
Bosnyák István 

ALKOTÓ ÉRTELMISÉG ÉS 
FOKRADALOM — 
ERKÖLCSSZOCIOLÖGIAI 
VETÜLETBEN 

1. 

Forradalom és alkotó értelmiség gyakorlati viszonyát a kortörté-
neti és személyi determinánsok egész sora határozza meg századunk-
ban is, a gazdasági, politikai, mozgalom- és művelődéstörténeti ténye-
zőktől kezdve egészen a személyiséglélektaniakig. S ezeknek a deter-
minánsoknak a sorában rendkívüli jelentősége van az értelmiségi ma-
gánetikának is. 

E „rendkívüliség" tar ta lmát Konferenciánkon1 egy olyan életmű 
etikacentrikus vizsgálatának főbb tanulságaival szeretném — csupán 
tételesen — illusztrálni, amely életmű szerintem egyszerűen megkerül-
hetetlen a forradalom és alkotó értelmiség 20. századi viszonyának 
vizsgálatakor. Mégpedig nemcsak magyar, de kelet-közép-európai vi-
szonylatban is. 

Sinkó Ervin hatalmas, mintegy 30 vaskos kötetre rúgó, Magyar-
országon csak részben ismert életművéről van szó. Arról a par exellence 
etikus fogantatású életműről, amely meggyőződésem szerint afféle „sta-
tisztikai mintapéldány" is lehetne a forradalom és alkotó értelmiség e 
századi viszonyának tipológiai vizsgálatakor. 

Felszólalásomban tehát — a jelzett, vázlatos/tételes módon s a 
sinkói életmű fényében — ahhoz a kérdéskörhöz szeretnék adalékot 
szolgáltatni, hogyan határozzák meg az alkotó értelmiségnek a bal-
oldali politikához, mozgalomhoz, fegyveres és „csendes" forradalomhoz 
való viszonyát az etikai, s mint látni fogjuk: a velük kapcsolatos esz-
tétikai és egalitániius-inidividualisita magáiruimperativusok ás, 

2. 

A magánerkölcsi indítékok az értelmiségi iindviduum Sonba-állásá-
nak, mozgalom- és forradalomvállalásának igen pozitív ösztönzői le-
hetnek. Míg más társadalmi rétegek indviduumai inkább a kifejezet-
tebben anyagi jellegű létérdekek vonzásában sodródnák be a for ra-
dalmi mozgalom soraiba, az értelmiségi egyén az ilyen érdekektől akár 
teljesen függetlenül, sőt — a lukácsi ontológia közismert tételével össz-
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hangban — ezek ellenére is tevékenyen vállalhatja a forradalmi har-
cot, saját elemi morális kényszereinek engedelmeskedve. 

Ez 'az értelmiségszociológtiai jelenség azonban csak látszólag cáfol-
ja az ember politikai cselekvésének történelmi-materialista értelmezé-
sét. Azok az etikai (s velük összefüggésben: esztétikai és egalitárius-in-
divildualista) elvárások ugyanis, amelyek az alkotó értelmiségit szemé-
lyesen is érdekeltté teszik a történelmi harc kimenetelét illetően s 
forradalmi helyzetben épp ezzel vonzzák őt leginkább a Sorba, végső 
soron ugyanolyan alapvető létérdeket jelentenek a számára, mint más 
társadalmi rétegek képviselőinek a kifejezettebben, hogy ne mondjuk: 
drasztikusabban anyagias érdekek. 

