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KERDESEK ES TAVLATOK

A Huszadik Századl június-júliusi kettősszámában fejezte be Csécsq
Imre azt a hatalmas, összesen 53 oldalra terjedő tanulmányát, amelyet
a polgári életforma válságáról írt. Mínt mondja, a "szellemi ember"
nézőpontjából kívánta szemügyre venni a "polgárt", aki éppúgy nem
..örök típus", mínt nem az az arisztokrata, a paraszt, vagy a proletár.
.Örök-egy típus velük szemben és fölöttük állóan csak a szellemi ember,
mert az ő "létének súlypontja nem a változó materiálisvilágbarr van,

.hanem az örökké azonos humánumban". A vizsgálódás krttíkaí alapjá
nak ez a megjelölése csak fokozza számunkra a fölöttébb időszerű ta
nulmány érdekességét.

Magát a polgári életformát Csécsy összefoglalóan és összefüggően

nem határozza meg. Talán legközelebb jut ehhez, amikor az "értelmes
polgárt" felelteti meg arról, hogy mittaxt életformájában a legfonto
sabbnak és leqkívánatosabbnak. "Első helyen bizonyára az egyéni sze
badságot említette. Másodiknak a jófetet, harmadiknak a biztonságot 
vagyis a feltétlen garanciát ama, hogy jólétét és szabadságát mindig kor
látlanul élvezheti. És bizonyára hozzátette, hogy erinek mindnek pedig
előfeltétele a magántulajdon." Ahhoz, hogy Csécsy igen tágra mérete
zett és ötletszerűen tagolt fejtegetéseit egy tartalmi ismertetés keretébe
vonhassuk. kénytelenek vagyunk az imént idézett részt tenni meg gerin
cül. Nézzük tehát, hogy Csécsy mit Il}OOO a polgári életformának e jó
zanUl1 közhelyes elemeiről.

Történelme kezdetén a polgár, ha nean is mindenben tudatosan, de
legalább ösztönösen azzal a szándékkal indult, hogy a maga szabadsá
gának, jólétének és tulajdonának biztosítása érdekében mindiobben nö
velje azoknak körét, akiknek van, szabadságuk, jólétük és tulajdonuk.

. ..Polgárnak azt nevezzük - mondja Csécsy -, aki az életnek ezt az
expanzív fOl'máját akarta magára és a világra ölteni." S ezt él törekvést
mínősíti Csécsy a polgár idötlen érdemének. A valóság azonban mégis
az lett. hogya polgárság gyakorlata mínd végzetesebben szembefordult
ezzel a törekvéssel, másfelől maga a polgárság is sok tekintetben elleni
tétbe került a saját elveível. Jelei voltak ennek a távolabbi multban is,
mert - figyelmeztet Csécsy - "ne idealizáljuk túl a régi kíspolqárt",
de napnál világosabbá vált a kapitalizmus kialakulésával.

A közismert tényeket éppeni csak jelezzük. Az új termelésnek tőkés

jellege magával hozta a munkás kízsákmányolását, bármennyire sérti ez
a kifejezés a jóhiszemű polgár fülét, aki a maga hasznát nem az érték
többletből, hanem az ártöbble:tböl származtatja. Csécsy a marxi krítíkát
lényegében igaznak tartja. Míg a munkést közvetlenül, a parasztot köz
vetve zsákmányolta ki a polgár. Utóbbi fennállt már a feudális korszak
ban is. Az akkor rendkívül szélesre nyílt "agrárolló" fenntartását
ugyanis az tette lehetövé - írja Csécsy -, hogya parasztnak szűk-

1 Társadalomtudományi és politikai szemle. Szerkeszti Csecsq Imre.
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sége volt városi íparcíkkekre, a polgár viszont nem szorult rá a p~

rasztra, mert élelmiszert és nyersanyagot könnyebben és olcsóbban
vásárolhatott a Iöldesürtól, akinek míndez semmibe sem került, hiszen
ingyen vette el parasztjaitól. Később az olcsó terményárak és ólcsó
munkaerö, az agrárolló és az ipari profit benső összefüggése teremtett
a látszólagos ellentétek mögött mély érdekközösséget a latifundiumok
és a nagykapitalizmus között. Igy azutáni annak ellenére, hogy a pol
gáti demokráciában elméletileg egyik osztály sem ..uralkodik", polgári,
helyesebben tőkéspolgári osztályuralom következett be. .Leqalább ab
ban ugyanis mindenfajta ídealístának is egyet kell értenie a materialista
társadalomszemlélettel, hogy az osetályuralóm döntő krítéríuma mindig
a gazdasági hatalom." Al- elméletileg semleges állam a valóságban szük
ségszerüen a kapitalista érdekek eszközévé vák.

