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BEVEZETIK A SZOCIALISTA ESZMÉNYEKET
A polgári házasság unalmas és káros

Félremagyarázásra adhat okot, ha nem idézek pontosan a következő kiad-
ványból. A házasság válságáról, annak tüneteiről és okairól ír a kor meg-
határozó pszichológusa, dr. Szilágyi Vilmos 1978-ban megjelent könyvé-
ben. A mű nem brosúrának készült, kemény fedelű könyv, borítóján rajz 
látható. Címe: „A házasság jövője” A rajzon két, egymást metsző kör, talán 
karikagyűrű, közepén kérdőjel. Vagyis nem a cím után jön a látható kér-
dés: azt az egymást metsző körök közös mezője foglalja magában. Ez lehet 
pusztán szellemes megoldás, és lehet üzenet. Én úgy fogom föl: ha már van 
közös mező férfi  és nő között, van alapja-reménye a házasságnak. A könyv 
azonban másról szól.

Szilágyi Vilmos a házasság válságáról ír. Ténymegállapítással kezdi: ha-
zánkban a 70-es években csökkent a házasodási kedv, a meglévő frigyek-
ből pedig több a válás. Azt állítja: a válságot részben a nők munkába állása 
okozta, mégpedig azért, mert mindkét félnek (nőnek–férfi nak) szokatlan, 
új szerepekkel kell boldogulnia (50. o.). Így tehát a hagyományos hatalmi 
struktúra felbomlik. 

A válság okai még: a házasságon kívüli szexuális kapcsolat terjedése, a 
házasság előtti nemi élet terjedése és az a tény, hogy sokan nem vállalnak 
gyereket.

Azt magyarázza, hogy a gazdasági fejlődés tette szükségessé a nők mun-
kába állítását, és bár erről általában ír, nem mondja meg, mely országokra 
gondol. E folyamat előnye lett a nők gazdasági függetlensége mint a leg-
fontosabb felszabadító erő.

A nők munkába állítását, függetlenségét a szerző a szocialista forrada-
lom győzelmének tekinti. Felszabadításukat – ezzel a szóval írja – a törvé-
nyek egyértelműen támogatják. Majd hirtelen kinyilatkoztat: „Terjedőben 
van a férfi akat és nőket egyenlő mércével megítélő szocialista erkölcs és a 
tudományosan megalapozott, felvilágosult szemlélet.” (53. o.)

A szerző a terjedés elemzésével és mibenlétével adós marad, továbbá azt 
sem tudjuk meg, hogy ez a szemlélet jó vagy rossz hatással van/lesz a ma-
gyar házaspárokra.
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Bizonyára jótékony lesz, mert pozitív példával áll elő: a Szovjetunióban 
1950-től a női munkavállalók száma 19 millióról 50 millióra nőtt (84. o.). Ek-
kor válik világossá az olvasó számára a szocialista forradalom győzelmé-
nek a beépítése, amit később többször idéz erősítésképpen a szerző. (Nem 
tudjuk meg, hogy ezt az adatot milyen titkos vagy nyílt forrásból vette, és 
hogy 1950-től mely évig kell értenünk a munkavállalók növekedését.)

Annyit tegyünk hozzá utólag: a szerzőnek a Szovjetunióban végbement 
eseményekről fogalma sem lehetett, némi kozmetikázott propagandaanya-
got leszámítva. Csupán az elméletet idézhette anélkül, hogy tudta volna, 
milyen hatása volt a „forradalomnak” a sztálini évtizedek alatt a családok-
ra, ahol annyi könny és vér folyt, ahol a nőket a hadikommunizmus törvé-
nye terelte gyárakba, munkahelyekre a második világháborúban harcoló 
férfi ak helyett; ahol 1945 után a hidegháború okozta kényszer és az újabb 
törvény, a fegyverkezés határozta meg, mindenki dolgozzon meg a karéj 
fekete kenyérért és életben maradásért. Az internált milliókról, a legyilkolt 
tízmilliókról nem is beszélve, hiszen köztük nők és gyerekek, értsd: csalá-
dok is számolatlanul áldozatok voltak.

