
VALÓ VILÁG
Küldetés és harc
(Gondolatok az országos agitációs-, propaganda és művelődéspolitikai
tanácskozás után)

Az MSZMP Központi Bizottsága 1983. január 11—12-én országos tanácskozást
rendezett, amelyen — segítendő a XII. kongresszus óta végzett munka félidős
értékelésének előkészítését — áttekintették az ideológiai-kulturális élet terüle-
tén folyó munka néhány jellemző, illetve újszerű sajátosságát, s a megváltozott
helyzet kívánta fő feladatokat.

Társadalmunk szocialista vonásainak erősítésében jelentős szerep hárul az
értelmiségre, valamennyi elkötelezett, szocialista ügyünket, jövőnket szolgálni
kész és tudó szellemi munkásra. Ebben a rendkívül érzékeny és bonyolult vi-
lágban megnőtt az egyéni felelősség, a tettek súlya; s elengedhetetlen a realitás-
érzék és a reagálókészség ütemesebb fejlesztése. Mindezek sürgetővé teszik hely-
zetünk és a feladatok folyamatos értékelését, a teendők gyors és egységes értel-
mezését.

Szerkesztőségünk abban a reményben vállalkozott e rövid gondolatébresztő
közreadására, hogy kialakul egy színes, az értelmiség feladatait sokoldalúan
értelmező, bemutató vita, amely tisztázhatja a kételyeket, s nagyban segítheti
az együttcselekvést. Várjuk az ezzel kapcsolatos véleményeket, írásokat!

Pártunk XII. kongresszusa társadalmunk szocialista vonásainak erősítését je^
lölte meg legfontosabb feladatként. Ha kissé leegyszerűsítjük e roppant felada-
tot, akkor is legalább két tényezőt világosan kell látnunk:

Eddigi eredményeink, rendszerünk stabilitása és politikánk hitele önmagáért
beszél, s valamennyiünket — akik tettünk ezért — jogos büszkeséggel tölthet
el. Súlyos hiba lenne azonban, ha jelenlegi gondjainkról, s azok okairól nem
vennénk tudomást. Őszintén szembe kell néznünk azzal az objektív történelmi
ténnyel, hogy olyan periódusba kerültünk, amelyben eldől, hogy sikerül-e ha-
zánkat — nemcsak társadalmilag —, hanem gazdaságilag is a legfejlettebb or-
szágok sorába emelni, vagy pedig hosszú stagnálásnak leszünk kitéve. Ebből
következik, hogy ma minden erőnkkel a népgazdasági egyensúly megteremté-
sét és megerősítését kell szolgálnunk.

A hosszútávú gazdasági stabilitás azonban elképzelhetetlen a tudati tényezők
minőségi fejlesztése, a társadalmi méretű elkötelezettség és együttcselekvés
nélkül. Régi marxista igazság, hogy a gazdaságban csak azt tudjuk felépíteni,
illetve megtartani, amit azzal párhuzamosan — tőle elválaszthatatlanul — a
fejekben, a közgondolkodásban is felépítünk. Ma ezek a feladatok jelentkeznek
intenzív erővel az ideológiai élet minden területén.
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Napjaink nehézségei mindenekelőtt abból adódnak, hogy váratlanul, szinte
drámai gyorsasággal változtak meg a külső feltételek, melyekre nem számítotr
tünk, ezért kivédésükre sem voltunk kellően felkészülve. A tőkés világgazdaság
válsága igen érzékenyen érintette a nyitott, az exportorientációra és a deviza-
kitermelésre kényszerülő magyar népgazdaságot. A válság hatása ráadásul pá-
rosult az intenzív gazdaságfejlesztési szakaszra való áttérés amúgyis ezernyi
nehézségével. Nem volt könnyű elfogadni, hogy ebben a helyzetben csak a
nem gazdaságos termelés gyors felszámolása, a termelési szerkezet átalakítása,
illetve a sokszor kiszámíthatatlan változásokhoz való alkalmazkodás idejének
lerövidítése segíthet.

