21. oldal
'gondoláiban olyan nyilvánvaló az
edott s'azdía.sési, történelmi, politifcati és társadalmi viszonyok között,
lioffy e/íészen rövid idő alatt beleidesződött ennek tudata a széles tömee-e'k'be. Szinte a negyvennyolcas
eszmék elevenedtek fel a 20. század
haladó törekvéseihez; idomulva. A
küzdelem a nemzeti függetlenségért
R Petőfi Sándorok, a harc a szociális, fejlődésért a Táncsics Miháirpk
eszméinek korszerű feléledését jelentette.
A függetlenségi] gondolat aa alkotmányossággal összefonódva a
magyar társadalom más, jóhiszemű
és a magyar értékek megmentéséért munkálkodó rétegeinek is alaptörekvésévé vált s éppen ez az időszerű és korszerű nacionalizmus volt
az. amely kudarcra ítélte az Imrédy
Béla vezetésével saalónöltözetben jelentkező nyilas felkínálkoaást. Ma

ISIT (fecemlíer 2S5, esnfőríoS
már Imrédyék is látják ezt és éppen
ezért hangoztatja vezetőjük — aki
egykor „csodálatos forradalmat"
hirdetett —, hogy „b-olomd ember
volna ma, aki forradalmi tűzzel
akarna játszani... csak alkotmányos eszköz-ök alkalmáaása jöhet
tekintetbe". És a konzervatív jo4>>boklal jóindulatát akarják megnyerni azzal is, hogy lemondanak
arról az- agitáeiós lehetőségről, amelyet a földreform hirdetése jelentett
számukra s amelyet —• mo«t mái"
világosan látszik — sohasem kíváintak őszintén.
Amiként a dolgozóknak az egyetemes szabadság-gondolatban összeforrott egységes frontja szembeszállott
annakidején Szálasiék uccai demagógiájával, éppen úgy kötelességének tartja leleplezni az új szélsőjobboldali taktikát, a szalóndemagógiát is.
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A szabadság gazdasági alapjai
irta: Földes Mihály

Ez a szó nemmreretű ődák, nagySzabású erkölosprédikácáók, lelkesítő politikai szónoklatok, színpadi
drámák, Ke->ne(műv0k, festmények,
szobrok, építmények, egyéni és töxnegiadulatek anyagát fejeai ki.
Ezer alakban, változatban és öltösakben él a történelemiben. A szabadság az emberiség legértékesebb
kincsei közé tartozik. Misztikus
nagyhatalom: hivatkoanaík na a börtönökben és a palotákban. BejtőlKies színekben pompázik, a legtöbbször álarcot ölt s megfoghatatlan
li déréként lebe-g sóvár tekintete-k
előtt, így írhatna róla a költő.
De init mondhat róla a hivatásánál fogva száraz és unalmas köagazdássf A léleknélkiili gazdasági folyamatok boncolgatója, az „érdekember", a hétköznapok materialista ja f
Mindenekelőtt megihleti a fogalom s a költészettől kér segítséget,
így szólhat:
— A szabadság ékkövei*, drága
serleg. A mindenkori idők legnemesebb' emberiségének ivóedénye. Ivóedény, amely olyan idős, mint maga
s társadalmi lét, Értéke azonban
masának az edénynek csak annyiban volt, amennyiben a történelmi
fejlődés részéről belétöltött ital mámorossá tudta tenni az egyént és a
tömeget: amennyiben nagy tettekre
ösztönözte az emberiséget; amenynyiben ezek a tettek magasabbrendűvó alakították az emberek világát — a társadalmat. Nem a fonna
csíliogása, hanem .a tartalom éltető
ereje az, amit itt meg kell ismerni.
Mert ha a nagyszerű ivóedénybe
rnd-azmás, poshadt ítaít töltenek —
az ivás nyomáS a :''pusztulás vak
erői jutnak uralomra, A. szabadságserleg érték és "itala azonban mindig
az élet itaha—

mind pedig1 a imfoeág- történelmi fogalmak s ugyanakkor — o-sztálytáraadaknakfoan — megíiaüározotí osztályfogalmak is.
A rabság és szabadság- fogalmának más-más tónyűeges tartalmat
adott az ősi közösség: dolgozója, a
patrícius és a plebejus, a rabszolga
és a rabszolgatairtó, a hűbérúr és a
jobbágy, a polgár és a bérmunkás
dolgozó. A ma élő szocialista tudja,
hogy minden szabadságharc csupán
pontos történelmi visszatükröződése
volt az egyes embercsoportok életakaratának, annak az életakaratnak,
.amely ha egyes csoportok törekvéseként jelentkezett is — végső fokon
az egész emlberiség fejlődését szolgálta.