E jelenségnek, vagyis az etifcai/esztétikai/indiividualista elvárásokkal 
megvalósuló forradalomvállalásnak korunkban kétségtelen történelmi 
fontossága is van, nemcsak mtagánemberii. Hiszen az úm. fogyasztói társa-
dalmak „jóléti" nyomorúságában a pauperizálódás helyett — amely a 
marxizmus klasszikusainak egykori prognózisai ellenére sem fokozódik 
immár, hanem épp ellenkezőleg, egyre csökken s ezzel együtt mind ki-
sebb lesz az „éhség forradalmának" a lehetősége is —, a pauperizálódás 
helyett az erkölcsi elégedetlenséget szító esztétikai szenzibilitásnak, az 
erkölcsi indítékú, közösség-sóvárgó egalitárius individualizmusnak, va-
lamint a maga gyakorlati konklúzióját, önnön idealisztikus „kell"-jének 
tevékeny meghaladását a politikai cselekvésben meglelő etikának lesz, 
annak lehet egyre nagyobb jelentősége. Megfelelő feltételek között 
ugyanis ezek az individualista, erkölcsi és esztétikai „éhségeik" — ahogy 
Ady mondaná: „éhe a Szónak, éhe a Szépnek" — tömeg-forradalma-
sító fermentummá válhatnak, noha maguknak a tömegeknek a forradal-
mi tevékenységét természetszerűen nem helyettesíthetik. 

3. 

Bármennyire is jelentős szerepe lehet az értelmiségi magánerkölcs-
nek a mozgalom és forradalom tevékeny vállalásában, az erkölcsi s vele 
kapcsolatos egalitárius-individualista és esztétikai imperativusok „ural-
ma" az alkotó-értelmiségi individuum fölött mégsem abszolút, hanem 
csakis és mindenkor viszonylagos. Objektív determinánsként, a szóban 
forgó erkölcsi/esztétikaii/ind'ividuaiista magánindítékokat és magánkény-
szereket érvényre juttató, ösztönző és kiteljesítő, vagy épp ellenkező-
leg: semlegesítő és elfojtó tényezőként végső soron mindig a korvaló-
ság a legfőbb „arbiter", adott történelmi helyzetben mindig az mondja 
ki az „utolsó szót" az alkotó értelmiségi sorbaállásával vagy soronkívü-
liségével kapcsolatban. De sohasem függetlenül a jelzett személyi 
prediszpozícióktól! Vagyis, az értelmiségi forradalmár ilyen vonatkozás-
ban nemcsak „születik", hanem azzá is válik adott objektív körülmé-
nyek között, és fordítva: semmiféle külső tényezők nem tehetnék a 
forradalom önkéntes, gyakorlati vállalójává, ha erre nem késztetnék 
bizonyos benső kényszerek és indítékok is. 

Melyek voltak századunkban a fenti értelemben vett legfőbb, objek-
tív „regulátor-szereppel" bíró történelmi és mozgalmi tényezők? 
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Mindenekelőtt az első világháború és a lenini Október, a postfor-
radaltmi „fehér" Európa társadiaimi valósága s külön a fasizmus, meg 
az 1918 óta is „csendesen" zajló „permanens világháború", valamint 
annak szörnyű kulminációja, a második világégés. Mindezek együtt s 
külön-külön is balra sodorták a jelzett benső indítékokkal is rendel-
kező alkotó értelmiségit, nem kis részüket egészen a tevékeny forradal-
miságig ás eljuttatva. Ugyanakkor azonban, s paradox módon, a kor 
baloldali valósága volt egy-egy időszakban a legfőbb „fékező", a for-
radalomvállalástól „visszatartó", sőt „taszító" objektív determináns. 
Ilyen tényező volt századunkban a munkásosztály élcsapatának, 
a szociáldemokráciának a korrumpálódása az I. világháború előesté-
jén és tar tama alatt, majd a kommunista pártokon belüli fanatikus f rak-
cióharc a világforradalmi hullám megtörése után s az egyéb munkás-
pártokkal szembeni, dühöngő szektásság .a húszas-harmincas években, 
a népfrontpolitika affirmálásáig. Nem utolsósorban azonban a bolseviz-
mus sztalinista eltorzulása a harmincas évektől kezdve, s a neosztali-
nista fegyveres intervenciók és a szocialista nagyhatalmak egymás kö-
zötti, a szocialista kisállamokat is konfrontáló hadikonfliktusai a II. 
világháború befejezésétől napjainkig. 

4. 

