési, xaSmOátA etfe.

fel,

a#« r4 A -4i.> .*« t«i> ««if 'i • í ítMfcík? ж- ‘*л rtl a4 1*"tJf»itiri lii ,“11 . %.# «tri Ifi T *r fMbe/PMMta А «wrj? *Í jJ.Д*5 ЗДЗЗДЮ6К ъ щвШтМЩхС § 1ЩШЮЗДЛщ%|у»

köret eltaéssy taegrftláWláMfeoa kapceoűLédik, hogy 

кек a# csak «aükaésleteik kielégítését várják a társadalomtól,

ож&с egyé*

Mslg & termlóo i’ejlett cége verj tömi lehetővé a SSÍ&eégXetek seo-

rinti ©loostást, fokosat tan érvényes as a szabály. bogy as

a társadalmi feltételeket vegyék figyolsabe, ások bővítésében teljes

odaadással réaet vegyenele, no puosstá» saját satUrségletoik »övékedé»

sét tartsák ossn előtt. A csükoégletek sserintl oloestáo megvalásl» 

MSÉnak alapvető -feltétele m anyagi javak bősége, maely lehetővé

mat eredményeképpen as embert szükségletek kielégitősében 

"gyüjtögotő OBenvedély* saab majd határt, sa ugyanis Ш teroésset-

as emberiség i: élMllöséa oinefc követ» 

kastaénye. AB anyagi javak ésszerű kielégítésének határét e*m a "túl- 

fogyaostás0 miatti mégyenérset fogja megszabni, ш is

a

adta emberi tulajdonság,

még jel»
leaaő átlagos focyosstási norma. A gasdag intellektussal ro: delkeső
eab©***: “a dolgokat nm öncélnak tekintik mint a nyárspolgár.

t-

alt.«21
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A Eyako-lati tamniamo elvei а г.е^'вМшйб «eocialiota ЭДзяза» 

dalomban igesolédtak és gy«rapo-ltafc io* 15rc iv.éiyei "as inasán ha» 

maist a ttemdsl’id viesonyokor alapull ak, melyek légkörében ki

forr 03 új órabérek hűsége a kor racy htcaaclgta ideáljai iránt".22 

As órabérekben a táruadalini eaanéryok irtott hűséget k«ll klalaki- 

tani, Bort ez oemeleés csak .akkor túlik positiv erkölcsi ttilaj- 

öonaággá, be. as Jweeatsta easraéjyekheB void Mteégot io jelent.

A asccialir.Kais építésébe® v®űL<5 aktiv réarvéteir.ok is ezért vas 

positiv ©rkSlcßi tártaim, mert fejleszti m mbérét eseoélriaé« 

gét, megváltott ja as mberlség hunaniosiikus törekvéseit.

A ssoeialieta htBiarisraus új tartalommal tölti iaeg 

XogJcfflLtfeabÖejfab kapcsolatait« Lehetővé torsi, bogy a kttetLet ás 

aa@Ínélot közötti ellent mer» Iá sok oldjanak, átalakítja аз eroborok 

magáaélotét. lehetővé teszi, hogy a nemek közötti viszonyban mg- 

asünjön a xs5k hátrányos negkülönböztotáoe, a férfi és v8 kapcso

latban, a barátságban, якогеХдаЬвк és егпШЪаг ie társadalmi lény

ként viselkedjenek. Ebb«» a szférában az elérheti erechaényeket gyek* 

ran kisebbítik a megrögzött bagyOBlayok és as ölési körökből ВтВкВи

antlhnoúnus jelenségeit, amelyek létének megértéséhez elcrgedhstet-

len a magánélet huaarisáléiásánek törtéreti áttekintése.
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2. A taará&élot hm^lstUád^aáaak történetéhez

aáük.

ÁZ oaborok tsvékecyeésslk köabon kialakult viszonyait bizonyos 

sseapon líból feloszthatjuk na@laéletl és közéleti viszonyokra# mé

rő kell bocsátani azonban, Ьош e ^eloeatés a történőién. ogy nocha- 

tározóit szakaszában helytállá és csak fcöbb-kevsaobb korlátozással.

Aa óakö3Öaoé&* viszonyai között lekötetlen a tevékenységek ilyen cso

portosítása, de iigyancsak értolnetleu Хеше a fejlett kocaauniata tá3> 

oadalonbau is 0 két m£ire. elkülíteitéa©*

As saber kezdettél fogva társadalmi lény, képtelen öledül, a 

többi eaber nélkül élni, csak u&e emberekhez való viszonyában lé

tesítőt emberként# Az állatvilágbél történt kiválása éta m oabori- 

oég aduidig oeoportokban saervesődve élt. Sgyüttálésíik egyben egy- 

aáaiios tartósáét is jelentett. Csak igy — együttélve — voltak ké

pesek a t«méaeet éréivel vakó eaeabessálláara, lé tök fenntartáséra 

eaoigálé szükségleteik kielégítésére# Az űzi közösség romákban 

аз egyén és közösség elválaszthatatlanul ogybeMpc solé^ot i• A звво- 

setségx-törs&i visaoz^yok között an érdekek teljes harnóniéja seo 

szükségessé,

és közéletre való kettéoeatódását.

A magántulajdon negjelomse аз egész társadalom átalakulását

érdekek egysége» szétrobbantak аз 

ősi közösségek keretei. Bár аз agyén ezután is sündig valcailyoz 

csoporthoz /csoportokhoz/ tartozott, de özek — amelyek között a
erepei oz osztályok játssák — ráér son igazi közössé-

lehefcségessé neo totto az emberi élet Magánélet**

után vonta, itogbomloti

gak a szó eredőti értelmében# В változás»!: ©rodaénysképp«» elkülü-
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fc

vétkestében as egyén ál etérj belia mesjelenik а meixiáMb ée kősóiét

szférájára valé szétválás tonűeueMja. ás oesMl^térsadoűLaak кШЬ* 

bősé típusaiban a oaeloÄUt oltáré nértéMI önállósulásét tapasztal-

»

szféra teljes йШШ4б< a polgári támadalm valósága csupán, 
amikor a Esa^Sritulajйошп alapúié tevékenység rdndma fámája

egyes eaber naofcfe® lett. \a ocyérii érdek oaoltteyá válásának

igényelte. A tacoirllgyek квго as árutoioolás teljes kibont ekoaácá-

val oly mértékben kitörj ©át, bogy а alxideuaapl érintkezési viszo

nyokon, as ©gyén ön- ás fajfeaoaatartáaán túl nég a 

keayeég, & шапка 1« wtftflfgyé vált. A ka®dtalisnuDba.i a taa^lötula,]- 

donon alapúié áru- áo pés;s viszonyok végképp azétrombolták a köaöeaé-

iiiláoo. A közéleti tevékenység hivatásos polliíiimsok dolga lett. 

Bsutáll

lábúkat ás már csak oacánenberbínt érzik jól aegukat. mix* igyokez- 

neк a mi polgári ideológusok a mgárélet intiaizáléűását ás priva-

©gyedíELi olyan szférának boállitad,

egyének távolállónek, idegennek tudják a társadalmi prob-

.

©
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antogonisztikus ellentmondása, de fejlődésének első szakaszában 

még »©a válásul meg ю egyént* és küaérdok egysége, igy a 

helyre a

tetetne e két kategóriát, de a polgári felfogástél eltéri tartalomn

ál!

felosztástfogai a

alkalmazni, amelyben a gazdasági, a politikai-közéi éti és a magán

életi tevékenység szféráit és emberi viszonyait Jiüöaithetjök el#

a »

а

Ide tartozik «а

és fejxeiintarfcáaánek újratermelési és bővített újratermelési tevé
kenysége •••

аз olkoté érék kiművelése, a nevelés világa# legfőbb viszonyai* a

A fogyasztás, a pihenés, a szórakozás, a továbbképzés,

család éa a családon kívüli baráti, ismeretségi, inteJPperaaooális
kapcsolatok#"1 a

váraié sál, ha nem is közvetlenül, de feltétlenül az adott társadalom
által meghatározott szinten éa kÖiiOraónyek között lét eshet nők, de 

ugyanakkor ш tekinthetők közéleti tevékenységnek#
A szocialista társadalomban a fejlődés tendenciája a magánélet 

és közélet egységesülésének irányába mutat# Uj értékrend alakul ki, 

mely a

i

sét, amely az
sógének kibontakozását, a magánélet és közélet kölcsönös feltétolo-

zettségét biztosítja. В» a {arckorlatban azt jelenti, hogy
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век a kösélethes kell vissonyulnla, a mgénéletet kös-

Iota által blstooitott faltát eleket, а kÖaSeeégnefe pedig feladata

folimssnálni as
AS

előaő táraaűalop martuivdnyei, a aaefoáU* legfontosabbláUmtők

i »

is, a

írd lét, Ьюша m &®йт ItoetévAm folyami a »terepet kap a raeqlnélet 

új értékeinek kialakításéból* Esést szükséges a konkrét visagáiédáo 

előtt esek rövid történeti áttekintése.

A basát aás emberek köaötti viasonyt jelent, 

pesieMJml astíkeégl eteket ©légit ki, esért aindis huaa&it&eérték*
»

fejlessti ©s egyéniséget*

bon. ^élesebb ért elonber.lépek csoliiarltásót, egycée érdekeinek Ш1- 

coöi.ös figyelembe vételét foglalja oegábar.* Jsökebb érteledben egyes

edberefc kttetttt kialaSmlé kötette érdekeken, lelki feasonléságon, kölcsü-
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aeiták let# т egyéni amdakak lúéétoát шайц&Мк sajátos $ш&Ът*

A vétmú. ка^асОй-ок еггт&1б*Шк ЬаАшЫги a vénás* ЬадсаоОа^ 

tök és а

А Ътйг&ёЪш «доге a&gyobb htó^eűlyt kapott as iütisdMß. Basal 
«carött a böiátt kassaiatok tóabályosáoásak is&é&am&Bo jelleg© 

vies3aae<müt«A 'teái! kémiátok ешек köv©ik©etéb«u elveaatot- 

tÄ eaifíöiü rjoxmtivltáoukat t ш&г ш i tót elástak ©sdgoxü ©ISisá- 

eofcat a basátok «шрайшкзй tt«aM oayogi ée sás jellegű. köteleseit- 

cégeUpSl« SfcttfX kesévé — bér a baéÜvsAaoeé^ me^axmlí követelmény

ként — .as ©gyi'easm gondolkodás, »somos érdekek, e&mis Ш4 UMg 

kerültek elStévbo« s fe^solatok oseJaály ozása ©sutám sás? elsősorban 

as erkölcs feladata»

tó ókori atotüp^axtó táisaóaluokutó а Ъяз&Ш&Ь értékké nyil

vánították ás as «Щев1 ©asKaények ssolgállák afc elvárásoknak aegfo- 

101S taxáéin klalakuMsát« ás éfstiial tuskoidk tóorepének söveicedé-
ötiiad. •«©'■'■ ш-írlv ßSöE2ü©r,tok 1 elcmtS'aáí'féi'-skö6 kosta után

boügaűlyosáaát« tó ókori görög etikákba. mért mm оШsorban a ba-

rátsdö ténysaerü IdüttUát látjuk* hasoa a barátság eesuaéayének ki®-

síelését, a *fcell* mecfoeobaaaéaát• A követelsőitekben ©IsS helyse a 

barnátok ©даао iránti köieleaeiteégoi kosiatok, a köaöusógkos való 

viasenyuk fontossága sásoaiegoseá vált«

tó elsó tartott Sa&pm&é» xéxk saruit gondolatai

est »itatják, begy а ф%Ъфш81 a barnátSágokban а Ьш&тв évükét 

ж&Ыт&в» igen fontos« a ssofisták is dicséit ették a barátságot, 

bawooMáeái és tóíikoégoasógéi hangsúlyozva, á© cár arm is ítgná*

.tettek, hogy a valóság mást a basátok gyakran álilistatlaeok, bttt-

•* »8Л



«■ зо —

ereti as emberek társaságát, haszontalan is, lm non tudis, ha
beilleszkedni az emberek társaságába".5 A basát as ember második én

je, ennél közelebb senki

lehet egynél több barátja. As igazi barátság erény, melyben

lyek élvezetre,

etikáiban a barátság minden. lényeges kérdése ntógtalálhaté. 

As opikureuook is nagyra becsülték a basát Ságot« to öxün foná

sának tekintették* Spikuroc szerint a basát Ságok kiiiidulépont ja a

totelé

ért véve jé* A bölcsesség halandó értél:, 

a “lelki arisstokratisnuo" fejő-
öOuÍa A Q2» vO&l£U GOlv Olyíi*.! 02?Ц]фшС uQiCXllfc$t> wOi£* ШЭД&ЗГ IXLHOOH

egyéb eleven emberi érzésnél előbbrevolé.

to ókori rémed, (pndolkodék tovább érizték a görögök vívmányait. 

A barátság náluk is emberi érték. Cicero

de a barátság “örök“, mert

érint a barát* "alterogo*

кеш folé"-i.ek, “doaiűiura animae

jelent

igénye, do a né, társadalmi helyzetéből következően ш lőhetett ba

rátja egy férfinak. Aa ékor nagy vivnányai, Így a barátságban kelőt-
f•****<^-•'4* fit* f +-+Л ”•§ 4* »v'-'-^VÍ i*% t*. fcS,** V?**% ft •''l.f¥*1íM^Í ^ *5 ftшюгож at 7éxtояатхщшл a «шрккичж* A ^ouüüxxökésett értékek

igényeltо as individuális barátsásokat.

Jél láthaté a megváltozott felfogásban, hogy a barátságról alkotott
aa t
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társadalom adott típusától* á középkorban a vallás meghatározó 

rope kizárta a barátság ókori formájának továbbélését. A valléaor-

kiatette a "szeresd felebarát о tat* erkölcsi aortát. Видок <$x<-elmé

ben* mert mindenki laton teremtménye, esért mindímklaek felebarátja,

A személyes vonzódást IdLaordottuíi károssá tartották* mert elvonta 

a figyelmet isteniéi, A középkori barátо&додагабиу m más* mist as 

isten iránt érzett keresztényi szeretet, csak akkor érték, ha let»

üt kapcsolatokkal szembeállítva hirdették a© t&m borát súgok kizáró- 

lasosao földöntúli lehetőségét. A normák távol álltak a valóságáéi*

A világi életben a barátságiéi kialakított események osztályon

ként, rétegesként változtak, A középkori lovagi erkölcs a barátsá- 

got nagyobb értéknek tartotta a szerelemnél és a családi kapcsola

toknál* A lovagi költészet emelkedett

zengett róla, A lovagi barátság »ffl feltételezte, hogy mindkét fél

tályalból

kék alakulhattak tel alacsonyabb és magasabb társadalmi rétogekljől 

aaAvammottafe között is, bér a barátok közötti hirrai-chia megmaradt, 

különbséget tettek ©laß, második és további barátok között, A baiá-

Jzoxos basát! kötelé-

talok ©setében, akik különbőzé egyosületekbe tömörülve pacogxteaok

, amelyeknek as ifjúkori

energia levezetésének funkciója mellett jelentés szocializációs fela
datokat is meg kellett oldariok. A feudális hierarchia szabályai itt 

is érvényesültek, de a csoporton belüli kapcsolatok oldottabbak vol
tak, néha még a rendi korlátokon is felülemelkedtek.
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N
л а а

fonala, raiOyban a valós társadalmi viosodyok, a vasalluci fÜggS- 

oác vlaoonyol ttttxtteéaiek visas» вМ№МяДО nádon* А köcépkori

©gyér teljesen elldSlíiiálUíet et t о küzöeeégtSl. Уедет. csobfily vélaea-

ШМхбЪщрлвяп ав
külaS ©sói: defcesraindlták* ISSvotkasésképpen a boxátflig a lovagokról 

tarfealnaseb'o lehet@*t/ncgyobb volt a válásaié cri leketéséeQk/, d©

.t a aa

Mill, *

A középkori barátságokban as lat ini témák jóval k&vmebb as ©юр

set

— tehát as iát omol való kapcsolat ban próbálta oeg feloldd. 2WL- 
jes« teroéasetea, hogy ilyen közegben as individaolisált basát sic 

n©:r/clóaithatatlan volt, 

fordítottak.

»

íatöeék

éa űáo kíilaSságek, Ьаш a kötőiben olSirt erények Is hőssé jé na-

#

tik аt

kólói tették neg m olaß lépéseket, akkor, aaikor a feudális rend

2íjrok által létrehosott polsértés oar.tállyá sservosSdéee.
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As újkori ázutoroeléo éo a tároadoliai Hunkaraesoaetáfi as órabérek

kapcsolatát efíyeteaeosé tette, A táiraulaloi kapcsolatok as даЬвгек 

aseraélyeö céljai eloréoét szolgálták.

esésűvé tett Маоауоз választási asabada&got* Ez viszont lehetövé 

tette, hogy «aber ndat oseoélyioéc kerüljön ав érdeklődés közép
pontjába, a cool sic eletek puszta vissjlata helyébe а cselekvő caber 

vlsüíjálata lépett, A lét indivltluelisálédott, as onborok elkülönül

tek ©gyaástél, ugyanakkor magnövelcedett bennük as önfcifejtés SBÜfc-

a legfontosabb, vagy talán ess egyodü-

osükoégleténok kielégítéséi.
A renessánss humanistái a barátságot újra a legteraéBsetesebb

sufcban as intellektuális érintkezés fontossága került as 0I06 hely- 

r©, legfontosabb előfeltétele pedig аз Int oll akt uálio érd óidé dós

iránti érseloi töltésű viszo
nyainak átértékelése lehetővé tette a barátság és oás vonaaloak ér-
tétként veié Bőgjélesítését, ellentétben a vallási felfogással, A
világivá vált barát Ságokban nagyobb hangsúlyt kapott as intinitác, 

individualitás értékesebbé válásával járt együtt* A re-Podifí

a

volt, Dindon levelezőpartnerüket bojtjuknak tekintették, i.lindes efc 

ellenére as ékoil barátai gok értékeinek felélessféoo fontos lépés

As újkorban tért fcéűité entropocentrllaie világnézet a basátsá-

etíberoég jolképévá vált, 

lyeskedott a vallási leuondáooal, a rendi egyoolŐtlenoág«ldc<ű., ©gy©~

léoágoa kultussá alakult ki,
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dia as egyéni vonlainak flesükaégeeségét har%'3dlyosta. Sbben a leül

és а ©gyanánt elvesztette realitását. Az essoényiiett bozát-

Mekultuss hatására as oaaoéry nagyon kevéssé oolákestotatt a volé-
Ä3B

J»**

tők a létező traoá & »ivókat • Le kocliefoucaald szerint
6oíísőg nsolg nyeitii akar vaxat-at"*

A francia smterialioták cserlat ahogyan ez összes tábori kap
csolatnak, igy a barátságnak is alapba as egyéni érdek, A barátság

több litert

Halét, aswlyben

as

As igasi baráteág olyan tényleges értéket jelenléti náluk, oelyot 

aii.űoa aás érték fölé kell helyezni. Helvctiuo a baráti kapcsolatok 

legfőbb értékének ast tartotta, hogy borai© kielégíthetik as 

as criiacrukrál valő beszélgetés vágyát# Lehetőtlennek tartja Mr* a 

kom társadalfflában as émelni alapon létrejövő kapcsolatokat, do

lie és romantikus forcáival. A szent iaentálie barátságban központi

a
ki közösséget igényel, aint

nea tekinthető viselkedési neminek, wí kin»Bäot--átságf elfogd

tan. elit-jellegű viszőrért foglalt magában, стек a leckiválébbak szá

rára jelentett oegközelithető essaaSnyi# As igazi barátság lehetősé

gét a fiatal horhos kapcsolták, ami alatt ideiglenes jellegű viszony-
felnőttkorban is#

As iqporlalizmaban a társadalom úl£forenciálédác& oogváltostatta 

m emberi visaenyotost is. mg korábban a támad almi funkciók specie 

lisáléá
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a E^eaélyiségef* A nmset! struktúrák elryoaorlt&Sk 

as eaberi individualitást, as oabcid érintkeséei foroik ügyre sso- 

uélytclenobbokké, formálisakká válnak* as еиЪеП kapcsolatok сйлзй- 

irfeSbb funkcionális kapesolatáfcká leosnek, esért olvossil: a kapcso*

séleg* cláá

latok eseiaélyeo ^olloce. miatt a kapcsolatok intimitása ős mélysé

ge csoki:©::* AS életritmus felgyorsulása ugyan lehetővé toss! as 

béri kapcsolatok kiosálesitőcőt, de as önaetlen kapcsolatok bolyát 

a szakisai kapcsolatok vossik át* A funkcioiállis kapcsolatok rendrao» 

rében nincs pótolhatatlan «aber* Ugyanea a esooLéXei a csemélyes

tekinti többnek

*7
alacsonyabbrendü a tárgyi termelő tevékenységnél".