Az életakaratokat azonban .mindig
az adott kor tényleges életíkörülmé"
riyei, a gazdasági létfeltételek szabták meg. Nincs az emberiség életében egyetlen olyan szellemi mozgalom sem, amelynek legmélyén, mint
végső hajtóerő, aa anyagi érdek kimutatható ne lenne. De perez*, aa
„anyagi érdek" itt nem aa egyes
ember legszubjektávebb, legtíezágeteltebb önzését, hanem az éppea
adott kisebb-nagyobb közösség, társadalmi egység életvágyát jelenti;
azoknak a feltételeknek módosulását, amelyek meghatározzák (a termelés fejlődésén keresztül) a szellemi, erkölcsi fejlődést is. Mennél
magasabbrendű az ember, annál
mélyebb a kölcsönhatás a.z anyagi

És költészet néiküS?..
Az emberiséig nagy költői ezer
formában megérnek élték már a szabadságot. De lehet a szabadságról
hétköznapi egyszerűséggel is szólani. Esetleg így:
A szabadság — fogalom mivoltában — ellem te te a rabságnak, A szabadság győzelme a rabság pusztulása. Rabság és szabadság két ellentétes végpont: erőik küzdelme szakadatlan
&YJ
emberek életében.
Alapvető lényegük mégsem változatlan. Sőt! Amióta az emberlét
társadalmi lét, szakadatlanul váltoaott és fejlődött az á csupán emberi
viszonylatokban érzékelhető matéria
Js, amelyet szabadságnak és rabságnak nevesnek. Mind a
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és szellemi erők fejlődése között, így játék tanulsága alapján Hegel voíf
egyre értékesebb a szabadságmoz- az első filozófus, aki a szabadság
galom tartalma is,
fogalmához odaillesztette a szük->
ségszerílség fogalmát is. Hegel volt
A világtörténelem
az első, aki kimondotta, hogy a
első szabadságharca szabadság a szükségszerűségbe a»n/ó
Az emberiség első szabadság-harca belátás. De hangsúlyozta: „A szükcsak
annyiban vak,
(tudatalatti fokon) a szerszámok ségszerű
alkalmazása, a természet leigáxatlan amennyiben nem értik meg."
A tudományos szocializmus éli
erőinek első kordábatörése volt. Az
állatvilág törvényei szerint élő em- tnéleti úttörői ezt a gondolatot fejberősök époly kevéssé voltak sza- lesztették tovább. Mindenekelőtt az
badok, mint maguk az állatok. A akarat szabadságát tisztázták. Kitermészet vak erőinek parancsszava mondották: Az akarat szabadsága
szerint éltek, akaratai szerint ido- csak annyit jelent, hogy a szakmultak. Arcd/% unailyen mértékben ismeretek alapján döntünk. Minél
kulturálódtak
(szerszcrol-észítés, szabadabb tehát valamely kérdőtermelés, tűz használata, a termé- pontra nézve az ember ítélete, szükszet kincseineik tudatos átalakítása ségképpen annál biztosabb önnek
stb.) — olyan mértékben diadahn-'"!- az ítéletnek a tartalma. Követkekodtak a „zsarnok" természeten, zésképpen: A szabadság a természefölismerésén
olyan mértédsben fejlődött szellemi tes szükségszerűség
életük, ázass
olyan
mértékben alapuló uralom önmagunk és a
kulturálódtak. "A kultúra minden külső természet fölött; tehát a törlépés® a szabadság lépése is volt, ténelmi fejlődés szükségszerű ter_,
A történelem kezdetén tehát a méke.
természet korlátozatlan rab igája elA szocializmus
len folytat harcot az emberiség. A
szabadság — ekkor — annyi, mint
szabadságtartaima
a természetfölötti részleges uralomAz elméleti szocializmus tanítása
Ez a szabadságharc a társadalmi
lét megsailárduMsávial módosul. szerint minden eddig létezett szaAmikor az ember léttörvényei elkü- badságtartalom a szükségszerűséglönülnek a természeti lények lóttör- vak uralma volt az emberiség- fövény éltől s társadalmi
léttörvé- lött. Miért? Azért, mert a társadalnyekké válnak, a természet erői milag ható erők ugyanolyanok,
m-ellett föllépnek a társadalmi ha- mint a természeti erők: vakon hatnak mindaddig, amíg föl nem istalmaik is.
