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Bevezetés 

 

A mindennapi életben az egyén értékei gyakran ütköznek a közösség értékeivel. E 

szembenállás problémája és a kulturális meghatározottság magában hordozza az igényt 

az ilyen konfliktusok megoldására. Ám a társadalom és az egyén közötti erőviszonyok 

azt mutatják, hogy az egyén lehetőségei korlátozottak. Ebből következik, hogy az 

egyén sok mindenben alá kell, hogy vesse magát a hatalom szabályrendszerének. 

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét című alkotása, műfaját tekintve regény, tehát nem 

dokumentum-írás, mégis, hiteles közlése egy kornak, melyben maga a szerző is élt (a 

mű cselekményének időpontjában éppen 17 éves volt), ezért a művet 

kordokumentumnak tekintem. 

Etikai szempontból tekintve, a társadalmi szerepek (szűkítve: a hatalmi akaratból 

és az egyén viszonyából származó szerepek) gyakran olyan problémát generálnak, 

amelyek megoldása egyrészt egyéni, másrészt társadalmi feladat. Ilyen probléma lehet 

egy adott politikai hatalom eszméjével való szembenállás, miközben a társadalom 

erkölcsi normái működni kívánnak. Az ötödik pecsét rámutat arra, hogy egy adott 

időpontban a hely, a helyzet miként változtathat meg emberi sorsokat a felmentés adta 

szabadkezűség eszméje takarásában. 

Dolgozatommal a mű tartalmában az etikai vonatkozásokat keresem, a társadalmi 

erőviszonyok tükrében. Az emberi cselekedet elfogadhatóságát három irányban: a 

hatalom–egyén, az egyén–egyén, illetve az egyén–önmaga viszonylatában vizsgálom. 

Az mű etikai kérdések vonatkozásában általam feldolgozott részeit a jelenetekből 

kiragadott példákon keresztül ismertetem. Az eredeti mű elolvasása mellett 

megtekintettem az azonos című filmet is (r.: Fábri Zoltán, 1976), melyből további 

benyomásokat szereztem a korról, illetve a szereplők által megszemélyesített 

személyek erkölcsösségéről. 
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Etika 

 

A Britannica Hungarica Nagylexikon (Nádori, n. é.) szerint etika: „…az erkölcsi jó és 

rossz, helyes és helytelen tanulmányozásával foglalkozó filozófiai ágazat.” 

Ezek szerint a társadalom (és az egyén) erkölcsi normái mentén el kell dönteni, 

hogy cselekedeteink megfelelnek-e az adott időben, helyen és kultúrában 

megfogalmazott etikai követelményeknek. Véleményem szerint, az, hogy adott 

esetben etikusan viselkedünk-e, attól is függ, ki előtt, kivel vagy mivel, mikor, milyen 

körülmények között tesszük azt, mert ezen összetevők valamelyike akár felmentést 

adhat bizonyos erkölcsi normáknak való megfelelés alól, az által, hogy a helyzet 

felfüggeszti az etika konvencióit. 

 

 

Egy kor, amelyre egyre kevesebben emlékeznek 

 

1944 decembere félelemmel teli időszak azoknak az embereknek, akik Budapest 

közterületeire merészkednek, kiváltképp estefelé. Az utca úgyszólván néptelen; 

félelem és kétségbeesés lapul meg a lelkekben, hiszen még tart a második világháború, 

a politikai rendszer pedig az elnyomás szélsőséges elemeire épít. Az állampolgárok 

otthonukban úgyszólván bujkálnak. A budapesti gettó már áll, a puszta származásuk 

miatt megbélyegzett személyek csillagot viselnek. Esténként az emberek alig merik 

kitenni a lábukat az utcára, a lakásokat elsötétítik. Néha léptek vagy futás zaja 

hallatszik, olykor fegyverdörrenés. 

A regény sorai arról tanúskodnak, hogy az ember ilyen körülmények között is 

ember, és ha már az, a rá szabott kötelességek mentén él. A történet során lépten-

nyomon felismerhető az erkölcsösség igénye – egyszer annak teljesítésével párosulva, 

másszor annak hiányában. 
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Hatalom–egyén 

 

„Egy társadalom a szociológusok többsége szerint nem egyszerűen a társadalom 

tagjainak összessége, mert van bizonyos struktúrája (szerkezete), vannak intézményei, 

van kultúrája. 

Társadalmi struktúrán a legáltalánosabb értelemben az egyének és társadalmi 

csoportok közötti viszonylag tartós viszonyokat (pl. alá- és fölérendeltséget) értjük.” 

(Andorka, 2006, 35. o.) 

