
Beszélgetés közös dolgainkról
Ezekben a napokban, hetekben a mérlegkészítés, a számvetés idejét éljük;
különböző szintű fórumokon, majd a párt kongresszusán számba vétetnek az
eredmények és feltérképeztetnek a jövő útjai. Hagyomány ez nálunk. Mos-
tani mérlegkészítésünknek azonban mégis van egy új sajátsága: az esztendő
fordultával a szocialista gazdálkodásban olyan új elemek léptek életbe, —
elég utalni csupán a módosított gazdasági szabályzók teremtette új feltéte-
lekre —, amelyek kihatnak az élet minden területére, új szemléletet követel-
nek tőlünk, fogalmak újratisztázását kívánják meg. Az új helyzet közvetítette
igények és szükségletek néhány kérdéséről beszélgetett Andrikó Miklós elv-
társsal, a Szolnok megyei pártbizottság első titkárával a Jászkunság kép-
viseletében Valkó Mihály felelős szerkesztő, a gazdasági természetű kérdé-
sekhez is a közgondolkodás sajátosan tudati nézőpontjából közelítve.

— A közvélemény egy része a most érvénybe lépő intézkedéseket, amelyek
például szabályozzák a vállalati jövedelemképzés rendjét, új előírásokat tartal-
maznak a bérnövekedés feltételeire, illetve mérséklik az állami támogatásokat,
mindeme változásokat egyértelműen csak szigorításként fogja fel, leegyszerű-
sítve így minősíti, s bizonyos fenyegetettséget is beleérez a fogalomba.

— Meglehet, vannak, akiket talán váratlanul értek ezek a határozott intéz-
kedések, s az első válaszuk a megrettenés. A szigorítás használata mindannak
kifejezésére, ami most változások terén végbemegy, nem indokolatlan, és eléggé
markáns is, mert közérthető. Kétségtelen: szigorúbb feltételek között kell nem-
csak gazdálkodnunk, hanem berendezkednünk is az élet minden területén.
Az is tény, hogy a változásokat meghatározó mozgások az egyensúly megte-
remtését követelve, csak mérsékeltebb fejlődést tesznek lehetővé. De ami a
változások hátterét illeti, lényegében egy évek óta tartó folyamat egyik állo-
másához érkeztünk el, s a szigorítás gondolata, maradjunk e köznyelven
forgó kifejezésnél, már régebben is jelen volt.

— Csak talán a központi intézkedéseket nem követte olyan „szigorú gyakor-
lat", mint ahogyan szükségünk lett volna rá.

— Egyesek talán nem is vették elég komolyan őket. Most azonban az idő-
közben bekövetkezett világgazdasági ár- és egyéb változások hatására is gaz-
dasági életünk szigorúbban vett hozzáigazítása a megváltozott körülmények-
hez: elodázhatatlan kényszerűség. A körülmények szorítására hozott intézke-
désekről van tehát szó, méghozzá objektív törvényszerűségek alapján és nem
holmi rögtönzéses döntési sor ez. Lényegében az új helyzetben olyan új feltétel-
rendszer kialakításáról, amely már általában nem kívánja a világpiac hatá-
saitól „megvédeni" a vállalatokat, épp ellenkezőleg, a mérce magasabbra eme-
lésével ösztönzi őket a társadalmi méretű nagyobb termelékenységre. Ha ez
szigorítás, ám legyen.

— Az intézkedések tartalmában azonban aligha ez a leghangsúlyosabb moz-
zanat, már mint a „szigorítások".

— Sokkal fontosabb valóban, hogy ösztönzőleg hassanak a konstruktív cse-
lekvésre, az új és jobb megoldások keresésére, hogy kikényszerítsék minden-



kiből akire tartozik, a feltételekhez való rugalmas alkalmazkodás képességét.
A szigorítás tartalmát csak ebben az összefüggésben, nagyobb teljesítményre
serkentő hatásában foghatjuk fel helyesen.