02« áru, as sebest pedig tárgyként baosnálj&fc* Пуда vissonyok kö- 

aött nagyon kevőc a 1chotőcdß igaisi, áraélni alapon létrejövő Ín

ségének csökkei^Sse as antikvitás korákon viszonyítva. Bs a tény a

kapitalismo korának egyik legnagyobb morális vossteaégo* д 

pitalista oroságokban végsett felmérések ast Másolják, hogy a ba

rátság ős aaerdeí értékel rég

orrborok életében, bár ac is tapacstolható, hogy a bolaS közelség

ie fontos eaorepet töltőnek be

A uccántulajdonon alapúié tártóalmkban as csáberők kösöiti ver

seny ocellen örvényesül, as Sncéo vesérll as ©gyéreket kapcsolataik
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látse, őzért felszínesek és Üfcőnt tárgyi íelle- 

güek* Követkézéóképpen a társadalom ért ékrendezerében as emberi 

érintkezés alaceonyabbrendű a tárgyi temelő tevékenységnél. A 

caolatok közvetett, személytel «mitett formái és a

tok kertilnok előtérbe, melyek a kölcsönös kihasználd

háttérbe szorítják

esi elvének érvényesülése kiélezi a ftinkcionáUe kapcsolatokon és

raegvalé sitiis alapja az individuális Én, akinek a társadalom csoport-

véletlenszerű, esetleges* jelentéktelen köto- 

lék. Ebbél fakad as egyén magás'ahagyatottSágénak ézv,őac. As

jailioz való tartósé

v ölési tás elvileg korlátlan lehetősége a valóságban igen szűkre*«*»

bott, tartalma elsősorban az anyagi javak megszerzésére korlátosé-

A személyek fokosévá elkülönülése egyre inkább előtérbe 

réti kapcsolatok érzelmi jellegének hiányát, s e hiány egyéni 

pon nem elégíthető ki, az egész társadalmi rendszer megváltoztatása

a De.

jLBffitiJtU&P* ft .ОДу«°Я*..,ДЙД=!Д

kapcsolatáról Írja Шшв* bogy wa férfinak a nff- 

höz való viszonya as embernek as emberhez való legtermészetesebb vl-
ealélhető tényre redukálva j

természetté»
ember emberi lényegévé. Ebből a viszonyból te-

eszonya*. A nemek viszonyában "egy

......
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aegmutátkozik, mennyire lett as «aber szükséglete emberi sztikaőg-

A férfi és 2»5 viszonyéinak lényeges oldala a szexuális kapcsolat, 

amely a kétfieattzég természetes következménye. Az órabér £®exualiiá 

sajátosan emberi, alapvető ел különbözik még a legfejlettebb állatfaj

és állati 

©xualitáo nem

gy alázható töltésén as ttsstör koncepciójával, *As emberi szexualitást

öaztön aixSaégiXeQ sás. 

Iáig as állati szexualitás biológiailag programozott, váltostathatat-

addig as emberi szexualitás mélyén d if fűz 

késztetés rejlik, amely céljától és tárgyátél eltéríthet«, különfé- 

1© viselkedésformák hajtóerejévé alakítható át. ... 

ütés abban is sás mini az állati, hogy a nemi érés 

és váratlanul indítja bo teljes fejlettségében és felettes foroájá-

jok szexualitásától Is. Bár a biológia szintjén ez

szexualitás között alig van különbség,

lan viselkedésié»«* , ...

ban.

lton megy át,*10

Az ember termelS tevékenysége aoxán alakulnak át az emberi kap
csolatok ás viszonyok, A nemzetségi-tÖrssi társadalmakban, ahol az

közötti viszonyokban, Így a

utódok nevelésében egyaránt fontos szerepet 

játszottak. A szexuális kapcsolatokra a promiozkuitás volt jellem-

z«, a csoport minden férfi tagja minden nfteggel

az olyan értelmezés, ho^ar

exuális kapcso

lat re léphetett, Jévos

tás nélküli kapcsolatot jelentett. Igaz, hogy a csoport HilitoreaU

tagjai egymást kölcsönösen élettársaknak és nemi partnernek tekint

hették, de a szexualitás emberi jellege már ekkor is kimutatható
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volt, mindig feltételeseit a nerri, kapcsolaton felette állő emberi 

érzelmeket. Ez persze még nem tekinthető szerelemnek a sző későbbi 

érteinkben, "de elődje, az eaáciék sűrűsödése egy partner körül,
» djrtűeépsŐdéee más partner körül, adott volt»11

már obben a korban is#

A tái-sadalial viszonyok bonyolultabbá válása, a társadalom шег>» 

kőzetének átalakulása, az osztálytársad álmák meglel snéso jelentette 

a fejlődés útját a promlszkuitástél az Individuális szerelem felé.

A közösségi érdele ozfficeégeseé tette a paoíiisslíultás korlátozását.

A szülők ée gyermekek, valamint a testvérek közötti nemi kapcsolat

erkölcsi normává. S korlátozások Eovalevsskij elképzelés® szerint 

a közösségen belüli nemi konkurencia kiküszöbölését szolgálták. A 

nő a csoporton belül viszály forrása lett volna, ez államáé harc 

pedig a fiaikéi fennmaradását veszélyeztette volna, a to

vábbélést csak a békés feltételek biztosíthatták.12 A magántulaj

don megjelenés© nagy horderejű változást eredményezett a nemek vi-

A

gyományoa formái elvesztették korábbi jellegüket, ezért "leelacso-

I orrnál sür-nyitébbek és nyomasst-ébbek lettek azok a nők 

getőbb©:. kellett megválté sként éhajtanlck a jogot az erényességre 

egyetlen férfivel veié időleges, vagy tártéc Mzaosásra. ... A 

nőknek előbb végre kellett hajtanlok a páxofáaáBaaa&csB velő átme

netet, a csak akkor vezethették be a férfiak a szigorú monogámiát
13persze csakis a nők számára". A monogámia a aasántulaj donnái

egyéni szerelem gyümölcse volt, 

— Írja Engels.14 

A promicskuitáátél a monogámiáig tárté folyamat az általános

együtt jelent meg, "korántsem

•colt a
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1?fcl

kívüli módon elkülönült. A férti tevékenysége as alkotó tamka volt,

a né feladata a háztartás vosetéce, а gyenaeknevelég. As alacsony

társadalmi státussal renfiolkesé né a férfi ®aáEára pusztán &z éraé- 

ki gyöayÖiiBserBée essküse volt. A téri éa .feleség között lelki kö

zelség kialakulása emiatt szinte lehetetlenné vált, tó latin kap

csolatok aoükségletének kielégítésére a né emiatt alkalmatlan volt 

a férfi ssáffiása, esért boly esték

helyre a be*át Ságot, ólat a oaerolaefc. a né alávetett és fttggS

Ókorban s® volt váltessatlaa. 

au éra elmeknek csupán a szépségét nagMefaOé*» a né

hány évesésóddal kéaébb élt Ovidius «А** as 4»е1шк

А

líraivá aagaaatelt*# A középkorban a "romlott testiséget* látták 

benne, ée évsaás&dor át a tiltott könyvek kösd sorolták.1'' As «Ars

a

A középkor vallási esésűéi et» nemcsak a benítaSg ókori »reduté- 

nyelt vitte feledésbe, honé® а шиите!«® éraéoének további »álé dósé t 

is akadályé®*»# A vallás felfogása szerint m ember állanáé emberi 

tulaj doneégokkel teremtetett és eleve oonogám. A bibliai mitoos szó

rtat a né vétke miatt üsetett ki as ember a paradicsomból, a rét

emiatt romlottnak, saagveteadének, a bűn fonásának tartották. A 

misénél titokként kezelték mint a bürökét, énért a nomioőg Шгц asé-

gy élni veié dolog lett# ö ebbél ered as a következtetés, hogy nml
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példába, aki a test csábító kioértéoe ellen önanoát fosat ott a taeg

férfiasságától. De a példákat lehetne még sorolni. A valósiak f<

1ekesetének tagjai Origem* példáját követve, önként vállalták 

raegceoricltiatásukat, és az egykori te.Ijedősek ezerint évente 

500-600 embert «ssabadltottafc« aog a test kísértésétől,19 

a szekta aüködését os "ál-Jósatok" aegasüütették. A Irönépkor föl-

fodi

ördöge* Istentől vonja el as ember f Így élesét, érdért a sßerelset

a kemlotet. A lovagok nemesek a barátai sót, hanem a szerelhet is 

értéknek tartották és adndkettőben a hűség essaényc volt a legjo- 

lentőöebb. De a lovagi a »

a a a

Játszották as elcődiegoc cserepet. A lovagi csereied sár mint in

dividuális csenvedély Jelent 

tesett, a lovagok iaádottjai oások feleségei voltak. A feudalis

ms e osakassábaa Ш sátorodé ooaan értékelték a »őket t "a lovag

kor Irodaim a nőt a lovagi erények hiőfőjeként éo céljaként tie®*

sa fel éo as élvezet pussta essköcévé cilányitja".

szellme kedvesé változásokat hozott a asos-elenA

tok aegvisac^lni a nők érdemeit éo lehetőségeit. А аящмвАаав goi*» 

dokkodéinak eseményei és a gyakorlat közötti 

mint olyan

oda vezetett, 

Jelent meg# amely a gyakorlatim*!hogy a

sen érvényesülhet ett, legfeljebb bizonyos mértekben as elnyomott
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xében lesz és lehet a nőhöz roló vissoaybsn valóságos szabály —

Ae ész
társadalmaként hixdetett polgári tái-sadalom nm elégítette ki az 

etíbex*ek várakozásait, e m dégUletlenság a xwmuHJcm mogjáleaésé- 

hoz vas ©tett# A xoraaniika hatása a szerel«*- fai fogásban is határo

zott fosafit öltött.

.a

telj elszakadt a vslé-

sáctél. A
jelensége. Legfontosabb jellemzői kösffl. kieraelheiők* a partner

egymásért hozott áldozat, a szerelmesek között а 

róni érintkezéstől roló tartózkodás a Maosaágkötóoig, as egymás 

iménti szexuális váiaraJc visozafojtása. A nők továbbra is kottás 

megítélés alá estek* társadalmi helyzetükből kiindulva az alkotás 

folyonatábél ki voltak rekesztve, ebből a szempontból értéktelenek, 
a taásik oldaliéi pedig a lemen t lka olyan érzelmi adottságokat vért 

a nótái /m idealizálás következtében/, tusol#ok "soattatlKul* je

lentkeznek a mindent megbántó világban, á mindennapi életben *be- 

mocskoléaottn férfiak a "tisztén" maradt vő után vágyakoztak. Ezért 

volt és aanadt oly nagy érték a né szüzessége. Ugyanekkor a férfi

a Hl. századi uuaápa jaliens©tea

idealizálása,

a
cége, amit a közvélemény is természetesnek Ítélt.

A nők fokozatos munkába állása és az aUoté jellegű tevékesiység» 

bon való xéazvételük tette lehetővé társadalmi helyzetük átalakulá
sát, s ugyanakkor azt is, hogy humánus értékké váljon a szex-elem.

» a
as emberekbe, nert oz a felfokozott érzelmi állapot képes csak dér-
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ni, hogy a bonyolult idényekkel, eltérő prodianaásaákkal rendelkező
tehát csak olyan23két ember Össze tudjon hangolódni".

'*

alakján as érdekeltek szabadon dönthetnek.
fejlődése nem ©gyemee vonalú. A humánus oldalának 

erősödése mellett a történelem hosszú szakaszán fennmaradtak a ne
mek kapcsolatának aaftihuxaám* oldalai is, mint a prostitúció, amit 
erkölcsileg
de megszüntetni nem tudtak, a mai kapitalizmusban, sót a mai

A szerel

fennmaradás aztíkségozerü, a nemi prostltúcié az általános prosti
túció réssé. A mai fogyasztói társadalomban a "fogyassz* jelszó 

érvényesei a nemek közötti kapcsolatokban is* As emberi érzések 

degradálása jelenik a pornográfiában, a reklámokban, kz

24

к szexuális kizsékmdnyolás objektumai a férfiak által aeghatárá

zott társadalomban, a rőfc. Ezt altatják a női nemet loalázó viláe- 

atzépaégrrersenyek, vagy Angliában olt erjedt szokás, hogy péna-

felvételekhez oodellül szolgáljanak. 2*; 

hát "a szexualitást kizsákmányolják és dombéit ©lenit ik oly mádon, 

hogy emberi lényedet dolgokként és különösen a nffket puszta
2611 о objektumokként kezelik". ezekat
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ontlburaásue noasanetok tüttiajenek, egy cdnősőgilög тщ&тЬЬятШ 

társadaloa nfiks^gM, anelyben m "új neozedéki olyan férfiaké» 

akii: soha életükben nem kelőitek abba a helyseibe, hogy a Ui oda*- 

©dáeát pénesol, vagy oás táraaáaliai h&telai eszköaökkel taegváaá- 

szíják, és olyan t£két «kik aoha пега kőiül;ek seu abba a helysei

be, hogy a velőd! ovcrelraei kívül bármiféle uáe tokijáéiból oda

adják «Bogukat egy íérfisak, eera abba, hegy a gazdasági köveikoa- 

oányéktől való félelmükben vleaiututasiteák №t, akii 

• *• Seek as oraberok ••• taaguk fogják «óját gyakorlatukat ás 

oéHm a mindegyik egye« «aber Gyakorlaiái illető köavéleraenyüket 

kiolakitatd"#^' — irta joggal Üngaie#

VOi'iÓiUf^i. útiokinwéoo

' A vallási eUsápaeléeek szériát as c-nber isten tereratraSiiye, s 

szükséges erlien monogám# А nemeiк közötti viosoлуков о szerint a rao- 

cosámia tekinthető eredetinek, а пбгтОоа, nőrablás, a többnejű- 

seg és többférjüség csak jóval később jött léire, aint eltérés as 

eredeti állapottól, aacly &z erkölcsük elfajuláséi, eldurvulását 

mutatja# к vallás szerint végeretbaényben a házasság és család vo

natkozásában bjs oabor megjelenése óta xJLnct változás, formája és 

talpalna is állandó» ha voltak is kisebb jellegű eltérések, inkább 

vi«M®aafejládéct jelentenek# A vallás képviselőinek oson állításait 

nemcsak a valóság, hantéra sás* глада a biblia is cáfolja,

A házasság és család fejlődésére, változására vonatkozóan szá

mos elképsaLóa lét esik — raelyekot itt ода soroUmtunk í'ol —, de

tudományos тл&ржй&вШ csak a dialektikus ős történelrai matéria-
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. A

az átmenet a társas életből a társadalmi életbe, A sajátos emberi 

megjelenés as élelem megeaessásét, a ktostayek gondozását а Шаек» 

лек 4© ©térieknek egyaránt feladaté rá tette. Sgy hin ilyen vi-

lehetett több HŐetény védelmesője, s ® váltocás

és a randcaaeQ»aetáao& alapuló családi szerveset jött létre, amely 

a társadalom fejlett©égének megfelelően változásokon ment keress- 

tül. A család fejlődésének Érdélé által kidolgozott hipotézisét

ilnts *As Őstörténeti cealád fejlődése ... 

egéss törését átfogó köaaek a ssüküléséberi áll, amelyen belül а
26két

iád fejlődési folytatónak lényege abban áll, hogy as elsődleges
csoport köséleti funkciói fokosatosmi megsaürtek, a politikai ha
talomban. résstvevők gyakorolták a köséleti funkciókat, Ш eredeti 
kSeSsségek felbOBüottak, a társadalom egyre inkább ateaisáló,.ött.

t, ágy váltosbtt aаа elsődleges cAhogyan a 

család főapja is.

A fejlődési folyamat visagálatái as önhordókban élő eobercso-

psrtoknál kell kend máink. vegeiének Morgan nyeain felépített c 

lád-genealógla rekonstrukciója abból indul ki, hogy a család első-

biolÓGiai, hanem társadalmi közösség. к jelenlegi kút

kuis csoportokban éltek, ahol a csoport kösöc gyermekei Goáaám kö-
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sösodgt vélelmet biatooitottak. A csmbályosatlan nemi kapcsolatok 

egy poslciő tagadásét jelentik, mert mindenfajta tulajdon» 

fogalom hiányában а аш! érintkesés kodifikált jogi "asabályai"
Is lét ©aliettok ebben a társadalmi állapotban.23

Itt

Ш korlátozás még isnoreiler., ebben a feoraában a hátaacaág csak cső- 

porthéaaaaSg lehetett, «Amíg a oooporthásaeaág áll fenn, a lessás»

mosás csak anyai ágon volt kioltatható, tehát csali a női ágat lo-
30 Пуоп vlosonyok koséit as apa személye layilvánvaldaz:

csak fikció lehetőst volna. A *s® ebben a társadelombaii seabed volt 

éo köstisstoletben állt, Sögels megállapítása sserlnt: »а ковшааАши

a a

gok tagjai — ©s a 

terjedt nötmaommk.*31

Ass anyai ág elismerése később as öröklődés! visooryok szempont jábél 

lény ages. A később kialakuld csoportok a gens, a klán, a nőági vér»

• • ,

rokonok körét foglalja masában.
A szülők és gyermekek, majd a fivérek és névéinek nemi kapcsolsz

iának kizárásával veaetatt a család fejlődés© 

boa. mmm ée nyomán Stiele est a fokozatot a vérfertősés megakadá-
<Sn. puimlua-cselAd-

lyosására, vöi’ott© vicssa. A modem kutatások fényében о hipotézis

állja

OH»aáiala létrejöttére vomtkoeé Iiipoiésloo.32 

A család fejlődésében a következő fokozatot a páreecsaláé jelen

tette,

kon «о férfi egy nővel él együtt, de ágy, hogy a férfinak továbbra 

is joga van többnojüoégro és alkalmi hűtlenségre, bár

a :•

előbbi
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együttélésdaalgl okokból ritkán fordul elől a nőktől viszont

tartanára többnyire a legszigorúbb hűséget követelik meg ás a há-

aaaalgtérésüket kegyetlenül büntetik* A házassági kapcsolatot azon-

ban laindkét fél könnyen felbonthatja о a gyermekek továbbra io ará
jukat illetik meg."-33

Araikor a családban magántulajdon balmosédott fel, válás esetén 

a ai a háztartási eszközöket №Mtly a férfi pedig a fontosabb

anyajog megdöntésé-j öl öntés váltóséihoz,immkaeasküzöket,

hes vesetett. Sngelo szerint* "Az anyajog jaegdöntéae a «él sem vi
lágtörténelmi veresége volt. A férfi vette kesébe a gyepiét a ház

ban Is, a «6t megalázta, leigázta, élvezetének rabszolgájává és a

létre a patriarchális monogám család*
A raonogám család a civilizáclé eredménye. Magában Kordja ke-

orvosét volt. кв mint elsődlegesen politikaisorban "politikai

hetett. 2ehát 
lat volt a lényege.1,3 5

ban jelent

ser alapúié házasságkötés! aktuson alapul"#30 к családnak az

valé kilépés az örökösödési jog elvesztésével járt. A feleség el-
tUrvénykÖnjr/ébei• Így jut kifeje

zésre* "A hűséges feleségek férjét — még ha az t«ényefe nélkül vo- 

hajszolé és tehetségtől«» is — úgy kell imádnia mint

nyomott volt a családban,

lé,
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egy istent." A családon belül a Msastársak kapcsolata
politikai, gazdasági függéséül tieeenyra épült.*37 

A család furikciéja m utódok gondozása ra&Llett, hogy befelé a fe

gyelmet, kifelé a védeinet biztosította tagjai szárára.

szerűé-

wlbásasaiaot, hásasrágtöréot, as ágyaerágot büntették.

A középkor hosszú iáé szakában a házasságkötés! és családi tor* 

aaikbea ma volt jelentés változás, sert *a lovag, a béré vagy a fő

jed ele« nésSilés© politikai aktus, aUealaa a hatalom növelésére áj

szövetségesek révén) a ház érdtó:© dönt, ne»

A házasságkötés tehát alaSoox'bor. politikai egyeskodéo volt, ahol 

m érdekeltek a legkisebb iáért ékbe« sm játszottak szerepet. ás

lehet ebien volt, a valéöi áradni viszony csak hűtlenség lé

vén, a hásasrágtörésben valésulliatott aoj, a szereim, «tot indi

viduális eoewodély nm kapcsolódhatott vagy csal: alárendelt« a

tá

A középkorban a keresztény stég vezette be a családba lépés ri

tuális formált, a jogyességet, a háaaoségfcötáet, а gyeerokek steck*-

resstelését, e mögött szigorú jogi szabályozás állt. A keresztény

ség szerepe keltés, egyféléi olécegitotte a családié kereti elvé

géi, túlkapásai korlátozásét, másfeléi a házasság új értékelést

bűnné, büntet estiévé • (hsak 

házasságot tekintették erkölcsöseié^:, falójában esek a tények is a 

valláserkölcs szexuáleontrlkusaágát igazolják, átért a házasáig ám 

a oereaénia adta aeg, haш a 0zo:o*51io kapcsolat

egyház útján »isten által« összekötött

ténye.
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A polgári házasság Is oiőzyházásság, a polgári család Is ól

áé oorban a vagyon védőidét és növelését szolgálja. As árutermelés

és pénsgazáálfcodá e, kereskedeleß fejlédéae 

lé dl tulaj donnái asoaben 

óét. Bz a

után vonta a
egyéni tulajdon szerepének növekodé- 

;erkes etében változást hozott. Korábbancsalád

az alapveté csoládforaa a patriarchális nagycsslád, amelyben M

nemzedék élt együtt, ahol a vagyon tulajdonosa a családi« volt, a

fgnek a család nindoa tagja engedelmességgel tartozott. A családié 

aellett nég felesége 

döntésekbe* A fiágyemek es apja halála utár. vált cfcállé gazdává.

egész, családot érteiéacélhatott belő

szerepét töltötte be.

A negyesaládbél fokozatosan jött létre a kiscsalád, anely két

fejlődés erodoányoképpen 

alakult ki, a tékés társasomban. A kiscoaládban megváltoztak a 

családtagok viszonyai. A férj önkényuralni helyzete megszűnt, hi-

A

a kapitalisausban a nék tömeges raunkábaállása és a férfiak

fenntartéja. A családi viszonyok változása, a gazdasági ftmkeié

jelentette a férfiuralomjelentéaégének csökkenése ugyanakkor

a családban. A né alávetett helyzete a kiecealá:okban

som szűnt neg. A házasságfcötéeteknél, a párválasztásban topábbra is

általában a hozomány nagysága, a vagyon, a társadalmi rang, vallá

si hovatartozás és még egész sor más, nm érzőim tényez5 játszott

ban a párváXaeatáab&n, a házasságban és családban lehetetlen volt
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as embereket «aberi tailajdonflásaik eaertLat értékelői, а uagántulaj- 

don követkesoáxgrokdnt kialakult őrsé© a legtorné asotesőbb emberi v±- 

s&onyok bxmemisáléüáeát óriási mértékbe» kozOátosta«

A oonoaáa hásaeságet a hűtlenség, prostitúció mellett végigkleé-

iá a féltékenység le* A férj féltékenysége abbéi fakadt, bogy föí* 

aégét is tulajdonának tekintette, esért évte adnáenkitél# ffitot 

den aás eusköísét# a féltékenység as emtlhumánua viassofcyok továbbélés 

sét és újratermelődését saülto, mert a féltékeny férj a vaepoutásW"

uak tekintett feleség aseuélyiuégét eűnyoerta, gátolta kibontakozá

sét* A feleség féltékeryeége abbéi fakadt, hogy aegSriaae a feleség

nek kijárd jogokat. A féltékenység légköre és а háaeetáral hűtlenség

a hásaeeágok éroeted vlmonyaának eilányo&eát Maonyitják* A vagyon 

növeléséi célzó Ьйааеа&кОк amellett, bogy ess ember legenberibfa éxoé- 

• seit elemberteleuitik, tartalmukat tekintve mm tekinthetők többnek 

Engolaosd ásóivá a prostitúció egy forrná jásál. Esek a házasságok a 

nő, a feleség emberi iávoltát kérdő jel esik meg.

