REFLEXIÓK a szegedi etikai konferenciáról

Löttyedten a célig
Egy
elsőéves bejön az
egyetemre. Beül a padba,
hallgatja az előadásokat, és
föllélegzik:
itt már nincs
tornaóra. Így megy ez egy
ideig. Közben naplót is ír.
Egy elsőéves
még szokott
naplót írni.
Szemelvények a naplóból:
Szeptember 20.:
Én nem
akarok tornászni. Beadtam a
felmentési kérvényt,
szept. 21.: Ültem egész nap.
szept. 22.: Ültem, hosszan ültem.
szept. 24.: Még tovább ültem.
szept. 27.: Lenéztem és megláttam a bőrkeményedéseket.
szept 28.: Észrevettem, hogy
löttyedek.
szept. 29.: Ma megpróbáltam
úgy ülni, hogy kezeimet az
ülőlapra támasztottam, és a
levegőben tartottam magam.
Hátha s e g í t . . .
okt. 4.: Már 20 mp-ig sikerült
o k t 5.: 30 mp. Szomszédaim
drukkoltak közben.
okt. 6.: 40 mp. Én voltam a
központ
okt. 7.: Már kerek egy percig bírtam!
okt. 8.: Abbahagytam a kúrát. Habár mondták, hogy
vastagodott a
karom,
de
most már lassan jegyzetelni
is kellene.
okt. 11.: Ültem, ültem, ültem.
okt. 12.: Ma elmentem
a
sportpálya .kapuja előtt. Nem
is tudom igazán, hogy kerültem oda. Láttam egy fiút,
amint éppen futott a salakon
egy lány után. A szerencsétlenek! Nem kergeti őket senki, mégis futnak,
okt. 13.: Elgondolkodtam a
tegnapi eseten. Volt ám ott
ok is, meg okozat is. A fiú
a lányt akarta utóiérni: ő
tudja, m i é r t A lány pedig
el akarta kerülni — mármint az utolérést. Nem is
olyan butaság,
o k t 14.: Ma futottam egy
kört!!!
Mikor
édesanyám
meghallotta, elsírta magát:
„Töngreteszed magadat, fiam!"
okt. 15.: Nem érzem a lábam.
De nagv tettet
hajtottam
végre. Megtörtem a jeget,
megváltottam
a
világot!
Megérte.
Hízó László

Szakosított humor
Mikrobiológia
A tetanusról a következőket hallottuk:
„Ha valaki megússza egy
szájzárral, az még szerencse
is lehet. Például, ha valakinek a feleségéről van szó."
Biológia
„Mélyen tisztelt hallgatóság! Herodotos írja i. e. az
V. században, hogy a beteget forgalmas útkereszteződésre helyezik, ahol
mindenki orvosi tanácsokat ad
neki. — Ez lehetett az ókori
SZTK.".
Fizika
Non scholae sed vitae disCimus.
Jegyzetünk I. kötetében a
Boszorkány-szigetre és
a
basszus-hangú
hallgatókra
gondol vajon a szerző, amikor óvakodva int:
„bokros terepen a
mély
hangok
messzire
terjednek."?
Anatómia
A központi idegrendszerről
szóló Jegyzetünk első oldaláról: „Az állatvilágban csak
az elefánt és a cethal agyvelejének a
súlya
nagyobb,
mint az e m b e r é . . . Elefánt
súlya: 5473 g. 4-szer akkora,
mint az emberé. Az állat
súlya 40-szor akkora.
Cetagy súlya: 7000 g, 5-ször akkora. Az állat súlya 74 000
kg. Az embernek a cet arányai szerint 6 g-nyi (mogyoró nagyság) agyveleje
volna."
Milyen
szerencse, hogy
nem akkora. Ámbár a meglevővel is bajos lenne a fenti adatokat huzamosabb ideig memorizálni.
Szepesvári Elemér