— A most hangoztatott követelmények között van egy, amelyik manapság
különösképpen az érdeklődés középpontjában áll, olykor vitára is alkalm'at ad,
munkahelyeken érvek és ellenérvek párharcát szüli, s még szenvedélyes megnyil-
vánulásokhoz is vezet. A jövedelmek és teljesítmények jobb összhangját célzó
differenciálásra gondolok.

— A munka szerinti elosztás alapvető szocialista elveinkhez tartozik, s min-
dig is igyekeztünk a szocializmus építése során a gyakorlatban is érvényesíteni
ezt az igen fontos vezérelvet. Lehet, hogy nem mindig a legmegfelelőbben. A
teljesség kedvéért kell megjegyezni, hogy ez lényegében elég következetesen
érvényesült népgazdasági áganként, iparáganként, de a szükséges differenciá-
lás üzemen belül nem tudott eléggé tért hódítani. Azaz, nem hatott eléggé erő-
teljesen a társadalmi hasznosság irányába. Most azonban gazdasági életünk mi-
nőségi változásának idején a fokozott teljesítmények elérésének érdekében
szükséges, hogy a gyakorlatban az élő, tényleges teljesítményekhez tapadóan
jelenjék meg az elosztásnak ez a szocialista törvénye. A változások lényegéhez
ez is szorosan hozzátartozik. Tulajdonképpen azt akarjuk, hogy az anyagi ösz-
tönzés erejét is alapcélkitűzéseink szolgálatába állítsuk, olyan energiákat szaba-
dítsunk fel, amelyek képesek felgyorsítani előrehaladásunkat. Az pedig, hogy a
jövedelmek és a teljesítmények közelebb kerülhetnek egymáshoz, ez a folya-
mat, e folyamat erősítése a szocialista elosztás elveinek következetes meg-
valósításához vezérel vissza bennünket. Nincs tehát benne semmi rendkívüli.

— A differenciálás igénye valóban nem új dolog. A fokozottabb mértékű
differenciálás azonban mégis szokatlan. S ezért nem is mindenkor találkozik,
mindenhol feltétlen megértéssel. S vannak rossz beidegződéseink, szemléleti
torzulások, amelyekkel, úgy gondolom, szembe kell néznünk, mert morálisan
kedvezőtlenül hatnak.

— Mire gondol?

— Például arra, hogy közfelfogásunkban a torzító gyakorlat következtében
igen erősen él egyfajta téves egyenlőségtudat. Sok esetben a társadalmunkban
tapasztalható különböző kiegyenlítődések rossz beidegződésekhez vezettek,
mondjuk akár a végzett munkáért járó keresetet illetően is.

— Azt hiszem, hogy jobban megértsük a kérdést, egy kicsit vissza kell tekin-
tenünk az időben. Régebben, amikor a jövedelmek alacsonyabb színvonalán
még a differenciálásnak nem volt akkora különbségtevő szerepe, talán elnézőb-
bek és megértőbbek voltunk a kérdéses szocialista elosztási elv kevésbé követ-
kezetes gyakorlati megvalósításával szemben. Ma már azonban, és ezért is oly
szembetűnő, olyan színvonalon történik az erőteljesebb differenciálás, ami két-
ségtelenül látványosabb jövedelmi különbségekhez is vezethet. Ez aztán egye-
seknek szemet is szúrhat, bizonyos feszültségek forrása is lehet, átmeneti konf-
liktusokat is eredményezhet a közösségben.

— A differenciálásnak ez a formája tehát nem esik egybe a jelenlegi köz*
napi igazságérzettel.



