
TÉKA
Szocializmus, nemzet, kultúra
Az elméleti vizsgálódásokban gyak-
ran tapasztalhatjuk, hogy az értelme-
zés egy-egy fontos, összefoglaló kate-
góriája elszakad az őt szülő társadal-
mi valóságtól, önálló életet kezd, s
magyarázandó okozatból magyarázó
okká változik át. Nem utolsó helyet
foglal el a kategóriák között a kultú-
ráé. Ám bármilyen sok elméleti írás
foglalkozik is a kultúrával, semmiképp
sem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy valódi összefüggéseit csakis meg-
felelő valóságismeret alapján lehet fel-
tárni. Aczél György most megjelent
írásai nemcsak szemléletükben és irá-
nyukban erősítik meg ezt a felisme-
rést, hanem sokkal inkább tartalmuk-
ban. Bármelyiket olvassuk is, a jelen
elemzése mindig kiegészül a jövőre
orientálással. S ez elsősorban a politi-
kus habitusából következik, hiszen —
mint ahogy írja — a „vágy tehetetlen,
ha nem találkozik elméleti és valóság-
ismerettel, ha nem párosul gyakorlati
cselekvéssel". Miközben a cselekvési
lehetőségeket kutatja, egyszersmind
fényt vet azokra a társadalmi kérdé-
sekre is, melyek — akár a művelődés,
akár a társadalom szerkezetében —
értékszülő, vagy értékgátló mozzana-
tokat hordoznak. Lágyan szó az
ifjúság helyzetéről, a tudományról, a
művészetről, a közélet demokratizmu-
sáról, Aczél György alapgondolatai
elválaszthatatlanul összefüggnek a
társadami és gazdasági megújulás vál-
lalásával.

Sajátos beállítódásként is értékel-
hetnénk ezt a megközelítésmódot, hi-
szen a diagnózis és az elemzés nyílt-
sága mást nem is fejezhet ki. Cikkei
között — melyek előadásként hangzot-
tak el — alig akad olyan, amely ne
lenne korjellemző, tudat- és társada-
lomtörténeti dokumentum. A társa-
dalmi-történelmi kontinuitás és a meg-
újulás kérdéseivel foglalkozó írások-
ból ez ugyanúgy kitűnik, mint azokból,
melyek a felnőtté válás konfliktusait,
a generációk egymáshoz való viszo-
nyát, a politika és a közgazdaság ösz-
szefüggéseit taglalják. Nem megfelleb-

bezhetetlen ítéletalkotással közelít
egyetlen társadalmi problémához sem,
hanem a történelmi folyamatokat vi-
lágosan érzékelő, kidolgozott társadal-
mi értékszempontok alapján. A ma-
gyar tudomány társadalmi felelősségét
vizsgálva utal például arra a sokszor
hangoztatott, de igazából még mind-
máig nem érvényesülő követelményre,
mely szerint a „teljesítménytől kell
függővé tenni a megbecsülést, értéke-
lést, akár vállalatról, akár intézetről,
akár művészekről, tudósokról vagy
mérnökökről van szó. Fel kell számol-
ni a ma még létező tudományos bü-
rokratizmust, amely teljesítmény he-
lyett látszatokkal akarja igazolni a
munkát". Éppígy a „látszatok" lelep-
lezését figyelhetjük meg a szocializ-
mus és a kultúra, a szocializmus és a
nemzet viszonyát elemző írásokban is.