VJ. Hollii sober Írj as ha a polgári asoeielégusok aat állítják a 

" társadeüonrél, hogy as asssory státusát a «féri ivei való ©gyem- 

láüár latoséba alakítja, akkor elhallgatják, bogy mióta, hol és ki 

által következik es bos a proletariátusnál és a «socialism© által, 

as osztály karc eredményeképpen, amelyik mecssünbeti a családot adnt 

a tulajdon és a státus átvitelének közegét.35

Engels eegfogeliBteaéea na is ézvéayeoí ЙА házasságkötés teljes 

... csak akkor vihető általánosén keresetűi« ha a tőkés 

temelésnek és tus általa létrehozott tulajdonvissonyoknok & kiküsaö- 

bölése eltávolította aindasokat a easdaaágl naüléktekinteteket,

éppenséggel nem mrad aáe indíték, mint a kölcsönös vonsaloa.'^fc ^

Í4.%
*
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1.

Ш

A rövid történeti áttekintés blsonyitja* hogy a barátságról me

Wig «öMŰiaiarfbél Шп&Оя* ragadható aeg. a tNUtt«ta*& «Mdbei tá-

vrrsl, anolyek tárea-Salai aspektusból tekintve tójik a©g a barátság 

értékét#

individual! tá s saabad fejődésével, as egyéniség beleolvad a tüuoo

hogy © barátság feloldódik a esoporttagaágba»# A «socialism« való

ssága Bzmibm aesffben aás. A osocialista táreadaloa sajátossága éppen, 

as, hogy a пед^п tulajáén oegsettai été óévei negssüstetl ess oflBtályao-

«ebesei kapcoolatofc Ima^icálékiását, dacokratisálddáaát* A koUcktl*
■*

keaaffleg, *ceak a /rásokkal vei4/ kdzoaaößbm- kapja mag aindegyik 

agyán as esskösökot ahboE, hogy hajlatait etalon ixt&ybm kinüveljo*

A kollektiv© bistosltja as egyén száa&ra а rendacoreo, sokrétű és
> ani fej-f
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lédéeének elengedhetetlen forgása# A közös célok negvoléeitásához

6 céljainak megvalósulását is szolgálják. a kollektívban аз

ol alá fejlő idődnek lehetőséit és valósáét* A személyiség 

bad fejlődéséhez tehát elengedhetetlen a kollektiv társulás. Az

egész tár-

egyéniség fejlődési forsjája*.2

egyes ©aber fejlődéséről gondoökoaifc a kollektíva со

зайпХот. A kollektivizmus "as

zásának feltételeit teronti ;• Amilyen óért ékben texeotŐdnek

nlk deg as egyén elszigetoltséce» s 

kwsatos megszűnése az individuális baráti kapcsolatok tartelaacabbá 

válását hozza magával. Az együttes t©vékenységokben a positiv dí
zelnek, érzelmi támogatás éa kölcsönös gondoskodás jutnak klfeje-

fo-

erkölcsi tartalma le, s eо

tél viszonylag jól ne-különböstethotő a foma, as egyén konkrét ér

zelmeit, egéos személyiségét érintő társadalmiságé tél annak mozgás

formái* az interperszonális kapcsolatok".-3 Az emberek "társadalmi

némi «ДОяНмш*« in nuiiiwi шщл Мйш ш eMMpi el

it

is", ugyanis as ember legkülönbözőbb t о vékony ségfomái mögött min
dig "a személyiségben meglévő serkentő vagy gátié ogyén-kösösséc 

konfliktus jelenik a«g".4
napjainkban az interperszonális érintkezés növekedését és is-



- я -

tensivebbé -válását figyelhetjük шее* Ess a tendencia aagyanízhaté 

a különböző társadalmi* faji, i^efci, vallási Is egyéb korlátok

, a mobilitással, a társadalmi II ©t ritmusé rak i'ol-
gyoreulä sávul és sok nás tény esővel. Аз intorporosonális kapcsola
tok bővülése másként Imt a különböző társadalmi rendeaerekben.

raus, haeaonaüvüaég dominál* ami a személyiség fejlődését гит elő
segíti, bwam egy©nősen korlátossá, sédig a aaoolaLismuo viszonyai 
köaött ösztönül as egyének szellemi fejlődésit, alapja a sseaélyi- 

oéc hamaoiikua fejlődésének. As interperszonális kapcsolatok bővü-
a

lektani problémái, amelyek neiakivánetos fcövetkssnéryekkel járnak.
A tál nagy saM kapcsolatok esetében as érintkezés erkölcsi-lé

lektani tarteüaa csökkenhet, tehát a mennyiségi növekedés a kap
csolat Erőségének, os. érc ©lal kapcsolat mélységének romlását 

за, tzsolynek súlyos követelményei varnak шз ©gyérre néave* A kap
csolatok gyors változása követ kést ében as erkölcsi érsolraek hiánya 

lép fel, hiányaik a icopcsolatokbél a kölcsönös aegértés, as őszin

teség. Ahhoz, hogy as egyén a kibővült interperszonális kapcsolatok

*

fejlett erkölcsi éraékre vau. ssüksége, amely segíti abbén, hogy a 

formális kapcsolatokat megjKÜönbästcsee a tartalmas emberi visso- 

ayoktll, hogy kadvoaő baráti erkölcsi k&saget alakítson ki 

számira* A személyiség magasfokú erkölcsi kultúrája és erkölcsi 

érselmeinek össsekaposoláoa teszt lőhetővl аз emberi értlkok, s 

esen belül a barátság őszinte és mély átélését.

tételek móriét о ©setén valésitlsaté meg, s ofchos szükséges als, hogy

\
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a a

által nyújtott lehetßsédeket•

шЪЬ társadalmi célok elérését scolgálják, m a támadóim! célok яме» 

valéoltásában as egyén satikségletei is kielégítődnek* A borát cégnek 

a SGOcialicta társadalomban feltétele a asooialiota események elfő-

gadásu és megvalósításáért fosott felelősség, ások szolgálata, A

io

két nerlthet, melyeket egyes 

сек létrehozd,
A társadalom saerapontjábél tett vizsgálódások asonbsm adnak

íojlettaé-töljes válását a barátaié kialakulására« A
gi «intjén a szocialista nomseti

, a fejlett ^socialists társadalom laek'valécitáad

óit, fflégis kevés as életressélé baiát aég, & barát aég kialakulá
sának a téi'sadalal célokért valé elköt elesett eég elengedhetotlen,

feltétele©lide

Ea a feltétel elégséges 

valésulásálion, do a barátaié ennél többet jelent, mart a négy tér

ségiét eit is kielégíti, Bsért as egyén oldaléléi io «ее kell vlso- 

ü&lni a bav&teág kialakulásénak és fennmaraddadnak feltételeit.

As egyéni feltételek vizsgálatánál as interperosoráiis kapcsola

tok sokféleségétől kell kitBrtulmpk« Aß egyén sokféle viesonyba lép
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kapcsolatok. Joll&sséjük, togy ЪевдОк a viszony elvétként létezik, 

lényegiel o:i a résstvevék issenélyiaég*, lion iátesarak szerepet a 

viosonyulék ttOaddowidßsi, 4«U«rao, eraberi érténei, Hm aamUjsm 

szóló vissony, korai© аз agyénak toiaeée ssactet felcseréibe Wfk#
/Pl.: antébuesoa as idősebbnek átadom a lielyoa, függetlenül ettél, 

hogy novét tudtaáa, tmerate., atb.s vagy uaoaos maakabelyon iol®0- 

знак, d« ©воа tűi nincs «ИсаЬадяк fcSseler.bi együttes tevékenységre*/ 

A кШШЬве topesóletoknak nincsenek érzelmi vonuttosásai, a viosony

résztvevői ш hatnak tudatosan egymásra, гша akarnák hasonulni
.»I»'«»» äh» »S «V м afcU'm **,*1 *% ***** ЛИК** *П Jkm «ё? i№ *5 ..-**.» 'ff* ,.t «E faH®. llnMVinдаздраот, язг* аиолвзют ваш xayezsuik ex оепд -о.

A kösöaböo kapcsolat elvontsága aosseOnik, etilkor valamilyen 

jelenség vagy eszmény fölkelti as érdeklődést, szimpátiát ébretusi 

egy aeghaMroaött nsesaHy iránt* a visaeny oktor tostawtisálíáilc» 

a az lapát ián alakuld kapcsolat kölcsönös érdeklődést vált ki, 

nár a másik személyisége nem közömbös, hiszen a ezeoélyiaég vala

mely konkrét réssé korül as érdeklődés középpontjába* к viszonyban 

lévők egy aegbatárOSOtt vonatkozása lényeges. Mr tudják, hogy a 

másik a sas lapát ikus ttilaétenágon kívül ssámíalan. Me* esetleg 

»Bámtkm ellenes; ©л* ou tulajdtffiMgtrickal la rendelkezik, ©a nőm 

íolyáeolja a kapcsolatot, a sniapéviáa elapulá bipcaolatobu'k kü

lönböző saint4ei vannak, malmok azt mutatják, togy a viszony részt

vevői milyen mértekben váltak egymás ssémlra torikrét lénnyé» «Ив 

rally en konkrét vonaticosásaik és milyen mértékből, játszanak ssoropoi 

a kapcsolat f^taaarudáaábetu

A kapcsolat továbbfejlődhet« meghatározóit Misfetn m érdeklő

dés rokonS3envvé válik, о eszel a kapcsolat barátsággá válik. A 

kapcsolat

©éget, *>r?jj döntő tény eső je a basát tág $ *ц rni?( s ©s egyben

a oc inten sár féltétől esi a kösöaer. végzett tovékany-
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területi köseloéget is kiván, nert «в együttes tovékariyaéc csak

gyakori, reödsoorea találkozások esetén lebst séges« Ввеза bftvCDL 

aás vonatkozások is eió sitik a kapcsolatot, /Ilyeneki az életko

ri hasonlóság, a neui liovatartozás, foglalkozás, iskolai végzett

ség, stb./ E közös vonások aélyitik a barátság tartolrát, a rokon- 

ssenv a kapcsolat feddésében eljut a kölcsönös bizalomig. A be

érő, okló dós, гокопдадау, bizalom mindig, egy meghatá

rozott egyénre irániul, "egy konkrét érzéki, kicserélhetotIma*

üi sz oapont já bél/, hogy az illetó 

felkeltik

moghoscsabbitá-

iátaágban

lényre. “A barátság lépege A

bizonyos ,szeletei*

lyes vonsédáaotaat, és ügy érzőn, hogy saját

másságot, becsületet, ragasskodást, kedvességet, tapintatot, védel

met, áldozatkészséget, szeretetet is feltételőz.

A baráti kapcsolatban fontos, hogy a barátok felisaerjék egymás*

ján kapcsolatuk egyre inkább elmélyülhet. A barátok a legfontosabb

csalt as lehet a

is, hogy a barátok lúmrva^-akaratIonul is haso

nulnak egymáshoz. A barátsághoz tehát az azonosulás vágya szervesen

doUoodtak, hanem

mint altorego cloósorban nem azt jelenti, hogy második Éa-ttnk,
inkább azt, hogy a cáslk kn-ürk. A borátoknak őzért nem olaóoor-

véseinek támogatását, de ugyanakkor nem nélkülözheti a kölcsönös bi-
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rálát 5 saint & légkörét, aert @a jáiulhui hocaá legjobban а negativ 

tulajdor.sá gok, scenveJélyek negssiintevéséhez, vagy ások positiv tő

imet re való átirányitd sé,noz •

A betilt sás lány egéből következik, hegy a basfi t megválasztásások

alapja a bizalom és oc даЪегх kivel, 

és önismeretet egyaránt Megkövetel, mert "’csak esen aa alcpon olo- 

kaikat ki olyan barátság-elképzelés, amely ••• a saeuélyi kepceolw- 

tok humanizálásához, öwaokmviaálátaihoa vezethet".7 Ahhoz tehát, 

hogy as ember barátot tudjon választani megának, igen jé caboriaae-

as egyéntől eBboxisaei^etet

réten alapúié, aáo emberek iránti bizalommal kall rendclkosnie. A

barát tiorjválasstáoáhos, a barátságra való érettséghez a osoréiyiség

шоао fejlettsége, fejlett erkölcsi kultúra szükséges* Az ©aber озо-

aélyloég© élete folyamatában állandóan alakul, fejlődik. A lelgyor-

állandó tanulásra, fejlődésre, 

a fokozott mobilitás és niás tényeaők sora alakítja életét, kapcsola

tait* Uol korunkban ritkán találkozunk olyan barát Ságokkal, amely ok 

életrésséléok* As 

cég© van barátokra, de a barátnak nem kell feltétlenül ugyanannak as

a es maélyise g«k elméié fejlődésének lehető cégei 

bistosithatják a barát aások döntő többségébe*, a kap

csolat ogéos életre acélé fountai-táöát* £c nőm kb. ogú sóikat é, hissen 

a barátság is, mißt a magánélet többi viszonya csali addig lényeges

miit életritmus üssiönzi as egyént

célok tartják Süsse.

A barátság etikai aspektusból neu akkor tekinthető igazi érték

nek, ha hooesantarté, többé-kevésbé lasa kapcsolatiéi van asé, sokkal 

inkább akkor, ha rövidebb ideig áll is fém, de fennállása alatt ha-
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сйша szükségleteket ©légit ki, elé a ed ti a kapcsolatban állél:

ozenélyloégének gazdagodását* Ilon elsősorban. aa a lényeg tokát,

/bár lehetséges és elképzelhet^/, hanea életének яáa&m szakossá-

a «

Ылйт mbor alkfilöaű Is a barátságra, de ш lehet bárki bárkinek

barátja*

A történelmi fejlédés során a barátság túxdíc jelentős helyet

kölcsilog élenjár* csoportok ssáoára lehet ott valóság, a többség

társadalom gyakorlati luaror-isnuaa egyre tágabb teret biztosit *

hogy a barát aás hraámsabb tartalomnál telítődjön, nelyben пшсаек

egyéni szükségletek fej ©sédnek ki, hauen társadalai eeemények la,

ben feltétlenül fontos a teljes eniberré váláshoz, de a különböző

sokon kivin nechatárosott, sajátos életkorhoz kötött osükséglete* 

két is kielégít* Bséxt a barátsága*! átfogóbb képet akkor alakit- 

hatunk ki, ha 

tékeit is áttekintjük*
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kassátei, asületősétől báláiéig foofocok.

ni a világgal« a fcüXoö kőroyesettel,

mrt csak а ШтШ>; Ismretébea képes шшак átalakítására* te t&*

kösöét Is a csülökkel kialakult kapcsolat a ШШ»latok, о

te Inteiporosonálic kapcsolatok másik SMAJ« a ss ionét rlkue 

kapcoolatoli rendesei© a haraadik életévtől kesévé fokosat©«» bő

vül, Mr íaéfí alárendelt fextsuláfesn as asasiaetrilom kapcoolatokkal

d# a

a

vágy» io. te óvodáskorú eyezraüfcals tázmekapesolatai $©UegSßs alatt 

íaés M tekinthetők baját tóénak a авб valódi értelmében, do a 

sátaás elő iskoláiról: feltdtleria. A kapcsolások ebbm a körte rit

kán válnak a£ly és tartás 3©Hegévé, Mr 

általában íelssinesebb kapcsolatok éellaoaik as óvodáskoré, а кор»

A '*

éXeteaakaesbaa ш a párosigeoola-vigyAt kielégíthesse* Sbben
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c a csoporton beim min-

porthos tartosék Usssetételéfc аз ssabja nog, hogy á<53L mgfetafe 

ogytaáat, ssiveaen játssanafc együtt# т&еЬ.ок a kapcsolatoknak kevés

а вусяаекек osenpontjából.Я . .* «г#*«».., М. *?,, T.fvjNlk г1» «J* л-, -»логкоаозх vonat носа за Лы ..? -nr l~i 4 *,tekintik

ззохоз köteléknek a csoportot, s a csoporton belüli «eerepök neg-
* Ilivel

jegysiet kell temünk* ás ölésiekben kifejtettük, liogy a jé

rátaágok klalakitásáhos önismeret éa náeok ismerete asiikaéges.

Да óvofíáÓkorban asabad válásatás átjár: kialakított kapcsolatok

réssé helytelen is — sokban hősséjá-

pontbél esért lényeges a felnőttek, elsősorban а szülők reogélá-

nekik, hanem engedjék meg, hogy' saját érdeklődésük és éraelmeik 

alapján alakítsák évoőáskori kapcsolataikat* Olyan értékbe isié

kell orientálni a gyérnek«** melyekben a socialists hmattnisraachől

követkéső«с a másik emberrel valé kapcsolat kialakításé.bau és tmm~ 

tartAa&bon & basát emberi tulajdo; ua&gai jelentik a kündullpontet. 

As írtékor!«ntilésaak aár évoááskortél kosdvo jelentős haté 

a későbbi irterperosoi-ália kapcsolatokra is, s nár itt nog kell 

torai as első lépéseket afahos, bogy a későbbi baráti kapeoolatcd- 

bem. barátainak emberi ttilajdoncágalt értékelje, ne álértékek alap-

var.

Ы1 lényeges, hogy a későbbiekben ne as anyagi, haesmoeaági vagy
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Aa ©rfcölcoi neveié a oaerapoot jábél esért foglalkozni kiül аз évo-

аз intinitáo. A gyér-

nek életében negnff a társáé kapcsolatok ssorcpo, as aeasixaotrlkus 

kapcsolatok mellett egy** fontosabb szerepet kapnak a osioaiötri-

belül a sseropek olosatá
olyan, «еагввата« tűst as óvodás korban, nert nogjelenik a rivalizá

lás, as as igény, hogy társai olStt képességeit bizonyítsa, tokira 

télye emelkedjen társai ©létt. A barátság tartalma ekkor aár 

merül ki as együttes cselekvésben és a köslósigécy kielégítésében, 
legjelenik éaegyre nagyobb szerepet kap a Misát tál való egytittér- 

aéo a kapcsolatban. A barát sás olaS formáinak tekinthetek ©зек a

olésé élet&&рО£ЗО£йь0.и§ @ШбХЗГб$£ ÖO&ítCU. ьШ*ьоЩШЩь| KU3$

a
egy vagy több társsal valé kapcsolat szükséglete jelenik meg, ha-

, a»»

társsakkal keres állandósult kontaktusokat. Ebben a korban a 

szerinti választásnak nincs tál nagy jeleatöttlge« As értékorier.tá- 

lásnál Jiao' liangsályt kell fektetni orra, hogy a nőnek közötti vi-

nint fontos követel

ményt értékeljék kéoébb is. Kistskoláaiíorban gyakran oléíoröul kü-

aüek barátsága, araiban as árdeklédési körök különbösősé^n kívül
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valósa ilia eg jelentős sserepet játszanak előítéletek, года hagyo

mányok is.
A követkmS osakass a oorOÜlökor, аш&уЪаа a hazátaSg aeghtóá- 

noaó jelentőségűvé válik, a sajátos életkori problémák következté

ben. A sswályiségx’cjlőséa e jel ontó о 

vonás ess önállósodás ss-Üksó#ete, a m essél együtt járó egyénies- 

kedés* á ősidőktől bisonyo® »értékig eltávolodva, a ssiraetrikue 

kapcsolatokat réessesitik elánban, bár továbbra is Hsy^esek 

mának as olyan deleitekkel való kapcsolataik, akikben érfcékrecd* 

jilknek megfelelő eiaberi értékeket isaeraek fel. Yeu&ódaak

a*

raukra követési*® rt&té felnőtteket, hmm gyakran kaatüy, tartás, 

nély és 6sainte barátságok jöhetnek létre eerdülők és felnőttek

miatt a serdülőkben a MBonytalanaág, aeg nen érfceitség érmése je- 

aólyee ércein! problémákat okos. Mm kívül a

ősért a

baráti kapceolatokbcm ebben a korban, as azonos körű éa azonos zupft
elsődleges, szint о ssükaégeserüan atársak felé való venssódás 

legfontosabb. шок a kapcsolatok a legalkalmasabbak arra, hogy a 

közös érzelmi és más jellegű gondjaikról besoélgosaenok, segítsék

шшеп a kosbsooi:jakL0l, a t»ár*sa. .alomal való kapcsolat szerepének in**

vokoJósét le. Sfcfcor alólad ki а ооПЩИсЬш os Igazi, perspektivikus
célokért küzdő közösségek iránti esüksaéglet. Is önkiiejtésre, siker

re, társadalmi eliouortetésre való igényül: ©syr© fokozott abban jele-
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nők a bálátok helyes megválasztóaíhoz elengedhet ellenül szükségesek, 
ugyanakkor hozzájárulnak a későbbi sikerek reális értékeléséhez és 

a kudarcok elviseléséhez* A ceoportnoroák jellegé tél függ* hogy mi
lyen erkölcsi normákat fogad el a serdülő, aouayire teszi kötelesé 

erejűvé 

kialakúIá társ&dalamélleneo galerikbe sodorhatja a serdülőket, a 

értettoóg elfordíthatja őket a fennálló társadalmi wmaftli 
elfogadásitól. A galerik a negativ barátságok Icialakulésánnk he» 