Hogyan befolyásolja az alkotó értelmiség és forradalom viszonyát 
az individualizmus minit sajátságos etikai magatartásforma? 

Két alapvető módon. Mint kétségbeesett kollektivizmus, mint a kol-
lektivitás egzisztenciális légszomja, az idividualizmus a közösségi lét-
forma, illetve a kollektív mozgalmiság vállalására ösztönöz. Erőteljes 
„vonzóerőt" képvisel tehát a nemcsak alkotóilag, de társadalmilag is 
aktív életmód, a politikai, mozgalmi, sőt fegyveres-forradalmári maga-
tartás személyes kiküzdése tekintetében. S mint ilyennek, egyaránt lé-
nyeges lehet a szerepe az értelmiségi egyén első sorbaállását megelő-
zően, valamint a Sorból való esetleges — a jelzett társadalmi, történel-
mi és mozgalmi okokkal is kiváltott — kiszakadását követően. Azaz: az 
újbóli, másodszori mozgalmi aktivizálódás folyamatában . . . 

Ellenben mint önnön „negatív alteregója", mint az egalitárius kollektív 
individualizmus ellentéte, iaz értelmiségi individualizmus egyik akadálya 
is lehet a mozgalmi aktivizmus személyes vállalásának. Bent a Sorban 
pedig — nem függgetlenül a mozgalom belső valóságától, esetleges 
ideológiai és etikai eltorzulásaitól — az egyik legfőbb „taszító" erővé 
is válhat, s az adott egyéb, „külső" és „belső" körülmények között ki 
is vetheti az alkotó értelmiségit a mozgalom és fegyveres forradalom 
soraiból. 

5. 

Az esztétikai szenZibilitás elsősorban az „éhe a Szónak, éhe a Szép-
nek" imperativusával határozza meg az alkotó értelmiség és gyakorlati 
forradalmiság vsizonyát. Ez az elemi esztétikai hiány ugyanis önnön ki-
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töltésének, beteljesülésének legvalósabb eszközét a Forradalomban lát-
ja, következésképp: a mozgalmi és a fegyveres-forradalmi harc sze-
mélyes vállalására is ösztönözheti az értelmiségi individuumot. Miközben 
az esztétikai elégedetlenség etikaiba, az pedig politikaiba csap át ismé-
telten. 

Van aztán egy, az etikaival ugyancsak rofcoiruuló sajátságos esztétikád 
tényező is, amely szintén meghatározza a szóban forgó viszonyt: az 
erkölcsi képzelet különösen kifinomult válfaja, a „stigimatikus fan-
tázia". 

Ez ugyanis egyrészt a Másokkal, a nem-énnel, a más-sorsokkal, a 
minden szenvedővel és elnyomottal, tehát az elnyomottak osztályával is 
maximális érzelmi/erkölcsi azonosulásra készteti és képesíti tulajdono-
sát, s épp ezáltal „vonzza" a tömegmozgalomba is. Másrészt viszont e 
teljes azonosulást eredményező, kifinomult erkölcsű, képzelet lehetet-
lenné teszi birtokosa számára, hogy az erkölcsi értelemben megannyi 
vonatkozásban továbbra is fantáziátlan korunknak, a „modern" ember-
ellenesség atavisztikus változatait fel-felmutató történelemnek a szint-
jére süllyedjen maga is. Vagyis, tulajdon erkölcsi fantáziája megóv-
hatja az értelmiségi individuumot nemcsak a jobb-, de az olykor! baloldali 
antihumánum vállalásától is. 

A „stigmatikus fantáziának" tehát e két szempontból kétségtele-
nül pozitív erkölcsi szerepe lehet. Kevésbé mondható ez viszont a har-
madik lehetőségre, amikor is a legjobb értelemben vett humánus tole-
rancia ezen esztétikai kiváltóoka mint a minden élővel való szolidari-
zálás elemi kényszere paradox módon fékezheti, sőt meg is akadályoz-
hat ja az értelmiségi tevékeny forradalomvállalását. Bent a Sorban 
pedig a kiállás egyik indítéka is lehet. 