A kívánt ütemű szemléletváltozást akadályozza az is, hogy szocializmus-
képünk fő vonásai olyan korszakban alakultak ki, amelyben a jelenlegihez ha-
sonló nehézségekre és feladatokra senki sem számított; amikor a szocializmust
szinte ellentmondásmentesnek képzeltük el, olyannak, amelyben, ha akadnak
is gondok, azok átmenetiek, s megoldásuk jórészt szubjektív szándékainktól
függ. Ebből következett, hogy egy simább, sokkal töretlenebb fejlődési persí-
pektívát vetítettünk ki a jövőbe. Nehéz volt megszabadulnunk attól az illúzió-
tól, hogy szocialista társadalmunk fejlődése magától értetődően következik a
szocialista tulajdon- és hatalmi viszonyokból.

A közgondolkodás fejlődését — bizonyos illúziók továbbélése mellett — építő-
munkánk történelmi tapasztalatainak nem kellően alapos elemzése, illetve azok
a feszültségek is megzavarják, amelyek elsősorban Lengyelországban, de kisebb
mértékben más szocialista országban is érzékelhetők. S erre az ellenséges propai-
ganda is jócskán ráerősít.

Gazdasági gondjaink mellett valamennyiünket élénken foglalkoztat a nem-
zeti — és a nemzetiségi kérdés, az identitástudat, a hovatartozás tisztázásának
igénye is. Ez végsősoron egy természetes emberi-tudati igény; de az is termé-
szetes, hogy nem szűkülhet le egy-egy divatos, vagy az ellenséges propaganda
által felerősített kérdés-, vagy jelenségcsoportra. Népünk, a magyarság múltját,
jelenét és jövőjét csakis valamennyi összefüggésével együtt, higgadtan, reáli-
san és marxista történetszemlélettel vizsgálhatjuk. Itt nincs helye a felszított
szenvedélyeknek, de a jogos, a szocialista építőmunka eredményein alapuló
nemzeti büszkeség véka alá rejtésének sem. A józan mértékletesség és a reali-
tások dialektikus egységbe rendezése a legfontosabb most számunkra. S ebben
óriási szerepe és még számtalan kiaknázatlan lehetősége van — a család meft-
lett — az iskolának. Meggyőződésünk, hogy megyénk pedagógusainak döntő
többsége rendelkezik azzal a felkészültséggel és erényekkel, amelyek ehhez a
munkához elengedhetetlenül szükségesek.

n.
Milyen további szemléletváltozást követelnek tőlünk az előttünk álló fel-

adatok?
A recesszió — bármilyen társadalmi rendszerről legyen szó — felnagyítja a

belső gondokat, érzékenyebbé teszi a politikai légkört, a társadalmi közérzetet.
Ezt az objektív hatásrendszert neveztük mi a hetvenes évek végén „begyűrű-
zésnek", ma viszont már nevén nevezzük: felszabadulás utáni történelmünk
egyik legnehezebb időszakát éljük. A belső okokat vizsgálva természetesen van
miről kritikusan és önkritikusan szólni gazdasági és ideológiai életünk minden
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területén. Nagy hiba lenne azonban, ha most egyoldalú önmareangolásba kezi-
denénk, sokkal fontosabb, hogy a folyamatos és reális társadalmi önvizsgálat
alapján teendőinket, illetve önmagunkat időben képesek legyünk hozzáillesz-
teni a változó valósághoz, a mai külső és belső kihívásokhoz. Ehhez viszont
egyet minden helyzetben világosan kell látnunk, — azt, hogy jöhetnek bármi-
lyen korszakok, keserves küzdelmesek, vagy lendületesen felfelé ívelők, esz-
méink igazságának, s eszményeink tisztaságának terjesztése nem szünetelhet
a legkedvezőtlenebb viszonyok közepette sem.

A munkásosztály, s ezáltal az egész társadalom érdekeit szolgáló szocialista
értelmiség megtisztelő kötelessége és küldetése ma mindenekelőtt az, hogy a
maga helyén és lehetőségeivel hozzájáruljon a marxista elmélet és tudatosság
erősödéséhez; s munkájával, példamutatásával gyorsítsa a társadalom rugalmas
alkalmazkodó képességének fejlődését, a megújulási készség kibontakozását.