Xyei, ahol a “haver” kifejezést használják а каре sólet megnevezésé
re* A "haveri” kapcsolatokban azonban as összetartó erő sokkal in

kább a társadalomtól és a szocialista erkölcstől idegen normák el-

A

hatjuk, hogy a baráti viszonyok megjelölésére is a "haveri" kapcso-

aágokrél túlságosan. ideáliséit kép alakult ki bennük. A barátság 

mai értékeinek vizsgálatával törekedni kell шишк a helytelen 

1 életnek a megszüntetésére, hogy az igazi barátság a teljes 

sulást, a mindenéron valé önfeláldozást, az önfeladást jelenti,

megválósithatatlar. és gyakran.vezet a barátság lehetőségé- 

A romantikus irodalomból merített példák megvaló

síthatatlan követolnényeket állítanak az emberek elé, az eszményekért 
elszakadnak a valóságtól, s ez esetben a barátság megváló sithaté ér
tékeiről való lemaradáshoz vezetheti a fiatalokat*

A serdülőkorban kialakuló szimmetrikus kapcsolatok jellemzőt,
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bogy mélyek, tárté оак, megjelennek benne a teljességre, WJafgre 

és IdcáréXüeosöásra valé törekvések* wMseloa és álaosatkéaaséc 

j ellenzi e kapceolatokfii"8 — Írja aoxényi Kovács aadrfeé* Ke» 

érthetőnk viszont egyet аггл! a гае{* llapitáaá vei, boesr "a® »igasi* 

barátoknak adMecben azonos a véleményük».9 As igaai barátnőkben 

éppen аз as űj érték, arait a szocialista hnaenlanue elv® fontos kö

vetelményként támaszt, hogy a basátok véleményeik kfllfitoboége »el

lett ifi basátok oaradhassarak, 13а», »юзу "egymás érseteeit mély«** 

átélik, nincs titkuk egymás előtt, szabad idegüket egytttt töltik,4Í0, 

de lm fairéig KiMenfcon egyetért énének, kiiwietlamű is eaénttalm» 

kellene alkudniok önmagukkal, mgy a barit eftg fenatertá fiá
ért el kell néani a üdéik hibáit, ы viszont eér a kapcsolat «esin

te jeOlegének tikááaáflftt is jelentené, A szocialista, hwnaniaaue és*. 
vériyeeUléee a beuétaieokba» éppen abban, áll, hegy turn e»&b*S 

«és bibéi felett szemet hunyni, а kölcsönös bírálat és асшй elfo
gadása, a® önkritika alakítja ki est áss őszinte- légkört, amelyben 

» bexátefig tartalma ügy válásul meg, hogy e téreetlalui célok Degree 

léodtése késben egymás személyiségét is fejlossttk,

A* egészséges téreadelaii környezetben felnövekvő еегШЯ életé

nek alakulásában resjdkivtö. fontos sserepot játassik aa azonos korú- 

аШй fenntartott bosátuág, vagy bsxátságOk, Mas« w törvényese-

ssor

ríl, hogy csak egy barátja legyen а serdiOLénefc, Ellenbe» nagyon fon-

tuű boillooskobii аз egyfeorá- 

képeö arra,
tos, hogy legyen barátja,

sk közti őségébe, nagy valé^inilséggel később sen 1 

bogy аз üj helysetekhez aesfeleiéей fűkalnaakodnt tudjon, A borát 

ebben a korban is rtazonosulási nod ell, oki tudattalanul segíti a

cd oik íJmaöinSl fortuálédé ismereteit, s ezáltal Moagésitja energiá
ját képességei aegvclécit á£*5**•,11 do a baa^toSsOknok v©lejáréi, ki-
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coolat г-OEüáaát vagy Deca&ünőoót Is aroCoényeshetik.
А serdülőkori barátságoknak csak ogy réssé válik hoeesimtartő-

vá. á& ifjúkor, csajé a fólaőttkor életkori ccjátoocágol éa а ше-*

aélyloégek eltéri fejlődése, as érdeklődési körük sagvált©sásai, a 

aobilitás éa sok náe terhesé Iiossájártilxxü: aMios, hogy

csolódik. A lakóhely aegváltosáoa, a tcffiuloányok eltéri irányú foly-

a házasság, a családi

és táraad ólai kapcsolatok, а ramka felloe© éa aég sok egyéb bossá- 

járulhat ahhos, hogy jé és tartalma barátai gok & találkosáoi lohe-

As érettségi találkozók nagyon jól tartatják, hogy a seriülőkorban 

igasl barátságban állók as évek múltával egyre kevesebb kösös téoát

találnak és «до* kevésbé óraik hiányát a serdfflőkoil kapcsolatuk-
пак» raivol

Sötben kialakított baráti kapoeolataik, vagy M sastársuk, gyorsa©* 

keik elhalványítják a sieafetd fcapcaolatol: jelentőségét* A fomflia-

letet

kább erkölcsös, Bűnt erőltetett fém-tartása.

A barátaágiúl alkotott képhez hosattartosik, hogy as ifjúkortól 

kostive a barátságnak elsődleges jelentősége ©soknál von, akiknek 

nincs hoterossexuális kapcsolatuk. As ellenkező п*ий partner megje

lenése esetén a barátság vessit korábbi jelentő ©égéből, a boréi

caolat jut elsődleges eserophes. l;eu érselrai ©loiváro ássál van saó 

tokát, honéra «as lat lattáо .kiváltságos* «Kásáinak bonyolultabbá
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12váláséul és áthelyeződésétől*.

A barátságnak lesmgyobb jelentősége а 0«гйЩ0кагЬап ven, 4» 

ha később аз értékhierarcblábon alacsonyabb helyre Is kerül, neu 

értékelhető pusztán negativa». A barát sás asoropónek oettekenédát 

positiv jelenségek le Indokolják, -söbbek között а eaarelera tartól*
Is« A

gjfateit awgvolésité társadeloaban a szóróid partnorok nemcsak

**

is lőhetnek.

хЖ-

estette ktegés®Siáet jelent a nádikkal. A szocialista táreadalonban

a a

a férfi-nő barát aácok Is előtérbe kerülj erek, hogy а ШШттШк 

között le Igazi barátságok dakuljamk ki, A oegolffaff korok társa* 

dalai válásán, a tértink, és nők társadalmi os oi-cpci közötti jelen
tős eltérés, s as est tfflo*ző erkölcs erősen korlátozta as elltmk*.

«

Втек következménye as a tény, hogy elsősorban a férfiak barátságait

kialakításának lehetősége adott, as jdöntős réssé basát*

Ságnak as azonos nes,üeк barátnőit tekinti. As emberek általános

véve joggal állíthatjuk, hogy "as 

bizonyos specifikus lelki fimkciéi vannak, melyeket más vonzóinak 

és kapcsolatok — legyen«* bár jelentősek és fontosa* — kápteletek
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ellátni**13 вв perese az ellenkező netdüek közötti barátság lekö

tő Bégét nm sár ja id* Ast a tényt, hogy *as 

sásának jelentősége összezsugorodik, egyre inkább a kölcsönös 

gitsésnyűjtásra korlátosédik A fejlődés seoaik^pen в® as Öo- 

feláldozásig terjed« erős érzelrai odaadás ás függőséé irányába mu
tat."14

'
A kát mm közötti b&iátkoséa koiláto&ttteájának különböző okai

vannak. ayakror e neveié« is akadályozza a vegyes kapcsolatok kia

lakítását. A szülők ear részére óig is jellemző аз a felfogó, 

hogy a férfit értékesebbnek tartják* tot a rőt, és a fiákat to 

nevelik, bogy férfias legyem, ©sért ne barátkozzon lányokkal. De

lenkecő neműek baxá tkosóaát. A lányok testileg és lelkileg is ko

rábban érnek a fiúinál, esért iáink néhány évvel idősebb fiúkkal 

keresik a kapcsolatot. A serdülőkor a fiatal szárúvá cok problémát

tudatoson* de igen nagymértékben a serdülő éxoéevi- 

láaát szexuális tartalmakkal telíti. A sse;cualitás iránti érdeklő«

a »

ban azonos ашйекке! leltet megbeszélni.

A serdülőkorban a fiúk és lányok basát sásainak tártaim is kü

lönböző • A fiúk barátsága visszafogottabb, szigorúbb, csak a lénye-

később Is tárté заЪЬак* A lányok barátnőikkel totóim kérdést nogvi-

cbből kutatnak* sok bizalmas irfomáciét elárulnak egymásnak, о

A nemek egyenjogúságára és ecyosmn^ásáöára iránytűé neveléag^v. 
azonban zár a serdülőkorban is kialakítja az ellenkező a©aüekké&$£» 1

%| 

* ElgVJ>V*
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lé banltkozáe, kapcsolatteremtés ояШш^в^чбЬ is, и as ebben а 

kosban létrejött "vegyes" banátsá^Sfe a szerel@ta eléiőkoláját je

lentik* Щг itt kialakul a aanek közötti barátságokban is a 

szerivé« alapúié együttes megért4& képessége. A barátság lényege a 

lelki közelség kialakítása. Az eUenkoao aeaiiekkel л&б lelki kap

csolat kialakításának azükségleve a lányoknál korábbon jelentkezik 

a a lányok barátság iránti szükséglete a serJülékorbau már a szóró

ié© aattkaégLete* Ezért a lányok az ©smdnyi barátot inkább a ílűk-

novezik* A lányok fiúkkal valé е1зб kapcsolatait csak kis nérték

ben jellemzi az erotika, lényege a lelki megértés, együttérzés. A 

seráűlékori basát Ságok raély érzelmi töltése és az else eserelem 

gyengén erotikus jellege elképzelhetővé teszi a két viszony ily on 

azonosítását*

A fiatalkori barátság és cserelem közötti haaonléiága&t nagyon

se Ölelem tulaj dórképpen szenvedélyéé barát súg* A fiatal ©akarok

között kialakuld barátságot viszont a ©sorelem hevessége és vala

mennyi egyéb heves vonása jellemzi: ugyanaz a mmásamm félelem.

amely évakodik ez érzések kimond Eátél, bizalmatlanság öroaguk 

iránt, ugyanaz a feltétlen Odaadás* Az elválás alatt érzett kimé 

bánat is ugyanaz*"15

veié viszonya, dialektikája 

rendkívül bonyolult kérdés* Mm véletlenül foölolkoztafeja аз etikai 

irodalmat az ékortél kezdve napjainkig* A barátság és terelem imv

is,
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kapcsolat egyaástól elválasssthatetlan* A barátság atefcegy lelkileg

elékéositi a ssserelaet, elésraésye а cserelemnek* As ont.oil

le® least tartaliaájsak átélüöéhos elengedhetetlen a baráti vonzóim 

isnerate, átélése* A baráti kapcsolat ob atatogy oegalapoaafit a tmv

*

SCO fogja esexotnl a«&yacs*oo?átt vagy feleségét, ha »да szerette 

mlfte&t« elvtái-sait, barátait. És ütnél ss&eeébb a területe érmék 

а »да ssseaaiália szeret ötnek, «mail nemesebb 1 

Cgyanafekor a basát ság 

пек* 0© a ssorelenbe való beleolvadóa

a nőni 0S0j.eloa*wlu

Bárja ki a baráti kapcso

latok további lehetőségét. Ások, akiknek azonos nesái barátaik VSö-

»

kapcsolatba.
A barátság ireéae, a lelki közelség 33tö;só-:leté»ok igénye nol- 

lett as ifjúkorról késöve fokosatossz erősödik a qásik ада iránti

erotikus érdeklidéa, ocaly да érett ísera! as erőien líialokulásdbos /
, eabeert. tartalmúvá akkor loss, ha

benne да erotikus és Má vágy a nácik sseo&iy testi és lelki
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2. A_ .m&AMLÉMJsmtL

'*

к тщт,*шз» а

ltot гаоШарШва sserint a férfi 4s r£ együtt alk#t osécst.

fi és г*5 élet® csak egymással valé kapcsolatultban válhat teljessé, 

-te ember kátrenüoégo magában foglalja aat a térért, hoar as amber

rá, tigyaaaJckor as áltcüáhm vett «aber non lobot férfi né nélkül,

vagy «6 férfi nélkül* te ember csak als éberekkel valé viesonyí»

ban feöeai föl »sarasát mint «ebért, saját emberi asonoeaáolt* A

гаек kösöa vonásai a ternéosot és a tároadalni-int oiloki«Ilis élet 

esiiítján «ßyaasint ragfciűálhaták. A két nett asönosaéga mellett lé

ténél«» eor hosszá ШвааШит a Ш.ваЬв4вок keltűtek előtérbe*
>ъъ

válhatott toinéosetcaoé* A ааШатв föltárta, hogy

végbe, mely utébbinak a feltétele a ra^ntalajűen eltetínálim# Cock 

a kollektiv tulajdonon alapúié tftreadiüm telítheti oeg nssofeat a 

feltételeket, amelyek аз edbcri kapcsolatokat, s höstülr. a копок kap
csolatát is forradalmait ják*

А гЛк onsncipáciéja пш Icövetkeelfc autoectikuaen a magántulajdon 

megagactetfeébgl. A ssocialiata társadalomban is beássd ШжлйевЬ 

ölel fel e feladat megvalósítása* A ssocialista fejlődés fokosatoaati

a feltételeket, mely ele kösött as otóbcrl kapcoola-
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létre. Л szocialista társadaloia első ben biztosítja

©gyenjogéaáoát, amely legfontosabb feltétele as egyenrangüMg 

megválósuláfiának• Az ©c^enjogdaág «Bonban csak jogi kifejezése a

nőnek egyqnrtmeéfiáaánafc. Az egyenrangüaég kialakuláséhoz még sok

előítélet, régi hagyomány, 

szükség. Aa ogyenjogüeág bistesitja a nők szálaira azt a lehetősé

get, hogy a társadalomban a férfiakkal azonos értéket emberekké vál- 

olső éo legfontosabb feltétele a nők ooumkába állá

sa és annak biztosítása, hogy mindazt a munkát végezhessék, aalt
és korábbanfiziológiai adottságaik lehetővé tesznek 

csak a férfiak privilégiuma lehetett. A nők a szellőm 

zésébe valé bekapcsolódása és helytállása jelei, tő a lépés volt ah-
vég-

hoz, hogy a társai’alnakbon a nők egyenrengósága is trsgvalósulhas-
rea mindig tartják a fáraón. A férfiakkal egyenjogi nőket

nyilvánuldsál tapasztalhatók a közélet bon és aar.jánélotben is.

gyakorlatban. Segfifiücőben van a különbség férfi és női életmód kö
zött, a nemek kapcsolaiian is a partnerek egyenlősége egyre az 

botürőbben érvényesül. A szocialista humanizmus gyakorlata bisto-

kapcsolata nyíltabbá, szabadabbá váljon, a pár- 

választást mm akadályozzák osstálykíllSnbségek, vallási, 

beli ©Her tétek, Fokozatosan eltűnnek a hagyományos értelemben vett 

férfi és női tulajdonságok, moiir ilyonek a valóságban mm létor.: ok, 
hanem inkább arról beszélhetünk, hogy oz emberi tulajdonságok speci
fikus formában jelennek aeg a különböző nemeknél. Finden emberi tu
lajdonság vizsgálatánál negállapithatók különbségek. A bátorság, ha

tározottság, kedvesség, figyelnesség stb. résként realizáló :nak fér

őit ja, hogy a
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fiáknál &» aéknél. A koxábban ifci vagy síi tulajOftneignafc tekin

tett jelenségek tehát mb&rx tulajdonságok. As agyenr«rngóság fái-

\
texaánseftábfö fakadó jollemaSk összemosó Jtosak. uaak asoknak a 

"férfi" és naSitt tulajdon Hágóknak leáll megrotaiöfc, aaályeác a ne
mek régi társadalmi helyaetét tükrttiták«

/

t

feltételei а nemek köaötti IfiUlöabeégek felőtolását* Шлакеаб- 

Icg, helyesem értelmeeve molto foglalja aat, hogy a rjk bátran 

merjenek ksaöabösöi a férfiaktól, hogy & all м sajátos képessé

geit ká'totakoütafciiaeaák* Щяб1 uiiesebb egy nő i.emcaok kíattfeégek- 

ben* Ьапш belső bulajdonaáguibun is, unnál inkább gazdagíthatja a 

férfi élesét és viosout. A nemek teroésseti sajátosságaiból fakadó 

MOJtobségeket semmilyen esytfniíeóg ssUotetheti ti«©* As egyfős*»

A aegváltosott távéért alanl feltét eleknek megfelelően fokozatosan meg

változik a es or el @3x41 kialakított felfogás Is. А яоегвХш áj, 

ribb tartalmat kap. А szerelem humánus érték, est bizonyltja, hogy 

aa Már a pérválasstásto, a házasságban is olоб leges szerepei tölt 

be. Egyre elterjedtebb ©a a felfogás, begy csak saereleo alapján Mh*

hatnék 1sasán tartalroasak és tartósak, amelyből, a szerel©a mindvégig 

fontos saerepet játszik.

A szocialista társadalomban a szerelemben is a szocializmus, a

цÍ33I2US V^JLOöUX £*©ót a oegfogalmastóo nea jelent profani- 

sálást, honon a nemek megváltozott helyzetének mutatója. A mai

mÚaA. kapcsolatokban 

ebben m esetben tekánthetó erkölcsösnek a kapcsolat. Aa értelmek
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a

tolását Jelenti, e ез as állagot аз egyerOőségea alapuld tárSM&s* 

Ionban a MgfufiUit legintimebb szférájában 

távon.

tarthaté £«»

As egyemrangdaág értelmezése a nai viszonyok között korántsem 

egyért elöli* üévea ért «leesésének köv«rtke«aáö3r*, hogy & aaat szerep- 

tói veié eltávolodás kialakítja a téttfiae ulk tipnsát, ugyanakkor 

megjelennek a nőies férfiak* A megfordított szcrcpekot botÖllé fér

fiak és nőк között lehetséges Jó barátság, probléoaaeotee cze.cuálic 

kapcsolat, de igazán. tartalaaa шогчйеа alágheu

A sőfc ь&шсы&ШМжЬ eleredhet ot lea feltétele a cszosuális 

egyenlőség. а modem тшааъ&йякк. elképzelései saeilnt a férfi és 

ró egyenlőségét a másik bir&okláaárak lehetősége Jelenii* ferodes.

téves ast аз olképeelés, bogy a remek ogyealőílereégének m©c- 

MtBntatéaébea elegendő, bogy о nő iß birfcokollmsou a férfit. Az Így 

felszabadult ró о férfival nem mißt ember, hanem mint tulajdonos 

lesi- egyeureu^ó, oki szúrnám a nácik neu csupán Szomália cuukség- 

Xetoi ki elégi t é óéi ok eszköze* As cgyerranoíbá válás osca odd Ja tá

vol áll a nemek humanizált, sscrel&en alapuld azexuális kopcsolatá-

t

tél.

A szocialista tirsidaloebwa megszűnik as a gyakorlat, miszerint 

as «tábori nem minden tevékenységét "férfiasság” ée "nŐieaaég* 

lint osztályozzuk. A lék gazdasági helyzetét 

asonyai szabják meg. Sársadalmnteban a férfit és nőt elsődlegosor 

ne® a tenaésaeti szükséglet vonzza •gyatfahoa, bauen az egymás iráa-

már nem a real vi

tt igazi emberi igényük. A szerelem tartalmát gazdagitja cu:ek

igénynek a kifejlődése. A szocialista táraeátiloo "lehetővé t 

ember számára, hogy a másik személy iránti emberi igénye kifejlődjék.
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él-a
ofeyvlláGábea mm korlátossá за^а os eribaort* Socesltatoti sasokat a

kttrtllraény eket, «nalyek fcösött a n® és a férfi kapcoölatábaa csak

ттвжп&а vcuo swaL v&ssony«

a

cárit fofloNBO« aaeaélylaéfíét rasdagitöa, a© pedis korlátoaaa. A

csőreim igmsi «Ébert tartaloihoe aaerveeen baassitartoaik annak 

játec dialektikái», a fojlesstvo fojlédéo. A onerolon mm koxMtos-

аа

*

ш а ©

гд&шш tostatafikkeü«

A азагаХеа t

adui csak úcy leköt, lm kooploit Öeaaafü^éöolbea, kOXSteböső гшрек-

as etikai asmpontokra korlátosául:, áss etika oaonpontlábéi a 

reimt ólait vieaonyt, msek tarfcalaát kell elé térkő állítási. Аз 

etikai la asitk±t|ük aa ©Imádót, ceupás arra аз

taosofüggéer© koncentrálva, ho®r a osoolalista Isaeciscuo értékei

boarém lOUmük ma a аи«г®1вгаЬ«й. к кЗзЗе érdoklédée és érdekek
íüapjár létrejött kapcsolat képea-o arra, bocs kölcoösSoen aktivtU

sál ja a partnerok ezenélylsécét, felszínre hozza-о a eseaéXyioégbes
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i'ejlé tulajdonságokat, jelentősége túlmutat-e аz egyén magánéleti

tart altinak változásaiban lényeges szerepet játsza

nak a társadalom viszonyai, do ugyanakkor as is í ermesset eo, коgy

A szerel

mában éli át, a51 as egyén ál étének különböző szakaszaiban 

számára oltár? árt eladást kap* Egyebeк ktteBtfc ©sért la nehéz m 

szereim fogalmának meghatározása, de ast .feltétlenül ki kell emel-

«Unk, hpgy olyan Ъшйтш ©abort kapcsolatot jelent, mélyben mély 

és tartás áradni kötődés jelenik egy olyan tárához, akitől 

sokoldalú emberi szükséglet eink ícielágitáoát várjuk* A merőim to- 

hát feltételes ogy tartás lelkiállapotot, melyben a partnerek kö-
árselmi kötődés, as egymás iránti felolőoságér-

*

bösőbb szükségletelüknek a kiolágiiéoát egyetlen partnerhez kössük* 

Ha úgy éressük, bogy шаек a lehetőségét valakin©!: a ев«mélyében

alapúié kapcsolat túlnő a barátain szintjén, minősági változáson
at

léssel fontosak, msak bizonyos voi^atfeosások alapján akarják a 

kapcsolatot fenntartani, hamsa a másik egész Szerallyiaégét elfogad

ják, kölcsönösen vállalják egymás aindeaa aeghatárosottelgát• Ezért
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al volta kiteljesedjen, as enberi ноже! valé azonosulása fojozőu-

ш puastác. vágyódás a ná síkkal való m&ommúáa 

lehetőségére, Ednt a senfoiytelen szerelem esetében.

jön ki* A szex*©!.

lehető-

máltai az egyiarek lehetősége nyílik önmaga és partnere átclakiiá- 

oára, ose^lyioégeik kölcsönös gazdagitáeára. Reménytelen szerel©© 

esetén éppen ©a a lehetőség hiányaik, ©sért legtöbb esetben a ouo- 

nélyiség passzivitását, aa^ábaford-ulását

A szereim kölcsönösségen alapszik, шгШез honná tartozik, hogy 

a telek na csak adjanak, d© kölcsönösen kapjanak is ©gyoástél, oert

Sara: Írja a Kéziratokban* "Ha wevetflB» anélkül, hagy vimontszcrol-

ha ez erőié séd taint ozerotéa non temeli ki anot vált arái ki.

tossed magad ecereiett órabérré, akkor szerelmed tehetetlen, mérel
méd boldoGtalansáG**'3 A azerelos sünt viszony tehát épper arra ad 

lehetőséget, hogy 

Örsaaolben lehetne.