A gazdasági fejlődésnek ilyetén menete érlelte ki a polgári élet
forma válságát, amelynek Csécsy sok tünetét elemzi kt Egy ellentmon
dást, amelyet "talánl legősibb belső ellentmondásnak" nevez, Cécsy már
a kezdet kezdetéről felhoz. Ez az, hogy bár a polgári életforma ..első
sorban míndenesetre békét és biztonságot jelent", 'a polgár jóléte "hábo
rúk tuleiében gyökerezett, reblésbol és rebszolqemunkeboí szívta táplá
lékát", Vonatkozott ez szerinte nemcsak az ókor és a középkor szuve
rén városállamaíra, hanem a középkor alárendelt városaira ís, amelyek
csak passzív részt vettek at fejedelem és a nemesség háborúíban, de a
győzelemneki és rablásnak éppúgy hasznát látták. " Végső soron 
mondja Csécsy -. a polgári világ mindiq a harcos keszt erejére térnesz
kodott" A kapitalizmus idején és a kapitalizmus. számára is háborúk
nyitották meg a világpiacokat, beláthatatlan új lehetőségeket teremtve
a nagyszabású vállalkozás számára. Emellett a hadiipar, a hadseregszál
Iítás és a háború fínanszírozása a késői középkor óta maga is a leq
kitünőbb üzlet. Egy másik ellentmondás, hogy bár a polgári érdek a
jólét terjedése lett volna, vagyis az" hogy minél több gazdag ember le
gyen a világon, a kapitalista érdek mindenekelött azt követelte, hogy
minél több szegényember legyen. akik kénytelenek munkaerejüket árúba
bocsátani s így egymással versenyezve maguk szeritják le bérüket.
Minthogy pedig ezzel folyton szegényebbé vált a nagyipari tömegcikkek
Ioqyasztóköre, új piacok és befektetési lehetőségek okából az impe
tielizmusben kellett kiutat keresni. További ellentmondás. hogy a pol
gár a szabadságot hirdette. a kapitalizmus társadalmában azonban elsík
kadt .az az igazság, hogya szabadság üres szö, ha az eséluek nem
egyenlök. A tökenélkülí, vagyontalan rnunkás kiegyenlíthetetlen hátrány
nyal küzdött a mindenki versenyében. Hűtlenné vált azonban a. polgár
még a gazdasági szabadsághoz is, mert a kapitalizmus részben maga ho..
zott létre korlátozásokat, részben kikényszerített ilyeneket a polgári
államtól. Mínden nagykapitalista vállalat végső létalapja- valamilyen 
a legtágabb értelemben veendő - gazdasági egyeduralom, azaz mono
pélium lett. Az állam szervezetének az a túlméretezese is, amit; ilyen
körülmények között a rend fenntartása igényelt. valójában megtagadta
a polgári gondolatot. amely szembenáll az improduktív foqyasz
tással.
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Míndezek az ellentmondások olyan gazdasági folyamatot váltottak
ki, amely semmivé foszlatta a polgár anyagi biztonságát és a "nyugodt
öregkor" vágyát. Mert ami pl. a háborút illeti, igaz, hogy a háború új
placckat ,nyit, egycsapásra meqszüntetí a depresszíót, feloldja mindazt a
feszültséget, amit az árúeladás és a tőkeexportlehetetlenülése meg a
munkanélkülíséq okoz. "De háborúban el is vesztheti az ember azt, amije
van. Egyebek közt az életét is. A polgár általában nem szeret meqhalnd,
vagyonát pedig méginkább félti. A háború mindig kapitalista remény. de
ugyanakkor polgári veszedelem is." Az aranystandard feladásával, a
pénzrendszerek összeomlásával. az inflációval, aházbérjövedelem röqzi
tésével a megtakarítás mínden formája a polgár szempontjából többé
kevésbbé itrecionélissá vált. Ám - mondja Csécsy - nemcsak anyagi
lag, hanem szellemileg is aláhanyadott a polgárság. Erkölcsi tudata "be
szükült". "A. magántulajdon mínden formáját szentnek es örökre rendít
hetetlennek tekinti, bárhogy szerzi is valaki, hacsak nem jogtalan úton.
De mi a jogos és mi a jogtalan? Ezt is csak a polgári érdek dönti el.
A nagyvárosi polgárság g,azdagodásának egyik legfőbb forrása a telek
spekuláció volt." Jellegzetesen polgári intézmény lett az érdekházasság.
Altalában a polgár egész tudata merőben anyagiassá vált, a szellem ja
vai elvesztették számára értéküket. A kultúra terjesztése a kapitalizmus
korában már túlnyomórészt naqyüzemí vállalkozás. Igy azután az írók
nak nem az a feladatuk, hogy neveljék az olvasót. hanem hogy alkal
mazkodjanak hozzá és természetesen a kapitalista váIlalkozóhoz is.
Az irodalom mennyiségileg túlnyomó része emiatt silányult ebben a kor
ban tőkés osztálgiroda/ommá.

