fl páriccoaortok szerepe a faagyülések előkészítésében
Pórtszervatöteink szepl ember Íü
lvamán rendkívüli taggyűlés keretiben megtárgyal ák a Kczoonti
VczctőriiC június 27-21-1 hatámratí.t. A taggyűlések eredményeként
eresebbek lettek pártszervezeteink,
növekedett a tagság aktivitása és
m e e i . v u l t a kapcsolat a párt és
párto.íMvjüll dolgozók és hallgatók
kikitt.
Ezek az eredmények azonban
még csak az első lépéseket jelentik a pártvezetésben elkövetett hibák teljes kijavításának útján. A
Kge ponti Vezetőség június 27—28-i
határozatának maradéktalan végrehajtása még sok feladatot állít
a pártszervezetek elé. Ezek közül
a legfontosabb jelenleg a kollektív
vezetés megvalósítása és ezen keresztül a pártdemokrácia további
megerősítése.
A kollektív vezetés azt jelenti,
hogy az egyes pártszervezeteket
nem néhány személy, nem szűkebb
csoport vezeti, hanem »az irányításban
érvényesül a párttagok
többségének akarata, tapasztalata
és tudása«.
A kollektív vezetés érvényre
juttatja a pártszervezet egész kollektívájának
teremtő és alkotó
erejét, a kollektív tudást és elmélyíti a párt tömegbefolyását.

A kollektív vezetés megvalósítá- blémáit és tapasztalataikat. Ugyansában
akkor a pártcsoport a tömegek között él, ismeri minden pártonkífontos szerepe van
vüli munkáját, magatartását,

a taggyűlésnek,

amely a pártszervezet legfelsőbb
fóruma. A taggyűlés vitatja meg a
vezetőség beszámolóját, határozza
meg azokat a feladatokat, melyek
a következő taggyűlésig a pártmunka homlokterében állanak.
A taggyűlés azonban csak akkor
töltheti be feladatát, csak akkor
hozhat megfelelő határozatot, ha
a tagság előre ismeri a napirendi
pontokat, ha felkészül rá, sőt ezen
túlmenően, ha a tagság észrevételeivel, javaslataival maga is hozzájárul a napirendi pontok megfeleld
kiválasztásához. A párttagság mozgósítása tehát — a taggyűlés sikerének legfőbb feltétele.
A taggyűlés előkészítésében pedig döntő szerepe a párjesoportoknak van.
A pártcsoportok munkájukat a
pártszervezet területének egy-egy
kisebb egységeiben (évfolyam, intézet) végzik, ahol a párt politikája közvetlenül jut érvényre. A
pártcsoport kis kollektíva, melynek
tagjai egymás mellett végzik munkájukat, állandó kapcsolatban vannak egymással, könnyen meg tudják tárgyalni munkaterületük pro-

gyorsan tud reagálni
minden esemónyre.
mely a területén történik. A pártcsoportok helyzetüknél fogva »a
bírálat, önbírálat eleven fórumai».
Ezért a pártcsoportok munkája nélkülözhetetlen a pártszervezet legfontosabb eseményének, a taggyűlésnek előkészítéséhez.
A taggyűlés előtt feltétlenül
kell tehát pártcsoportértekezletet
tartani minden pártcsoportban. A
pártcsoportértekezleten a pártbizalmi ismertesse a taggyűlés napirendjét, — melyről őt a vezetőség
a pártbizalmi értekezleten előre tájékoztatta — és kérje ki a tagság
véleményét azok helyességét illetően.