— Ezzel feltétlenül számolnunk kell s tömegpolitikai, pártirányítási agitációs
tevékenységünket szükségszerűen akár bizonyos módszereink újraértelmezésé-
vel is hozzá kell igazítanunk e változások megkövetelte új helyzethez. El kel]
oszlatnunk e tekintetben is minden tévhitet, s erősítenünk kell azt a tudatot,
hogy a differenciálás lényege: a munka minőségi és mennyiségi tényezőinek
együttes és objektív értékelése alapján a nagyobb teljesítmények nagyobb
honorálása. Végül: a differenciálás nem cél, hanem eszköz, nem végleges és
megmásíthatatlan értékrendet alakít ki dolgozók, a dolgozók csoportjai között,
hanem éppen arra számít, hogy húzóereje az eddig kisebb teljesítményt produ-
kálók között is érvényesül. S amit nem szabad számításainkon kívül hagyni, az
elosztás, a differenciálás mindenkor csak adott bérkeretek között valósítható
meg. Nincsenek korlátlan lehetőségeink. Arról sem felejtkezhetünk el, hogy
jövedelempolitikánknak változatlanul alapelve a családi jövedelmek bizonyos
nivellálása, a társadalmi juttatások szerepének fenntartásával, sőt növelésével.

— Akik a szabályozókban csak a szigorítást érzik, megpróbálnak talán külön-
böző kiskapukat keresni...

— Én nem haragszom eleve a kiskapukra. — Amelyik a nagyobb teljesít-
ményre nyílik — azt még becsülöm is. Más kérdés, amikor valaki azért keres
mellékkijáratot, hogy rajta át a szabályok és a felelősség elől szökhessen meg.

— Persze ahhoz, hogy lehessen megbízhatóan differenciálni, olyan technikai-
műszaki, gazdasági, társadalmi feltételek szükségesek a munkahelyeken, ame-
lyek lehetővé is teszik a dolgozó képességeinek ,tudásánaik legteljesebb kibon-
takozását. Mert adódhat olyan eset, csak példaként említem, amikor egy mun-
kás becsületesen és jól termel, csakhogy amit gyártanak, a termék „szakállas",
korszerűtlen piaci áru, így nehezen vagy kedvezőtlenül értékesíthető, tehát a
gyár jövedelme mindenképpen csökken. így azután hiába adta képességeinek
legjavát a dolgozó, ennek az ő jövedelmében sincs nyoma, sőt erkölcsileg sem
érezheti, hogy sikeres munkát végzett.

— Ilyen modell is elképzelhető. Tudniillik a gazdasági élet törvényei nincse-
nek tekintettel a morális emberi tényezőkre. Hogy ilyen, vagy ehhez hasonló
ellentmondásos helyzet ne következhessek be, ezért van ma rendkívül nagy
szükség a vezetők bátor vállalkozókedvére, a teendőket időben felismerő veze-
tői szemléletre és ezzel együtt gyors cselekvési készségre. Ha pedig egy üzem
gazdaságossága mégis kétségessé válnék, akkor az a dolgunk, hogy megteremt-
sük a lehetőségét, hogy a jó képességű munkások más helyen, jobb feltételek
között találják meg számításaikat, a nagyobb társadalmi hasznosság jegyében.
A vezetőnek pedig nem szabad, hogy alkalma legyen hasonló helyzetbe hozni
egy másik üzemet vagy vállalatot. Kétségtelen ugyanis, hogy nemcsak a jöve-
delmek, az egyes üzemek, vállalatok között is végbemegy éppen a hozott intéz-
kedések hatására bizonyos differenciálódás, amelynek az említett eset szélsősé-
gesen negatív példája lehet. Természetesen sokkal többen lesznek, eddigi ered-
ményeink is ezt bizonyítják, vezetők is, akik eredményes munkájukkal a másik
póluson helyezkednek el, s a körülmények kényszerítő hatására is képesek
lesznek megsokszorozni erejüket.

— Lehetséges tehát, hogy a „szigorítás" nemcsak bénítólag, sőt ellenkezőleg,
felszabadítóan hathat a képességekre, a tehetségekre?



