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Évezredes rejtelmek, évszázados hitek és tévhitek igazolódtak 

vagy dőllek halomra a világról — természetről és társadalomról —, 
mihelyt helyes válaszokat adott, adhatott az ember az önmaga által 
megfogalmazott kérdésekre. Az emberiség tudatában létező kérdője
lek a társadalmi létezésből fakadnak, a a gyakorlat kölcsönzi bármely 
eszme tartalmát — ennek kimondása és bizonyítása volt a filozófia 
„kopernikuszi fordulata”, ez képezi a marxista társadalom fel fogás per
döntő alapelvét. Elmélet sem születik ott, ahol a valóság nem tör gon
dolatra — főzhetők tovább Marx tézisei. Azaz egy kor feladatai mindig 
hamarább kezdenek megvalósulni, mintsem tudatosodna a küldetés 

maga. De — és ez is a marxizmus felismeréseinek egyike — tudatunk 
nemcsak tükrözi, hanem egyszersmind alakítja is a valóságot, mely
nek során (mintegy az összefüggést tovább bonyolítandó) maga is for
málódik. Ez az elmélet-gyakorlat viszony lényege, ebből érthető csak 
meg, hogy az „elmélet forradalma” hogyan vezethette be a tényleges 
forradalmat, s hogy Marx, Engels és Lenin legnagyobb müve: a meg
valósult szocializmus.

Más értelemben ugyan, de szintén a ludat viszonylagos önállósá
gára — ezúttal lassúbb változására — apellálunk, amikor fejlesztését 
kulcskérdésnek tekintjük a szocialista építés gyakorlatában. Ezért
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hangsúlyozzuk például egyre többször, több kérdésben is a szemlélet
formálás követelményét, a megszokottól — különösen a megrögzöttől 
— való elszakadás fontosságát. Ezzel is jelezve, hogy reflexeink ne
hezen mozdulnak másként, gondolkodásunk gyakran elmarad az ob
jektív lehetőségek és szükségletek mögött, s mert (az ugyancsak 
marxi formula szerint) „az emberek meghatározott tevékenységben fe
jezik ki önmagukat”, a mindennapi cselekedetekben testet öltő gon
dolat nemcsak előre vihet, vissza is foghat a fejlődésben.

Cselekedni, de tudatosan tenni, ami dolgunk — ez most a kor pa
rancsa. A szilárd politikai hatalom, a megalapozott gazdaság birtoká
ban és tudatában nem kisebb, „csak” más, bonyolultabb feladatok 
várnak ma. a fejlett szocialista társadalom lépcsőfokán, megoldásra. 
Nem könnyű ugyanis — egyebek közt — azt belátni, hogy a jól be
vált. következetes politikával való egyetértés — sőt annak cselekvő 
támogatása — sem teremt automatikusan világnézeti egységet; aki 
velünk van a munka, a szocialista építés frontján, nem biztos, hogy 
az eszmék harcában is minket támogat. De vajon „A gothai program 
kritikája" intelmeit megértettük-e már, s elfogadjuk-e. hogy a kapi
talizmus méhében fogant, a nem saját alapján kifejlődött kommunis
ta társadalom még a polgári egyenlőtlenséget szentesíti, amikor nem 
a szükségletek, hanem az eltérő teljesítmények szerint — a többlet
munkát. a minőségi munkát, az alkotó munkát elismerve — osztja 
szét a megtermelt javakat? S nem vagyunk-e akkor is igazságtalanok, 
ha a „miből élünk” kérdésére csak a „boríték” tartalmát mutatják fel, 
s gyarapodásunk számtalan más forrását vagy természetesnek tartjuk, 
vagy eszünkbe sem jut számon tartani? Türelmetlenek is vagyunk — 
és ezzel nem az igaz bírálat jogosságát kérdőjelezzük meg —. amikor 
a feszültségek okait mindenáron a rosszul végzett munkában, a hiá
nyosságokban keressük, elfeledve, hogy illúziót táplál az, aki a fejlő
dést ellentmondások nélkül tételezi.

Az intenzitás, a hatékonyság, a minőség fejlesztése szinte prog
ramszerű követelménye lett gazdaságpolitikai célkitűzéseinknek. Ke
vésbé sikerült elfogadtatni, hogy mindez nemcsak a termelésben, a 
hibátlanra gyártott gépek, alkatrészek, az eladni szánt árucikkek ese
tében kritérium, hanem feladatot jelent a szellemi szférában, a szo
cialista tudatformálás folyamatában is. Dönteni, az állásfoglalások 
várható hatásait mérlegelni, tapasztalatokat összegezni, következteté
seket levonni, gondolkodni, kezdeményezni, újítani nemcsak a gaz
daságban lehet és kell, hanem a nevelő munka minden területén és 
szintjén is. S nem öncélúan, mert a szubjektívnek nevezett emberi 
tényezők sorában — egyebek közt — gondolkodásunk milyensége be
folyásolja a termelés hatékonyságát, a munka intenzitását is.

Mindezt felismerni, megérteni és ennek szellemében cselekedni — 
sok ismeretet, szilárd világnézetet, eligazodni tudást igényel. Ezért ne 
meg napjainkban ugrásszerűen a tudás, a politikai képzettség, a szak
ismeret. az általános tájékozottság szerepe. S ebből következően rang
ja. társadalmi presztízse. De nem kevésbé emelkedik a művelődés
nek magának is az ázsiója, legyen az politikai vagy szakmai célzatú 
iskolai keretbe foglalt vagy azon kívül szervezett. (Talán az önkép
zés. az egyéni tanulás jelentősége nem tudatosodott még eléggé.) Mi 
sem természetesebb, mint hogy rendre növekszik az e folyamatot hi
vatásszerűen vagy elhivatottságból szervezők, irányítók (pedagógusok 
oktatók, előadók, propagandisták) munkájának megbecsülése, elismert 
sege is.

Az oktatás azonban céljaink szerint mindig neveléssel párosul, d 
„hogyan éljünk” kérdésére a szocialista értékrend szerint válaszoln 
és e normák szerint cselekedni — e felemelő program kerül immáror 
(történelmi távlatban) egyre inkább belátható közelségbe. Ezt a folya 
matot szolgálják nevelési célkitűzéseink, ezt kell, hogy erősítse, gyor
sítsa a közművelődés, a propaganda, az agitáció, az összehangolt ideo
lógiai tevékenység egész rendszere. „Mivé lehet az ember, ha az ősz. 
szefogás, a teremtés, a munka alkotó ereje felszabadítja, mivé lehet 
ha kiszabadul nemesak a szegénység, de a lelki szegénység, a tudat 
lanság, a tévhitek béklyóiból! A történelem felelt és felel” — írjs 
Aczél György minap megjelent könyvében, melynek címe: ,.A sza 
badság jelene, jövője a szocializmus.”
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