Hazánkban az első etikai
konferenciát 1963 őszén rendezték meg Pécsett. A pécsi
konferencia időben egybeesett az MSZMP VIII. kongresszusa nyomán egyre szélesebb körben kibontakozó
eszmei offenzívával.
Az első konferencia óta
eltelt két év
bizonyította,
hogy az etikai eszmecserék,
polémiák
során
felvetett
problémák száma egyre nő,
és ezért szükségszerű ezek,
bizonyos időközönkénti megvitatása azok részéről, akik
e problémákkal, kérdésekkel
tudományos szinten foglalkoznak.
Így került sor 1965. szép(ember 15. és 18. között Szegeden a II. Országos Etikai
Konferencia megrendezésére.
Míg az első konferencia
célkitűzéseiben az egyetemi
és főiskolai etika oktatás beindításához szükséges jegyzet vitája, valamint az oktatás során felmerülő alapvető kérdések tisztázása szerepelt, addig a második konferencia programjában már
olyan — a mindennapi gyakorlattal közelebbi kontaktusban álló kérdésekről volt
szó, mint pl. az egyéni és
közérdek viszonya, a cinizmus kérdése stb.
A szegedi
konferencia
négy témát tűzött napirendre:
I. Az egyéni és közérdek
harmóniája
alakulásának problémái a szocializmus viszonyai között.
(Dr. Kalocsai Dezső, a
fii. • tud.
kandidátusa,
tanszékvezető docens.)
2. Az anyagi
érdekeltség
és a szocialista tudat.
(Kovács
Ferenc,
az
MSZMP KB agit. és
prop. oszt. munkatársa.)
3. Kispolgáriság és cinizmusA
(Garai László. MTA f i lozófiai I. tud. kutatója.)
4. A marxista antropológia, mint az etika egyik
forrása.
(Farkas Endre.)
A hozzászólások és a vita
során sok kérdés került napirendre, mi csak néhány
exponált problémáról
számolunk be röviden.
Sokan
foglalkoztak
az
egyéni és közérdek harmóniája alakulásának
kérdésével. Bár nem adtak pontosan körülhatárolt definíciókat (csupán egy hozzászóló, Horuczi László adjunktus adott definíciót a
közérdek és erkölcs viszonyára vonatkozóan), mégis a
kérdés megoldását a konferencia — mint ahogyan azt
Kalocsai elvtárs zárszavában
mondotta — nagyban elősegítette.
Rámutattak
arra,
hogy az átmeneti szakaszban egy igen differenciált
érdek létezik. Ugyanakkor
ez nem zárja ki azt, hogy az
egyéni és közérdek dialektikus viszonya és e viszony
tendenciája ne a harmónia
felé mutasson.
Több hozzászóló foglalkozott a Kovács Ferenc elvtárs referátumában felvetett
problémákkal,
nevezetesen
az anyagi érdekeltség és a
szocialista tudat kérdéseivel.
(Pl. Garai László, Somogyi
Zoltán stb.) A Kovács elvtárs által bevezetett fogalom. a dinamikus harmónia
fogalma — amelyet már a
szocialista társadalomra is
vonatkoztatott — váltott ki
nagyobb
vitát.
Végeredményben a dinamikus harmónia a totális harmónia
fogalmával szembeállítva vitathatatlanul jobban jellemzi a valóságos
helyzetet.
(Azaz a kommunista társadalomra nem lehet a totális
harmónia fogalmát
alkalmazni.)
A konferenciának másik,
szintén központi problémája
volt a cinizmus és kispolgáriság okainak kérdése. A
hozzászólók különbséget tettek a cinizmus kialakulásának felszíni és mélyebb lényegi okai között. Igyekeztek meghatározni a kispolgár
i á t , rámutattak a
kispolgár kétarcúságára — a
konformista és a cinikus kispolgárra.
A Garai elvtárs által felvetett alternatívával
kapcsolafosan, azaz a hézagmentes ösztönző mechaniz-
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A bűnözésről