Példák szép sora bizonyítja azonban, hogy az esztétikai/etikai kép-
zeletnek e lehetséges hátrányos erkölcsi — és politikai! — következ-
ményét az értelmiségi forradalmár semlegesíteni is tudja. Mégpedig 
oly módon, hogy a „túlfejlett", „előrefutott", „korán jött" érzékeny-
ségét, e kétségtelen személyi erényét a történelmi célok tevékeny szol-
gálata érdekéiben — (inkognitóba szorí t ja . . . Vlagyimir Iljics, aki min-
den zenei alkotásnál jobban ismeri, élvezi és naponta hallgatni szeret-
né az Appassionátát, azonban — Gorkij szép metaforája szerint — „lel-
két a szárnya alá rejtve" mégis azt vallja, hogy „ütni kell, sajnálko-
zás nélkül, bár elméletben ellene vagyunk minden erőszaknak" . . . És 
Rosa Luxemburg, aki mély lirizimussal fogalmazott börtönleveleiben 
„emberbőrbe bújt madár"-nak vallja magát, aki sokkal inkább ottho-
nos a csendes kertszögletben, mint — ahogy némi iróniával í r ja — 
„valamiféle pártkongresszuson", ám ennek ellenére is egzakt pontosság-
gal vetíti előre önsorsát: „harci poszton, valamilyen utcai harcban vagy 
a börtönben fogok meghalni" . . . S Korvin Ottó, aki verseket is ír, a 
lágy melódiákat, finom csipkéket, a csodaszínekben pompázó por-
celánt", az értékes metszeteket és ízléses enteriőröket szereti — s min-
dennek ellenére vállalja a Tanácsköztársaság együk légintiranzdgensebb 
posz t j á t . . . Akárcsak a publicista Szamuely Tibor, aki a művészeteknek 
is értője, de ezt eltitkolja, mint ahogy dacos szeméremmel a magán-
érzéseit is elpalástolja s rosszabbnak mutat ja magát, mint amilyen . . . 
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Vagy a vörös Kecskemét poéta-parancsnoka, a 21 éves Sinkó Ervin, aki 
épp a minden élővel való stigraatikus azonosulás kényszerére hallgatva 
készül kiállni a fegyveres forradalom soraiból, ám a Tanácsköztársaság 
végveszélyének, a monitoros ellenforradalomnak a hírére mégis elsőként 
szólítja fel a dezorganizálódott és fejetlenül menekülő Központi For-
radalmi Munkás és Katonatanács tagjait, hogy e sorsdöntő pillanatban 
ne árulják el a forradalmat, majd ezt követően maga áll a védtelenül 
hagyott Szovjetház élére . . . Holott minden fegyver és minden ember-
ölés megtagadója immár, de ezt képes inkognitóba szorítani s fegyver-
rel a kézben szó szerint is az utolsó óráig — a Szolnok környéki vö-
rös froint felbomlásáig — védelmezni a forradalmat Pogány Kálmán ez-
redében . . . 

6. 

Az erkölcsi imperativusolk az egaliitárius-'indivIMuaMs'ta és esztétikai-
etikai („stigmatikus") indítékok mellett amolyan „tiszta" formájukban is 
siettethetik a.z értelmiségi sorbaállását, illetve a cselekvő forradalmiság 
személyes kiküzdését. Mégpedig annak az erkölcsi öntudatnak és morá-
lis szenzibilitásnak a révén, amely személyesen is felelőssé teszi az in-
dividuumot mindazért, ami körülötte a társadalmi életben történik. 

Az immár klasszikus magyar példa e tekintetben a forradalom-
vállaló Lukács Györgyé: „az etika a gyakorlat, a tett és ezzel a politi-
ka felé hajtott" . . . A magyarországi szakirodalomban és irodalmi köz-
véleményben viszont kevésbé — vagy tévesen, „legendárisan" elködö-
sített formában — ismeretes az etikus Tanító alighanem legkövetke-
zetesebb tanácsköztársasági hívének és tanítványának, az i f jú Sinkó-
nak hasonló példája. 