Annak ellenére tehát, hogy a polgári életforma nem azonos a kapi
talizmusal - állapítja meg Csécsy -, keresztül-kasul összeszövödött
vele s tgy sorsa már hozzá van kötve. Minthogy pedig élJ kapitalista
rendszer világszerte kronikus válsággal kiizd, a polgári életforma vál
sága és hanyatlása is világjelenség. "E tekintetben Kelet és Nyugat kö
zött csak annyi a különbséq, hogy itt már bevégzett tények vannak s
egy új életforma kezd kialakulni, ott viszont a kapitalizmus még áll s
így az életforma lappangó válsága még nem vált tudatossá. De az im
manens ellentmondások következtében a probléma valójában ott is idő-

. szerű már, függetlenül attól. hogya kapitalizmus meddig és milyen mér
tékben fog még fennmaradni."

* * *

Tanulmánya több fejezetében kitér Csécsy Imre azokra a törekvé
sekre is, amelyek a polgári öneszmélkedés jegyében szerették volna ki
küszöbölní a polgári életforma már felismert válságának okait. Igy a
polgárinak nevezett "progresszív intellektuellek" tisztán látták a feuda
lizmus és anagykapitalizmus érdekkapcsolatát éig éppen ennek áttöré
sével próbáltak egy haladó polgári ideológiM felépíteni. Azt tanították,
hogy ,az igazi polgá.ri érdek, a dolgozó iparosok, kereskedők és az ér
telmíséq érdeke a parasztsáq gazdasági felszabaditását követeli. Oppen
heimerre és tanítványaira hivatkozik Csécsy, akik szerint ez lett volt
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az egyetlen polgári útja az egész szocíálís kérdés megoldásának is.
A polgártörneg azonban - állapítja meg Csécsy - éppen a feudális és
félfeudális országokban hajlott legkevésbbe erre, hogy a pereszt-emen
cipáció mellé álljon. Kézzelfogható hazai bizonyság erre, hogy "az a
századeleji progresszív polgári mozgalom, amelyet az akkori Huszadik
Század s az akkori Polgári R.adkális Párt vezetett, s amely legelső cél-·
jaként a gyöik~r.es földreformot tűzte ki, a saját osztályának zömét soha
sem tudta meghódítani s fénykorában is csak néhány ezer értelmes pol
gárra és szellemi munkásra támaszkodott. S. hogy akik később, a két
viláqháború között, megint valamilyen polgári-városi politikát próbáltak
itt csínální, valójában sohasem láttak túl a legszűkebb kispolgári érde
kek szemhatárán."

A kapitalista logikával szemben korán megszólalt egy "humanista
logika" is, amelynek gyakorlati megnyilvánulása a szociélpolitike lett.
"Amikor a polgári köztudfltban keresztűltört az a felismerés, hogy a
munkásjólét közérdek és biztositása közkötelesség, ez míndenesetre a
polgári elv győzelmét jelentette a kapitalista elv fölött." Ám végűl
mégis a Ikapitalista érdek maradt fölűl, főként azért, mert a szocíálpolí
tika már későn. jötc. ,,lA rnunkássáq - mondja Csécsy - közben ön-