Fontos, hogy az értekezleten vegyen részt a vezetőség
egy-egy
tagja is, hogy így a vezetőség közvetlenül értesüljön a tagságot érintő problémákról, a bírálatról, mely
az értekezleten a vezetőség felé elhangzik. De a vezetőség tagjai ne
csak meghallgassák a tagság véleményét, hanem kérdezzék is meg
a párttagokat, hogy milyen hibákat
látnak a vezetőség
és az egész
pártszervezet munkájában és hogy
milyen javaslataik vannak. A párttagság ezt látva bátrabban fog bíAz orosz nyelvoktatás
új
feladatai
rálni, javaslatokat tenni és — ami
ezzel együtt jár — aktívabban fogenélkül
eredményes idegenA Tudományegyetem, az Orvosja kivenni a részét a pártmunkányelv-tanítás
elképzelhetetlen.
egyetem és a Pedagógiai Főiskola
orosz lektorátusa összevont mód- Az orosz nyelv előadóinak azonban ból.
szertani értekezletet tartott azok- fokozott figyelmet kell fordítaniok
Szükséges, hogy a pártcsoport
nak a feladatoknak megvitatása arra, hogy számonkérésükben minél
kevesebb
legyen
a
mechanikus
érdekében, amelyeket felsőoktatáhatározati javaslatot
sunk vezetői ebben a tanévben az reprodukáláson alapuló elem —,
hogy a tanult anyag úgynevezett hozzon, melyet a pártbizalmin keegyetemi oktatás elé állítottak.
alka- resztül a vezetőség elé terjeszt.
Az értekezlet főtémája a folya- «visszakérdezését« minden
matos tanulás ellenőrzésének Cs a lommal valamilyen ú j szempont
Szükséges a taggyűlés jó előkéhallgatók önállóságra nevelésének egészítse ki, mely kizárja a hall- szítéséhez továbbá az is, hogy a
kérdése volt. Az ú j vizsgarend gatóság részéről a gondolkodás nél- pártcsoportok tagjai, elsősorban a
és hallgatóink fejlődő öntudatának küli bemagolást.
pártbizalmi és a népnevelök kérjóvoltából az elmúlt tanévben a
Az önálló gondolkodás fejleszté- jék ki a pártonkívüli dolgozók és
folyamatos tanulás terén jelentős se érdekében
hallgatók véleményét az őket érineredményeket értünk el. Az orosz
egyre nagyobb teret kell biztotő kérdésekről, hallgassák meg jaoktatás területén
sítani az egyetemi orosz oktavaslataikat az oktatás vagy a tanutásban az ismeretlen szövegeklás kérdéseire vonatkozóan és azt
döntő fordulatot jelentett ebmegbeszélve szintén továbbítsák a
kel való foglalkozásnak,
ből a szempontból a kollokvium
helyett az osztályozott beszáhiszen ezzel szolgáljuk legközvetle- vezetőség vagy a taggyűlés elé.
moló bevezetése, amely egycsanebbül az oktatás célját is: így
Helyes, ha a pártcsoportértekezpásra kikapcsolta-a kollokviumtesszük képessé hallgatóinkat arra, leten megbeszélik azt is, hogy ki és
ra való rohamtawilás ••lehetősé- .. hogy szakmai továbbképzésük ér- miről fog hozzászólni á pártcsoport
gét s ránevelte a hallgatókat
dekében orosznyelvű
szakirodal- részéről a taggyűlésen a vezetőség
az óráról-órára való rendszemat olvasni tudjanak. Figyelmet beszámolójához.
res készülésre.
kell fordítani tovább arra is, hogy
Ebben a tanévben azonban fel- kiküszöböljük a hallgatóknál a
A jogi kari pártszervezet
sőoktatásunk vezetői ú j feladato- mechanikus, értelemnélküli fordíkat állítanak elénk: a tiszta anyag- tást. Ennek érdekében az ellenőr- ezeket a módszereket alkalmazva,
követés- helyett hallgatóink ön- zésiek arra is ki kell terjednie, sikeresen tudta felhasználni a pártálló gondolkodásra, önálló munkára hogy
csoportokban rejlő lehetőségeket a
nevelésére kell fektetnünk a súlyt.
taggyűlés előkészítésében. E móda hallgató a lefordított szöveg
Mit jelent ez az orosz nyelvoktatás
szerek alkalmazásának eredményemondanivalóját valóban érti-e,
területén? Nyelvoktatásról
lévén
ként az elmúlt havi taggyűlésen pl.
s annak tartalmát saját szavaiszó, az orosz nyelv tanárai eddig
több elvtárs részéről komoly bírával
tudja-e
reprodukálni,
is előnyösebb helyzetben voltak a
lat érte a vezetőséget és hasznos
tisztán
memorizáló
tárgyakkal — kezdetben magyarul, fejlettebb javaslatok hangzottak el éppen a
szemben, hiszen sohasem az elsa- fokon pedig orosz nyelven.
