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TAKÁTS GYULA 

Tágabb valóba nőve 
Kőpincés zöld medencék fölött 
berki langyos árkok hozzák a ködöt. 
Valami részegítő pára 
szólogat a majdnem éjszakába. 

Szárnyas hordók és poharak szava 
bennem, s körülöttem mintha 
idéznék az abroncs lényegét, 
mit összetart a kerek messzeség, 

s szavuk tisztább szférába teszi át 
szívünkkel ezt az éjszakát, 
megadva, értsük képletét, 
kinyitva szikláink ködét... 

Reszketve így, valami tett 
mozdul a csontos felület megett, 
s kibontva azt. tágabb valóba nőve, 
mintha most tisztán pincénkhez jönne 

minden. ..Se mástestű vegytant, fizikát 
nyitott ajtónkra írja át, 
s a berki sötéten átragyogva 
fénylenek, mint a galagonya bokra, 

a dolgok, mint akik egyek 
világon túl a tágabb értelemmel, 
mely lépcsőt rak, élni bátran, 
mint madarak csontos cédrusfákban. 

DM] magazin 

ALBENA MIHA1LOVA: ILLUSZTRÁCIÓ 

Küldjön 
egy kepet! 

A MÁV igazgatóságot ábrázoló 
képeslap az 1920-as étekből szár-
mazik, Takács Miklós (Takaréktár 
u. 2.) gyűjteményéből való. Cime-
siné Dudás Edit (Brüsszeli kii. 13.) 
fotója szerint pedig l95X-han még 
lapátkerekes gőzös is járt a 1 is/án. 

A régi módon nem megy 
Mindinkább áthatja közvéleményünket a társadalmi, gazdasági, politi-

kai megújulás szükségességének felismerése. Változtatásra sarkall bennünket 
nyomasztó eladósodottságunk, a forint leértékelődése, az inflációs nyomás, 
az áremelések sora, s következésképpen életkörülményeink most már általá-
nosan álélt rosszabbodása. De nemcsak fogyasztói mivoltunkban halnak 
ránk figyelmeztetóleg a fejlemények. Riaszt most már az a veszély is, hogy a 
munkahely, a rossz hatékonyságú termelés, a felelőtlen gazdálkodási gyakor-
lat. avagy az ésszerűtlenül felduzzasztott adminisztráció, a megkopott és 
feleslegessé vált intézményi funkció végett kérdésessé-labilissá válik, vagy 
éppen az, hogy az illető egyén gyenge felkészültsége, gyér társadalmi 
hasznossága miatt munka- és keresel nékiil marad. A feszültségek azonban 
nem az ellentmondások teremtő feloldásából, az avítt, az idejétmúlt formák 
megszüntetéséből, a pazarló veszteségforrások, tehát végső soron az okok 
tudatos és következetes felszámolásából adódnak. Még mindig nem az oly 
halaszthatatlan termék- és termelési szerkezetváltás konstruktív átrendeződé-
sével van dolgunk. Pedig a régi módon már nem megy. 

.4; ideológiai megújulás feladata 
elodázhatatlanná vált. Látnunk és 
láttatnunk kell. hogy helyzetünk, 
létfeltételeink megismerésének és 
átalakításának törekvéseiből, az 
előbbre lépés, az összehangolt, kö-
zös cselekvés eszmei bázisának 
szükségletéből fakad ez a feladat. 

A tudatos és célirányos közös cse-
lekvés eszmei megalapozásához, az-
az az ideológiai megújuláshoz tisz-
táznunk kell a világban és szűkeb-
ben a szocializmus építésének gya-
korlatában jelentkező korszakváltás 
mibenlétét. Az már egyértelmű, 
hogy a civilizatorikus fejlődés élvo-
nala — világgazdasági nagyságrend-
ben — a gyári tömegtermelés szint-
jéről az igen differenciált igények 
kielégítésére is képes automatizált 
és kibernctizált termelés korszaká-
ba vált. Magas színvonalú munka-
kultúrával. a munka és kultúra mi-
nőségileg új kapcsolatával teremt 
általános értékeket, amelyek világ-
szerte átalakítják a mindennapokat. 
Az új értékek áthatják a társadalmi 
élet minden szféráját, a termelés, a 
fogyasztás, a szórakozás, a művelő-
dés. a kommunikáció világát egy-
aránt. Az emberiséget, a világkultú-
rát. a bioszférát fenyegető nukleá-
ris. vegyi és bakteriális fenyegeté-
sekkel szembeni globális felelősség 
mellett, a gazdasági, tudományos, 
műszaki, kulturális'és politikai kap-
csolatok területén is a globális össze-
függések korába érkeztünk, amely-
ből sem egyes országok. sem ország-
csoportok nem vonhatják ki magu-
kat rezervátumként. Ez az összefüg-
gésrendszer globális kihívása a szo-
cialista fejlődés számára. 