Ahhoz, hogy helytállhassunk, a mainál sokkal mélyebben és differenciáltab-
ban kell vizsgálnunk a külső és belső folyamatokat, az okokat és a reális alter-
natívákat. S ez a szó igazi értelmében elkötelezett helytállást és példamutatást
kíván mindannyiunktól. Óvakodnunk kell az egyoldalúságtól ugyanúgy, mint
ahogyan minden felületes általánosítástól. Csak a marxizmusra épülő szilárd
hit, a problémákkal való reális szembenézés, a szükségletek megfelelő rangso-
rolása és a követelményekkel versenyt tartó munka segíthet át bennünket a
jelenlegi nehéz helyzeten.

Megyénk értelmisége — különösen az elmúlt negyedszázadban — méltó volt
a bizalomra, helytállásával bizonyította, hogy nem pusztán útitársa, hanem
szövetségese a munkásosztálynak a szocializmus építésében. Az elért eredmé>-
nyék biztos alapot adnak a kívánt ütemű és minőségű továbblépéshez. Ebben
nagy erőt jelent mindannyiunknak az a tény, hogy a párt bízik bennünk, s
adott egy olyan kiegyensúlyozott politika, amelyben bízhatunk. Éppen ezért
nem érthetünk egyet azokkal, akik jövőnket a „túlzottan gazdaságcentrikus poi-
litikától" féltik; de azokkal sem, akik történelmünk tragikus eseményeiből az
„elkerülhetetlen magyar balsorsra" következtetnek. Ügy véljük, a többség ne-
vében nyugodtan kijelenthetjük: mi nem akarjuk összekeverni a történelmi
kérdéseket a ma problémáival, hanem a megtett történelmi út tanulságait vizs>-
gálva szeretnénk a mát, illetve a jövőt megjobbítani.

Ehhez megvan a jószándék és a kapacitás. Olykor gondot jelent azonban a
cselekvési lehetőségek módosulása. A jelenlegi helyzetben a tehetség és az inno-
vatívcselekvés mindenképpen prioritást követel és érdemel. Nincs helye a meg-
alapozatlan szakmai, vezetői féltékenységnek, a szűklátókörűségnek, a kezde-
ményezőkészség visszafogásának. De ugyanígy nem támogatható a kellő fele-
lősséget nélkülöző, az egész népgazdaság érdekeivel nem számoló vállalkozói
kedv sem. A szellemi-vezetői területen dolgozók nagy küldetése ma a szükség-
letek és a lehetőségek összhangjának megteremtése.

Ideológiai feladataink árnyalt értelmezése megköveteli, hogy a fiatalokról és
a művészeti életről külön is szóljunk. Tesszük ezt azért, mert itt Szolnok me-
gyében is átérezzük annak a megállapításnak a súlyát, hogy: „Ilyen feszítő vi-
szonyok között egy társadalomnak nagyobb fegyelemre, rendre, az abban mű-
ködő különféle erők jobb együttműködésére és egységére van szüksége". Ebből
is következik, hogy a kívánt együttcselekvés még szorosabb szövetséget, meg-
értést és a nagyobb követelmények példás teljesítését kívánja meg.

Az új nemzedékről történő gondoskodás, az i f j ú s á g nevelése — a felsza-
badulás óta — egész társadalmunk ügye, az egyik leglényegesebb feladatunk.
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Ügy véljük, nem kell különösebben bizonygatni, hogy szocialista jövőnk érde-
kében a fiatalokkal való törődés, felkészültségük, és meggyőződésük marxista—
leninista, céljaiknak megfelelő formálása elsőrendű kötelességünk. Pártunk
XII. kongresszusa így fogalmaz erről:

„A fiatalok lendületének, kezdeményező készségének, új iránti fogékonysá-
gának, tehetsége kibontakoztatásának tág teret nyújt szocialista rendszerünk.
Az ifjúságnak ezeket a tulajdonságait az eddiginél is jobban kell fejleszteni. Űgy
neveljük a fiatalokat, hogy a szocializmus rendíthetetlen hívei és lelkes építői
legyenek."