  

1. példa 

A kocsma asztala körül ülők jóízűen beszélgetnek. Nem filozófusok, mégis, 

szeretnének megbeszélni néhány kérdést, mely az ember erkölcsi normáinak 

minőségére mutat rá. Többek között azt vitatják meg, közülük ki hogyan cselekedne, 

ha döntenie kellene két lehetséges státus betöltése között. Az egyik a teljhatalmú 

elnyomó, a kizsákmányoló uralkodó pozíciója, a másik a porszemnyi, de tiszta lelkű 

elnyomott szerepe. A kérdés alapja egy bizonyos Lucs-Lucs-szigeti uralkodó és 

szolgája viszonya. Az asztaltársaság egyik tagja veti fel a kérdést a történettel 

kapcsolatban, melyben az uralkodó, Tomoceuszkakatiti különös kegyetlenségekkel 

sújtja Gyugyut, a szolgát. Olyan mérvű elnyomást foganatosít az uralkodó a szolgája 

felett, amely a társadalmi viszonyokra érzékeny embert undorral töltheti el, 

megvetésre és ellenkezésre sarkallhatja. Az asztaltársaság nagy része hamar dönt: a 

hatalmi lehetőségeket választaná. Közülük senki nem gondolkodik el azon, hogy a 

hatalom megtartásához mekkora hajlamra lehet szükség mások elnyomására, hogy 

mennyire eltökélten kell ragaszkodni egy, az emberhez aligha méltó magatartáshoz, 

minden körülmények között. Természetesen, az emberiség többségének ebben nincs 

gyakorlata. Elnyomónak olyan ember való, akit soha nem érdekel más fájdalma, aki 

képes odavágni bárkinek, aki nem retten el semmilyen kegyetlen lépéstől – s aki 

mindezt legbelül, lelke mélyén helyesnek is tartja. Ilyen ember nem létezik a 

regénybeli kocsmai asztal körül. Sajnos az is igaz, hogy a társadalomban előbb-utóbb 

találunk az előzőekben felsorolt tulajdonságoknak megfelelő személyt. És akkor itt a 
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rettegés ideje. Mert az az ember magában hordozza azt a beteges hajlamot, ami, ha 

manifesztálódik, szomorúságot hint az emberiség tagjai közé. 

Az etika szempontjainak egyik alapja lehet, hogy az absztrakt gondolkodással 

rendelkező ember elképzeli, vajon ő maga mit érezne, ha történetesen mások pontosan 

ugyanazt művelnék vele, amit ő tesz másokkal. A történet résztvevői egyesével 

megnyilvánulnak, ezzel bemutatják a lehetséges gondolati irányokat. Igyekeznek 

eldönteni, melyik pozícióban éreznék jobban magukat: az uralkodóéban vagy az 

elnyomottéban. Vitathatatlan, hogy a hatalom a gondtalanság lehetőségével kecsegtet, 

ugyanakkor elgondolkodtató, hogy nincsenek-e e gondtalanság mögött olyan érzések, 

amelyek alapjában megingatják ennek a kiváltságos életnek az alapjait. A másokkal 

szembeni viselkedés ugyanis el kell, hogy gondolkodtassa a cselekvőt tettei 

helyességéről, az egyén számot kell, hogy vessen gondolatait illetően. A társaság 

tagjai mind ezt teszik, ki-ki a maga módján. Nem meglepő tehát, hogy lesznek, akik 

mégis inkább Gyugyu szerepét vállalnák. Nyilván nem a társadalomban elfoglalt hely 

a vonzó, sokkal inkább a belülről fakadó meggyőződés tisztasága. Megkínozhatják, 

megszégyeníthetik, megalázhatják az embert, miközben ő maga mindvégig az erkölcsi 

tisztaság nyomvonalát követheti. Az úr és a szolga tetteinek sora mindkét személy 

esetében magát az egyént minősíti. Olyan értékelést ad az individuumról, aminek 

tükrében etikai szempontból besorolható. 

A műben egy erkölcsi dilemma bontakozik ki a döntés pillanatáig, ugyanakkor a 

választással lezárul valami. Onnan kezdve önértékelő gondolatok hálózzák be az 

emberek tudatát. Ezek a gondolatok egyfajta stigmatizáló eredményt szülhetnek, 

hiszen az egyénnek vállalnia kell döntését. 