Nem mintha Aczél György kételked-
ne abban, hogy napjainkban egyes tö-
rekvések képesek lennének megbonta-
ni a szocializmus és a kultúra között
létrejött egységet. Ellenkezőleg, vala-
mennyi megállapítása egyértelműen
bizonyítja a nemzeti és a kulturális
egység valóságosságát. Gondolatainak
hitelét is jelenelemzéseinek valóság-
és igazságtartalma teremti meg. Érte-
kezői magatartása mindvégig szemé-
lyes, különösen olyan kérdések vizs-
gálatakor, amikor például azt veszi
szemügyre, miként újul meg a szövet-
ség és a szövetségi politika az egymást
követő generációkban. Érvelő gondo-
latsorai közül azok a legmeggyőzőb-
bek, melyekben a "politikusi szemé-
lyesség összekapcsolódik az empirikus
tényanyagok tárgyilagos értelmezésé-
vel. Éppen a nevelés kapcsán hívja fel
arra a — ugyancsak kevéssé tudatosí-
tott — tényre, hogy „majdnem vala-
mennyi lépés, amelyet ebben a társa-
dalomban megtettünk és megteszünk,
magán viseli azt a sajátosságot is,
hogy előbb tesszük meg. mert előbb
kell megtennünk a szükséges lépést a
felemelkedés felé, mintsem vala-
mennyi feltétele adott lenne".
Nyilván ez kockázatot is jelent, sőt
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nemritkán a tévösvényre siklást is ma-
ga után vonhatja. Csakhogy az így ke-
letkezett ellentmondások nem a szo-
cializmus lényegéből következnek, ha-
nem ,a megújulás kényszeréből,

A jövőre orientálás csak ennek is-
meretében és tudatában lehet megala-
pozott. Mert végtére is, a körülmények
megváltoztatása a cselekvési lehetősé-
gek világos számbavételét feltételezi.
Nem abban az értelemben, hogy kész
recepteket vagy sémákat kell adni az
embereknek, hanem — a kudarcokkal
számolva — az emberek viszonyait
kell tudatosítani. Az írások széles te-
matikai íve mentén újra és újra kiraj-
zolódnak ennek a felismerésnek a kör-
vonalai. Maga a kultúra közege, gya-
korlata is úgy jelenik meg, mint az
új életforma és életminőség egészének
tudati vetülete. Miután sorra veszi a
művelődés, a művészetek, a tudomá-
nyok hosszabb távú problémáit, olyan
jövőképet vázol elénk, melyből nem
hiányozhat a közelmúlt reális értel-
mezése sem. S épp a realitásokra való
törekvés zárja ki magából a leegysze-
rűsítéseket. Mert — amiként írja —
„mindig magunkat szegényítjük, ,ha
leegyszerűsítve pillantunk korábbi idő-
szakokra, ha csupán napi elképzelé-
seink igazolásához keresünk példákat
egykor bonyolult történelmi idők ese-
ményeinek fölidézésekor". Ezzel ugyan-

is — s erre ugyancsak utal — a jelent
fosztanánk meg a megértés tanulsá-
gaitól. S akár a mindennapi érintkezés
minőségével, akár a nyelvi kulturált-
ság jellemzőivel foglalkozik, mindun-
talan szembesíti a kötet olvasóját az
értelmes, tevékeny élet valódi alterna-
tíváival.

A határozottság és az egyértelműség
persze nemcsak ezekben az írásokban
nyilvánul meg. Megjelenik azokban
az interjúkban is, melyeket Aczél
György különböző nyugati lapoknak,
folyóiratoknak adott. Meglepően izgal-
mas például Alceste Santinival készült
beszélgetése, melyben a szocializmus
és a demokrácia viszonyáról esett szó.
Ezúttal is a polemikus hangvétel, a
tárgyszerű és higgadt érvelésmód jel-
lemzi válaszait. S interjúszövegét —
akárcsak a többi esetében — személyi-
ségének légköre, illetve válaszainak
meggyőző ereje tartja össze. Egyetlen
megállapításában sem érzékelhető a
felszínesség, hanem inkább az a poli-
tikusi attitűd, mely szerint a szocializ-
musba vetett bizalom elválaszthatat-
lan a lehetőségeikre ébredő emberek-
be vetett bizalomtól. Hiszen „ami iga-
zán szép és lehetséges, azt — egyikük
vagy másikuk, de végül is — megcse-
lekszik".

(Kossuth Könyvkiadó, 1985.)
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