Hogyan bontakozott ki a modern házasság ebben a közegben? Nem 
tudott volna semmit a szerző a valódi szovjet életről, a nyomorról, a ki-
szolgáltatottságról, a kötelező társbérletekről, az anyáktól elvett gyerekek 
millióiról? Ekkor már hozzá lehetett jutni angol, francia, német nyelvű do-
kumentumokhoz külföldi turistaútjainkon. Ekkor már bármelyik Nyugat-
Európában élő rokonunk, barátunk kérés nélkül beszélt arról, amit a szovjet 
szamizdat-irodalom kicsempészett anyagai kegyetlenül dokumentáltak.

Az 1989 után felnövő nemzedék számára világosan ki és meg kell mon-
danunk, hogy a szocializmus évtizedeiben bármilyen társadalmi kérdésről 
csak tudományos alapon lehetett beszélni, előadást tartani, írni. És a társa-
dalomtudományok kizárólag elvhű marxi–lenini tanok szigorú rendsze-
rében, megközelítésében kerülhettek nyilvánosságra. Elhajlás, legyen az 
egyetlen szó, megjegyzés, fi ntor, bármi, éber szemek és fülek ellenőrzése 
alá került s következménnyel járt. (Megfi gyelés, bizalmatlanság, leminő-
sítés, katedramegvonás stb.) 1989-ig csak olyan szociológiai vizsgálatokat 
folytattak, amelyek a szocialista öntudatot, nevelést, átnevelést szolgálják. 
Amelyek üzenete a PÁRT számára pozitív. Néhány társadalmi kérdések-
kel foglalkozó tudós, kutató abban a kivételes helyzetben részesült, hogy 
úgy tehetett, mintha személyes véleményét, álláspontját, gondolatait mon-
daná-írná. Ez bizonyára így is volt. Csakhogy a személyes álláspont ekkor 
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már teljesen megegyezett a Magyar Szocialista Munkáspárt álláspontjával. 
A szubjektivizmus látszata becsapta az olvasókat (hallgatókat), de nem 
nagyon, hiszen éles határvonal húzódott az egzisztencializmus szakadé-
ka előtt. A pártosság, a hit, a materializmus érvrendszere, a marxi–lenini 
elvek következetessége sugárzott minden borsurából, újságcikkből, még a 
vízcsapból is.

Az egyéni véleménynek tűnő tudományos írás tehát a megtévesztést, 
a pártot szolgálta. Mi a bizonyíték erre? A gyanútlan olvasó nem tudhat-
ta, hogy a szerző, az előadó melyik politikai intézetnek az alkalmazottja 
(munkatársa), milyen titkos bizottságnak a tagja. Nem tudta, hogy épp az 
MSZMP központjában vagy a megyei pártbizottságon bízták meg a cikk, a 
tanulmány, a könyv megírásával. Hogy újságíró azért kereste fel, mert erre 
az agit-prop osztály utasítást adott. 

Teljes bizalom és munkaterv nélkül megbízást sem kaphatott, ehhez a 
tudományos intézet főnökeinek, tanácsának, pártvezetésnek az elhatáro-
zása kellett. Természetesen mindenki beleszólt a vizsgálandó témába, kü-
lönösen a végkicsengésbe, a tanulságok levonásába, az úgynevezett vörös 
farokba. Tudtuk, hogy minden újságcikk végén, műfajtól függetlenül, min-
den tanulmány végén ott díszelgett a vörös farok. A kihangsúlyozott eszmei 
mondanivaló.

Az elkészült mű ezután számtalan ellenőrzésen ment keresztül. A köz-
vetlen főnök után a könyvkiadó lektorán-cenzorán, főszerkesztőjén, igaz-
gatóján – ők mind megbízható pártkatonák voltak, illetve ismerték kor-
látozott jogkörüket. A felelősen kinevezett szerkesztők továbbküldték a 
kéziratot a megfelelő minisztériumba, a művelődési minisztérium kiadói 
főigazgatóságára, akik konzultáltak a pártközpont párhuzamos fi gyelő-
szolgálatával, ellenőreivel, titkos ügynökeivel.