Extenzív forrásainak határaihoz, 
azaz az intenzív fejlesztés új törté-
nelmi szakaszához érkezett a szocia-
lizmus építésének folyamata is. azaz 
belső korszakváltáshoz is. 

E kettős kihívás szintjén kell fel-
mérni helyzetünket és erőinket. Al-
ternatívává, cselekvésiránnyá fogal-
mazni lehetőségeinket. Tisztáznunk 
kell, hogy mely társadalmi erő, mi-
lyen társadalmi csoportok képesek 
vállukra venni — önérdekeik és ér-
tékfelfogásuk érvényesítésével — a 
korszak feladatait. Elemeznünk kell 
az érdekek tdrtalmát, struktúráját, 
az érdekviszonyok formálásának le-
hetőségeit. 

Az ideológiai megújulás tehát 
nem régi vagy új szellemi párlatok 
szellőztetését, hanem valóságfeltá-
ró. kritikus és önkritikus elemző-
munkát. azonosulást teremtő és 
azonosságot tisztázó meggyőzést, 
megokoló, mozgósító közvélemény-
formálást. nyílt és őszinte tájékozta-
tást. korrekt dialógust követel. Új 
gondolkodást és átalakítást. 

Mély a szocialista gondolat eró-
ziója ma társadalmunkban. Széles 
körű a perspektívavesztés, de na-
gyon erős a várakozás a tisztázásra, 
a felvállalható iránymutatásra, a kor 
követelményeinek szintjén megúju-
lásra k é p e s szel lemi és gyakor la t i 
tevékenységre. 

BESENYI SÁNDOR 

Sok helyen látják már ezt a mun-
kahelyi kollektívák, a kétkeziek és 
az értelmiségiek közül egyaránt, és 
az elvont, globális változtatásigé-
nyeken túl keresik, kutatják a kotrk-
rét alternatívákat, mérlegelik az or-
voslás szükséges lépéseit. A; alter-
natívakeresó magatartásokhói és tö-
rekvésekhói, az egyéni és kisközössé-
gi lelemények, a privát válaszok el-
lentmondásrendszeréból mind 
egyértelműbbé válik a szocialista jel-
legű közösségi-társadalmi megújulás 
követelménye. Olyan strukturális át-
rendeződés mind tudatosabb igénye,. 
amely értelmet ad a stabilizáló áldo-
zatvállalásnak, s távlatot a kibonta-
kozás erőfeszítései szamára. 

Korszakos nemzedéki felada-
tunk. hogy életfeltételeink civiliza-
torikus fejlesztését — a kor nívóján 
— mi is képesek legyünk, ne csak 
importból eladósodva. hanem te-
remtő önmegújítással és hozzájáru-
lással elérni. Vele egyenrangú nagy 
történelmi próbánk, hogy a civilizu-
lorik us fejlesztést szocialista módon 
az emberhez legméltóbb megoldások 
fellelésével és kibontakoztatásával 
oldjuk meg. Hogy ne lemaradjunk a 
civilizatorikus versenyfutásban, a 
tudományos és műszaki fejlesztés-
ben — ahogyan az elmúlt 15 évben 
történt, hanem álljuk az innovációs 
versenyt, hogy szocialista választ ta-
láljunk korunk kihívásaira. Mert ez 
a válaszunk kínosan megkésett. Al-
kalmazkodásunk tétova. • Verseny-
feltételeink romlanak. Lemaradá-
sunk mértéke és ára roppant nemze-
ti teherré vált. A fejlemények elbi-
zonytalanítják az embereket, a szo-
cialista kibontakozásért több évtize-
de küzdő idősebbeket, a három 
nemzedék terhét viselő derékhadat, 
a jelennel-jövóvcl szembenéző ifjú-
ságot egyaránt. A társadalmi gya-
korlat ellentmondásai között meg-
kérdőjeleződtek a korábbi időszak 
küzdelmeit legitimáló ideológiai fo-
gódzók is. 