Az Ady-rajongó szabadkai i f jú poéta ugyanis nemcsak első ízben 
— tizenéves szociáldemokrataként —, de másodszor is jórészt a „tisz-
tán" erkölcsi indítékoktól vezérelve küzdötte ki a mozgalmi és forra-
dalmi magatartást (természetesen a szóban forgó, individualista és esz-
tétikai motívumoktól is „hajtatva" eközben). A szociáldemokrácia világ-
háborús erkölcsi csődje által soronkívülivé lett i f jú értelmiségi ti. úgy 
válik az őszirózsás forradalom Országos Propaganda Bizottságának ak-
tivistájává, s igen gyorsan e forradalmat tovább vinni akaró Ma-„sza-
kadárok" forradalmi-radikális csoportjának, illetve a KMP-nek és az 
Internationale c. folyóiratnak egyik alapító tagjává, hogy eközben min-
den idegszálával érzi: „az egyes embernek a társadalmi pozícióján túl 
oly láthatatlan és rendkívül erős cselekvési kényszerei vannak, ame-
lyek az egyéniség bizonyos fejlődöttségi fokán erősebbek minden csá-
bításnál és külső parancsnál" . . . E „láthatatlan és rendkívül erős cse-
lekvési kényszerek" hajtóereje pedig nem más, mint az etika, „az 
egyén bizonyos fejlődöttségi fokán" szükségképpen jelentkező erköl-
csi öntudat és morális szenzibilitás, amely felelőssé teszi birtokosát 
mindazért, ami körülötte, s vele vagy nélküle történik és nem törté-
nik . . . 
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S ugyanezek a benső kényszerek segítik majd meghaladni az emig-
ráns soronkívülinek a világforradalmi reménységek tragikus katakliz-
májával rászakadt egzisztenciális kórt, a krisztianizmust is. Hisz ezek 
a kényszerek kapnak hangot a másfél évtizeddel Babits előtt megfogal-
mazott sinkói Jónás-élményben: „Jónással kiáltok koporsó torkából. / 
/ Nem akarok bántni, / de nézzek, csak nézzek? J mer az Uram sem-
mi, / hogy vérzek, én vérzek"... S ugyanezek az erkölcsi indítékok 
diktálják a sinkói krisztiánus etika következetességének eredményeként 
kialakult paradox felismerést is, hogy bűn soronkívüli „ártatlannak", 
nem-cselekvő „tisztának" lenni a „tisztaságból" kizárt és tevékeny „bű-
nösségükkel" egyféleképp cserben hagyott Másokkal szemben . . . Hisz 
a középkor indviduumával ellentétben korunk emberének immár nem-
csak az abszolútummal, de a relatív értékekkel szemben is megkötő 
kötelessége van: „tudja, hogy cselekedeteiért kizárólag ő felelős — de 
nemcsak cselekedeteiért, hanem azért is, amit nem cselekszik; nem 
dönthet tehát úgy, mintha egyedül állna a világban s csak Istennel 
szemben (. . .) nem húzódhat vissza »az ő kamrácskájába«, mert nem-
csak őróla van szó az ő Istenhez való viszonyában, hanem összes tár-
sairól a szegénységben, kiket elárul, ha kivonja magát a szegénység 
ellen folytatott harcból" . . . Vagyis, korunk individuumának erkölcsi ön-
tudata kérdésessé teszi jogát, hogy mint közösségtől független, ab-
szolút morális öntudat cselekedjék. Ö és az ő Istene közé odaállnak a 
többiek bűnei, mint az övéi" . . . 

7. 

Irodalomtörténetünkben az etikus forradalmiságról hosszú évtize-
deken át csak idézőjeles formában, mint pejoratív töltetű negatívumról 
volt szokás értekezni. Mint haszontalan, gyakorlatilag értéktelen, idea-
lisztikus és a többi ál-forradalmi magata r tás ró l . . . 