— A nehezebb helyzet, a szorosabb gazdálkodási feltételek bizonyos értelem-
ben vízválasztó szerepet is betöltenek. Ilyen exponáltabb helyzetekben gyorsab-
ban és egyszerűbben válik el, ki az, aki tehetséges, és ki az, akiből hiányzanak
a szükséges képességek. Az igazi tehetséget ugyanis — kissé talán furcsán hang-
zik — a korlátok képességeinek a még erőteljesebb kibontására ösztönzik. Nem
állítom, hogy „gúzsba kötve" könnyebb táncolni, mint teljesen szabadon. S hogy
ez a kissé sántító és túlzó hasonlat valóságot takar, számtalan konkrét példát
idézhetnék rá megyénkből is. Persze a tehetség, még inkább a képesség nem
csak veleszületett tulajdonsága a vezetőnek — mert elsősorban róluk beszélek.
Olyan emberi tulajdonság ez, amely módszeres önképzéssel, továbbképzéssel nö-
velhető, kellő segítséggel táplálható és erősíthető. S ebben a politika fokozott
felelősségének is megvan a maga szerepe.

— Az új, bonyolultabb feladatok megoldása fokozottabb követelményeket
támaszt elsősorban a gazdasági vezetőkkel szemben, önkéntelenül is felvetődik,
vajon képes lesz-e közülük mindenki megbirkózni az eddigieknél is nagyobb
vállalkozókedvet, nagyobb kockázatvállalást igénylő feladatokkal?

— Annakidején, 1968-ban, a gazdasági reform indulásakor is nagyon sokan
voltak úgy, vélekedtek aképpen, hogy vezetőink, üzemek, vállalatok irányítói,
nem lesznek majd alkalmasak a nyíltabbá váló gazdasági helyzetben az irányító
munkára. Aztán kiderült, felesleges volt a kishitűség. Igaz, akadtak, akik kihul-
lottak a követelmények rostáján. Ma még összetettebb és a világpiaci hatások-
nak is könyörtelenebbül kitett helyzetben kell helytállniuk gazdasági vezetőink-
nek, de most is bíznunk kell bennük, s nem a leváltás, hanem az új feladatokra
alkalmassá tevés alternatívájában érdemes gondolkodnunk. S a bátor, kezde-
ményező szellem, a konfliktusokat is vállaló vezető igenis kapja meg a kellő
erkölcsi támogatást, sőt élvezzen kifejezett védelmet az oktalan gáncsoskodá-
sokkal, támadásokkal szemben. Egyébként a gazdasági vezetés — vállalkozói
kategória, kockázatvállalás, és így a kisebb-nagyobb kudarc is beletartozhat.

— E mostani „tehetségpróbáló", szigorúbb feltételek közötti gazdálkodás új,
friss erők fokozott mozgósítását is igényli, talán jobban, mint bármikor a meg-
előző időszakokban.

— A fiatalok, a tehetséges fiatalok csatasorba állítása mindig időszerű feladat.
a fiatalítás az élet törvénye. De bizonyára nem is erre a természetes folyamatra
céloz, hanem arra a helyenként ma is tapasztalható tartózkodásra, bizalmatlan-
ságra, ami a fiatalok irányában egy-egy esetben az idősebb korosztályok részé-
ről megnyilvánul. Érdekes, vezetőink közül is milyen könnyen feledkeznek meg
egyesek arról, ilyenkor kihagy az emlékezetük —, hogy valamikor ők is ifjan
kezdték, talán húszéves fejjel, méghozzá vezetői posztokon. Persze tudom én,
nem is annyira a tehetséges idősebbek tartanak a tehetséges fiataloktól, már
ami az utánpótlást illeti, ők többnyire szándékban és gondolatban egymásra
találnak, inkább azok idegenkednek tőlük, akik felett eljár az idő.

— A fiatalítás igénye és szükségszerűsége most pártdokumentumokban is
megfogalmazódott.