Közvéleményünk azonban esetenként túlzottan szigorú a fiatalokhoz, pesszi-
mistán ítéli meg őket. Még a higgadtabb, reálisabb véleményekben is sűrűn ke-
veredik és változik az elismerés és az elmarasztalás. Ez részben természetes és
minden korban így volt. Az egyoldalú, leegyszerűsítő megítélésnek azonban
nagyok a veszélyei. Az egészséges és szükséges kritikusság nélküli dicséret, az
elvtelen engedmény túlzottan magabiztossá tesz és illúziókat táplál; a jogos
megérdemelt elismerés hiánya pedig az egyik legfontosabbtól, a sikerélménytől
foszt meg, befelé forduláshoz vezet. A fiatalok helyes és reális megítélése fon-
tos politikai kérdés és feladat is egyben, amelyhez a réteg hangulatának, érdek-
lődésének, tájékozottságának és tetteinek megismerése nélkülözhetetlen. Köte-
lességünk partnerként kezelni őket, elismerni értékeiket, osztozni sikereikben,
s figyelmeztetni tévedéseikre.

A fiatalok megértését és megítélését bonyolultabbá teszi az a tény is, hogy
szemléletükben — ugyanúgy, mint a felnőttekében — egyidejűleg jelen vannak
és hatnak a konzervatív és a progresszív nézetek. Ez az összkép azonban min-
dig olyan, mint amilyen az adott történelmi kor és társadalmi környezet; nincs
önmagában vett ifjúság. Nem kérhetjük számon tőlük saját fiatalságunkat, meg
nem valósult vágyainkat, csakis azt, hogy hogyan sáfárkodnak azzal, amit nyúj-
tunk nekik, illetve amit ők maguk teremtenek. Amikor sokszor kifogásoljuk az
új nemzedék magatartásának és életvitelének újszerű, számunkra olykor meg-
hökkentő elemeit, nem feledkezhetünk meg a másik oldalról sem: a kommu-
nista műszakokról, a fiatal újítókról, az építőtáborok 110 százalékos teljesítmé-
nyerői, a szolidaritási akciókról, vagy a tanulásban, a munkában bizonyított
helytállásról. A kép ellentmondásosságában teljes, a lényeg azonban az, hogy
fiataljainkat — minden gond ellenére — összességében a jóra törekvés, a job-
bító szándékú változtatás igénye és a becsülettel végzett munka jellemzi.

Nekünk nem szabad lemondanunk egyetlen megtévedt fiatalról sem, hanem
következetes meggyőző munkával vissza kell térítenünk a céljainknak megfelelő
útra, amit csakis neveléssel, példamutatással és a kollektívák erejével tudunk
véghez vinni.

A mai, gondokkal terhes világunkban különösen nehéz a művészet hivatásá-
nak, elkötelezett valóságfeltáró és emberformáló szerepének reális és humánus
megvalósulása. A XII. kongresszus világosan megfogalmazta a művészeti alko-
tómunka szabadságának garantálását, de az ezzel kapcsolatos követelményeket
is. Történelmi-filozófiai igazság, hogy a szocializmusban a szabadság „nem a
valamitől való, hanem a valamire való" szabadságot jelenti. S ez a valamire való
szabadság a szocialista ügy és ember fejlődését szolgáló művészi valóságábrázo-
lás alkotói és formai szabadságát jelenti. Társadalmunk nem a lakkozást, a
szocialista fejlődés létező ellentmondásainak elhangzását várja a művészettől,
hanem történelmi utunk és mai valóságunk reális, előrevivőén kritikus ábrázo-
lását. Az egyoldalú negativizmus azonban inkább árt, mint használ. Igen mély,
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történelmi igazság rejlik Aczél György szavai mögött: „Senkinek sincs joga
úgy kritizálni nyilvános fórumokon, hogy a bírálat megfossza az embereket kel-
serves munkával és harcokkal, áldozatokkal teli múltjuk értelmétől, vállalható
értékeitől, a jelen eredményeitől és eszményeitől. Ezzel az elidegenítéssel a szo-
cializmus lehetőségeibe és a nép, a nemzet jövőbe vetett hitét megingatni, alá-
ásni".