A szerelem a különböző nexiiek egymás liánti ««Hált* érdeklő- 

áéom alapszik, de a kapcsolat lényegét tekintve as érzéki érdekXŐ- 

clapvető meghatározója* A szűreiméhez olváloezthatatlonu1

egyén túlléphessen Uraagia, több legyen, taist

dés

hozzátartozik a testi kapcsolat, mm benn© szintén a zennel veié

azonosuld3 xejezottik ki, A testi kapcsolás is as ошода való túl

lépést teszi 1 ötletévé as egyén mására., mert az egyén ezáltal kilép 

Önnön testébe zártságából is. A testi 

hanem egyben alapja és feltétel© is a merolomek.

A szexben állapota ©gy folyamat kezdőpontját jelenti, ont lá-
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siyec© neu ennek as állapotnak а шовгвбее, hasim iovábbdakitása,

Dort ©a ant jelentené, hogy a nácik is aa egyéna telj©©

.injává lenne* m lehetséges 

Iá»* А аигаНа folyásátjellegérél Inja Б* ftem* begy "a esorelaa
ощгге aoßasabb foka» valé issonoftj-

a

A cserelem csak addle aanadhat fenn, «ale а рагЬпож’ОкЪш negraarad
ob ia&nyultaSg, araoly arra készteti őket, hogy saját sseraélyioégü- 

ket á®r feji ©ássák, hogy alndkettea caadagabb ©gyénisé&já váljanak*
a a a »

£2Lnt lámámé kapcsolat csak akkor Icáiét tortáé ás tel»

«

ás a kapcsolat, oelyben a donlnáno cserepet a testi vonsalo» játssa,

aaosulás Igénye csak alárendelten ármány esdi, ara ké* 

pes as állandó nogüjulásm. A testi kapcsolatban ceok fcosOátüsottan

& & sselleni

Mád a kapcsolat értékesebbé tételéhec, ©lőbb-utébb klüreeitl a
viszonyt* As elért és .elérendő célokért vállalt es elleni kosossá;;

esetben a testi kapcsolat a lelki kttecloéfí kiteljesedéeét jelenti»

ellcmkesé esetben a testi kapcsolat ácsa képes arm, how a lelki

közelsége; fenntartsa*

ás £i

ti kapcsolat lehetővé térni, hogy egy egyént szerelne agára életén

át
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abszolút ЬаяобяШ, ©Honkenöleg* "... coals as os Űröklenti

nyer. csereien csak as utolsó tUeatmndáeben éatwt vágót, ős es

mk as érsés tartóscáöár,, 
tál táreaöalrai ©kait Is

egyéni felfogáson. ős tulajöonságokoii 

kell ©öli t erikák, Kosunkban a tmlouá-

11 mértékben fölgyorsult, a oaetíólylság fejlőátfednek lehetőségei

látott

пек, ninek úvecjüéx®ekópter. csökken ш egynáa télé irányultságuk in
tenzitása, aagsstináséhcfi} vosat ol. cook as a kapcao-a oserel

о»

tőket, mélym tűi шосакШШс a partnerek asonoouléal leány©.

boldogság érzéee adja vmg л továbbalkotáe lenűületőt. 4 teljes azo

nosulás 1 ehet et 1 ensdg© aatmbar kisárja a в*о*е1вшЪаа is as abccolut 

boldogság elérését# A teljes татвШЫш igénye éo a laocvoléoulée

ollentaor.áée teljes

birtoklási vágy* Л2 azonosulás íolyaaatábaa a saerelnosek arra tő-

bon ш azonos os olyan, értelemben vett birtoklással, amelyet cus oss-
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tálytársadolnafcban a házasság intézménye biztosított, áo oloősorban 

a térti ásására* A szerelemben a birtoklás ш úgy jelenik meg,

Edrit tárgynak, im«?ántulajdo®nak a birtoklása* Sbbon értelemben

elsajátítani, amelyek saját emberi mivoltának tökéletesedését moz

dítják elő.

tokláa sem lehet teljes, a ssorol ezért is mohban hordozza

elégedettség miatt érzett szenvoűést, de «шпек a ténynek 

mMÉk negativ, liánén positiv oldala is van, sort as elégedetlen*

meg

©égből fakadnak az aktivitásra serkentő tényezők is. A szerelem
érzést el**hasam csaphat át elégedettségbe, mert as elégedettség 

osürkiti, viszont a szerelemhez hozzátartozik as állandóan újat ко»

A ©sorelemben aegayilv6i:uló birtoklási vágy érvényesülése, köl

csönössége következtében ш képes elviselni egyik fél önzését som.

egyén nőm értékek létre-As önzés lényege ugyanis abban áll, hogy 

hozására törekszik, hanem csupán 

nos lehetőségek megvalősitására. Hines tekintettel a másik terveire,

tágyjtira stb. As önzés perese a szerelemben is csak ekkor szűrhet

jektiv létalapját.

A szerelemnek nincs ssükségo intésaéiiyesitésx^e, sőt lekötetlen 

SS Intézményesítése. Bánok ellénére 

ban is

vagy véglegesítésére jelenleg a legelfogadottabb és legcélravezetőbb

biztosíthat j a, de

intézményesített kapeeolatok-

»

nár nem is sá ihat ja ki a szerelem fennmaradását. A há-ugyanakkor
sasrfcáraakat a szerelmen kívül sok más tényeső is ösztönözheti a hé-
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aassógi kapcaolat fenntartására /anyagi javak, gyerekek, a közvéle

mény ©Ütésétől való féléién, stb./. A házasságot a ezerelem meg

lehet erős szövetség, vagy МийНува Me jellegű kapocs, melybe*; a 

testi kapcsolat kizárt, de ebben a stádiumban sár nőm jelent-

lazítására gondolunk itt, nevezetesen arm, hogy
ereimen alapuló kapcsolatnak kell lennie, 

az előbbi követelménynek

humánus társa-
dalomban a házasságnak

eleget tud térni.
©gyén fejlődése szempontjából rendkívül jó

ban sohasem könnyű, ellentmondóámentes feladat. A
tlv hatása, hogy a partnerek személyiségének optimális fejlődését 
teszi Illetővé. Blónyös eredménye, hogy növeli önismeretet

ős

A szerelmi csalódás

dáeok elkerüléséhez, a harmonikus szemelyioégfejlődée pedig leliotő

séget ad a csalódások reális értékelésére.

A szabad párválasztás eloszlatja azt a hamis illúziót, hogy

alapulhat ellentéteken.is igényli.mint

lehetetlen volt a szabad párválasztás.

tartalmának új vonásokkal való gazdagodása ssükoégsz©- 

ős sao:cualltáo erkölcsi megítélését is.

erőiA
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A esoacuálie kapcsolatok nocitcláséber. a vallá aearkölosnek hoes- 

es« történelmi IS&mskm át JolmitŐs volt a befolyása, aég oal, aso- 

cialicta vissoayaink kíteött is gyekre» tapasztalhatjuk a róni kap

csolatok ártákeléséiiál a valláeerkölcs hatását. Basel eUentátbe;.

a «socialleta vissonyok fejlődésével a szocialista erkölcs követ oi

ls. a

kosnak#

teánus ártok voltát bisonyXiJa, hogy rm aár aA SSörol

a háaeesáekbtéaeket, aaelybea

szerepet Játsssik, 0 

meroles »álkai kötöttek házasságot, est leplezni ißyokeßaefc# A

lentaoüdásokat# Па оér as átlagerköloe ösirivoralár. is «ДО* inkább

ás szexualitás кош vá-uralkodá, hoear a mmtáli 
Zasatimté el ogywástáX# A köserkölesben is egyre inkább olt erjedt

as a felfogás

a valláserktEteoaél aUwftétaa felfogás, bogy a oaexuális kapcso
lat

nyug-

тШф ás a

Jelentőség© mindinkább tesaáoseteeeá válik as átlagorkölcs esiavtm** 

láv:# 4 fiatalok körében végsőtt íoliaérésefe adatai «sortot a aegkér-
L—

saeaégon klvflli seal kapcsolatot# öör.tő többségben

a
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felfogás nyilvánul шод» А felmérések arra vonatke- 

kő adatokkal Is звоШЬшк, bogy milyen feltételek mellett tokir.t«.

a t *

latsat* *

arról* bogy tndokolatlanrak tartják еябз éi’selol kapcsolatok 

tői. lemondani a asoaouálls ölet örökseiről* :izék a partnerkapcsolat

б

А aaesűálet tártoéditásámk jogMfllefit alátámasztják a »oder» 

exológisi kutatások la* A «a
•BttsttoiftltA» biológiai tényeaékr© épülő* de fékért tanulással el

sajátítható bonyolult vieolkedéo-t elő esitraőny, amelyben a társa- 

dalra! ős pssiohés tányeaáknék var. döntő cserepük'’•7 A aaesualitáe 

korlátolható os utódok lőtreliosáaáx'a*funkcióba

t

is*

к ocoiialista erkölcs alakuló értékrendjében aée megtalálhaté 

a régi erkölcs ssorinti követelaányek kettősség©, missérint a táv

it nemi mg&tertáoát másként Ítélték meg nini a nőét* A fórfi Bent

ítélték el sslcorúau, a nő esexuálie kapcsolata

go érvényesült e felfogásban, a még a kapcsolat kifejesés© is tük
röst© aa egyenlőtlenséget» a férfi "magiévá tett© a nőt*, a só 

«odaadta aaeftt"* A ssooiáliűta erkölcs fcövöt élményei a fórfi és nő 

nemi magatartását asoroa sódon it öli и©е* Legfőbb sseopontok a vi-

SaréUafa vét elő*
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A szerelem vállalásához azonban nm elegendők a társadalmi fel

tételek: alakulásai* Да csáberőknek maguknak kell eljutriok ehhez, el

sősorban a

dattal terhelte ©1 обsorban a nőket, ha az igazi «erelem érzéséig 

eljutottak* A vallácoikcJlca normái sstíkségssorüor újratermelik a 

prOdárlát,

erejével meg lehet tisztítani, fel lehet emelni a

szexualitást, megszüntetve megőrző módon tagadva csupasz Osztönter*

• •• ArtIhunardsztikus jellege abban zajlik, hogy az ember 

természetes vágyait 

bálja*"0 Ezért képoutatást ózta. A prüdérta a nyárspolgárl álérték

világ jellegzetes teroéke* A szerelem lázadásnak, veszedelmes jelen

ségnek szárait, mert megjelenése felveti e hamis értékrend felboralá-

huraaniaálni, hanem elrejteni, eltakarni pró-

ekat a korlátokat, igazi éztékként nyilvánul meg, amelyáttöri

kér szolgai odaadást, önfeláldozást a nőtől, ami önfeladását jó-

követelményt támasztani*
A szexuális kopceolatokban a nők alávetett, kiszolgáltatott hely

zetét csökkentette a fogamzásgátló elterjedése, a szexuális
kapcsolatok humrdzálódását elősegítve el* A t'S vállalhatja a 

szexuális kapcsolatot a neakivánt terhesség veszélye nélkül* Eszel
a negativ tendencia is megjelelt, hogy a nők 

része mélyebb érzelmi kötődés nélkül is létesit kapcsolatot, a
ereimet értve* Ezen kapcsolat antihu- 

mánus jellege nyilvánvaló* A nagyrészt mechanikus jellegű szexuális

együtt azonban

szabadságén a szabadrel<

károsak, őzért erkölcstelenek.
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Itt kell aaólnurk a prostitúció is, arai a szocia

lista ЫттЛвИж ЪштЬвшв&га! ellentétes. A szocialista építés kez

deti ldőszakében olyan illuzórikusán optimista felfogások láttak nap

világot, hegy a társadalom Gazdasági viszonyainak megváltozása kö

vetkeztében egy csapásra el fog tűrni

szempontból is káros jelenség* A felfogás hívei abból indultak ki, 

bogy a prostitúció sünt társadalmi intézmény szorosan SessefOgg a

nőnek az adott társadalomban elfoglalt helyével# A af annál Inkább

vállaló sár*a, adnál alá rendelt ©bbleánysserűibet a prostituált

a társadalmi helyzete# A prostitúció a nő számára megalázó. .Semmibe
veszi a női egyenjosúeágot, t©r»it|& a nS lelki világát, Önbecsülését.

A szocialista társadalom fejlődésében eltelt néhány évtized ta
pasztalatai azt bizonyítják, hogy a prostitúció 

teljes megszűnése még hosszú időszakot igényel# A további 
dás okait abban kell keresnünk, hogy mai szocialista társadalcnok» 

ban a prostitúció okai rom küszöbölő ltok ki teljesen# Hagasttnt ugyan
a nyomor, a kizsákmányolás, a munkanélkülieég, a nők kiszolgáltatott

sága, megszűnt a prostitúció nyílt formája, de nem szűnt a

jelenség, bár előfordulása csökkenő tendenciát mutat#

A "törvényes prostitúció" megszüntetése jelentés előrelépés volt, 

de nm szűntette meg a rejtettebb formálnak továbbélését* A forrni

;# 1SÍB iо megtalálhatóváltozások a lényeget nem változtatják 

a prostitúció tradicionális formája, bár mivel könnyön lelopleahe- 

már egyre kevésbé jellemző.
A prostitúció rejtettebb formái aa is megtalálhatók. Slag sorban 

olyan nőknél, akik dolgoznak, de luxusigényeik kielégítés® céljából

tő,

mellékjövedelem eztrséaére törhessenek. 2küálfcoahatu»k olyan határ*^*^
/
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esetekkel is, ahol пекьз eldönteni, hoc? prostitúcióul, vagy nerai 

szabodoseágíáX ven saó.
A prostitúció fezmmraäSMmk tő oka na la anyagi, A vágyak óa 

lehető»éaék eltérése tíkozza legtöbb ecetbe» a rSk prestituálódáaát.

Erkölcsi tényaaőlusk vizigálatá»ll arra kell at ölnünk, hogy nap- 

jainkban új értékrend kialatal4s^.nák vttgytffifc tanúi, As új értékek 

»да minden társadalmi réteg eaáiaára válnak osonna! követési minták

ká* A scági évtétoaBáet elvetik, da as új értékek körüli aagtохре»!- 

©ok, viták az erkölcsi értékek rela tiviséláeáhos vezethetnek*

A.bbar. a kö^ogben, ahol a proetitu&t&k ölnek, sajátos értékrend ala- 

?ш! ki, s a társadalom positiv orúiaozitései ideganafc maaárak aaá- 

rab«. .4 térMdtűom reális világa, as alkotó папка öröme, aktivitás- 

v* seritscM, ÓrseXni töltésű emberi kapcsolatok keresése nem ssere- 

pel ártáb^esdiakben, ól rl fölfogásukban. A esexüális kapcsolatot, os 

öiőmsserséat ösletnek tartják, a easel elsárják önmaguk előtt m in
dividuális áradni szenvedély átóléeéhes vsseté utat, д sémi kapcso

lat kölceőnöscóge értékrendjükben м több, adut eladó és vové köl
csönös kapcsolata, пмйуЪшх as emberi imiaánus Óraelaek elidegenedett 

foraát Öltenek,
A prostItúoióhOu hoaonlltható Ós elaSsorban a soriülőkorban jcl-

1
szabadosáig« ás ilyenfajta kapcsolatokból nem oaáamannak

élmények, csak tires eaeaeuáli® emlékek, s ea a továbbiakban nehesiti 

as igazi «mélái partner megtalálást, хжок a "ssttsoállc kiosápon- 

gáeok vagy gáШst&larJágok főleg a nemek közötti kapcsolat durváéi-
o

g-а ée siváraága miatt látosanck elitélandŐnek”«

ügyes fiatalok csoportjaiban a 

tokintik, csógyerűik érzéseik«* . a t£két értéktelen lényeknek tsfcUi-
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tik, о közükben értékéé tettnek csáuit a lányok becsapása,

aktusra való fondorlatos rábízásuk* A nőket csak anaytlien tekintik

gedhotőnek tartják a nerai enőosokot Is, mert 

lenállása csak látszólagos, s tulajdonkeppen örülnek Is as crSssak-

wAxfflk a lányok ól

nak*
m ilyen cinikus felfogás a sseraleomek járd tiszteletet tagadja aeg.

A kispolgári sssnlőlet astili, aoely a sserelaet pusstán temésseii 

vtezouyaak, sceaualitáanak tokinti* A személet kialakításában a

cserepet. Ka a fiatalok előtt áUandáaa est haacoűlyoasák, bogy a

ereim veasodelmes, mamik eile;iraakclőjaként negativa» fcös elednek

elkerülendő csapás.

A sserelea humánus áriákét tagadva a oaeaualitás felé fordulnak, to-

intiBdtá aébál fakadó neoné rmot is, a a cserelemei

is.

ennek ellenére «А пшек közötti viszony hunianisraueát és egészséges 

kölcsönösségét fokosad kellene, ebhez azonban szinte teljesen hiányos*

létesítése, s

task «^er-irangásága a sserelea fejlődésének gazdag lehetőségeit nyit-

csele a

a oaerjélyleég szántra, de a lehetőségek adg ma jelentik ásokja

aegvalósulását is* As egyenrangúság felé való törekvésben fontos ered-

tás. Aa utóbbi évticod okbon а ас ши álltáéra nevelés kérdései
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aitivuoa mllett tőián épp«® abban шхшяЪйЪаЛб el, Iiogy a aseaaá- 

lio felvilágosítás aellett

aimш 4a egyben erkölcsös, ha a need. atótisot tűi er.bori igényeket is 

feltételes, amelyek tűimtathak а osesuelitácon, amelyek csal; e te*» 

és a «sorolttá által elégíthették ki# Esért a szormSlic felvi-

t

kellet:® foglalkozni a szerelш tartaloának tudatosításéval, erkölcsi

születik a szerelőn»

képességével, ozenélyiaég© fejlődésének folyamatában sajátítja el 
azt# A szerel euró nevelés aktualitását bizonyltja, hogy a fejlett 

tá rsadalnakban a szerel era "Imazrsos, szinte szükségszerű jelenség,

a feliokozott érzelmi állapot kepes есше elemi, hogy>*

a bonyolult igényekkel, 
össze tudjon bajagolédri". /Goocle/11 

A szerelme puszta akarás hozza létre* ШШ segítséggel, 

rábeszéléssel non lehet szereled kapcsolatot teremteni* A szerel eu
re nevelés esést ш rejt magában korlátlan lehetőségeket* A nevelés

az érzelmek, fo

gékonyak a pozitív oaorvodélyek liánt* it szocialista huaanizmsaak 

társadalmi mixten ellentmndásósán érvényesülő gyakorlata sajátosan 

tükröződik az egyének raagánéleíében is, és eleve sikertelenségre 

Ítélt kísérlet lenne a táraadefcai szinten jelentkező problémákat a 

magánélet ssféiájábar. megoldási* Az ilyen kísérletek zilált péikap-

*

de igazi os ereimet sokas ей* a szocialista társadalom hátasai külön—
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bőreképpen éleintik

szűnnek seg, ш követik zugaimmá a társadalmi váltoaásokat •
A ségl megrögzött ssokások tudatos társaddal ráhatással is nehezen

ki a sserelon nélküli szexuális kapcsolatot, a humánus érsolnekkol 

ш párosuld nemi élőt lohe tőségét és valóságát, üe as «gyenren&S-

révén lőhet kiküszöbölni. Ш 

kell jutni a társadaliai föltételek megteremtésén tűi a meonálls 

f«& világosítóstél a sser«leu*e nevelésig. Positiv erkölcsi köve- 

télménnyé kell tenni a sserolnet, mert a asarelen nékülöshetetlen

a teljesebb, emberibb «»bérré váláshoz. A szereim felssabaditám*

*

as ér-*

a asubjaktivitást.12

I
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3.