pártvezetés megjavítására vonatkoA gyenge hallgatóknak való se- zóan. így Balogh András elvtárs
játított. szókincs és'nyelvtani szabályok mechanikus reprodukálá- gítségnyújtás mellett módot kell az Egyetemi Könyvtár pártbizalmisát kívánták meg a hallgatóságtól, adni az orosz nyelvből kiváló hall- ja hibáztatta, hogy a vezetőség ritgatóinknak képességeik kibontako- kán hívja
hanem
meg a pártbizalmizására. Ezeket a hallgatókat bekell kat a vezetőségi ülésre, hogy a vea tanult nyelvi jelenség önálló
vonni a Tudományos Diákkörök, zetőség
gyakran a pártcsoportok
alkalmazását.
illetve szakkörök munkájába oly- megkérdezése nélkül és a pártbizalEz a tárgy természetéből folyik, hl*
módon, hogy szovjet szakirodalom min átnyúlva
hozott döntéseket
szen bármilyen természetű nyelvi
referálását bízzák rájuk s a lekto- egyes pártcsoportokat érintő kérfeladat legyen az — fordítás, berátus feladata az, hogy ezeknek a désekről.
szédgyakorlat, fogalmazás,' sto. —•
hallgatóknak fordítási munkájuka tanultak önálló alkalmazását köMás elvtársak pedig javasolták,
ban minden segítséget megadjon.
veteli meg. Ez azonban nem jehogy a népnevelőket pártcsoportMindezek
olyan
feladatok,
amelenti azt, hogy ezen a téren nincs
szályek fokozott munkát rónak a ta- órtekezletan is rendszeresen
több tennivaló.
moltassák V>e munkájukról és az
nárokra,
ezzel
a
többletmunkával
Kétségtelen az, hogy az oroszokagitációs felelősök és a pártbizaltatás ezután sem mondhat le az azonban tartozunk kormányunk ú j miak
programmjának.
amely
munkánk
óráról-órára való rendszeres számonkérésről, s a már tanultak ál- minőségi megjavítását v á r j a tőkeressék lel
landó ismétléséről és gyakorlásá- lünk.
Halász Élődné a népnevelőkhöz beosztott párttag
ról, hiszen
és pártonkívüli dolgozókat ís és így
közvetlenül ís tájékozódjanak az
agitációs munka állásáról.
Az Egyetemek és Főiskola Népi Együttesének
Ezek és több más javaslat és
bírálat azt bizonyítják, hogy ha a
előadásai október és november hóban
vezetőség bátran támaszkodik a
pártcsoportokra és segítségükkel
November
8.
Október 17.
mozgósítja a párttagságot a felada-Hogy volt». Az Együttes műGounod: Faust c. operája hang- tok megvalósítására, akkor a vezesora a TTK részére.
lemezről. Ismerteti:
Kertész tőség közelebb kerül nemcsak a
Kezdete: este 7 óra.
párttagsághoz,
de a pártonkívüli
Lajos karnagy.
Október 20.
tömegekhez is. Ha ellenben a vezeKezdete délelőtt 10 órakor.
«Szocialista kultúra — népi
tőség nem támaszkodik a pártcsokultúra«. A Budapesti Népmű- November 15.
portokra, akkor gyengébbek leszvészeti Intézet előadása.
Az Együttes szólistáinak hang- nek a taggyűlések és a pártéletben
Kezdete: este 7 óra.
versenye II. Magyar szerzők csak a bürokratikus vezetés módOktóber 24.
művei.
szerei érvényesülhetnek.
»Hogy volt«. Az Együttes műKezdete: este 7 óra.
A továbbiakban ezért meg kell
sora az Orvosegyetem részére.
szüntetni a pártcsoportok szerepéNovember
18.
Kezdete: este 7 óra.
nek itt-ott megnyilvánuló lebecsüOktóber 31.
A népzenétől — a komoly ze- lését és teljes egészében ki kell
»Hogy volt«. Az Együttes műnéig. Szeghy Endre előadása aknázni a pártcsoportokban rejlő
sora a Főiskola részére.
hanglemezekkel.
erőt. Ha ezt megtesszük, közelebb
Kezdete: este 7 óra.
kerülünk jelenlegi fő feladatunk, a
Kezdete: este 7 óra.
November 1.
kollektív vezetés megvalósításához
Az Együttes szólistáinak hang- November 21.
és a pártonbelüli demokrácia elversenye I. Klasszikus és ro»Száll az ének — áll a tánc«. mélyítéséhez és így még erőteljémantikus szerzők művei.
Az Együttes ú j műsorának be- sebben tudunk harcolni a dolgozó
Kezdete: este 7 óra.
mutatója.
nép
életszínvonalának
emelését
Novrmber 6.
célzó kormányprogramm megvalóKezdete: este 7 óra.
Ünnepi partnap. Az Együttes
Az előadások helye: A Köz- sításáért.
díszelőadása.
Töiőcsik Gábor
ponti Egyetem díszterme.
Kezdete: este 7 óra.