. tudatra ébredt és mínd kevésbbé elégedett meg a békés reform-polítíka
ajándékaival. s ez az elégedetlenség látszólag a tőkések neqativísta ál
láspontját igazolta. Másfelől a polqársáq zöme sem lelkesedett túlsáqo
san a szocíálpolítíkaí kísérletert. sokkal inkább a nagytőkés ídeo'óqíának
hódolt, mínt az igazi, jólét-terjesztő polgáreszmének. Ezenkivűl pedig a
nagykapítalizmus értette is a módját, hogy a reformirányzatra se fizes
sen rá, A szocíálpolítíka terheit jórészt vissza tudta hárítani a munkás
sáqra, nem kis részben pedig a produktív kis- és középpolgárságra és
parasztsáqra. Az életszínvonal valamenrryire cnívellálódott, de. voltakép
pen csak a város dolgozó rétegei közöte. főként a tökenélküli értelmíséq
terhére. S a félfeudális országokban, mint nálunk is, ezzel párhuzamo
san süllyedt a földtelen és kisbirtokos parasztsáq életszínvonala."

Észr'evették sokan azt a veszedelmet is, amelyet a polgárságra a
nagyváros jelent. Az a polgári életforma, amelyet régebben a város ki
alakított, individualista és mégis kollektív volt. Az egyéneket a közös
hagyományok ésa mindennapi. életkérdések eleven kapcsolatai. fogták
egybe. A nagyváros viszont éppúgy, mínr szülő]e, anagykapitalizmus,
az embereket szétválasztja és elidegeníti egymástól. A nagyváws vitte
végbe a polgár és a proletár teljes szétuélesztúséi, A nagyváros
szerkezetí problémái azonban 'a felismerés ellenére meqoldatlanok
maradtak.

A kultúre hanyatlásával is szembenézett "néhány valódi kultúrpol
gár". Míközben a nagyvállalatok ontották a jóljövedelmező antikultú
rát, .polgári mecénások magas színvonalú folyóíratokat tartottak fenn
nagy áldozattal, mint nálunikI a N yug~tot, vásárolták a tárlatokról kizárt
festők képeit és polgári tekintélyük súlyával a ,~társaságban" is kiálltak
az igazi értékek mellett. Kis könyvkiadók bátran felvették a versenyt
a naqyüzemmel. Am a kör szűk maradt s bár a krltike 'szabadságát si
került megőrizni, a szellem emberei - mondja Csécsy - jól látták, hogy
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a polgárságtól mind kevesebbet válhatnak, "a kaltúra ügyét nem bíz-
hatják már rája", .

A polgári életforma válságán tehát a polgárság segíteni nem tudott.
Közberr pedig a nagyvárosban, ahol a polgár tömegemberré lett, a pro
letár-tömeg emberi. öntudatra tett szert, Megkezdődött az ú], szocíalista
kollektívum kialakulása. amit Cséosy "a történelem logíkájának" nevez.
Minthoqy ugyanis a kapitalizmus "csak azon az áron tudta kiterjesz
teni a polgári életformát, hogy a proletartátust mínd reménytelenebbü1
kizárta belőle",. a proletár-életnek. a nagy többség életének esek a szo
cielizmue adhatott valóban formát. .,Az élet tudníillík, emberi fokon.
tudat és hatalomvágy -- mondja Csécsy, A proletárban a marxista murn
kásmozgalom ébresztette fel rkdszolgáltatottságának tudatát és muta
tott neki a lélektelen munka mindennapi nyomorúságán túl olyan célt,
amelyért érdemes élnie. Egy hatalmi célt persze, az állam meghódítását.
mert csak ily módon kényszerítheti' rá a polgári világra a saját, most
már új értelemben veendő életformáját, a szocíalízmust." A szocíalízmus
ugyanis - állapítja meg más. helyen Csécsy - "nem csupán új gazda
sági rendszer, hanem valóban új életforma is. Nemcsak a termelés' és
elosztás módjait változtatja meg, hanem az új rend biztosítása végett
átalakítja az emberek mindennapi életét, egész. gondolat- és érzelem
világát, erkölcsi, jogí, esztétikai, filozófiai nézeteit ís: átértékeli a hagyo
mányokat és egy új kultúrát teremt."

