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Aczél György: JövSt mutató elődök

Arcképvázlatok a magyar kultúra
történetéből
A magyar kultúra története nem csu-
pán alkotásokból ismerhető meg.
Mivel a legértékesebb hagyományok
is a történeti recepció (befogadás)
irányultságának vannak kiszolgáltat-
va, az árnyalatok és összefüggések
megközelítően teljes ismerete nélkül
óhatatlanul leegyszerűsíthető ítéle-
tekhez juthatunk.

Aligha véletlenszerűen, hiszen —
ahogyan Aczél György egyik írásá-
ban olvashatjuk — „mindig magun-
kat szegényíthetjük, ha leegyszerű-
sítve pillantunk korábbi időszakokra,
ha csupán napi elképzeléseink igazo-
lásához keresünk példákat egykori
bonyolult történelmi idők eseményei-
nek fölidézésekor. Megfosztjuk a je-
lent a megértés tanulságaitól". S
amennyire ismerjük a — sokszor át-
láthatatlannak tartott — jelent, any-
nyira lehet reális képünk a múltról,
mely nemcsak megszakítottságában
vesz körül bennünket, hanem folya-
matosságában is. Éppen ezért rossz
tanácsadó az aktuálpolitikai szemlé-
letmód. Mert nem továbbélő, koro-
kon átívelő értékeket keres, hanem
a napi — s többnyire partikuláris —
követelményekhez igazítható eszmé-
ket, így elkerülhetetlenül kirekeszt
vagy félreértelmez értékeket. S eh-
hez a meggyőző példák könnyűszer-
rel összegyűjthetők a félmúltból.
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Hiába volt ugyanis „lobogónk Pető-
fi", ha költészete csaknem teljes egé-
szében ,,átpolitizált'" forradalmiságá-
ban vált irányadóvá. Vagy akár Der-
kovits, aki — hosszú ideig — legfel-
jebb politikai plakátfestőként élt a
köztudatban. S Eötvös, Széchenyi,
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Bartók „történeti sorsánál" beszéde-
sebb bizonyítékokat — keresve sem
találhatnánk. Más-más céllal ugyan,
de évtizedeken keresztül inkább ki-
sajátításuk, semmint életművük gon-
dolati elsajátítása volt meghatározó.

Vélhetőleg szándékosan, s máig
felszámolhatatlan károkat okozva.
Az persze csak utólag világosodha-
tott meg, hogy a kirekesztő szemlé-
letmód kivált a kulturális értékek
folytonosságában és megszakítottsá-
gában való eligazodást tette lehetet-
lenné. Még ha nem vettünk is róla
tudomást. Ám éppen Aczél György
— különböző fórumokon elhangzott,
s most kötetbe gyűjtött — beszédei
bizonyítják, hogy a szellemi progresz-
szió — megosztottságoktól és ellent-
mondásoktól sem mentes — fő vona-
lába csak úgy illeszthető Petőfi és
Széchenyi, Derkovits és Bartók, Ily-
lyés és Lukács életműve, ha nyilván-
való történetiségükben, azaz saját
koruk feltételei között értelmezzük.
Nem túlontúl ingatag történelmi pár-
huzamokat keresve, s nem ama il-
lúziórendszer fenntartása érdekében,
mely az „újrafelfedezett" elődök vélt
vagy valós szellemi hatásából táplál-
kozik. Mindaddig lehetetlen ugyanis
valódi jelentőségüket felismerni és
adekvátan értékelni, amíg nem lát-
juk tisztán azokat a történeti megha-
tározottságokat, amelyek között való-
ban jövőt mutató elődökként jelen-
hettek meg. S itt nem arról van szó,
mintha nem lehetne újra meg újra
„felfedezni" haladó gondolataikat,
hanem inkább arról, hogy másként
és másként ismerték fel koruk belső
fejlődésigényeit. íT ennek megfelelő-
en másként és másként cselekedtek.
'Ezért is tanulságos az, ahogyan
Aczél György a köztük levő érintke-
zési pontokat kijelöli. Nem elsősor-
ban szellemi rokonságuk alapján, ha-
nem annak a történelmi folyamat-

nak az ívét is megrajzolva, mely vi-
lágossá teszi eltérő életútjaik egy-
másba kapcsolódását.