— A tudatos utánpótlásnevelés igénye ez. Itt jegyzem azonban meg, hogy
vannak, akik rosszul értelmezik e fogalmat. S az utánpótlásnevelés értelmét
egyszerűen az utódnevelés témájára szűkítik. Pedig „dinasztikus szellemben"
nem lehet egyeüen fiatalt sem kijelölnünk, hogy csak ő és senki más. Ezen a



területen a neveléssel párosuló, természetes kiválasztódás elveinek kellene min-
dig érvényesülnie. Általában így is történik. Ne a kijelöltek, hanem az elhiva-
tottak kerüljenek idővel a különböző vezetői pozíciókba. S ehhez, amikor az
utánpótlásra gondolunk, szélesebb spektrumban kellene körülnéznünk, hogy
mindenkor meglegyen a választás gazdagabb lehetősége. A változtatás igénye
természetesen sohasem végletesen értendő. Az élet — így a gazdasági élet is
— a különböző korosztályok harmonikus együttélését kívánja. A váltásnak
szinte észrevétlennek ,de hangsúlyosan tudatosnak, előkészítettnek és ember-
ségesnek kell lennie.

— Visszakanyarodva a módosított szabályzókhoz, bizonyára nagy hatással
lesznek gazdasági életünk fejlődésére. De vajon nem fordulhat-e elő a gyakor-
latban, hogy egyesek oly mértékben tartják mindenhatónak e szabályzókat,
hogy közben teljesen megfeledkeznek a termelés úgynevezett szubjektív ténye-
zőiről?

— Nemcsak egyes esetekben, például egy termelőüzemben, de még tudomá-
nyos véleményekben is felbukkan a dolgozó ember szerepének — maga szub-
jektív tényezőként említette — az alábecsülése, sőt esetenként a lebecsülése is.
Mintha a szabályzók csak úgy automatikusan, maguktól képesek volnának meg-
oldani mindent. Hamis dolog azt képzelni, hogy a beszabályozott, objektív körül-
mények hatására mindenki mindig ésszerűen és a lehető legjobban is cselekszik.

— A téves szemlélet káros következményekkel is járhat.

— Minden bizonnyal. Ha például az emberek cselekvése társadalmi szem-
pontból egy üzemben még sem bizonyulna racionálisnak, akkor mi sem egysze-
rűbb, az említett felfogás szerint, a hibák okai csak az objektív körülmények-
ben lehetnek, ami azután felmentésül szolgálhat a személyes felelősség alól. En-
nél azonban fontosabb a kérdés pozitív oldala. Elismerve a szabályozók fontos
szerepét, olyan tényezők azonban mint a munkafegyelem vagy a munkaerkölcs,
szabályozhatók-e teljes mértékben a kérdéses módszerekkel, bármily objektívek
is? Akármilyen tevékenységről van szó, még inkább ha minőségi munkáról,
nagy szerepe van abban annak, hogy a dolgozó, alkotó embernek milyen az
erkölcsi, lelki kondícionáltsága, egyszerűen a dolgokhoz való hozzáállása. Min-
den eredmény és kudarc mögött ott van az ember. Ezért fontos, hogy társada-
lomirányítási gyakorlatunkban mi is kellő figyelmet szenteljünk a termelés
szubjektív oldalára, hogy a szemléleti, tudati tényezőket se hagyjuk figyelmen
kívül. De ugyanezt várjuk az üzemekben és a vállalatoknál is.

— Ha jól értem, olyan kérdések ezek, amelyek az agitációs munkában is
hangsúlyosan vetődnek fel.

— Jól érti, s nekünk az a dolgunk, hogy a marxizmus—leninizmus szellemé-
ben konkrét elemzések útján segítsük nehéz helyzetekben is a kibontakozás
útját. Szívós harccal, de sohasem türelmetlenül. Lenintől származik — úgy em-
lékszem — a gondolat: a forradalmár sohasem lehet türelmetlen, még akkor
sem, ha az igazságért hadakozik.

— Ebben, mármint az igazság megértésében és elfogadtatásában mint erkó'U
esi tényező a bizalom is eszköz lehet.