Bizonyára sok szerző átlátta a rendszert, tudott róla, és vállalta a szűrő-
ket, hiszen adott pozíciójukban ők sem akartak mást. Mire valaki egy tár-
sadalomtudományi intézet, egyetem, kutatócsoport stb. tagja lett, hosszú 
és eredményes agymosások után azonosult a rendszerrel.

Ezért elhajló művek, lázadó vagy lázító írások nem nagyon születhettek. 
Kivétel talán Szelényi Iván, aki egyedül és Konrád Györggyel közösen ku-
tatásuk eredményeit közzé tudta tenni, igaz, botrányos publikálásuknak 
következménye lett a még nagyobb éberség és a retorzió. 

Kis tanulmányom elején azért fogalmazom meg ezeket, mert emlékez-
nünk kell: húsz-harminc év múltán az ifjabb nemzedéknek elképzelhetet-
len az a durva szándék, ahogyan évszázados hagyományokat, jól működő 
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struktúrákat akartak gyorsan sárba tiporni, beleértve az ipart, a mezőgaz-
daságot, a kereskedelmet és a családokat is.

Szilágyi Vilmos könyve személyes hangú hipotézisével, érvrendszerével 
ilyen romboló hatást kívánt elérni. Benne töményen testesül meg a zavaros 
eszme, a szennyes politikai szándék.

Szilágyi Vilmos vizsgálatait a 60-as évek végére vagy a 70-es évek elejére 
tehetjük, bár konkrét évszámot nem jelöl meg. Viszont azt írja a könyv elő-
szavában, hogy évek óta folytat házassági tanácsadást és szexuálterápiát 
(8. o.). Vagyis ismernie kellett a 70-es évek házassági konfl iktusainak jó 
részét. Bizonyára így tapasztalta meg a polgári házasság csődjét, és jutott 
el a jövőhöz, a kiúthoz. A kiút nem más, mint egy száz-százharminc évvel 
előbbi forrás. „A jövő körvonalainak felvázolásához a marxizmus klasszi-
kusainak iránymutató megállapításaiból indultam ki” (7. o.).

Itt tulajdonképp abba kellett volna hagynom a könyv olvasását 2002-
ben, ám ez esetben nem ismerjük azt a jövőképet, amit az 1970-es évek 
pártideológiája népszerűsített a magyar házaspárok fellazítására, destabi-
lizálására. Ami annyira hatásos lett, hogy mai napig szenvedjük. Ezért kell 
visszanyúlnunk a kommunizmus gyökereihez.

A szerző az 1970-es évek házasságválságát Marx, Engels tanításaiból ve-
zeti le. A házasság kritikájának tudományos megalapozása először A kom-
munista kiáltványban (1848) olvasható, amelyben a polgári házasságot 
szembeállítják a proletárok frigyével. „Marx szerint az egyéni vonzalom a 
házasságkötésben csak ott érvényesülhet, ahol nincs magántulajdon, s így 
az anyagi érdek nem játszik szerepet.” Engelstől is idéz Sz. V., miszerint 
a polgári monogámiát fel kell váltania a nemek egyenjogúságán és a köl-
csönös szerelmen alapuló szabad kapcsolatnak (73. o.).  Majd az Engels-
idézet: „A kommunizmus megsemmisíti a mostani házasság két alapját, a 
nőnek a férfi től és a gyermeknek a szülőtől való, magántulajdonon alapuló 
függését.”

Mindezt kár lenne idézni, ha nem világítaná meg: milyen szerepet szánt 
az MSZMP a 20. század végi Magyarországon a házasságnak. 

A torzítás-torzulás már abban megnyilvánult, hogy Sz. V. következete-
sen nem családról ír, ezt a szót, fogalmat lehetőleg mellőzi. Ehelyett házas-
párt, házasságot és gyereket említ. Mi ez, ha nem totális feldúlása, eltiprása 
az összetartó családeszménynek?