Holott az etikus indítékokkal vállalt éis érvényesített forradalmi-
ság nem zárja ki az értelmiségi egyén reálpolitikailag is hasznos for-
radalmi tevékenységét. Sőt, adott feltételek mellett magánetika és reál-
politika komplementáris viszonyban is lehet. Ahogy erről ugyancsak 
a Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztos-helyettesének és vörös 
Kecskemét i f jú városparancsnokának a tevékenysége tanúskodik igen 
meggyőzően. 

E termékeny összhang megvalósulásának alapvető objektív akadá-
lyai a -forradalmi eszközök, amelyek gyakorlatilag sohasem lehetnek 
teljesen harmonikus viszonyban a forradalmi célokkal. A Kun Béla-i 
axióma tehát, miszerint a cselekvés a próbája a forradalmárnak, az 
etikus forradalmár esetében úgy konkretizálódik, hogy nem a célok te-
vékeny igenlése, hanem a forradalmi eszközök elviselése a próbája a 
gyakorlati forradalmiságnak . . . 

A másik lehetséges erőforrás pedig, mely az unpraktilkus forra-
dalmiság irányába sodorhatja az etikus forralmárt, inkább szubjektív 
jellegű: tulajdon „előrefutott", „túlfejlett" erkölcsi szenzibilitása, mely 
viszonylag mindig meghaladja az adott kor-átlagot. S bár ez az etikai 
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„előrefuitottsá'g" laz el Startéin elem atavisztikus viszonyainak felszámolását 
reálpolitikailag is hasznos módon sürgettetheti, a személyes harc el-
viselésének kerékkötője is lehet. Sőt, ki is vetheti az etikus forradal-
márt a fegyveres harc soraiból. Amennyiben ti. e legjobb értelemben 
vett utópisztikus, pontosabban: anticipáló erkölcsi igényessége túl „mesz-
szire" veti őt a korvalóságtól, az adott történelmi jelentől, a forrada-
lom „átlag-moráljától". . . Nem a viszonylagos, hanem a túlméretezett 
erkölcsi „előrefutás" tehát a gyakorlatilag is hasznos forradalmiság egyik 
lehetséges akadálya, hisz „tiszta" antinómiákban gondolkodó, a forra-
dalom pragmatikus gyakorlatát az eszményi erkölcsiséggel mereven 
szembeállító etikai radikalizmusra késztet. Illetve, „az egyik legfőbb 
bűn, az egyik legviszedelmesebb bűn" forrása lehet, amelyet a forra-
dalmár — Lenin szerint — egyáltalán elkövethet: a konkrét kérdése-
ket elvontakkal cseréli f e l . . . 

8. 

Az etikus .indítékú forradalomvállalás és forradalmiság Viszont megóv-
ja az értelmiségi harcost ama másik „legfőbb bűntől", „legveszedelmesebb 
bűntől": a „balos" fanatizálódástól. A gátlások nélküli „forradalmi-
ságtól", mely nemcsak az ellenséges, de a saját tábor képviselőivel 
szemben is mindenkor és nagy „készséggel" érvényesíti a véres mí-
tosz embertelen vadságát. Vagyis, az etikus forradalmiság megvédheti 
érvényesítőjét attól a veszélytől is, amelyet a marxizmus névadó klasz-
szikusának közismert metaforája úgy határozott meg, hogy adott viszo-
nyok közt a forradalom felfalhatja saját gyermeke i t . . . 

Az etikus forradalmárnak ugyanis a politikai, mozgalmi, sőt fegy-
veres harc soraiban is van lehetősége — szerény, nem túl nagy, de 
jelentőségteljes lehetősége — egy olyan magatartás felmutatására, mely 
forradalmiság és humanizmus széttéphetetlen szimbiózisát képviseli. 
Vagyis, amely egyaránt meghaladja a szó negatív, kispolgári értelmé-
ben vett „emberszeretetet" és a fanatikusan, „százszázalékos" szuperforra-
dalmiságot . . . 