— De mennyire! A kölcsönös bizalom alapján folytatott, becsületes, őszinte
hangvételű és okos eszmecserék nagyban hozzájárulhatnak a felszínre hozott
konfliktusok feloldásához, felszámolásához. Egyáltalán ahhoz, hogy közös neve-
zőre juthassunk. A demokratikus vitaszellemhez azonban hozzátartozik az is,
hogy a középszerűséggel és az igénytelenséggel való megalkuvást semmiképpen
sem fogadhatjuk el. S ahol felfogások, eszmék gyűrkőznek, ott nem lehet helye
az önző személyes érdekeknek sem, holmi presztizs szempontok nem játszhatnak
közre, sem a hatalmi pozíció nem helyettesítheti a meggyőző érveket. Nem lehet
helye se kishitűségnek, se konok ragaszkodásnak a már nyilvánvalóvá vált
hibás nézetekhez. Csak az a vita, eszmecsere lehet eredményes, amely a teljes
igazság győzelmét szolgálja részérdekekre való tekintet nélkül. A nyilvános és
őszinte párbeszéd csak elősegítheti — ez mái- történelmi tapasztalat — eszméink
erősödését és cselekvésre mozgósító hatását. Ehhez meg is vannak a megfelelő
intézményeink, a jól kialakult szocialista formák; a szocialista demokrácia tar-
talma sok területen jól érvényesül a gyakorlatban. Nagy kár lenne azonban —
olykor tapasztalható ilyen is — ha csupán a formák működtetésében merülne
ki, egy-egy nyilvános aktusra korlátozódnék szerepe. A demokrácia lényege,
gondolom ebben nincs is vita, az együttgondolkodáson alapuló egységes cselek-
vés feltételeinek társadalmi méretű megteremtése. Ami élő, eleven kapcsolatok
nélkül egyszerűen elképzelhetetlen, s amelynek egyik legveszedelmesebb kár-
tevője a formalizmus. Bármily szinten is jelentkezzék.

— A közös gondolkodás, az eszmecsere fórumai közé sorolható a Jászkun-
ság is?

— Feltétlenül, a megye folyóiratától is azt várja a társadalom, hogy írásai-
ban tükröződjék szocialista valóságunk a maga sokszínűségében, a maga konf-
liktusaival egyetemben. Nem volna jó, dehát ennek nincs is meg a veszélye,
hogy a feszültségmentes világ illúzióját, a problémamentes élet képét nyújtaná
írásaiban. Vegye észre persze a születő újat is, és segítse kibontakozását. És
nem szolgálná érdekeinket, ha szellemileg olymódon zárkóznék be a táj föld-
rajzi határaiba, hogy csak azok szólalhatnának meg benne, akik itt élnek és
alkotnak. Ilyenfajta „bérleti viszony" nem alakítható ki. Ügy gondolom, ez a
mi vidékünkön élő, szolid körülmények között megjelenő folyóirat akkor tölt-
heti be hivatását, ha munkatársává fogad mindenkit, akinek közérdekű mon-
dandója van rólunk és nekünk, s ha a folyóirat termését a szellemi élet egésze
n.agáénak vallhatja. Azon persze érdemes volna elgondolkodni, hogy elég szé-
lesre tárta-e már kapuit a Jászkunság a mi tájunkon élő, alkotó értelmiség
minden rétege előtt. A most huszonöt éves fennállását ünneplő orgánumnak
csak további tartalmi gazdagodását jelenthetné, ha az alkotó értelmiség is még
inkább magáénak erezné megyénknek e szellemi fórumát, szélesebb körben
keresné vele maga is a kapcsolatokat. A Jászkunság hatókörének bővítésére
indokolt lehet új feladatokat is kitűzni. Az igényesség fenntartásával, sőt fo-
kozásával talán több emberhez is szólhatna és új rétegeket is bevonhatna olva-
sói táborába is. Azt hiszem, nem vesszük eléggé észre, hogy a munkásoknak
is van olyan koré, és ez egyre bővül, amely képzettsége és érdeklődése folytán
többet szeretne megtudni szűkebb hazájáról, a változások mozgató rugóiról.