S s o r i e t k r i m ii n a lHi a_tia_ tI u. . dJ óX i. .e »l ő. aДd á. s.a Ош.
heA
közelmúltban
neves vezetők nem dolgoznak
, szovjet vendége voit
a lyesen, vagy egyáltalán nem
sza! Csongrád megyei
Jogász- dolgoznak, esetlegesen
követnek
szövetségnek. Szegeden tar- botálnak, hibákat
tózkodott és tartott előadást el; így természetesen a tera
Igor Ivanov Korpec, a Szov- melés nem felel meg
jetunió Kriminológiai Inté- szükségleteknek, s ebből következik: egyesek a lopás útzetének elnöke.
A professzor a jogászszö- ján igyekszenek kielégíteni
vetség meghívására érkezett igényeiket.
¡lazánkba, szegedi előadását
Nem kis szerepe van a
is a jogászszövetség, vala- bűnözésben a múltból örömint az állam- és jogtudo- költ tudatbeli csökevényekmányi kar felkérésére tar- nek sem. Feltehetné valaki
totta meg. Előadását ame- a kérdést, s igen gyakran
lyet „A bűnözés
okairól, fel is teszik: Igen ám, de
tanulmányozásáról és meg- milyen e f f a j t a tudatbeli csöegy fiaelőzéséről" címmel
tartott kevények vannak
meg, nagy számban hallgat- talnál, aki már egészen más
atmoszférájú
levegőben
¿1?
ták végig szegedi és
más
g
jogászok. Az
előadást dr. Valóban nem egyszerű erfonyó Antal, egyetemi ta- re megválaszolni! Nem másnár nyitotta meg, majd I. ról van itt szó, mint arról,
l, Karpec mondott köszöne- hogy vannak olyan maradtet a meghívásért és üdvö- ványok, amelyeket a fiatal
örököl, hall, vagy
zölte a magyar jogászokat alát.szülőktől
Ebben a kérdésben támHangsúlyozta, hogy előadá- pontot
és biztos alapot a t u sa a szocialista
viszonyok
a léttől való elszaközötti bűnözésről szól, nem datnak
kadása,
törvényszerűsége
általában a bűnözés okairól szolgáltat.
és megelőzéséről.
Könnyebbség kedvéért
a
Itt jut felszínre a kultutolmács felolvasta
magyar rális, ideológiai és nevelőnyelven az előadás
szöve- munka hiánya. Vannak pergét
sze objektív nehézségek is,
Az előadásban a
szerző szociális nehézségek, amelyek
bírálta azokat az elmélete- megoldására még várni kell.
ket, amelyek arra töreksze- Emiatt nem is sikerül gyaknek, hogy a bűnözés okának ran biztosítani az egyéniség
ne társadalmi okokat tün- kedvező fejlődésének feltétessenek fel. Ezek az elmé- teleit
letek hibásak! — mondotta
A bűnözés okainak tanulKarpec. Hibásak azok a né- mányozására létrehozták
a
zetek is, amelyek azt han- Szovjetunióban a Szovjetunió
goztatják, hogy el kell ha- Kriminológiai
Intézetét.
Az
Kalocsai Dezső docens паду érdeklődéssel fogadott refenyagolnunk a bűnözés okai- előadás kitért az intézet
rátumának előadása közben.
nak vizsgálatát,
hiszen a megalakításának
nehézsészocialista
társadalomban geire, a megvalósulásra és a
automatikusan
megszűnnek
gyakorlati,
valamint
elmémus — vagy pedig a reális leti foglalkozás módszereiérdekviszonyokkal rendelke- nek különböző típusai elég azok az okok, amelyek a leti munka néhány érdekebűnözés okai
lehetnek a sebb kérdésére, ismertette
ző kiskollektívák kérdésében jól kifejezésre jutottak.
az intézet szekcióit.
megoszlottak a vélemények.
Ha értékelni szeretnénk a burzsoá társadalomban.
Mi azzal a céllal tanulKocsis elvtárs
válaszában konferenciát, azt mondhatAláhúzta I. I. Karpec,
a bűnözést,
a hogy a kriminológia
rámutatott, hogy bár java- juk. hogy nagyon tetszett a mányozzuk
egyre
cselekmé- nagyobb szerepet játszik a
solni lehet a kiskollektívák- konferencia
vitalégköre, társadalomellenes
ból álló társadalom modell- problémagazdagsága
és
a nyek okait, hogy felszámol- bűnözés okainak
felderítésélé- ben, a kutatásokkal igyekezját, ez azonban nem oldja megoldásokra való törekvés. juk azokat, megértve
el- nek ezt hatékonyabbá, gyormeg a problémát, nem sza- A konferencia az eddig szer- nyegüket. Nem sxabad
a
bűnözés sabbá tenni, hiszen a prebad ugyanis megfeledkezni zett tapasztalatok jó csere- hanyagolnunk
tanulmányozását! venció szempontjából igen
arról, hogy a társadalom központja volt, sokan utal- okainak
makró-struktúrája befolyás- tak az ún. „folyosókon tör- Nem lehet, hogy a társadal- nagy szerepe van.
kívül
sal van a
kiskollektívákra ténő beszélgetések" hasznos- mi okok figyelmen
Az előadás nagy tapsot
hagyásával a bűnözés okai- kapott, tetszett a hallgatóminden értelemben és szin- ságára.
ten és így természetesen a
Nem tetszett ugyanakkor nak valamiféle biológiai jel- ságnak,
amely
zsúfolásig
morál szintjén is.
a konferencia programjának leget kölcsönözzünk. Emel- megtöltötte a t e r m e t TöbA fentiekből is látható, bizonyos zsúfoltsága, emiatt lett nincs tagadnivaló azok- ben tettek fel kérdéseket is,
hogy a háromnapos konfe- is és a viszonylag nagy lét- b a n az okokban, amelyek amelyekre Karpec profeszbű- szor válaszolt
rencián olyan problémákról szám miatt is szabad vitára nálunk is kiváltják a
Például:
Nálunk
volt szó, amelyek szinte ki- végeredményben alig volt nözést.
A kérdések
megválaszolopnak a parasztok egy kol- lása után dr. Fonyó Antal
vétel nélkül túlmutatnak a lehetőség.
E hiányosságok
azonban hozban. Miért? Mert rosz- megköszönte
morál szintjén, túlmutatnak
az előadást,
általánosabb társadalmi fel- nem homályosíthatják el a szabbul élnek, mint kelle- majd a Büntetőjogi Tanszék
adatok megoldása irányába, konferencia követésre méltó ne. Az oka ennek? A szocia- oktatói és mások beszélgeszervezési, lista társadalom, a szocia- tést folytattak a neves vensőt ahol az erkölcsön belül példáját mind
lista társadalmi viszonyok? déggel.
is maradt a vita, ott is az mind tartalmi tekintetben.
Nem! Az ok az, hogy egyes
V. Gy.
etika kérdéseivel való elmé— teke —