Az elmúlt negyedszázad szélsőségektől mentes gyakorlata bizonyította, hogy
a párt nem kíván politikai eszközökkel beavatkozni az egyéni ízlés és stílus kér-
déseibe. Azt azonban nehezen vitathatja bárki is, hogy a mai helyzetben döntő
fontosságú, hogy értékes, maradandó, humánus művek, produkciók szülessenek.
Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem könnyű megragadni és hitelesen meg-
örökíteni rendkívül bonyolult korunk, s az ebben élő emberek lényegét. De még
a nehézségek ürügyén sem békülhetünk meg azzal, hogy azok az irányzatok
valljanak hangadóvá, amelyek végső kicsengésükben, illetve finom áthallásaik-
ban az emberek élet- és alkotókedvét rombolják.

Megyénk művészeti alkotóműhelyeiben döntően elkötelezett, kiegyensúlyozott
munka folyik. Az új helyzethez történő alkalmazkodás azonban megkívánja az
eszmei, gondolati és művészi értékek szerinti nagyobb szelektálást; és a szocia-
lista jövőnk melletti még következetesebb kiállást. Űgy véljük, ez nálunk nem
tehetség kérdése, mert az adott; sokkal inkább a meggyőződésen alapuló tudatos-
ság erősítése eredményezhet előrelépést.

Az é r t e l m i s é g előtt álló feladatok tehát — ha kissé önkényesen is, de
talán helyénvalóan — úgy foglalhatók össze, hogy: küldetése a szocializmus új
erkölcsi értékrendjének kialakításában és elfogadtatásában való aktív példa-
mutató részvétel. Ezt nemcsak a nehezebbé váló feltételekhez szükséges alkal-
mazkodókészség fejlesztése indokolja, hanem az a történelmi-társadalmi tény
is, ami az átmeneti korszak ellentmondásaiból következik. Mindenekelőtt abból,
hogy a felszabadulás óta eltelt 38 esztendő alatt még nem alakulhatott ki egy
társadalmilag elfogadott, átélt, többé-kevésbé homogén új értékrendszer. Ilyen
rövid történelmi időszak nem is képes létrehozni a különböző érték-szubkultú-
ráknak azt a szilárd, belső együttesét, amely például a vallásos világnézetben,
illetve a huszadik század háborúitól nagyrészt megkímélt polgári társadalmak-
ban — természetesen más ideológiai előjellel — szilárdan megvan.

Visszahúzó erő ebben az is, hogy csak igen nehezen, szívós küzdelemmel és
bizonyítással lehet áttörni azt az értékrendet, amelyben évszázadok nemzedékei
örökítették át egymásba szokásaikat. Ezért a meggyőző munkában tekintettel
kell lennünk arra, hogy: „E magatartásmódok és tulajdonságok elleni harcban
elvileg mindenki egyetért, amíg saját magát nem kell megváltoztatnia; amikor
arra kerül a sor, hogy saját magában nyomja el ezeket a reflexeket, kényelmeti-
lenül kezdi érezni magát és ezért gyakran a szocializmust okolja".

A helyzet és a teendők sora tehát adott, de korántsem egyszerű. Nem meg-
nyugtatásul, sokkal inkább, mint továbbgondolásra alkalmas költői képet idéz-
zük befejezésként az Aczél György és Francois Cohen beszélgetését tartalmazó
kötet mottóját:

„A sokárbocos vitorlások gőgös tulajdonosai pöfögő teáskannáknak csúfolták
az első gőzhajókat. Igaz, ormótlanok és zajosak voltak ezek a gőzösök, s masi-
nisztáik szakértelme sem volt nagy. A legjobb vitorlások gyakran meg is előzi-
tek őket. De a jövő az övék volt."

LASZLü GYULA
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