Mert egyáltalán nem feloldhatatlan
paradoxon az, hogy az arcképvázla-
tok sorában egymástól annyira el-
különülő alkotók kaptak helyet. Még
a némileg kivételességszámba menő
Somogyi Károly kanonok portréja is
azt a felismerést erősíti, hogy előíté-
letek vagy prekoncepciók alapján
eleve hamis képet alakíthatunk ki a
múltról. S ezen belül akár a nemzet
haladását szem előtt tartó személyi-
ség szerepéről is. Csak az a megkö-
zelítés tudja elkerülni ezt a veszélyt,
amelyik a valóság, a tények tisztele-
tét ugyanúgy kiterjeszti a múltra,
mint a jelenre. S ha egyetlen más
kultúratörténeti tény sem, csupán e
kiemelkedő könyvtáralapító felidé-
zett tette szólna egyedül e vélemény
mellett, már csak ennek alapján is
igazat kellene adnunk Aczél György-
nek. De szól más is. Többek között az
a higgadt érvelés, amellyel a szerző
portréit megrajzolja. Akár József At-
tiláról, akár Illyés Gyuláról írt sorait
olvassuk, mindig egyértelművé válik
az a mérték, mely nem a szembeszö-
kő igazságok lajstromozásában jut
érvényre, hanem az alkotói világkép
belső összefüggéseinek feltárásában,
a művészileg legérvényesebben kife-
jezett tartalmak értelmezésében. Nem
szűken vett irodalomtörténeti vagy
esztétikai szempontok alapján, ha-
nem ezeknél jóval tágabban. Minde-
nekelőtt annak a felismerésnek a je-
gyében, hogy a „kulturális öröksé-
get nem kisajátítani, hanem elsajátí-
tani kell korunk minden lehetőségé-
vel, népünk távlatainak képviseleté-
ben".

Ha nem így volna, ha a magyar
kultúra valóban páratlan személyi-
ségeinek arcképe megmaradna a
puszta történeti felidézésnél, akkor
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bizonyosan erőszakoltnak tűnnének
azok a társadalmi példái is, melyek
a jelen megértéséhez és megváltoz-
tatásához kötődnek. Mert a megértés
tanulságai éppen abból származnak,
ahogyan — újra csak a kifejező kö-
tetrímre utalva — az elődök jövőt
mutató gondolatai, cselekedetei a je-
len kihívásaival találkoznak. Ugyan-
akkor azt is vallja, hogy az ember-
es életismeretnek, a történelemlátás-
nak, az élményi és intellektuális érzé-
kenységnek közös nevezőjén, azaz a
tehetség és a valóságismeret kettős-
ségében jön létre az igazi érték. Esz-
meileg is érvényes bizonyítékát adva
annak, hogy az alkotói szuverenitás
— meghatározott történelmi feltéte-
lek közepette — önmagában aligha
biztosíték ehhez. Érthető tehát, ha a
múltat faggatva a mában folyó mun-
kához olyan tájékozódási pontokat
keres, melyek nem idegenek az adott
alkotó világától. A változás tartalmát
pedig sohasem az egyén helyét átve-
vő, absztrakt célok, eszmék realizálá-
sának tekinti. Mert ha magunk elé
idézzük azokat a gondolatait is, me-
lyeket Eötvös és Széchenyi szellemi
öröksége kapcsán fogalmaz meg, alig-
ha szorul bizonyításra, hogy a „cse-
lekvési tehetség" mennyire függvé-
nye a jelen lehetőségeit végiggondo-
ló magatartásnak, a legnagyobb bá-
torságnak tartott remény megjelené-
sének.

És szinte jelképértékűnek is felfog-
ható az a Lukács Györgyöt értelme-
ző megállapítása is, mely szerint „a
művészet egymagában ugyan nem
képes a valóság megváltoztatására,

de a szocializmus sem képes a művé-
szet segítsége nélkül hozzá illő öntu-
dathoz, méltósághoz juttatni az em-
bereket". Egyre kevésbé leplezhető
tény ez korunkban. Aminthogy nem
kételkedhetünk annak a kijelentés-
nek az igazságtartalmában sem, mely
szerint önismeretünk és öntudatunk
építői csak azok a művek lehetnek,
melyek érték- és életigenlő magatar-
tást sugallnak. Bár ha valamennyi
arcképvázlata ideológiai érvényű és
érdekű elemzés is egyben, az egyté-
nyezős magyarázatokat mégis mindig
elkerüli. Alapkérdése az, hogy van-e
minőségi különbség a vizsgált idősza-
kok társadalmi problematikája kö-
zött. S ha van, milyen módon jut ez
kifejeződésre a kultúrában? Aczél
György mégoly irodalmi érzékenység-
gel is ideológiai-politikai kategória-
rendszerrel közeledik a kultúrához.
Ám sohasem „öncsaló" módon. Mert
ahogyan írja: ,,a valóság tisztelete
nem jelenti a fönnállónak mindenes-
tül való elfogadását, szentesítését.
Felmérve a lehetőséget, élni kell ve-
lük, megvalósítani belőlük, ami
erőnkből telik — a valóság jobbítá-
sa, új lehetőségek teremtése érdeké-
ben. Nincs szükségünk öncsalásra. A
reális helyzettudat egyben az adott
helyzetben raálisan benne rejlő táv-
latok mind pontosabb tudatát is kell
hogy jelentse. Enélkül nem lehet, és
nem is volna érdemes alkotásról, cse-
lekvésről beszélni." Jövőt mutató elő-
dök című kötete ezt a felismerést is
megerősíti. (Gondolat Kiadó)
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