Csécsy felveti a kérdést, vajjon méltén érte-e ez a sors az egész
polqársáqot, vagyis azt a réteget is, amely nem szervezője és hordo
zója, hanem legfeljebb csak uszálya volt a kapitalizmusnak. s méltán.
érte-e magát a polgár-eszmét,' amely mégsem azonos a tőkés uralom
mal, de -- feleli rá - a kérdésnek ma már nincs értelme. ,.,Mert ha
polgárság és kapitalizmus nem is egy. viszont a kettőt ma már elválasz
tani nem lehet egymástól." S erről annyira meg van győződve Csécsy,
hogy maga ís cáfolja azt a polgári optimizrnust, amely a világ egyes
tájain még uralkodik. Nem tartja helytállónak azt a nézetet, hogy a
polgári életforma Ietűnéséröl, vagy akárcsak válságáról is csupán a ke
leti világban lehet szó, ahol a polgárság sohasem volt uralkodó" még·
csak politíkailag számottevő osztály sem. es pedig azért nem, mert a.
már ismertetett bennrejlő ellentmondások egyetemes jellegüek. Éppen.
ezért elutasítja Csécsy azt az ellenvetést is, hogy a tőkés osztályuralom
bízonyos körűlmények köeött esetleg maqasabb életszínvonalat biztosít
hat az alávetertnek. mínt amilyet szabadon a maga erejéből el tudna
érni. "Szerintünk - úgymond - erről a légüres térben lebegő felfogás-
ról sem érdemes vitatkozni. mert ha még így is lenne, a ~apitaJizmus,
által felídézett szocíálís kérdés. ami szeríntünk elsősorban erkölcsi
probléma, ezen az úton sem oldódnek meg."

Am~t így Csécsy tanácsolni tud a polgárnak, az, hogy "SZálLjon
f'1agába, váljék' emberebbé és ilyképen bízzék a jövőben", Szálljon
magába, azaz lássa be. hogy bármily tíszteletreméltóak és közhasznúak
voltak is a polgári erények, a mérleg másik serpenyőjét lenyomják azok
a hibák és vétkek, ,arilelyeikl nemcsak a kapítalízmust, hanem az egész:
polqársáqot terhelik. E belátás alapján váljék emberebbé. vagyis vere-
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séget szenvedvén az anyagi világban, keressen utat a szellem világa
felé. ..Semmi megnyugtatót sem tudtunk neki mondaní e tanulmány so
rán, csupán ezt az egyet: a kultúra közkincseit senkisem veszi és nem is
veheti el tőle." S ha életének súlypontját az anyagi érdekek köréből át
tudja helyezni az erkölcsi, esztétikai és értelmi szférába, akkor mínden
nehézsége köeepete is bizhatik a jövőben. ..Mert bár mínden változás
és átmenet veszélyes és a polgári válság valóban kultúrválság is, mégis
remélhető, hogy végső SOIon a szocíaiízmus át fogja venni, sőt éppen
ő fogja átmenteni a legnagyobb részét míndannak, ami a polgári élet
formában valódi érték volt."

Csécsy hisz abban- s ez vizsgálódásainak végső kicsengése -,
hogy az új életforma, ha majd világszerte kialakul" egy megnyugtató
szintézis lesz, amely az egész emberiséget előbbre viszi. ..Persze ahhoz,
hogyavilágviharok lecsillapuljanak s ez a nagy remény valóra váljék,
még mindig elsősorban ..polqárt" erényekre lenne szükség: az észszerű

ség tiszteletére, belátáara és kölcsönös jóakaratra itt is, ott is."

* * *

Olvasóink remélhetőleg nem veszik rossznéven, hogy rovatunkban
ezúttal kizárólag egy tanulmánnyal. a Csécsy Imréével foglalkozunk.
A téma különös fontossága mellett magyarázza az is, hogy többi folyó
írataínkból, amelyek a feldolgozás időpontjáig megjelentek, hiányzanak
az .általánosabb, vagy elvi érdekü közlemények. Csécsy tanulmánya ví
szont elvi szempontból is fig)llelmet érdemel.

Csécsy többet akar adni annál. mínt ami tanulmánya eiméből kö
vetkeznék. Többet, mert hogy az olvasó maga rájöhessen a polgári élet
forma lényegére, Csécsy megrajzolja a polgári világot is, úgy, ahogy az
szerinte a történelem során kialakult és változott. Szerintünk azon:ban
nem válik mondandóinak javára, hogy itt túlságosan messzite megy visz
sza. Már akkor meglátja ugyanis a polgárt, amikor az ember felfedezi
a rabláson túl a termelést s az erőszak helyett haszon okából a munká
hoz és ,a cseréhez fordul. Pedig ha a polgári életformát s ennek mai
vonatkozásait kutatjuk, helyesebb beérni a szokványos - a marxisták
által is vallott -- felfogással, amely általában a XI. századtól, de leq
feljebb a IX. századtól kezdve ismeri fel külön tipusként a polgárt.
Ezidőtájt jelenik meg a ..bourgeois", a ..Bürger", minlt a ..Burg", a vár,
vagy a tőle védett város lakója, szemben a papsággal és a mezőséqí