к szexológiai vizsgálatok eredményei azt bizonyítják, hogy a 

"szerelem minden olyan tartó® viszonynak m alapja is, amely a he- 

teroeseasuális kapcsolata épül» elsősorban © házasságnak és a cso»

válik, a es dLesgedhst sties a teljes emberi válásihoz. A kapcsolat 

folyásán a szenvedély esBkkenhe!;« de soha ш szStahst о«в, hiánya 

komoly traiaaákhos vésőt".1

A Maas sági kapcsolat haroonikasa'gánalc fontos előfeltétele a

A no-párválasztás, a szerelni partner* a Msastáro megválasztó

velés folyamatában sajátítja el as egyén mindazokat az erkölcsi

normákat és sás elírásokat, amelyek a ^választáshoz oXengeöho-

tetlenek. A családban növekedés ssüksogsaorüen beprogramozza ss

emberekbe a hacyocáiíyokat, a szülék kapcsolata mintául szóljál rsror*» 

rrekeilc szántra. A tradicionális családokban a nmú. szerepre való 

neveléssel együtt a házassági«, és családi életre nevelés is igen 

erét élj os. A fiatalok későbbi életüket e nevelt etéa következtében 

a családi tradíciók szerint képzelik ol.

aég ад is alófordul, bár egyre ritkábban a házassági szerep

tradicionáll« felfogása, sdszexlat a házasság a i£ címére élet«, 

fontát jelent, a férfi szénára ennél sokkal kevesebbet, egyiköt fő

táxmdelmi szerepei kosul. Es az értékrend a pentuorkapcadatok И»

alakítására lényeges befolyást gyakorol. 3 felfojts szerint a part-

mindkét félMsaasá/jkőtéo, s шаек betartásit nemcsak a lény,
»
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családja Is elvárja a férfitől. Sa esetben a partneifcepcsolatok ke

resésének rendkívüli korlátokat dilit as, hogy a "partikéit el во* 

férfiakkal a lányok szülei ad« fölszínes kapcsolatok kialakítását 

is lehetetlenné tennék. Partlfcépes kapcsolatok esetén azonban a 

rendszeres kapcsolatot r&r a közvélemény elítélése nélkül lehetet

len megszakítani, a házasságkötés sár szinte kö t elesett sédként je- 

leruk шщ*

A fejlődés © téren Is gyorsára halod előre. As erkölcs én a 

Мзгесб аз or megváltozása mutatja, hogy a régi értékrendszer átélő* 

kuléban van, a nai fiatalok száradra a felnőtt társadalomba vaM be

illeszkedés a partnerkapcsolatok terén is egész sor áj követelmény

hez velő alkalasskodáirt igényel. Ha nár gyakori, hogy a cseléd 

követeli

leikre bizni a párválasztást. A lányok magatartása is sokkal 

badabbé vált', kapcsolataikat ш korlátoznák annyira adat régei:,

3 a megváltozott köxülnányek kfltoött, elsősorban or, urbanizáció ha

tására kapcsolataik nem la ellenőrizhetők olyan mértékben, ahogy 

korábban lehetséges volt.

egyenrargüeáí^n alapuld partnerkapcsolatok kialakitáeá-

a hagyoaáryos udvarlást, а fiataloknak m kell ssü-

A

liaáelé folyamatában sajátítja el aat# A párválasztásáéi többféle 

érteimben beessálhetürűc. Székesebb éxAnlmbmi Mmályen közös tevé

kenységbe» szükséges partiul kiválasztását jelenti, szükebb érteim

be egy ndsnemü partner kiválasztását, elsődlegesen azoKuálio-eroti

kus motívumok alapján. läsen belül is mag lohet különböztetni a 

relai és házassági párválasztást/ bár a kettő leggyakrabban

A párválasztás! szocializáció folyamta taal
«& JS <■% 0**&'•• 5*».» в* j**ít *1 -fr» jSF'?*- J*t‘4S* m •v3j«íiiÍ -yviíí4 я 4*váЗи0Ш1кУ1ШШ ц£ ОСШ OJLX4BL* w<JO->i&öOLiuA 2.^331- £кЗДЙЩШ* - 02ЯЦД& Ó& & jl üi-i .q u v
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társadalom partnerkapcsolatai nagyrészt ш vehetnie át krIt lka nél

kül, uoa felelnek raeg szocialista tártmdalmmk és a szocialista er

kölcs követ élményeinek*

A eertíülékorbon kesdőöik a fiataloknál a heteroszexuális 

orientáclé, melynek tolt oldala as érzéki és Intellektuális oldalak 

вд mindig párfcuzaaoaan íejlődnok. A férfiaknál a szozuálle vorjzel- 

zábiny évvel előbb Jelentkeznek, nint u szőreim, a nőknél a 

leggyakrabban egybeesik# A párválasztás folyamatában Id&önboéget 

tettünk szerelmi partner és házafltára kiválasztása között, 

azért is lényeges» mert elsősorban a lányoknál, de a fiúk nagy ró

zsáiéi is as t apósa t alkaté, bogár latira kapcsolataikba Maasságra 

törekszenek# A személyiségben Mintegy kétféle каре- solatprograa ala

kul ki: az egyik a szexuális partnerkapcsolat felszínesebb prograa-

kétf éleképpen a fiataloks könnyebben vállalják a szexuális kapcso

latot, lm úgy látják, косу nincs lehetőség tartés viszony kialakí

táséra, ellérkézé esetben tartózkodnak rövid ismeretség utáni nomt 

kapcsolattól.

szerepet kap# A vizsgálat adatai bizonyítják, 

bogy a férfiak néidoálja éc a nék férfiideálja között már nincsenek 

lényeges eltérések* A legfontosabb elvárások mindkét 

oegbisímtéeác, őszinteség, hasonló Ízlés és érti oklő déa, a 

retet# A vonal külső és áss intelligencia közül a nélc értékrendjében

intelligencia a fontosabb érték, de a férfiéit többsége iß est ré

szesítette olábybesa a vonaé külső ©Herébe»« A haoorM világnézet és
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hasonló é”fG>lfr'6a közöl а ítélt a hasonló világdbetot, a férfiak 

a haeorüé irde&léééat tartottdk tfeRteestthnéku A vlaegilatöb: adatai 

aaerlnt jobban érvényeotC. a hagyreányoe П*а1я5«г©1^твдош4йшвк mp» 

felold értékrend a iéstfiatotl a ritvíütoég ée Mciaosös vtffö«nyábe»# 

de többség értékrerd Jében a fattríütsé% m értékesebb, 'rérhobótm tár

sadalmi szinten egyr* Jobban beépül a iráivoltség* stet érték а aé- 

Ideálba* А Я0М1, le ieHemzff a bstgymányoe értékrend, értékesebb

nek tekintik a fárfiidoálban a rativelteései, istílat a Mzir.sGégot, 

mórt mai viszonyaink között iß Jelentésor. betolj.sclja e né társa* 

dalai státusát a férj magasabb iskolai végzettsége. özeikor tünkből 

lényeges még a* ir» hc\'.y as vmloműfzrf éo örfűérenáolő típusok

a ‘'szerény, lükclaeskodé* tejport tekintett© ér*helyett mindkét 

tékesebbnek.

А пешек Jénái*sstáai attitűdjében is kimtathető szociálist* 

értékrendünk alakulása, es tdeáltipuwkbar. hagytreirgroв és koresserö 

©1«швк öltésé arányé sajátos keveredése található поеИ

A pirwilaesstáflRál igen lényeges szempont ismerkedési Ishetésé- 

gek «Bélés körének biztosítása. A ml adatok szerint ez a ásd fia

talok esésére ©léggé szűkös, munkahelyi vagy iskolai közösségekre, 

tffM&ssexvwMtokra, családi» ssmsnédaágl kapcsolatokra és aég né

hány helyre korlátozódik, ahol többnyire azonos társadalmi környe

zetbe tartozék ismerkednek raeg, és leggyakrabban az föltétel© is 

a törté а kapcsolatnak. Az intim kapcsolatok randevtizás fcöfsbsr.. ©la

kúinak ki, mtmk leglényegesebb funkciója a szel ekeié, melynek so

rén a partnert szenbesltlfc ideáljukkal. A aasfeapltiát, rokononorvot 

motiválja többek között a partner helyzete, problémáim* fcase*ü6e5- 

m* ©ß intim szflkeérlftt kielégítősének média és más tényezők. Az ud- 

is lényeges szerepe те a párválasztásban, .Kirkpatrick
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szerint ebben a folyótban a felek eleinte igyekeznek legjobb tu

lajdonságaikat bomtatni, csajt! fokozatosan érnek el valédl szenélyi- 

aóztfk feltárására. "tó udvarlás tehát rejtőzködés ás $UMgmt«tás# 

egyás által játszott sz«горек klborfcskosá sorosat», з e szerepek 

niitá egyike egy-egy mogf ölelő cserepet illetve asorojraádosulást vált 

ki a partnernél. "**

как» leggyakrabban az eljegyzés aktusa vlasi újabb etádiuabiu Bé- 

gebben hásansági elköteles©ttcéget jelentett, юа furkciéja nédosult, 

inkább "а partnerek intim szereled кареsolaténak kifejezője, nyíl vá
ros ellCEV’eráoo"«^ A jegyességrek több funkoldja var.. Lehetővé teszi 

a család száméra a kapcsolat kiértékelését, továbbá etabillsálja, 

kizárálogosaá toosi a kapcsolatot. Ebbon a

dlk а Ше tervezget és. A jegye óság teteit a házassági kapcsolat

kötelezettség jellegének negoeUnáse a buiaánuoabb, őszintébb, tarfcé- 

sabb házassági kapcsolatok kiöl áld táoá bős járul kossá, sikertelen 

próbálkozás esetén jogi komplikációk és erkölcsi aü^uastaláo nél

kül felbonthatók* A tények azonban ttrsél Is árulkodnak, hogy a je*

nyújthat kellé biztooiiékot a vá

lasztás helyességére, a házasság tartásaidra, sikeres jegyeeeéget 

is követhet

alakit haté tártaimé és tartás házassági kapcsolat.

gyeosŐg vegy "piúbahéeaeaSs*

;» s
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A

altéit fosraája, s aa úgy látjuk, bogy nélkülöaheteilen a osonélylség 

teljes érettségéhez, továbbfejlődéséhes, mert «olyan feladatokat ál

lít a sseeoélylaég elé, aoit bel об átalakulás, változás nőikül aegva-
1éhei".7 A hásosoác eddig is a hurarmisálédáe irányáiglé alt ad

hol «dt előre, ha ©nentaondásoa feral bm is, ős továbbra Is 

ba kell fejlődnie, A hásasoác ЬштхйШЛйАságiak tartalmai «Olyan kap*

főrfi és nő

ilsány-

kösött, ewolyek tartősak, Ъдаоб-osolatok kialakulás

egyének sokoldalú fejlődését, ércei*
oi gazdagodásét, ...

és csakéletű belül

esxsálla kapcsolat, bár a básassúgban а ада! kapcsolatnak is nagy 

jelentősége ven, hissen a hásosség lútésssőnye olyasa viszonyt jelent 

férfi éc nő fcüsöit,

túl jogi fonaábon éo jogi oeskö-

anely a család jogi alapját képes!, A család és házasság vizsgálata

esért gyakorlatilag clválaoathatatlan egyaástől, A hásaosági каровое 

latok családi kapcsolatok Is, teljes család esetében a családi visao-

vagyoni helyset Mstositásái és utédok, a vagyon örököseinek létre-

Ijosáaát szolgálja, ősért a házassági kapcsolatokban nagyobb 

kopnak az érselaolc. :Ug korábba» éppen esést a párválaestée okozta a

ellenkezőleg* a párválasztás objektiv akadályailegtöbb
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nagymértékben csökkentek, ugyanekkor a hásaoaási kapcsolatban való 

ecyüttólóa leggyakrabban ш probléraanentos, A mi tároodalounliban

rétüvé tették, és nagyobb
összetettebbé vállal:, а nék neu érik be pusztán a hásastársi és anyó

séi is csökkentek* lüadesek hatására gyakran taláHcosusás: olyan né

zetekkel, melyek & mmeám hizaoeágot, & hássafiöig intézményét dá

csáié Л

inkább kielégíti a nemek és a Mllönbösé cenosrfoiék egymásnál

a

tartályét kell a mi táxmdalmi köret elnényekhos 

igasitari. Ások a j?ió Шкозй sok, amelyeket a nyugati erőségek álfox-
sr/üntetai,

radülnl irányzatai sugalltak a házasságok negrafezuéléaára, sóira

ügy tűnik esen tények alapdán, hogy a mi házassági főim

kell kialakulnia, aaely a szocialista Ыявшйтяш eredőé* 

nyelő alapszik* az értékrendnek oár a párválaaatásnál érvénye-

aeilmtáiosott keretek között történik, és a szülői elképzeléseknek
megfelelően alakul*.3 A párválasztás is

férfi és egy off 

valamilyen társaűalnt fém* elfftt óiról, hogy a tüváb-
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blakban együtt fognak élni, éо vállalják ogyaáв iaalnt, illetve ...

a ЗЗШ-

bea ásókat a köt elesett öleket, melyeket a társadalon szabályai. a
házas Méterek éléirnak*.10 A hAstaaai&ttiOtée után kezdődő házaaélet

eüaS ldf szakában más akkor is krisle következik be, ha kocssabb
a házasságkötést.jegyesség előzte

velejárója a hásaosác kmSt periédualnak, aaelynek sikeres lecáxá-
•lengedhetet len feltétele as egészséges és tárté s bátsaeaágsak*

abbéi következik, hogy a Msaafolok a 

házasai lekötés előtt több caopoxthos is tartoztak, ahol aorjiatáro- 

zott pociciékkal rendelkeztek, mély pozícióknak a házasságkötés 

után változatok kell, a$t bizonyos pozíciók teljes feladására is

A krízis

játszhatnak későbbi életükben a szülék, Írnátok, otb* továbbá a

ner.ái szülő adja* A szülék házassága tehát ekoratlcntű is az új kap- 

coolat nouelljéül szolgál*

A házasság a szocialista exkülcs elvei alapján állé értékrend

szere éppen a hacyootayos oodellek orós továbbélése utolja* A hé*
sasoás tartalmát as ©táborok erkölcsi tudata szabályossá, a a vál

tozás ütegének gyorsulását akkor váximtjuk, ha olyas: feltételeket 

tereltünk, "aaolyek belsőleg a stabil, a feleknek ©fíyenjogüsáfíot 

blztoeité, kiegyensülyonott házasságok és családok növekedéséhez,
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vészt a változékony és labilis értékrendnek tudhaté be. ..s érték

rendben keveredő imgy ományos és modem votáaok visgy&latánál azokat 

igyekszünk kiemelni, amelyek a szocialista humanizmus erkölcsi el

véhez kapcsolhatók. Á zúg*, elemek közül még jelentős mértékben el

térj odt a házasság zártságra vonatkozó felfogl»* nolyben a házas

felek кареsol&t&ikbeua a kizárélagoscágra törekszenek, s akik a há

zasságkötés előtti kapcsolatok sokrétűségét helyeselték, ások kö

zül is csak icon kevés számban tartják тщт^&#Мтй& a házasság

ban a korábbi közösségi kapcsolatok ferrmaimlásdt. Ae új értékrend

nek megfelelő mi a házasságoknak nyitottabbá káli válriok, a hásao-

téroaksak lehetőséget kell biztositemiok agyute számára, hogy Ma

is mogbeocéibeaeék. A külső kapcsolatok továbbélése ugyanakkor őst

is feltételest, hogy az új értékrend központjába a hézastéreek egy

más iránti elkötelezettsége és felelőssége kerüljön, mert es felel 

ne.: leginkább as egyéni és társadalmi szükségletstock ©gyanánt* A 

házasság korai szakaszára vonatkozó tartatások azt állapították Mg, 

hogy a házasfelek értékkiemrchlájábaa a szeret etet és őszinte ba

ráti kapcsolatot magasra helyezik, "Alapvetően fontos, hogy a há

zas társakat érzelmi kötődés fűzze össze, és minden tekintetben társ

sai legyenek egymásnak. A férj a feleség bizalmasa legyen, akivel

logbonaőbb érzéseit és legrejtettebb gondolatait is megoszthassa.

Щ& ágy érezzük, hogy a "háaaetáre" kifejezésben éppen «а a gondolat 

fejeződik ki.”12 az értékrendszerben hasoriéfcéppea fontos helyet foga

tott ságát te hátráltatják a múlt hagyuaalupd* a szülői modellből 

<36 felfoms. Ilyenek pl.* hogy a szerető felesé:: nos vitatkozik a
V'

férjével, vagy a férj részéről, hogy a féleség ©gyet non értését |
v -34 «? / ,V4 .л/7

•
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tekinti* adatba felesége easel őst fejezné ki, iiogy már non

snsaágokben is aegtalálhaték* e esek kösött 3elöntés ások ssám,
melyek elleatanadanaic as egyenlff kapcsolat eseményének.

note hiánya eredmény esi. Sertés lehet olyar: házasság is, amely
ben a Msastársak neu igénylik a teljes nyíltSágot, a kölcsönös

köslékeryaégot, sSt éppen a visszafogott konmmdkácié követkeaté- 

elégedettok lehetnek* As ilyen értékrend «sortban a

Д egálé bb egyik fél ztolxfi/ megvan es as Igény, hogy a hásoa-

csönösen bevonják egyndßb élettik eseményeik*. Ha 

lsen, feltétlenül egyre kisebb less as egyesi® társasága afcossta ki- 

eléíjülés is. A Mzaertáretél kapott megeiésztéзек, Matatások a ód

áik fél értékét bizonyítják. lía a parfcnarek érdeklődése c

igény oeök-

isolálédás elfogadása lehet.» vagy
Báxnilyik eset Icöretkessen is bo, a kapcsolat gyengülését erodmé-
nycsi, nőit elszigeteli egynástél a hásastársakat, a a házastársiak 

©íynásaél kialakított képe nem felel meg a valóságnak.

As új típusú házas cd,3 alapvető J ellegaet ességeit as alábbiakban 

kísérelhetjük meg összefoglalni i az őrseinek, vélemények és as 

piréciék állandó szűrés nélküli közlése, a 

sokoldalú kösöo érdeklődén, közös tervezés és együttes tevékenyeié# 

A házasság socialist a éi^éládexai-cbiááának kinurkáláaában Ко. 

tonáné ár. Soltéss Márta eserlnt as alábbi két dolcjot kell hangsai-
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lyosrlt "ÄS ogyik* a isásti szeretet, a saját nyesnek

bérré formálásénak csáp perspektívája nemcsak a közösség érdokét, 

s ermél fosva elsédlegesoégét jeleníti bor 

tált ságival, önzésével aaember., hanen ©legalább olyan humánus ér

ték Is# A másik: a ss erei ni partner vonóerejében 

jelentésebbel aa enbori értékek* esek Utat jelentés helyet foglal 

el a remi szerep helyes felfogása, tehát a család, mlcder.ekolétt a 

gyesetek Iránti elkötelezett sár.'

tás ás йк Új stabil értékrend kialakítása, s a noí^alésitésukhos 

elengedhetetlen társadalmi feltételek megteremtése sürgeti feladat, 

mert a házasságban töltött idé mértékével egyenes arányban csökke

nd tendenciát mutatnak a felmérés adatai szerint a házasság tazw

talrd. elemei* Csökken 

arra, hogy jobb lett volna пои férjhez menni, csökken esőknek a há-

anelyeket «nagyon boldognak" tartottak, vala-sassá goknak a

mint azoknak, amelyekben a házasság legfontosabb kellékének "a

reimet és or eret etet" tartják* 9 éves terminus után jelentésen esök-

nkiknek nagy örömet okos a bájtom azoknak a feleségeknek a

saséiotttfc, s fokozatosan esőteken a nemi élet gyaScorinága*1'

A házassági kapcsolatok fejlődésének iránya válhatóar. reá 

BOSla házasság megszűnését hassa, hanem 

Fejlőié tárcádalmunk erkölcsi rendszere mindig no/dcövoteli majd a 

férfi és né együttélésének határozott és tartás formáit, s erre ed

digi ismeret elak alapján legalkalmsabb a aohogára form, rokozato-

segseabja a hásastársaknak egymással szénben támasztliaté követelmé

nyeit, s ugyanakkor a társadolon elválásait le a Msastársakkal
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esetiben* А házasságra lépők célja továbbra le «a tartalmas, berső-

©gyüttélés, a nmi szükségletok kieléfíAtéso, a család-.
alapítás és gyermeknevelés”15 marad. А ЫшШШ. fejlődés magasabb

Sokén & básoasáe Edadeafift© Gazdasági eallaiagjátél megtisztítva egy-

Á

farfeés kapcsolat jsllooéből kövotkesik, hogy a htesMraak életük

válaestják ol hásao-

• A

s® feltét el esi aírnak vis salátát is, bogy a hásastársafc hogyan vé

lekednek saját Maasaégukiél* Kivel oinfteald. msckatároaott elvágá

sokkal lép a bésaoaágba, "kesdottől fogva Önkéntelenül figyeli,

korábbi eüképs©léseinek, miben

értékelésre készteti*«•0TTO

boldoceága aagyrésst a család boldogságát vagy boldogtalanságét is 

jelenti, a család laüküdésének vale^ienríyi jellegzetes voná 

filíX'ésbeíi áll a báaastáreak kapcsolatával*

Házassági és családi kérdésekben a Msaatársok általában közö

sen döntenek, ez elengedhetetlen feltét ole a tartás együttélésnek*

A döntések azonban mindkét fél véleményétől fü@ даек, s a felek vé

leményének alakulását a házastársi viszonyok alakulásai nagyrészt 

behatárolják* A оо-'ядбд tósosaégi kapcsolatokba:! a felok felelőssé

ge jé vei nagyobb, at&t a ssonüad viszony esetében, asélesobbkörü
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felkéaamtoégre, m®0ЪЪ Ш érettségre, о bfifeöe аогЛ eggUbH*

.Jnv J Лк_4«д, yt--, , > v -u mW .«■л»»**- jfT.w.*. w *w fff ^iK ÁU4. i Л Ü: «-у. iw -л, iTn i ■tfgi -iMtm itazereieu csak осу tanyós© a kapcsolat: готзайящаашц о а nagy

a csereiben kiviül tényezők ке- 

хЩдек előtérbe. А Mzassdg a realitás mt4xtj% cliol а 

raegastteés© utál-' a szeretétből fakad a kölcsönös alkalraacka^s, 

egynás kölcsönös tiostoletben tártál

erei

séggel гвайЛ1с«шмЙс, ás saját ooenélyiségiiket a házasságkötés után

1 a

a házasságban konfliktus-lehetőségek, e Мвоеуоэ teamet okén nég
szélesedik is a konfliktusok köre, Mr raegolctásuk egyre huiaámsabb

formákat Ölthet.
A házassági konfliktusok teljes skáláját itt tekinthetjük

lönboégek, amelyeket a hásastársak értékei, rontsál, céljai ás a

. A koníltk-

»

célok, noroák torén feunállé nézetkülBnbeégekbŐl fakadnak. A Jconf- 

t árthatjuk ntnácm eset bon a házasság gyaagitő ténye-liktu sokat
Bőjének. Varnak konstruktiv konfliktusok, Melyekben m*ggsi$m4mel

lé véloadHykülönboécet raegssüutetni. A házassági konfliktusok kö-

ia Yssetnek.a

liktuookban a felek neu toleránsak os ellenvéloaéuyekkel szeriben,
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rekedni, see MUá kell a konillktueokat, bcnea vitában kell tiss- 

Uasl os öltőid álláspontokat. A viták oox&r. a Mesetáráéi: olyai év

it.

elő. Különösen jelentősök a konfliktus negeldások r.*5 : jói a házasság 

basdeti ©kakaósában, mert a megoldási o5d általában állandósul. A 

kásássá gl konfliktusok megolMsábaa jelentős sserepe van as alkal-

jelenthet önfeladást, de jelenti a hésastárook
ki-

sár ja, ha» кЩ-сойгАЗзок faltáteleai egymást, dialektikus kapcsolat-

ookkal inkább ©cysásra utaltok mint koiábbaa, ennek következ

tében a

a

aődott аде. Ш a bánásaiéi kapcsolatokban a szocialista erkölcs áj 

ártákrendasere alapján új értelmet kap a hüodg ás hűtlenség f egeim.