Az áruteroielŐ munka kettős jellege A
és a2 árutermelés alapvető ellentmondása
M e g j e g y z é s : „A marxista-jenin.
¡sta politikai g a i d a s á g ' a n okta.
t a s á b a n igen n a g y n e h é t s é g v k « !
jelenteit hallgatóinknak a fenti
probléma
he|ya»
megoldása
Ezért ez a cikk
az e terü|e'en
m u t a t k o z ó tisztázatlan kérdésekr e k í v á n választ adni".

A FENTI KÉRDÉS megértéséhez elkerülhetetlen, hogy néhány
Szót szóljunk az áru fogalmáról,
tulajdonságairól és az érti termalés
feltételeiről. Lenini meghatározás
szerint:

társadalmi viszonyoktól,
mindig
megvolt.
A termékeket előállító
munka minden esetben egyrészt
konkrét, másrészt általános emberi
munka. Az általános emberi munka azonban nem mindig,
hanem
csak az árutermelés viszonyai között Jelenik meg abszttokt munka
formájában. A használati
érték
nem általában a terméknek, hanem
az árunak a két tulajdonsága, ezért
az e két tulajdonságot létrqbozó
kettős jellege a munkának csak az
árutermelő munkára vonatkozik.

«Az ARU először olyan dolog,
A HELYTELEN NÉZETEKNEK
amely valamilyen emberi szükségletet elégít ki, másodszor olyat) következő csoportját képezik azok,
dolog, amely más dologra kicserél- amelyek a konkrét munkát a fizikai, az absztrakt munkát szellemi
hető.»
munkának tekintik, mondván azt,
Az áru meghatározásából egyenesen következik, hogy az árunak hogy amikor «a szabó az ollóval
két tulajdonsága van. Az áru egy- vág», konkrét munkát, amikor «a
részt használati érték, ami azt je- ruha tervét kigondolja» absztrakt
lenti, hogy emberi szükségletek ki- munkát végez. Az előbbi fejtegeelégítésére alkalmas. Ez a tulaj- tések mutatják e nézetek helydonság minőségileg különböző min- telenségét. A fizikai és szellemi (pl.
den árunál. Más a cipő, a ruha, a
könyv használati értéke, mert más művezető) munkája egyaránt lehet
az a szükséglet is, amit kielégíte- értékalkotó, tehát absztrakt munka
az árutermelés
viszonyai között.
nek.
Ezzel
rokon
nézet
az, hogy a konAz áru másrészt csereérték, ami
értékalkotó,
az
azt jelenti, hogy az adásvétel során krét munka az
bizonyos mennyiségi viszony alakul absztrakt munka a nem-érték alki a cserélendő áruk között. Pl. kotó munka, ipondván azt, hogy
egy pár csizma egyenlő öt gramm »ha a kovács üti a vasat, konkrét
arannyal. A csere során kialakult munkát végez, tehát «értékalkotó»
arányt nem lehet azonban véletlennek tekinteni. Azért lehet két m u n k á t , ' «ha a pincér felszolgál %
árut egyenlővé tenni,
mert van absztrakt munkát végez, tehát
mindkettőben egy közös tulajdon- «nem értékalkotó» munkát. Ezt a
ság egyenlő mennyiségben. Ez a nézetet is könnyű
az
előbbiek
közös tulajdonság az, hogy mind- alapján megcáfolnunk.
Hiszen a
kettőben emberi
munka testesül pincér munkája nem értékalkotó,
meg. E minden áruban meglévő
tulajdonság az áru értéke. Érthető nem is absztrakt munka. A kovács
ezek után az is, hogy az érték az munkája, amely viszont értékalkoáruk mennyiségileg mérhető közös tó, így egyben konkrét és absztrakt
tulajdonsága.
munka is.
Tovább víve előbbi gondolatmenetünket, azt, hogy a használati
érték minőségileg különböző,
az
érték pedig közös tulajdonsága »2
áruknak: eljuthatunk odáig, hogy
az árunak ezt a két tulajdonságát
az árutermelő munka kettős jellegének kell létrehoznia, mégpedig a
használati értéket — mivel itt különböző tulajdonságokról beszélhetünk — a munka különböző fajtája, a konkrét munka. Az értéket,
mivel itt közös tulajdonságról beszéltünk, az. ami a munkákban
közös, az absztrakt munka hozza
létre.
MIT ÉRTÜNK A KONKRÉT
MÜNfcA fogalmán? A
konkrét
munkán a munka különböző fajtáit
értjük. Azt, hogy más a cipész, a
szabó, a kovács munkája, hiszen
más szerszámokkal, más mozdulatokkal, más nyersanyagot dolgoznak
fel. A munka különböző fajtát hozzák létre az áru használati értékét.
Valóban így van ez, amit mi sem
bizonyít jobban, hogy a szabómunka eredménye sohasem lehet cipő.
MIT ÉRTÜNK AZ ABSZTRAKT
MUNKA FOGALMÁN? A munka
különböző fajtáitól eltekintve, elvonatkoztatva, ha csak azt nézzük,
ami minden
munkánkban közös,
akkor jutunk él az absztrakt munka fogaiméhoz. Mi az, ami közös
minden munkában?
Az,
liogy
emberi «munkaerő, agy, izmok stb.
kifejtése». Az absztrakt munka lényegét úgy tudom érzékeltetni, ha
nem azt nézem,
hogy a cipész,
szabó különböző munkát
végez,
hanem azt. hogy általában dolgoznak, ha nem azt nézem, hogy más
más terméket termelnek,
hanem
azt, hogy mindketten »munkaerőt
fejtenek ki«.
HALLGATÓINK KORÉBEN e
kérdéssel kapcsolatban számos téves
felfogás
terjedt el. Egyik
ilyen volt az, hogy a konkrét munka és absztrakt munka két különböző munka. Az előbbiek rámutattak ennek helytelenségére. Hiszen
világosan
látnunk kell,
hogy a
munka e két jellege egyazon munka két oldala. Az árutermelő egyazon időben végzi mindkét munkát.
A HELYTELEN NÉZETEKNEK
a másik csoportját alkották azok a
nézetek, amelyek szerint a munkának ez a két oldala, azaz konkrét
és absztrakt munka, függetlenül a