Az ilyen, elemeire nem bontható forradalmi humanizmusnak — 
humánus forradalmiságnak, forradaimári humanizmusnak — az az alap-
feltétele, hogy birtokosa szakadatlanul érvényesítse a forradalmi ka-
rakternek a korszerű marxista erkölcspszichológia által is nyilvántar-
tott alapvető ismérveit. Hogy tehát a személyi önmegvalósítás folyama-
tában őrizze meg viszonylagos függetlenségét és szabadságát; hogy ne 
mondjon le a lokális — nemzeti és egyéb — társadalmi korlátok sze-
mélyi meghaladásának és az emberi nemmel való azonosulásnak az 
igényéről; hogy a forradalmi hatalmat mint szükségszerű eszközt, s 
ne pedig mint „legfelsőbb morális jót" tételezze; hogy kritikus viszo-
nyulást és dialektikus, a nem-fanatizált hitet is magába foglaló ké-
telyt tanúsítson saját forradalmának gyakorlati valóságával szemben 
i s . . . Illetve, hogy a viszonylagos történelmi determinizmus és a vi-
szonylag szuverén forradalmi-humanista magánerkölcsiség dialektikájá-
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nak megteremtése és megőrzése legyen saját, elidegeníthetetlen forra-
da lmán „zsinórmértéke". Hisz nyilván és csakis ez óvhat ja meg a szo-
cialista forradalom világtörténelmi intencióival szembeni, jobb vagy 
baloldali konfrontálódástól.2 

J E G Y Z E T E K 

1 írásunk a Tanácsköztársaság 60. évfordulójára rendezett. Forradalom és alkotó 
értelmiség a 20. században c. nemzetközi értekezleten elhangzott felszólalás redigált 
szövege. A konferenciát az MTA Irodalomtudományi Intézete szervezte Visegrádon, 
1979. márc. 13—16. között. 

2 Az itt felvetett vázlatos kérdések behatóbb vizsgálatára az alábbi főbb publiká-
cióinkban tettünk kísérletet: 

a) Forradalom és etika elvi/történelmi problémakörével kapcsolatban: 1. A for-
radalom „nem létező" etikai problémái — üj Symposion, 1969/48—49. sz.; 2. Theatrum 
mundi á la Joszif Visszarionovics Sztálin. Forum, Üj vidék 1970, Symposion Füzetek 03; 
3. Forradalom és erkölcs. Kísérlet egy monográfia megalapozására — Üj Symposion, 
1976/189. sz.; 4. Jegyzetek az Egy regény regénye etikai örökségéről — Híd, 1977/3. sz. 

b) Az erkölcs és forradalom problémakörének magyar Irodialmi/filozóiiai vetületé-
vel kapcsolatban: 1. Forradalom és etika a magyar irodalomban, 1905—1919. Kísérlet egy 
monográfia megalapozására II. — Üj Symposion, 1976/140. sz.; 2. Lukács György tanács-
köztársasági messianizmusa. Laikus hipotézisek szakmaiak számára — Valóság, 1979/8. sz. 

c) Sinkó Ervin életútjával és -művével kapcsolatban: 1. Vázlatok egy port-
réhoz. Sinkó-variációk '63—73. Forum, tíjvidék 1975, 470 p.; 2. Ember a forradalomban, 
ember a soron kívül. Vázlatok egy portréhoz II. Forum, Újvidék 1977, 465 p.; 3. Forrada-
lom és etika Sinkó Ervin életművében (doktori disszertáció. 1974. 383+27 a. Közölt rész-
letei: Etika és forradalom I—V. Sinkó Ervin, 1916—1919 — Híd 1974/4., 7—3., 9. és 10. sz.; 
Sinkó Ervin és a krisztianizmus, 1919—1927 — Létünk, SzE.badka 1974/5—6. sz.; Etika és 
mozgalom. Sinkó Ervin a harmincas években — Godisnjak Filozofskog fakulteta u Nö-
vöm Sadu, 1975; A sínkóí életmű vezérmotívumának alakulása a felszabadulás után — 
Tanulmányok. Sinkó Ervin emlékkönyv. Újvidék, 1977—78.) 