A дадаММз hűtlenség «Ir csupán kifejeződés© a házastársi hüoás aeg-

• A hűtlenség «Ш0|Ыт fOíitalja a kösöo célkitüsésoktől, d8a-
tóoekiől, föladatoktól való elfordulást, a hásesfél törekvéseinek fi»

együtt jásó

őrseiül elhiaegUláet, ninek következménye házescdgon kívüli partner 

keresése. kétségtelen, bogy ok áilogorkblco osinvoralán még elég ősé-
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■

A hagyományos értékrend oserint a közvélemény eitérően ítéli тс 

a £érj ás felesás Mtleacégdt, de as egyenjogáaág egyre erőteljesebb

érvényesülés© ©non a tármi is közelit! a különböző восМ magatartá

sáraк áriái:olását*

A hűség és hűtlenség megítélésének kérdésébe« feltétlenül vizs

gálni kell azt, hegy mi tekinthető e sikeres házasság kvitézlunfaak«

’ЭВЪЬ tényező együttes hatásaként raoMh&té egy házasság sikeresnek,

melyek között egyike a legfontosabbaknak az érMfltexi kapcsolat. Sár

геи elegendő, de a kölcsönös szerelterméseet illetve

retet nélkül a házastársi hűség nea képzelhető el* A hűtlenség meg-
...

jelenése» minden esetben as együttélés föl uepüLá sárnak kezdete, vég

Akadályává vilik a jé, harmonikus, boldog együttélésének* A sikeres

házas Ságoknak feltétele as anyagi körülmények normális alakulása is. 

Az anyagi körülményekhez soroljuk a lakásfeltételeket is, mert a 

rossz lekáQkttxfEüsények is gyakran a házasság sikertelenségéhez

utolsá

élést könnyítik meg, 

hozzá járulnak.
A házastársi hűség és hűtlenség problémakörének nagy jelöntősé- 

go abbéi is fakad, hogy "nohés szellemi közösséget vállalni, b&rát- 

eűgot, közös érdeklődést várni, ha a felek egyike harmadik személy

iránt érdeklődik».13 л hűtlenség legfőbb okai között elsőként említ

hetjük a hásaötároak közötti kielégítő kapcsolat hiányát* Ha a kap
csolat viszonylag harmonikus formája megbomlik, oz aér egyben az 

együttélés válságát is jelzi. A .másik fő ok a hűtlenségek esetében

*
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Utk n*g — a féltékenybe» «и± tipikusan a házassá^oz kapcsolódé

. mönb-а

beet kall t

nuló féltékenység között* А csereiedben a féltékenység le#№a»imigáltabb

fontáé ja jelenik пес, ак& inkább féltésnek tekinthető. В tóidéit et bon a 

féltékenység on attól való féléién, hogy a másik olyat t » miáltal

néltatlaanft válik szerelőére, vagy násák megfosztják Ót a kívánt

bar csőreimétől* As Ily on féltékenység természetes érsás, és épper.

int© össtUtoöeea negyei eb érzését* féltékeny-

állati, nini a iu-

jőzanul ellenőrizze a

ségét erkölcsi érettsége aogldilünböz tet 1 atüá 

lajdonort féltékenységtói« A tulajaonoei féltékenység a féltékenység

dón megjelenéséhez kapcsolódik. A féltékenységet a birtoklás vágya

temeli ki« A személyi kapcsolatokban 

kapcsolat tartalmát Ш kormnikáciék, interakciók tokint ötében ki«» 

záxólasos jogot foaasll partnerére, félti e kizárólagos viszonyt, és 

negativ érzelnl töltéssel riS&tl adtodon olyan jolzősre, amely arra 

utal, bogy a partner raáesel is hasonló jellegű kapcsolatra léphet*.21 

• Sei nagy or társadelmnk közfelfogásában már elitólenuonok tekintik 

a házasságit nint birtoklási fonnát, de a raatrrfmlajáo» megszűnése

onolyok ha ritkábban io, lohotócéget 

aus negnyilvárxtlásainak, s azok ©abort©len kifejeződésének* A kölcsö

nös birtoklást oeg kell különböztetni a házastársak közötti intizd.-

io többryire

a

tás kizárólagosságától* Az intinttáa kérdésében née

s ezt az
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orfcölceön kivin. a jog, a vallás, as oktatás, tékát a társadalom

szervesett intósoónyoi is« Kenek hatásaként oa is jelentős sserepot

játesik a hásasságt kapcsol at okban a féltékenység, ''hissen a sóle

téit, vagy a iéneleatél reitégé fél шдабогйб óéban a társadalom 

együttérzésével odraikat"«22

mgoeáínése csak esen intézmény megszűnésével érhet« ol? А kooaunáfc

ellenében, hogy a két ember közötti kizárólagos kapcsolat a 

lyioég beszUrkUlÓGéhes vezet« A kapcsodat rutinszerűvé vélik, mely-

&

elő» A caoporthásasság őssel csőmben «kedvosébb foltói öleket teremt 

as cgyüttelék kösötti, féltékenységtől és birtoklási törekvéstől 

mentes, őssinto nyitott kapcsolatokra, valamint 

kitárulkosáSára ós S3№á2yiaégének tolles kibont akoaáeám, aint a 

kót személy kösötti házasság”.23

A gyakorlat azonban azt is bizonyltja, hogy a több asoosllyel kia

lakított intim kapcsolat ©s

lehetőséget térért, mert a több laza kapcsolat közül egyik 

lile nélkülözhet étiemé, igy 

Ш is egyik oka, hogy t

vá-

füzött reményeket« 

nem terjedt ol« A házasság nópsso- 

rtlaóse a bizonyítéka annak, hogy az emberiség többsége számára to- 

elfogadott fontja aß együttéléséé párkopcaolatok-

tölti be a

vábbra is

A smsoeáa hSaaenSe nyitottságinak továbbfejlődése ellentétes ha
tásokat hős lót те« Bgyfeiei a nyitott cég oJáig fejlődhet, hogy a hé-
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lie kapcsolathak, з ©ásol negssűnik aiedsa ok a féltékenységre, laort 

as érzelmi kapcsolat lasuláea következtében sen éresnek csalódást, 

ha partmxttfcet máshoz is »és ékelni oaálalc fttaik. A osalé ‘ás lé

nyege ugyanis was a feliaaeréa, hogy ш kapjuk meg a partneatfl ast, 

«salt vágtunk tél#*,24 Аз egymás Isanti IdLtárolkosáu csökkenése a fél

éit erjedését'el a háaasrfeáseak «а» egymásba fenédé köaös fejlédé» le* 

botésötétéi esnek ela.
éraelai kapcsolat lehet, amelynek alapja a barátság, 

lie kapcsolat, a ssasuális vonzóié, tnriUnlxA a caslódfcemtaxtáe és 

otthont oz-ontés képessége, ás ilyen házasságban a Miség as együttélés

m A Jövé hás»Mágli»k "egyik variánsa аз olyan
intellektuó-

36

tártaiméval olyan koncepció* vetít elénk, aaeüy megfelel egy humánná 

társadalom emberi leérteinek. Linden** satro о form továbbélése 

tén a hűség, hűtlenség, féltékeny зёс és nás МшШфт elé forduld 

jelenségekből fakadd hftsasalgi konfliktusok megölfásának médiai ©ty

re ЬшйшваЬЪ fcmaÜcat öltenek a htaasMoon belül, s ha a házassági 

vissoay annyim Mnesanftstt a falak között, hogy a kapcsolat stmW 

képpen

Msasségboaaléet

dig a konkrét esetek visagálatára Ш1 törckoLriínk.

állítható helyre, a szocialista orktfloc iRM&issuaa a

Mr a Válások mefitéléaében Мз>tekinti

A házassági konfliktusok megoldásának egyetlen média lehetségec, 
ая ellentétek megszüntetése a házasságon bőiül. A kapcsolat meOáaá- 

nak eredményeként «sósban oltfordulnak olyan esetek is, amelyekben
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т&т a Ijácasaági kapcsolat visszaállításának bd natty «n formája le* 

hét etlanuf válik. Шекйек а Iwqpeeelaíoizaak а тШ.жкбррйгй. tmmtaa*

a hásaatércssk ölet át nohestti aee« vagy teszi lehetőt!ónná,

társadalmi kihatásai is Rontások. A oaooialiöta ©rtcSlcs mm titei 

a kópoutaiást*

válást есябгЬеЪМт ш Ítéli @1. Bizonyos esetokbea, stet egyeilm 

megoldást «tikelgeflnek tartja, ás új szocialista úitúkrenű kialaku- 

Mait figyelhetjük meg a válások megítélésének váltooáalbaa. A Wfet. 
társadalom valláoerköloae isteni elvekre hivatkozva a házasság tala-

a

a legfőbb összekötő kapocs a aeoSnttílejdor- volt, о erkölcs és
a «

A házassági forma új táreadelmnkban a régi tártál porcai ш tart- 

hatő form, о ha a hizaetáreofc as új társadalmi elválásoknak mosfolo- 

lő tartolonn&L

következtében. boldogtalmi leas. AS

tok. A házasság földi intézmény, felbonthat*. A válás as elvieelhe-

#

házasfelet a túsik hatalaeefcodásá vol, ©^szakosai óival szemben. Lo- 

Síotővú teszi, hogy oegasöntesee bármelyik házasfél leigSzázét, el-

csocieűLlstc ozkölcs tmsái esérint csak Ilyen oeetekben lehet exfcül-

, esélyek je-CSÖS. A

Sás és család őrt ékeinek éegmdálását jelenti as a esonüőlet* шйуЪеас
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a felek nár eleve a válás Gondolatára építik jövendő közSo életü

ket» Зв a felfogás a régi társadalom önzésének szellemét kossá
a t

kedási készség elutasítását foglalja raaelbaa#

lapjainkban nálunk a válások száma ncgymértékber. megnövekedott, 

•®rö növekedésből azonban nem vonhatunk le olyan követkosto-A

nyolult viszonyrendszerével« A válások számából пси kövotkestotho- 

tíink a rossz házasságok számának növekedésére, mert a statisztikák

két megemlítve is leszűrhetjük azt, hogy m már а nők a házasságban 

egyenrangú kapcsolatot akarnak, etess nem érhető ©1, a házasság 

fenntartását árt einet lennek tartják* -szol természet 

nézhetjük ál az összes válások jogosságát* As urbanizáció, a rők 

munkába állása, a társadalom szerkezeti átalakulása, a tulajdOMVi-

io-

előtérbe kerülése, s nem utolsó sorban
ereget játszhatnak Írül ön, vagy több ok együttes fennállásával a

akceleiáciő le jelentés

gSlatunk szempontjából elsődleges szerepet nem Is az okok vizsgál

a válások erkölcsi megítélése* 

érint a válás jogi ós erkölcsi megítélése között 

©lég nagy eltérések vannak. A jogi szempontból indokolt válás erkül-

ta játssza,

Véleményünk

esi szempontból ellenezhető lehet, vagy fordítva, IШ még gyakran t
Iá lkozhatunk olyan esetekkel, molyokét a jog és erkölcs ellentmondó

an értékel, s esek egy részében a jog, más részében pedig m erkölcs
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raaraestalhaté el. Példák оigésc sorét hozhatnék föl. /А jog pl.: 

elégségesnek tartja a válás Indokolását, e jogosan okkor, ha e

vélemény ilyenkor inkább a férj oldaléra áll, о a "liálátlan" fe

leséget Ítéli el. Yagy: bosssű hásasévok utáni válás ©setén a

áladén esetben tartják jogosaiéi:. Vagy a váláshoo olécaégee a ko- 

söa oecegyeaéa. Zár es a oegoldás tűnik © leghupémoabb eljáréo-

io képesek lennének kösöa álláspontra jutni«/

A
nert © legtöbb esetben nem csupán hánasságboalást,

lést is jelent. A coaládboeüáa aér n© puastán bét caber saját to

vábbi sorsának eldöntése, honéra © gyermekek további élőt ősál ia 

határosul kell. A megromlott hásasságok felbontá

kapcsolatot, s a ssülék a válás után roacaek

lyásolják. A

daliét© huoa*-

•dsauc legfőbb követ ©laénye váláeok esetében ac, hogy a csülök hfi- 

ааая&сХ kapcsolatának aegeaftoé*# ne tegye ellenséggé as apát és

telaőny, hogy © válás után a csülök «abort aéűon vlaconyulja:.ak 

egyoáalwMs, hogy a gyermekeik életében bokövetkesett törést a lehe

tő legkisebb mértékűvé tegyék.
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as a osetalőlet, hogy а gyermekeket anyánál kell elhelyezni. A

részében as anya hibái idézték ©16 a házasság fölbomlását, s nog 

esetben Is Őrá bizaák a gyermekek nevelését. As anyaoserop ha

ért ékrend lassú változását mutatja as a tény, hogy egyre több ©sót- 

ben születnek olyan Ítéletek, esélyek szükség esetén as anyát el*

a
apák társadalmi szerepe is megfelelő értékelést kap*

erop fontosságának tu-
áhhos, hogy

repot vállalnak, mint a megelőző társadalmi róniszerekben.
A Msasságf elbontás a házasfeleket 1« nagyon súlyosan érinti.

itása non oldja meg egyik fél gondjaitte anyagi javak
A gyermekét egyedül novelŐ szülő jövedelme a gyermektartással egyBtt

sotő szülő pedig lakásgondjait nehezen tudja rendezni, «ayagttag
még súlyosabb helyzetbe kerül, s táretalanaága következtében noxú-
Xxw^- xs ай шэдгасх i-xixataooi: noxiect
Ms cályos konfliktusokat okoz az elváltak életében. A közvélemény

ben pedig még mindig nagyon sok előítélet kapcsolódik az elváltak 

megítéléséhez. Az elvált férfit rom tartják megbízhatónak, as elvált 

nőket a férfiak "könnyű prédának" tekintik.

vő gyermekek tossz tapasztalatainak következtében nálunk is tapass- 

talkaté a házasulási kedv csökkenése, a a házasságon kivüli каре00- 

latok terjedése. As élettársi viszonyok, házasságon kivüli ogyütiélé-
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latok, s rjégie a szocialista erkölcs és jog egyaránt a házassági 
kapcsolatok továbbélése nellett foglal állást. Ennek :ör.té okait 
abban látjuk, hogy ©и int dzooryositott kapcsolatot a véglegesség 

igényével hozzák létre a fölök, óig a házasságom kívüli kapcsola
tokra 3ellátásé as a sokszor ki nen nondott a&aalálet, hogy a jogi
lag

hatunk olyan formát, taaely radar létrejöttei»? elutasítja a végleges-

is Ítélhetjük el, ráért a

korlatban

As élettársi kapcsolatok пега egységes, erkölcsi megítélését jogi 

szabályozd öcsit következetlensége is őrésiti. Jogrend szőrünk ogyfo-

Eáafelél Ы-

ösvegyi nyugdíjasok, otb./* aok esetben az élettársi kapcsolatba!

Jálio kényes©altékr.éi 

A házasság raai értékelésünk szerint а копршЛагхлсЬшг is feramared*

A házasság felbontásának jogi formáira a megváltozott anyagi közüi-

, s a válás sokkol ^yazoiüblíé válik,

rá. i оjlettobb táreadaloabaa szükségtelen 

lesz a válást szigoré feltételekhez kötni, nert a fejlettebb orköl- 

csioéggel rendelkezők sokkal iiMbb £ el oiő ősé.; ;í ölj сзоп fogják össze

kötni életüket, s ünraaguk tánasstanek mjd sokkal magasabb követel- 

nényeket őrmezük elé. A társadalom további humaniaálédása olyan ten

denciát hoz, amelyben egyre nagyobb loh©tőségei tárulnak fel a külön- 

tartéö együttélésének, és egyre kevesebb esetben 1 

a kapcsolatok falbontására, válásra.

1'
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ember élotében* szocialista táreadtibnuBiebaa is alap-Á caalád

vetg köz'ösoéc, bázis, amely ав egyén és társadalom számára egyaránt

nélkíilöaímtétien feladatokat lát el, ahol ав egyének között a legben- 

sásétíooebb őrs eled kapcsolatok alakulhatnak ki, lapjainkban a esak- 

izodalomban gyakran olvasunk a család válaájirŐl, amit annak tulaj

donítanak eleősorben, hogy az emberi ölet nagy változásai ssükoég- 

szerűen sodox'ják a hagyományos aecüádforBlit a megszűnés irányába, a 

a családi életnek, kapcsolatoknak új foaaaát kell adni# A modem tár

sadalom hatásai megfi^elhetők & család belső jelenségeinek, 

oainak, roxnélauMk átalakulásában. rjásfelől a társadalmi folyamtok 

megváltoztatták a család társadalomban elfoglalt helyét, a

felelően megváltoztak a család és társadalom funkcionális kapcsola

tai is# á család a mai kapitalista és szocialista társadalmakban 

egyaránt változik, do nem egyforma mértékben és ада azonos irányban# 

Az olyan általános tényezők, mint az olvsllástalanoaáa, 

oág májasabb szintje, vagy a tttfioMryoe-teehaiJmi forradalom, az ipa

rosodás mindkét táreadaUai ачвйавевЪев haté tényezők# Д szocialista 

tái’sadaloDbaa, s Így sálunk is a szocialista viszonyok kialakulása, 

a mezőgazdaság átszervezése, a szocialista élatnőd alakuld 

dato© táreadalaaforadlé törekvések aincl hozzá járulnak a család ala

kúié álhoz. A fejlődés na sen ellentaondáoos, mert a czocializme épí

tésében eltelt néhány évtized alatt az általános foglalkoztatottság 

következtében & hagywáryea falusi mgycsaládtől gyox'S fejlődés veoo-

izkolázott-

, a tu-

tett a ki sósaiéi általánossá válásáig, s a szocialista családmodell;;
V^0 fv

egyre határozottabb körvonölaaédáoálg#
'W
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zSűée Tolt, a saját tulajdonú földterületek taegnüvolécének szükség
lete, 0 a föld elaprésédá altéi valé félelem tartotta össze őst a 

oualádnodellt. sbMl a S$ ftmkeiébél következően a családi viszonyok 

аю lehettek dsaOtomtlkuoak. Á családfő овеет döntő volt, tosTseléei, 

elosztási ős egyéb családi tovékenyoégfossaák alakításába». A hagyo

mányokat a családok továbbadták egymásnak, о még & társadalmi felté-

a

megszabott viszonyok éxnrényesültel: обе ekkor Is, ha a családtagok
közül esetleg többen Is as iparban dolgoztak. A családban ás a fa-

abbél is követ

kezett, hogy a kölcsönös segítsde a szolgáltatások fejletlensége kö
vetkeztében nélkülözhetetlen volt a családi közösségek számán».