lakókkal. tehát a nemességgel és a parasztsáqqal. Igy azután a "pol
gári" fogalma századokon át a ..feudális", majd a ..proletár" és a "pa
raszti" ellenzékét. vagyellentétét fejezi ki. Míndez természetesen han
got kapott Csécsynél is, de annak nyomán. hogy ő a ..polgárt" a csak
rabolni és gyilkolni tudó primitív ..harcos" immár értékelőállító társa
ként a távoli multból származtatja, nála az egész kultúrtörténelem a
"polgár-eszme" történetévé válik. Emiatt jut arra a már ismertetett és
szerintünk téves tételére, hogy a polgári élet ..legősibb belső ellentmon
dásként' szervesen összefügg a háborúval, rablással és kizsákmányolás
sal. Igy azután fel sem tárhatja a polgári eszme igazi és be nem temet-
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hetö mélyséqeít. S ez a pont az, amelyben szerintünk Csécsy a kelleté-
nél kevesebbet nyujt. .

Bizonyára egyet 'fog velünk érteni Csécsy - hiszen részben a sa
ját szavait használjuk fel -, ha a "polgári életforma" megjelölést
az életmódnak és magatartásnak azokra a I'onásaira alkalmazzuk, ame:"
lyeket a polgári társadalom anyagi és szellemi körülményei határoznak
meg. Hogyan alakultak tehát ezek a körűlmények akkor, amikor ,a kö
zépkor delelőjén új típusként megjelendk a pólgár7 Nyilván döntö moz
zanat volt bennük, hogy az a munka, amelyet a polgár végzett, vagyis
az ipar - mert a kereskedelem csak később kapcsolódott hozzá 
mentes volt a természeti és a feudális meokctésektöl, s hogy ezt a mun
kát szabad ember végezte. Ez a polgári társadalom tehát az önmaguk
kal rendelkező termelők társadalma, akik saját munkeiukbol élnek. Eb
ben a társadalomban a munke a tulajdonnak egyetlen erkölcsi alapja s
il javak fogyasztása összhangban van azok előállífásával. S ennek nyo
mán alakul ki a polgári eszme, mínt él saját felelősségére dolgozó sza
bad személy eszméje" s ennek nyomán a polgári szellem, amely tiszta
humanizmus. Az ellentmondásokat. amelyek a történeti fejlődésben egy
felől a polgárság életmódja és magatartása, másfelől a polgári eszme és
szellem között fellépnek. világosan látjuk. Azokat Csécsy is élesen ki
emeli. Az ellentmondások lényegi okát azonban mí abban jelölnők meg.
hogy a munka polgársága a kapitalizmus ,kiibontakozásának mérvében
átváltozott a tulajdon polgárságává, li a munkéra alapított jog helyébe.
a tulajdonra alapított jog került. A polgári eszme és a polgári szellem,
mint Csécsy helyesen utal rá, expanzív jellegű. viszont az életforma,
amelyben, testet ölthetett. a kapitalizmus következtében leszűkült a pol
gárságra, mint már társadalmi osztályra SJ annak is egyre keskenyebb
réteqére. A legújabbkori polgárság a maga konkrét előfordulásaiban

többé-kevésbbé képtelenné vált arra, hogy kiterjessze és folyton mesz
szebbre tolja a kört. amelyen belül valóban a munkára alapított jog és
a tényleges szabadság érvényesül. Ezt a feladatot észszerűen és törté
nelmi szükséqesséqqel, ahogy Csécsy is mondja: a történelem logikája
ként. oiléqszerte a tágabb értelemben vett munkesosztélijnek . kel
lett és kell magára vállalnia.

Ha ilyen szemmel tekintjük .a dolgokat. akkora polgári kultúrában
kesergés nélkül és éppen a szellemi emberre megnyugtató módon külön
tudiuk uélesztuni egy' korszak kultúráját egy társadalmi osztály civili
:ációjától. ~ előbbi egy értékeket termelő evezredes folyamat, amely
nek valódi értékei veszendőbe semmikép sem niehetnek. Az utóbbi már
a többnyire mások által termelt értékek fogyasztásának olyan módja,
amelyet sem a gondolkodó, sem a foqyasztásból kiszorított tömegek nem
egyeztethetnek össze az emberi személy méltósáqával,

Mihelics Vid
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