R E Z I M E 

STVARALACKA INTELIGENCIJA I REVOLUCIJA — IZ ASPEKTA 
SOCIOLOGIJE MORALA 

Ovaj tekst je redigovano izlagairaje autóra na medunarodnoj konferen-
ci'ji koju je organizavao Institut za inaiuku o kmjizevnosti MAN-a povodom 
sezdesetogodisnjice Madjarske Komune. (Visegrád, 13—16. III 1979. god.) 

Okvirna téma skupa je nosila naslov: Revolucija i stvaralacka inteli-
gencija u XX veku, a priloig autóra se nadovezao rua isitu iz aspekta kn,ji-
zevnog i filozofsko-publiicistickog stvaralastva kruga „mladog" Luikaía i 
njegovog uőeniika za vreme Koimune, Ervina Siraka (1898—1967). 

Uvod izlaganja (1) istice uverenje autóra da bi veliki stvaralacki opus 
Ervima Simka od oko 30 krupmih tamova tiaikode mogao biti jedan, od „sta-
tistiökih uzoraka" priliikom tipoloske amalize odinosa revolucije i stvaralac-
ke intéligencije nasega veka. 

Iz ovié problematiike autor izdvaja raekoliko nacelnih probléma: uloga 
intiirnnih imoralniih imperatiiva prilikom stupanja u redove revolucije (2); 
„objektivna stvamost" kao krajnja determiinanta subjektivnog prihvatanja 
revolucionarnog delovanjia (3); „egalitarni individualizam" kao pozitivni, od-
nosno „sebicni", „privatistiöki" inidiividuaKzam kao oegativni faktor u pro-
cesu subjektivnog prihvatanja Ili odbijanja revolucionarnog delovanja (4); 
znacaj estetske sanzibilnostá, a pogotavo „stiigmatsike fantazije" u navedenoj 
prablematici (5); uloga inoralne saimasvesti i maralnog senzibiliteta (6); od-
nos revolucionarstva koja ima etióku/estetsku/egaHtarno-inidiiviiduaMsticku 
genezu i „prakticarskog" revolucionarstva (7); eticka/estetska/egalitarno-in-
dividuali'sticka revolucionarmast kao preveinitiva ,ylevog" fanatiama (8). 
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U beleskaima dáta bibliografija navodi radove autóra kője dotiőu op-
átu problematiku odnosa revolucije i etike (a), zatim priloge proucavanju 
te problematike na ovovekovnoj madjarskoj knjizevno-filozoískoj gradi (b), 
odnosno na opusu Ervina Sinka (c). 

S U M M A R Y 

CREATIVE INTELLIGENCE AND REVOLUTION — AN ETHICAL AND 
SOCILOGICAL VIEWPOINT 

The author of the present paper is convinced tlhat the wor.k of Ervin 
Sinkó comprizinig 30 vohimes could be alsó one of the „staitistical samples" 
for the typologicai atnalysis of the relation between the revoluítion and 
creative intelligence of our century. He singled out the following issues. 

— üie ro,Le of the intirnate rnoral iimiperatives when becomLng a revo-
lutionist; 

— the „egalitarian individualisim" als a poáitwe factor, and the „priva-
tistic" individualism as a negatíve factor in the process of subjective accept-
inig or refusiing revolutionary aeti'vity; 

— the „objective reality" as the final determinant of the subjective 
acceptiing the revolutionary actiivity; 

— the „egalitarian indvidualisim" as a positive factor, and the „priva-
— the importance of the aesthetfcal sensi'tivity, especially that of the 

„stiigmatic faracy"; 
— the role of the morál self-coseiousiness and morail .sensitivity; 
— the relation of the revolutionarisim with an ethical/aesthetioal/ega-

litarian-individualistic genesis and that of a „pragmatic" one; 
—the ethical/aesthetical/egalitarian-individualistic revolutionarism as a 

prevention from the „left" fanatism. 
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