Ezek a társadalmi hatalmak lát- merjük őket és nem számolunk
hatatlanok, nem egyebek, mint az velük. Az elméleti szocializmus
einbertek részéről teremtett gazda- szerint, a rabság nem egyéb, mint
sági viszonyok, és ezeknek függvé- az emberteremtette termelőviiizonyei. Ezek a társadalmi erők fejlő- nyok irányítatlan uralma az emdésük során csoportokra bontják az beriség fölött. Éppen ezért a szoem-berisóget s e csoportok a terme- cializmus szabadságtartalnia a tulásben elfoglalt különböző szere- dás megszerzésével kezdődik. Az a
püknél fogva — szükiséglképpen célja, hogy az ember ne idegen haszembebeíriilnek egymással. Ellenté- talomként álljon széniben a tor*
tes vilá^fölfoigásuíkat a termelőesz- melőviszonyokkal, hanem megisközökhöz való V'isBönyak sajátos 1 merve saját .társadalmi 'cselekvé-.
jogi
formái'
(tulajdonviszoMy, sei'nek törvényeit, urává .váljék csft-<
iitikaviszony) fejezi ki..: 3 f : í; :.:
Mkedeteiuek. ,Áz a céL hogy a törMás szóval: Amíg a legelső sza- ténelmet ezídeig uraló tárgyi, idebadságmozgalom célja (a tudat gen hatalmak maguknak az embealatt) nem volt egyéb, inirit a meg- reknek ellenőrzése alá kerüljenek,
ismeri természeti törvényekkel való hogy az emberiség necsak tervezösszhang megteremtése, addig a kö- zen, de végezzen is. A szocializmus
vetkező szabadságmozgalmak (szin- tanítása szerint a szabadság akkor
tén tudatalatti) célja a tulajdon és teljesül be, amikor a társadalom
munkaviszonyok
összhangbahoza- erői felett az ember lesz az úr, ha
tala volt a termelőerők fejlődésé- ezeket az erőket az embernek sikevel.
rül céljainak elérésére felhasználni.
Ezentúl a szabadságharc ismét a
„Szabadság, egyenlőség" természet
ellen folyik majd, de az
testvériség"
elsőnél magasabb -fokon. Ekkor lép
A fent elmondottak alapján mi az emberiség a szükségszerűség bivolt például a polgárság szabad- rodalmából a szabadság birodalságharcának lényeget A. jelszót mába.
mindenki ismeri, így hangzott:
„Szabadság, Egyenlőség, Testvériség." A párizsiak még hozzátették:
„Vagy halál," Ma már mindenki
tudja, hogy e küzdelem a feudaliz- Fáradt éveink titkait feledve
mus ellen irányult. De vaj jön miért Zárjad ajkamra ajkad mámorát:
kellett e harcnak szükségképpen E boraló világ egyetlen zenéjét,
diadalmaskodnia! Az kétségtelen, Mi f oszló testből friss életet a d . . .
hogy a polgárság nagyszabású tör- S a kéjből fogant haldoklás ízétől
ténelmi feladatot vállalt. Az sem.
kétséges, hogy e történelmi felada- Tárd fel önmagád tisztult vágyait:
tot megoldotta. Meg kellett oldania, Hadd sejtsem benned éjszakák haragját
mert a hűbéri, termelőviszonyokon S az óceánok omló habjait.
nyugvó jogrendszer zsarnoki módon útjába állt az árutermelő tár- Tanítsd gyűlölni az irgalmak csendjét,
sadalom fejlődésének s megmereve- Ha gyong-e vagyok lázongaiii már.
dett termelő-viszonyai révén az Törjed reménnyé az idegek percét,
egész emberiség életét pusztulással Hogy sose merjen ki kacagni más.
fenyegette.
Ringassad testem viharok uszályán,
De mikor kezdte meg a polgárság Ha benned érzem koporsóm helyét;
a maga nagy szabadság-harcát s S a dús vizeknek messzenytiló árnyán
mikor alkotta meg szabadságideálját? Történelmi dátumok szerint az Simítsd ajkamra szíved lágy kezét.
angol polgárság 1648-ban, a. francia
polgárság 1789-ben,•-a középeurópai ölelj, mint téli táj, ha faggyal esendői
polgárság pedig 1848-ban szállott A bokrok kínzott álmán a na! ál.
küzdelembe az elavult termelő- Csókolj, mint imák sónaja az esdőt,
viszonyokkal. A valóság-bán Európa Ha liívő-ajkán csenddé forr a nyár.
polgársá,ga akkor kezdte meg vi- Szeress, hogy legyen vágyaimnat
lágformáló küzdelmét, amikor felhangja!
ismerte helyzete
tarthatatlansáf/át,
S
ha
hazug szóra nyíük néha szám:
amikor rádöbbent, hogy léte forog
kockán, ha nem formálja a világot Jaja, megkövezett vágyaim szeszélyén,
Légy párnám mellett gyóntatö atyám.
a maga képére.
E nagyszabású történelmi színSzadi