Az örökölt társadalmi igazságta-
lanságokat tagadó szocialista fordu-
lat. valamint a történelmi deficitek 
ledolgozására hivatott extenzív gaz-
daság- és társadalomfejlesztési kor-
szak feladataira profilírozott, a tor-
zulásokkal és tévedésekkel, is terhes 
politikai gyakorlat apologctikájára 
redukált, mára dogmutizált frázi-
sokként visszaköszönő ideologikus 
eszközök nem igazítanak el az alter-
natívakeresésben. A jelenlegi törté-
nelmi-társadalmi előfeltételek és le-
hetőségek. konstellációk és globális 
összefüggések között jelentkező ki-
hívásokra nem adnak választ. Alkal-
matlanok ahhoz, hogy az új szakasz-
ban társadalmi szervezőerővé válja-
nak. Ilyenek például: a bürokratiku-
sait centralizált újraelosztási viszo-
nyok és hatalmi-gazdasági beren-
dezkedés túlidealizálása. átmente-
getése; a tervszerűség azonosítása a 
központosított tervgazdaság racio-
nalitásának mítoszaval és számos 
melléfogás szubjektivista gyakorla-
tával; az értéktorvény „helyettesíté-
se" a szubvenciók és kézi vezérlésű 
szabályozás esetlegességeivel, a kü-
lönböző hatékonysági és gazdasá-
gossági színvonalú, gyakran veszte-
séges termelési egységek konzervá-
lása a túlhomogenizáló „munkásér-
dek" értelmezéssel, amelynek a hát-
terében a „két osztály + egy réteg" 
túlegyszerűsített társadalmi struktú-
raképe ésegyenlösdi szemlélete állt; 
a szellemi termelés és reprcxlukció. 
valamint az infrastruktúra nem-ter-
melői szférának minősítése, a szelle-
mi tevékenység korlátolt alulértéke-
lése stb. 

Az SZKP XX. kongresszusával 
megindult a politikai torzulások és 
az ideológiai redukció megkérdője-
lezése és korrekciója. Megkezdő-

dött a marxista elmélet rekonstruk-
ciója. megtisztítása a dogmatikus 
torzításoktól, az alkotó elmélet 
Szembesítése az új korszak kihívá-
saival. 

A magyar reformtörekvések meg-
megújuló hullámai pedig gyakorlati-
lag is túl kívántak lépni az extenzív 
korszak bürokratikusán centralizált 
hatalmi és gazdasági modelljén, jó 
ideig ösztönzést adtak az elméleti 
munka számára. A megtorpanások 
ellenére is ébren tartották a reform 
szellemét, számos elméleti és gya-
korlati felismeréshez — megoldás-' 
hoz vezettek. A megtorpanások sú-
lyos tempóvesztése és a marxizmus 
reneszánszának nagyon sajnálatos 
lefékeződése nyomán a magyar gya-
korlat nem a korszerű marxista tár-
sadalomtudomány eszközrendsze-
rével. hanem pragmatista módon 
próbálta meghaladni az ideológia 
egyoldalúságait, sa korábbi gyakor-
lat ellentmondásait is. A magyar 
fejlődés pragmatista jellege a re-
formtörekvések és a demokratizálás 
nemzetközileg is elismert és megbe-
csült. értékes erőfeszítései közben 
így nem tudott túllépni a gyakorlati-
lag és ideológiailag, gazdaságilag és 
politikailag éppúgy visszaköszönő 
dogmatikus beidegződéseken. A 
társadalomtudományok figyelemre 
méltó új eredményeit, felismeréseit 
nem hasznosítottuk érdemlegesen a 
társadalmi-politikai megújulás szá-
ntára. Régi beidegződések ésszemlé-' 
leti gátak, a meglévő gyakorlat kriti-
kai és önkritikái értékelésének elma-
radása fékezték a társadalomtudo-
mányi felismerések, javaslatok befo-
gadását a napi gyakorlati törekvések 
elméleti megalapozásához. Az ön-
magukat túlélt ideológiai beidegző-
dések és vulgarizált szemléletmód a 
nyolcvanas évek közepére a Szovjet-
unióban megindult peresztrojka és 
glasznoszty teremtette kedvező 
nemzetközi feltételek között, s azok 
ellenére, sok vonatkozásban a gya-
korlati előrehaladás korlátaivá vál-
tak. Az elméleti megújulás megké-
sett és ezzel legitimációs vákuum 
jött létre a gyakorlati útkeresés fo-
lyamatában. Nőtt az eszmei bizony-
talanság. A vákuumba eszmei pótlé-
kok piaci kavalkádja terjeng, amely 
dezorganizálja és demoralizálja az 
alternatívakeresőket. Ertekzavarok 
és távlatvesztés jelentkezik a külön-
böző társadalmi csoportokban, de a 
párttagság körében is 
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Szeged. Jifdv. Ozlefvegef&ség. 
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