— Abból indultunk ki, hogy a számvetések idejét éljük, s jövőnk újabb állo-
másait tervezzük. Múlt, jelen és jövő kapcsolódik most egybe szükségszerűen
tudatunkban. Vajon, amikor jövőre vonatkozó elképzeléseinket körvonalazzuk,



ezt teszik a kongresszusi irányelvek, az elképzelések megvalósításában támasz-
kodhatunk-e történelmi tapasztálatokra? Pontosabban, történelmünk tapasz-
talataira is. A tavasz nálunk, közismert, mindig különös évszak. Három jelen-
tős történelmi esemény kapcsolódik hozzá, a '48-as szabadságharc, az 1919-es
Tanácsköztársaság, s az 1945-ös sorsforduló, felszabadulásunk emléke. A jelen
küzdelmeihez milyen erkölcsi erőt meríthetünk belőlük?

— Azzal nem mennénk sokra, ha csak büszkélkednénk történelmünk dicső
napjaival, idézgetnénk — olykor szoborrá merevítve, megfoghatatlan szimbó-
lummá halványítva — akár a világ, akár hazánk történelmének jeles alakjait.
Bár büszkék lehetünk rájuk. Sokkal többet ér, s ez kötelességünk, hogy tanul-
junk abból, amit tapasztalatokban történelmünk felhalmozott és felkínál. Minde-
nekelőtt azt tanulhatjuk meg belőle, hogy a történelem kerekét, eddig bárki
próbálta is meg visszafordítani, soha nem tudta, a stagnálások, visszaesések,
csatavesztések után — a progresszió erői mindig erősebbek voltak nála. Ez
meghatározó történelmi élményünk lehet.

— A történelem olyan tenger, olvastam valahol, amelyből annyit -merít min-
denki, amekkora edénye van.

— Nemcsak az érdekes, hogy mennyit, hanem szerintem az is, hogy hogyan.
Szeretnék itt valamit külön is megemlíteni ezzel kapcsolatban. Azt tudniillik,
hogy a kiváló személyiségek, ők is csak részesei voltak a nagy történelemnek.
Még világosabban: saját korukban épp úgy a hétköznapok részesei, alakítói,
ahogy mi tesszük most dolgainkat mindennapi feladataink megoldásában. Véle-
ményem szerint, ha emberi példájukból többet akarunk meríteni, akkor hét-
köznapi tetteikből, emberi valóságukból is többet meg kell ismernünk, mint
ahogy ez sokszor történik. Talán egy kicsit le is kell emelnünk történelmi hőse*
inket az olykor elidegenítő magaslatokról, s úgy emberközelbe hozni, hogy a
legemberibb módon hathassanak ránk, szocializmust építő utódokra. Haladó,
nemzeti hagyományaink ápolására éppúgy értem, mint a munkásmozgalom ki-
emelkedő alakjaira. Különösen fontosnak tartom, hogy példáikra az ifjúság
történelemszemléletének alakításában építsünk, megmutatva azt is, hogyan vál-
tak korunk haladó társadalmi-történelmi folyamatainak felismerőivé majd ala-
kítóivá, mert ezek ismerete nélkül történelmünk a véletlen egymásutániság
képzetét és így a befolyásolhatatlanság látszatát kelthetné.

— Éz már a hagyományokhoz való viszonyunknak nemcsak a tartalmára, de
e viszony alakításának módszerére is vonatkozik.

— Igen, minél több őszinte hangú beszélgetésre és kevesebb „szavalatra"
volna szükség az ifjúság hazafias nevelésében is. Tapasztalom, gondolom más
is, hogy az ifjúság milyen erősen érdeklődik mind a régmúlt, mind a közel-
múlt történései iránt. E szomjúság oltása csak múltunk őszinte és igaz megis-
mertetésével lehetséges.