A KONKRÉT ÉS ABSZTRAKT
MUNKA
fogalmának
megértése
közelebb visz bennünket az árutermelés alapvető ellentmondásának megértéséhez. E kérdés megmagyarázásának kiindulópontját az
árutermelés feltételei adják. Az
árutermelés keletkezéséhez két általános feltétel szükséges:
Először: A társadalomban munkamegosztás legyen;
Másodszor: A termelőeszközök és
értékek különböző tulajdonosok kezében legyenek.
Tehát megosztás a társadalomban
és a tulajdonosok megosztása az
árutermelés két alapfeltétele.
AZ ÁRUTERMELÉS KELETKEZÉSÉNEK
két feltétele meghatározza az árutermelő munka két ismérvét. Azt, hogy az árutermelő
munkája egyrészt
magánmunka,
azért, mert » termelőeszközök magántulajdonba vannak. A magánmunka következtében az árutermelő el van szigetelve az árutermelők egész világától. Másrészt társadalmi munka, azért, mert a társadalomban munkamegosztás van. A
cipész azért készíthet cipőt, mert
van pék, aki számára kenyeret süt.
A társadalmi munka következtében
az árutermelő össze van kapcsolva
az árutermelők egész világával. A
magánmunka és a társadalmi munka ellentmondása éppen abban van,
hogy az árutermelők mivel a magántulajdon következtében el vannak szigetelve, nem ismerik n társadalmi szükségleteket. Másik oldalról
viszont
munkamegosztás
van,
tehát az árutermelőknek a
piacon lalálkozniok kell. A magánmunka így nem közvetlenül, hanem közvetve a piac közvetítésével
válik társadalmi munkává.
Ilyen
körülmények között gyakori az —
és ebben van az ellentmondás, —
hogy a magánmunka terméke nem
mindig kel el a piacon.
A TERMÉKEKNEK az árufürmája tehát magában foglalja »
kapitalizmusban a ternfelés tervszerűtlenségét,
magában foglalja
csírájában a kapitalizmus megoldhatatlan ellentmondásalt, ezek bz
ellentmondások a tőkés és munkásosztály ellentétében mutatkoznak
meg, amely elkerülhetetlenül a tofipitalizmus pusztulásához vezet.
Nagy Lajos
adjunktus