 

2. példa 

A regény egy jelenetében a vendéglő ajtaján az éppen aktuális hatalom (Horthy már 

távozott, Szálasi a vezér) képviselői lépnek be. Ezek az emberek ugyan látszólag nem 

tesznek semmi erkölcsbe ütközőt, jöttükre a válasz mégis a rettegés csendje. Akinél 

fegyver van, rendelkezik a döntés jogával, hogy visszaél-e a hatalmával. Ahogy az ajtó 

kinyílik és belép rajta a hatalom, az előbb még természetes módon viselkedő emberek 

elveszítik addigi hangulatukat – csak nézik a jövevényeket, s bizonyára imádkoznak 
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magukban. A Nyilaskeresztes Párt katonái puszta megjelenésükkel képesek 

halálfélelmet kelteni. 

Úgy gondolom, a helyzettel történő visszaélés erkölcsileg elítélendő, hiszen 

felborítja a társadalmi esélyegyenlőséget. Ugyanakkor az is megtalálható egy ilyen 

helyzetben, hogy az etikai hibát elkövető hiszi, hogy amit tesz, az helyes, ezzel 

felmenti magát az erkölcsi normáknak való megfelelés alól. 

 

 

Egyén–egyén 

 

3. példa 

Az asztaltársaság egy tagja, egy, a frontot megjárt és hadisérülést szerzett férfi felteszi 

a kérdést, mit tenne a vendéglátóhely jól megtermett, bár madárlelkű tulajdonosa, ha 

valaki olyan mértékben sértegetné, hogy az őt felbosszantaná. A válaszból kiderül, 

hogy a kérdezett személy felszólítaná a konfliktus másik szereplőjét, hagyja abba a 

sértegetést. A kérdező azonban tovább megy, s megtalálja azt a pontot, ahol a 

provokált személy egy fiktív helyzetben elvesztené önuralmát, és megverné az őt 

szóban támadót. „– Na, látja! – mondta az ügynök. – Így lesznek a háborúk is! Elkezd 

maga is verekedni egy ilyen semmiségért, méghozzá annyira verekedni, hogy esetleg 

meg is halhat, vagy maga öl meg valakit…” (Sánta, 1963) 

Az önbíráskodás több oldalról is növeli az erkölcsi konvenciók megsértésének 

esélyét. Egyrészt törvényi szabályokat sért meg vele az ember (amivel arra ösztönzi a 

társadalmat, hogy ítélkezzen felette), másrész erősíti annak veszélyét, hogy a 

cselekedetével érintettek hasonló meggyőződésre jussanak, s ezzel a társadalmi 

normák ellen cselekedjenek. 
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Egyén–önmaga 

 

4. példa 

Tomoceuszkakatiti azért tette Gyugyuval, amit tett, mert meg volt győződve arról, 

hogy amit tesz, az helyes. Ha meggyőződéssel cselekszünk, egyszersmind 

felhatalmazást adunk magunknak tettünk véghezvitelére. A filmbeli civil ruhás nyilas 

parancsnok beosztottjához intézett kérdésére, mely arra vonatkozott, hogy voltaképpen 

miért ver, ő ezt válaszolja: „A megszerzett hatalom jogán, az eszméim keltette indulat 

parancsára.” 1944-ben még fogalmuk sincs a Nyilaskeresztes Párt vezetőinek és 

katonáinak arról, hogy egyszer majd felelniük kell bűneikért. Még nem tudják, hogy 

alig egy év múlva Nürnbergben kezdetét veszi a háborús bűnösök felelősségre vonása 

(Andrus, 1978). 

Ha a gondolkodásunkat meghatározó ideológia szemben áll az etikus 

magatartással, el kell gondolkozzunk azon, hogyan változtassunk az eszméket követő 

magatartásunkon. 
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Össszegzés 

 

Etikai kérdésekkel nap mint nap találkozunk. Aktuális identitásunknak megfelelően, a 

társadalom elvárásaival találjuk magunkat szemközt. Cselekvésünk előtt döntéseket 

kell hoznunk annak biztosítására, hogy amit teszünk, megfeleljen a velünk szemben 

támasztott követelményeknek. Olykor, beosztásunknál, társadalmi hovatartozásunknál 

és egyéb, megszámlálhatatlan oknál fogva megtehetünk olyan dolgokat is, amelyek 

véghezvitele hétköznapi körülmények között nem lenne méltányos tőlünk. Az etikai 

szabályok felfüggesztése azonban szintén etikai szempontok szerint elbírálandó 

folyamat, melynek kivitelezése során sok mindent egyszerre kell mérlegelni. 

Ha képesek vagyunk minden cselekedetünket az erkölcsösség, az etika normáinak 

megfelelően kivitelezni, vélhetően kevesebb szenvedést okozunk embertársainknak, 

egyúttal elérhető lesz az esélyegyenlőségről, a közösségfejlesztésről és az aktív 

állampolgárságról kialakult eszmék társadalmi megvalósítása.   
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