— Jó, hogy a fiatalok tudni akarják, mi is történt az elmúlt évszázadokban és
i mögöttünk levő évtizedekben. Nekik már az utóbbiról sem nagyon lehetnek
közvetlen élményeik, tapasztalataik.

— A történelem alapos ismerete nagyon szükséges, hogy jól igazodjanak el a
mai világ dolgaiban is. De így állhatjuk útját bármiféle eszmei zavarnak is,
ami a nemzeti tudatban különböző okokból keletkezhet. Történelmünk említett
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eirberközpontú megismerését, a névtelen katonák példáinak is megismerteté-
sét azért érzem én különösen fontosnak (róluk bizony kevesebb szó esik egy-
egy évforduló ünnepi hangulatában). Már csak ezért is érdemes volna mélyeb-
ben is megbányászni történelmünknek ezeket a rétegeit, mert ha nem is csil-
logó aranyak, de mindenképpen jól „beváltható" tanulságok birtokába jut-
hatunk.

— Mindahhoz, amiről már eddig is szó esett, elsősorban megnövekedett gaz-
dasági feladatainkból eredően, lehetséges-e, az agitáció tud-e érzelmi úton, de
még lelkesítő módon is közeledni?

— Erről agitációnk sohasem mondhat le. De bizonyos, hogy az új helyzetben
a tömegpolitikai munkában használt szókincsünket fel kell frissítenünk. Ha
nem akarjuk, hogy bizonyos dolgok unos-untalan ismétlése tudatunkban ellen-
anyagot termeljen ki. A „hatékonyság" túladagolása például meggyőző szava-
inkban, nem hiszem, hogy előnyös lehetne. Már így is túlságosan megkopott a
nagy közhasználatban. Épp ezért fogalmainkat konkrét tartalommal, megfelelő
tapasztalati anyaggal kell újra történünk, hogy élővé váljanak, hogy hatni tud-
janak az emberek, a közösség érzelmeire is. Azt sem hinném, hogy nekünk
most tudati síkon kellene megoldanunk azt, ami a gazdasági tevékenységre tar-
tozik, kifejezetten. De a politikai tudatformálásnak különös szerepe lehet ab-
ban, van is, hogy az emberben erősítse azt a gondolatot, hogy mostani, nehe-
zebb viszonyaink között is eredményhez vezethet a céltudatos, ésszerű és meg-
tervezett cselekvés. Naiv dolog lenne bebeszélni az embereknek, hogy korlátok
nincsenek, amikor bőrükön érzik őket, amikor a személyes tapasztalatok nem
igazolnák ezt vissza. De kötelességünk, hogy erősítsük tudatukban — tudván,
hogy alapvetően a lét határozza meg a tudatot — hogy fejlődésünk útján az
elibénk tornyosuló akadályok, ha nem is máról holnapra, de szívós munka
eredményeképpen, eltüntethetők. S ami akár lelkesítő érv is lehet: e mostani
változásokkal mégis csak olyan értékrend kialakításán fáradozunk, amellyel
népgazdaságunk még jobban a nagyvilághoz igazodik, s közben olyan új erő-
forrásokhoz is jut, amelyek szükségesek szocialista értékeink további gyarapí-
tásához.

— Olyan időket élünk tehát, amikor időszerű lehet József Attila egyik köz-
ismert gondolata. Ugyanis azt írja az Ars poeticában, az élet teljességére vo-
natkoztatva, hogy „a mindenséggel mérd magad" lehet csak igazi mércéje az
emberi dolgoknak.

— Igen. Valóban, a mi mércénk is lehet ez a költői mérce, amelyben perspek-
tívánk is megjelenhet. Hozzáteszem azonban, amikor a mindenséghez mérjük
magunkat, akkor sem veszíthetjük el lábunk alól a realitások talaját.

— Köszönöm a beszélgetést.
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