A ki se Dalát! ban a családi köteléken kívül végzett 
si a család atndon tagját. Bs a tény a családot nyitottabbá tette

jollon-

a társadalmi hatások szánéi», de ugyanakkor öoszstarté erője is
ősökként, labilisabb lett. A bisccaládban bár m feihalxaosott anya

öl javak Is jelentettek biaonyoo mértékig kötő erőt, a legfontosabb 

szerepet az érzelmi kapcsolatok töltik be, melyek nogozünése a csa

ládi kötelék változásait, a család felbomlását okozzák.
családok életmódját, tart almát tekintve sokszínűek, kap-A

csőlátóikban, szokásaikban nemcsak a líraiadé hagyeeaáaysk, hmm a

teljesen az új, szocialista esaMctaodoll. A családi kötelékek lazu

lása, bomlása, a hagyományos család struktúra lísgatsíjtóga éo rés té

nyezők ie fontos feladattá teszik, hogy ® társadalom intézményei és 

szervezetei többet foglalkozzál лк 0 kérdéssel, a változtatás irányát
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A szocialista családmodell kialakulásában m taár azonban felfedez

hetünk: olyan új vonásokat, amelyek a bumanif áo-kollekti vi táa elvé

nek érvényesülésére Hajtatnak* Az új vonások között kiemeljük, hogy 

a fiatalok párválasztásában az érdekeltek, ran a család játsza a 

í'S szerepet* A pérválaostáraál йа a esaládalapitásaél az i*ny®fíi~va>- 

győzi szempontok egyre kevesebb szerepet kopnak, sőt дд/вЛаят ásásai

ra ölhanyaoslják ennek vizsgálatát, 

oégos minimál!» gazdasági megalapozásod sok törődnek* A párválasz

tásban mindinkább a közös érdeklődés éc világaésot, egymás hivatá

sának és életcéljának elfogadása játszik aßerepot* {továbbá* a

a családalapításhoz szük-

láöi viszonyok demokratikusábbé váltak, bár vág fellelhetők a kettős

»

közösségekre is kiterjesztheti negativ hatását* :.lnű-sitja,

inkább megjelenik a családon belüli célszerű aamlmraegoaztás, a szülék

együtt nevelik gyojraokeikot, a családtagok alakítják ogyrást, c a 

család közös föladatait közösei; tervezik és végzik cl* Az új érté-

folyomat,kök fokozatosan terjodnok el* A család átalakulá

olyan családok, amelyek a hagyományos eárt élotadüot folytatják, a

. 8

támasztott igényeknek* A nyitottabbá változtatás
teszi lehetővé, hogy о csaLá-

Celvel

tos feladataink közé tartozik, mert 
dók minden új iránt fogékony, igazi, buoázsis közösségokké válhassanak*

funkciéiaaк betöltésében, korábbi lényeges fimkciéit & társadalom le

ve azokat a fürkciékat erősíthesse, amely el; a család it
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történelmi Шszakra szükségessé tooaik. A 5öv«

családja a nyílt család lehet, melyben a családi kohésié nem je

lenti a társadalomiéi valé elzárkózást, a befelé fordulást, hanem 

a személyiségek fejlődését dgy liánéitja, hogy a nagyobb közössé

gek hunátrueabb vonásait enSsitve egyre deaokratikusabbá váljék, s 

a közösségek légkörét io bensőségesebbé teszi. Ha is ac^'figyelh©- 

ték ások as erkölcsi tulajdonságok, amelyek a család továbbfejlő

dését elősegítik. Ilyenok« a megbishatéaág, megértés, türclom, oá-

törelcvéselnek elismerése, a rtfsik cserepébe valé beleélés ké

pessége, aegitékéacség, felelésed-érzet, áldozatvállalás készsége, 

kapcsol at toretaté házasság, nyíltság, éssslut eoég. as érzelmek

értékítélet igény essége. A családi viszonyok 

és a társadalmi viszonyok humanizáld ása között dio- 

lektikuo kapcsolat áll fenn* A társadalmi viszonyok huraaxiisálédása 

áj lehetőségeket biztosit a családi viszonyok fejlődéséhez, a bs*

□üiiusabb családi viszonyok pedig a társadalom nagy csoportjainak

humanieálédását segítik elé. A család szerepe nem szűkíthető puss-

a jövében is, humánusra egyaránt elengedhetet lenül fontos

funkcióinak olétérbe köpésével kossá járni a társadalom egészének

isiista életmód fejlédésé-humanizálóéáaáhos, amely folyamat a

válik egyre teljesebbé*vei

A család romájának változása, a patriarchális nagycsalád áta

lakulása nukleáris családdá a formváltozás mellett tartalmi aőáosu-

csaléd olétt állé legfontosabb feladat, hogylást is jelent. A
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tanainak intim közösséget biatoaitior. Aa érselai élet elmélyülé

sének lehetőségei a társadalmi csoportok közül leginkább a család

ban adott* A család est a biztonságot nyújtó funkcióját csak akkor 

képes bosszú távon ellátni, ha a családtagok viasooafát a bizalom, 

őszinteség-, közlékenység 3 oil áriái* Ennek megvalé aulá sálion át kell 

alakulnia a család tagjai közötti viszonynak, e ozülő-eyestaek éo 

гдаюойидоижй: közötti kapcsolatnak egyaránt*

sás kolloktivisáláeáifí furfcoioiráltak — a család 

sági közösséget jelentett, a hézaatáraak kapcsolata alapvétőé; oud- 

katársi viszony volt, Süsükét fél ellátta a гашйевмдоЯяДОоЬб! faka- 

dé föladatát* A család inkájának rrehesebb részét — a család *шу*-

© feladat ellátására elkalaassiak tűnjön, erősnek, aagebistosusk

aaüksée© voltkellett lennie* Hogy est & látszatot

a családban tekintéllyel rend elkesott, státusé bél adódóan a társa- 

dalol liortaák bizonyos családi döntések jovját szánéra biztosították.

A há sas társak viszonya a családon belül asssiraetrlkus volt, lobotet-

nyilvánlt-

hatta oog őszintén érzelmeit, a férj pedig oí^élyoit suta mondhatta 

el, oert es pozíciója gyea^&éeét idézte volna elő. A szocialista 

társadalom megváltozott viszonyai egyre inkább lobetetleuná teszik 

a tekintélyelvű liánastároi kapcsolatokat* Eeroéusotosen a társadal- 

nl váltósésok szüntetik

felelnek meg* A családi szocializáció új
ratermelheti a hagyomány*« mankamegosztást, a easel együtt más, no
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те több új vonás jelenik 

Iáúokbél klkortUt hásastársak öltéi« elképzelései csak ügy egyez* 

tethetSk össze, lm a hásastársak kapcsolata egyenléeócer еХерсйб, 

nyílt, őszinte viszony*

alakulásait követhetjük nyomon, benne történetileg váltósé elemeket
a a

feltétlen engedelmesség:©! belenyugodva, aast tuűmáflttl vette. 

Éné SS on Káéképp viszonyul érzelmileg а вяшаяШ napjainkban azokhoz

Is mindenütt — a szülők iránti éraelesabél hiányzik a foltétlon alá

rendelt eég motívuma. A oai családokban a társadalom gyors átala»

bet, mint ahogyan éket nevélték, remekeiket a megváltozott tá 

dáliái helyzetnek megfelelően késsitik fel as életre. A családi neve

lésben accmban még is fellelhet« a tekintélyelvű nevelés, а na©*-

is változtatni kell, mert as otthord autokratikus nevelés és as io

nokhoz is vezet. A csali d viszonyokban is fejlesztőid kell a demok- 

ratizmust, mert a nevelés bipoláris jellegéből következően a gyévé*

a család többi tagját is. A csalá-befolyásolják rossz irányba, 

dl asocialtzácié kétirányú folyamat, a szillé aaeatarWea oédositja a
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viselkedésátél,

vlselkodáoátél. 4 esüM éa gyérnek elvágásai iXlexMm тЩтЛиок 

& név elás folyamiéban.

A családi szocisllaáeiá Itatása

a a

is aagyoü jelentés, -le soha* 

irreális el-■t

vágások íaegforjaloaaásábos vezethet* о lia a család nem tud mogfelél

űi as OlvAsáOOknak, a társadalom lírtásmónyeitél várja as elvárások 

valóra váltását, lemondva a családi nevelés reális léhetMaetaffl 

is* A sem fogad

ható el аз a MMeli, hogy a gy©amekncvelé3 osérakosás, s hegy jő

авИШзЮк csak jő Gyerekei lehetnek, oert es а szülék albisorsytala*

S ha á

saüiak, a büntetés «№anta» oédjáhos, a testi íenyltésites folya

modnak, ami sálunk na pás «léggé elterjedt oaCBLél viselkedési mád«

kaimat, a a városi nukleáris családokban fükoaott veeeélyt Jelent a 

йуаслэвкге* líltségtolen, hogy a afttttan a eoelá'.'i növelés elfogadott 

rédasero volt a verés* do fontos kontrollt jel öntött ok a családtagok,

szülék

kedbetnek, amint est gyakorlati példák is bizonyítják. A csülök gy#*v 

ookeikhes való viszonyéban esért fontos túllépni a régi rossz bagyo- 

núnyokon, a szüléi aerállapodott ölgon, a szüléknek folyamatosan 

derrdsáléütdok kell, a cseléd! vitákba» as észérvekkel ssönben nem
osabad a tekintélyt érvényesíteni. A szülé-cyenaek viszonyban a fol-
fogásbeli kUlönbsécok elsősorban а serdülőkorba: súlyos konfliktusolc

hes vezetnek. A oerdülékert konfliktusok a aodeon kor sajátöcsi-aiből
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fakadjak* A gyermekek Bagykorúoáguk elérécéig tamlnafc, tehát aég 

gyereknek tekintik, úgymotidkar tapasztalataik alapján taár közelebb 

állnak a felnőtt ékhez* А авСЩвак nagykoiúaágukie el koll tartani» 

ok gyerekeiket, es a társadalom elvárása is. А konfliktttöok ülapja 

leCíiyafcmbban as, hogy a serdülők надо réssé ш értékeli reálisam 

a szülők áldozatvállalását, azt aagától érteteknek tekinti* Hea

. A

sokrál a társasaién általában non 

dolko ásunkat véc túlságosan befolyásolják ások a nitossok, melyek

nég nálunk 

csülök és
alakultak ki a fellőtt6 válásnak ások a eerűtílők,

egéss társadalom által elfogadott inotitucloiőlis £оз>

As apa ás anya családi szerepének változásai lehetővé teszik a 

családi kapcsolatok további huoánusabb alakulását* Korábban 

családi szerepe alatt, elfoglalt alga következtében háttérbe állítot-
tUzSá8 viszonyát, as anya társadalmi és családi 

helysete pedig asükoégsaexilen alakította szorosra kapcsolatát a 

gyeraekkel, "csak Így válhatott többé, adut a gyearoekUtrehosale

apa

ta а

túlhangsúlyozására van szükségük, hsaié® a társadalom által biztosí
tott egzisztenciális btet osságra* Aa apa szerepe аш valéoitliaté

az Önkény обdózerével, mert es csupán a gyermektől kövo-

;tály-as azonosulást, в es a képlet niniatíir fosáéban aateli

s
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ta viszonyúinktól. A 

viszonyok aegoldhatatlan konflikí usokhoz vesetnelc, mert a család

ban ш képesek .as autonóm ember fóalakuláeáboz szükséges feltéte

lek létrehozáaára, illetve Így ас önállóság «sok az elfogadott nor- 

mák és értékrend ellenében valósitSiaté meg*

A rial családi viszonyok Immi-izálódá sónak legfontosabb tényező

je a tekintélyelvűség elvetése. A tekintélyelvű kapcsolatban a gyen- 

meket a szülőkhöz fűződő kötődés kéest éti a szülői vélemény elf ода- 

iására, de a családi kapcsolatokban ez as őszinte légkör, a segítő

kész cég, es intim kapcsolat rendes or meg t errat éaér.ek lehetőségét cár

ja ki, minek következtében a családi közösség elveszti mikrokollok- 

tiva jellegét, illuzórikus közösség ;é válik. "A családi kötelékek 

váltósé félben vannak. De as emberközpontú társadalom továbbra 

nélkülözi a családot, mint aa utódok fejlődési lehetőségének 

bázisát. Csakhogy as oostálytársadalni múlt bél örökölt patr-iai-ché- 

lis képlet ... m már olkoziiodt."4 Csal; m egyre hmenlaólőáó c 

Iád képes as új társadalom gyorsan váltósé követ elméseinek eleget

családi viszonyok között felnőtt gyermekek,

csonka családban nevelkedettek értékítéletében a család jelentősé
ge degradálódik, a végső soron a harmonikus családi viszonyok kialc*. 
kulásának még a Illetőségét is tagadják. Erre utalnak az utóbbi évek
ben egyre gyakrabban előforduló j ölen aégek, amelybe a teljes család 

lehetőségét is kizárják. Egyedülálló nők vállalkoznak gyezmokesüld

apát, el«
ve csonka családot kívánnak kialakítani. E szemléletben többszörös
torzulás fejeződik ki. na anya negfocstja saját magát harmo.-lkus há-

teeebb családi szociáliséelétől, 9 az a|át apa szerepétől. bármennyid
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új családi fosaik keresésének jogosultáégé-re is egyetértünk

птa tekinthet követésre alkalmas modellnek. A jövó társadalmában

együtt létesaenek, de létesésük alapfeltétele, hogy a táreadaloa
is, a család is tás lehetőséget biztosítson as 

s&ndsnirányt fejlesztéséhez.
ibori képességek

a £ss2№i м^Ш-мт&йзв,

A szocialista család; funkciójában is jelentés változásokat fi

sul, huHéaueabb tartelroat kap, о emellett olyan újabb funkciók je-

, caelyoket csak a fejlettebb társadalom igényel alakíthat*.1ennek
«sk ki.

el a gazdasági funkció, amely abból fakadt, hogy a család elö&sor*
a

e a Kieguaradók ie átalakuljak. Ш már Inkább gazdálkodási funkciónak 

tekinthetjük, amely a toaxaeléa ás fogyasztás ssfésáit egyщкАхЛ magá- 
ban foglalja. A családon belüli termeié funkció egyre ősükül a

, de a jelenlegi fejlettségi sein-*cialista átalakulással

miélet teljes átalakítását követelik. A tdltban a háztartási mun
kákat bejárónők, vagy a munkaviszonyban nem álló feleségek végesték. 

Legfeljebb a gyermekek segítségére scámithatott a feleség, de vér
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egy serdüli fiú számára ie ttegalázónák czámitott a háztartási

táaát a rők munkába állása változtattaka« A háztartási
\

válhat sehol
\lánoaoá a szimmetrikus családmodell, a háztartási latmkák új ©losztá-

ryok között la sokáig tovább élhet. A jövőben is lényeges szerepet 

kap a gaz<lálkoMsi funkció elosztással kapcsolatos vonatkozása, ani 

továbbra is gazdasási jellegű. feladat marad,

A másik alapvetően fontos funkció a biológiai funkció, arnoiy

sráifcoégletek erkölcsileg szentesített kie

légít ősének módját, utódok létrehozását ás azok felnevelését, A 

család biológiai funkciója ezért a mai családba:; éa a jövő

foglalja a

, de változó tartalommal# A bioló-dalmának családjában is fi
giai funkció humárusabbá válását mutatja, hogy a szocialista erkölcs 

elítéli a házasságban le a naná kapcsolatnak olyan formáját, amely
be;. bármely fél szexuális önzése nyilvánul meg* Az utó ok létrefaoaá-

esaládok annyi utódot vállall ak, hogy gondos felnevelésüket bizto-
tudatoaitáoa, hogy a mai eaalá-sitani tudják# Fontos feladat

utálok vállalásánál a társadalmi igényokot is, no csak saját
egyéni érdekeiket vegyék figyelembe# E funkció zavartalan 

hes a társadalom hatékony segítséget adhat éa ad is#
funkció a neveiéül funkció, 

tudati, jeli
esi formálását,

jelentős, mert ez egyén szocializációjának jelentős tényezője# A 

Iád közvetíti a társadalmi elvárásokat, normákat, viselkedési modell©-



*

Iчоa*

4

*
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as

litá sáliak és pszichikai egyensúlyának biztosítására. fezraászeteseG 

az érzelmi stabilitás kialakulásához raáa társadalmi csoportok le 

hozzájárulnak, de nem pótolhatják a családot. Srmek 

is igaza a család nem pótolhatja 

sét, amire a családon kívüli csoportok képesek, kz emocionális egyen

súlyozó funkció a nők foglalkoztatottságnak megvalósítóoá val együtt 

különösen fontossá válik, mert a pszichikai egyensúly tartós felbom

lása a család felbomlásához vezet.

A családi funkciók között meg kell említenünk még a család stá- 

tuakijelölő funkcióját. E funkciónak elsősorban a polgári társadalom

ban volt nagy jelentősége, de a szocializmusban is megtalálható, bár

ellentéte

az igényeknek a kielégíté-

>lar end szer dexaokmtizimisa csökkenti e funkció jelentőségét.az i

pe van abban, hogy a családon belül csökkent a férj társadalmi stá
tusának jelentősége, de a tényleges tendencia mégis az, hogy bér bi
zonyos mértékig 

is a férj státusa meghatározó •
A családi funkciók jelentős résséf a társadalom magára vállalja, 

lehetővé teszi, hogy a család humánus funkciói kerüljenek előtérbe, 
s hogy a család nagyobb érzelmi közösség jellege jobbár, érvényesül-

• Az egyén ée társadalom viszonyának változásai figyelemmel kí
sérhetők, sert igaz bár, hogy az egyén több közösségen mint közvetítő 

kapcson keresztül kapcsolédik a társadalomhoz, mindmáig a legfontosabb

ember születésétől haláláig családban 

döntő többsége életében két vagy három családhoz is 

kapcsolódik. A szocialista társadalom családok közötti kiegyenlítő ha

tása érezhető, ennek ellenére a különböző generáeftők családjai között

erepet játszik e nő státusa is, a családban .még

erepet a család kapja, mert 
él, sőt az
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«
jelent« век m eltérések, Ezért konfliktusok, feasültsécek lehetnek 

a családok éo társadalni hatások köaött. Esek a feacsültaégek befo

lyásolják a család funkcióinak alakulását és

látható problémáktól a kisebb, 
individuálisabb, érthetőbb környezetbe* De táplálja ©st a tenöenei- 

át btsonyos fokig a technika is, a ozérakosáoi lehetőségeknek 

otthonba való vitele,

eedatomtél, ez át fodhaté, át

otthon feles ereit aége, fokosává kényelme

stb. Hogy aaonbaa ebben a vonatkozásban mi tárté s biaonyoeai;
állapíthatjuk meg,”6

X *
■С/

: urÄ

\
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Dolgozatunk célja volt áttekinteni a huaumisimis és magánélet

lista társadalom fejlődésében, figyelembe véve a folyamai eXlsctoon- 

dásos jellegét*

volt. mnden

kor bumaniEaus-felfogása tükrös! a társadalom valóságos vissoryait, 

s kísérletet tees ások átalakítására. As oestálytárssdalmakbsn ssü- 

1 etett eszmériyek illűslő foglyai maradtak, amikor célkitűzéseik 

valósítását — a társadalom humánusabbá tételét — pusztán ©a erköl

csi csféra átalakításéval elérhetőnek vélték. lűmanigmo-eraaényelk

esért maradtak meg as "absztrakt* humanizmus esintjén.

fslfogá

egyszer e mindenkorra érvényes követelmények állítása tessi 

Illetővé. Csak konkrét társadalmi feltételekhez kapcsolóié konkrét 

követelnélek valósíthatók meg. A társadalom fcuaaidsAlisa csak a

A a

sőt

melynek alapvető és elengedhetetlen feltétele a magántulajdon eli-

a

Az egyének magárul étét minden korban alapvétőié a társadalom 

makrovisaonyal határosak meg. dir «a egyének adottságai, egyéni

a társadalom alapvető létviszonyai determinálják. A társadalmi for

mádé lényegi viesonyai alapján változik a közélet éa magánélet kap

csolata, fokozatosan elkülöráilnek egymástól* A magánéletben létre-
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Jött eejeariffigüaági vagy alárendeltségi ’Kapcsolatod ас enbori nő

nek eltérő értékelésének következményei. ggfcudaddlc» ónig a tárca-

beiül а nők emancipációja a gyakorlat ban

um valósulhat

A szocialista forradalom győselae után a scöcialista épitéo ft*

egéos tás'cadal

olgosó oastdlyai ás rétegei számár© Idiótává tömi az emberbe®

méltó életet. A hurénuaabb oakrovi monyok alakítják a magánélet

se féráinak tartalmit is. A fejlődés ellei tnondáms 3 oil egéhez las-

éj tart álon a régi formákban tör utat taegának.sátort ősik, hegy

náci, s ezzel együtt ogy új ért ékhierarchi© kialakítása hoaocú tör

tár élni időcsőket igényel. A változások kezdeti szakaszán tartunk.

aiaikor végbemegy es értékrend csór átalakulásának ©11 ectnondá sokkal

terhes foly*MKta.Az új vissoryok kősött* © légi feltételek kösött

stabil értékrend követése már lehetetlen, as áj oagaaabbrenöü érté

kek hierarchiája és adekvát tartalma még пега kristályosodott ki, s 

as új értékek néhaié citálnak társadalmi feltételei пев mindenütt

a magánélet biuaanitá«-értékeinek realizálását odráén ©.gyén ssükségeo-
w лнИг j*Lr, J A 1 _í J*8 SjS*,., V. JJ*»* ¥* tri rtminft J4 t j- — «. .^4 Л-i JM. MVMIl'tá *'ЧЛ ■ 'lü ■■•'Л1!Ш Д &Ш>Ш«иО&€> ЭДШМС ©JLOJRJLLO ШВДРДОрХДО! 1ШР-»

coolatok kialakítása cél, de es ebbél fakadó értékek csak akkor

1 Icáikat ék teljességi, ha a társadeloa mikrovilágában is magot fo-

értékelése. A magánéletben létezőkon valósul

artihus^nus tenderdiák kiküszöbölésének feltét ©le a társadalom makro-» 

vissonyóinak további teaenirálédlna. A magánélet eUentaondáeadnak

a

darcra Ítélt kísérlet lenne.
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őJolsosatu::Jcban a«gkleár*lttik meprilá@Íteml a sKgtxsálet leg#«©*

aspektusból, hogy a roociaLicta йшаап1жша 

exkBloei elve тЦуею. változásokat hozott a oeeánólet viszonyaiban,

0 blaenyoa fokig a Épjlóűóo vástoató tecdoaolálra is utaltunk. á dol
gosat terjedelme, © a

toe&lib afféréit abból

tett© a teljességre való törekvést, isMbb ásóknak a ffbb irá nyolc., ak

alapján határoaottabbaE. körmaalosddmk,
A magánélet erkölcsi vomttoaáMlaák vieacálaia a ssoolaliota 

fejlődés jelo;üeci ösakaeaábím aktuális feladót,

sót Швс;эз válnál nm abból fakaydmk, hogy сю emberek saámára 

sstűcaÓgt elemié, felesűesesoó, 4rfc€ktiÜ«»Í váltéi: © kapcsolat ok, ha-

mellet viявоаугш:и1жеvánefc válMoáxál van ssó tehát, harca orsói.

а
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