Xéf%ímU a megoldás (Ща
FÉL ÉV I T Í > : ismét a fialal oktatók lakáshelyzetéről

„A felmérés
adta
kép
egyáltalán
nem
megnyugtató. Egyetemeink
állami és
pártvezetése
tisztában
van
ezzel s a közelmúltban
illetékes vezetőszervek
és intézményeink
vezetői
közt
több megbeszélés folyt a feltárt problémák
megoldásának
lehetőségeiről.
Mi a magunk részéről a
jövőben továbbra is figyelemmel kívánjuk
kísérni a
fiatal oktatók
lakáshelyzetének alakulását s örömmel ét
szívesen számolnánk
be —
reméljük, erre majd )nádunk
is lesz — arról, ha más egyetemi városaink
példájára
esetleg Szegeden is épülnek
egyetemi
lakások,
egyetemi
lakóházak."

kezdődött az
új
tanév.
Üjabb fiatal oktatók kerültek egyetemeinkre,
többen
közülük ismét csak — lakásproblémával küzdve.
Mi történt ez alatt a fél
esztendő alatt? Indokolt és
időszerű a kérdést föltenni.
Kérdésünkkel
megkerestük
dr.
Kékes Szabó Andrást, februári felmérő
cikkünk
egyik
szerzőjét,
aki most a két
egyetem párt én
KISZ bizottságai
támogatásával
megalakult lakásügyi intéző bizottság orvosegyetem
társelnöke,
korábban
Karvaly
Bélával, jelenleg
Maráz Vilmossal.
Az Intéző bizottság irányítja az
Orvosegyetemen a
lakásigények öszszegyűjtését. tárgyal az illetékes
állami szervekkel:
felelős gondnokaként a fiatal oktatók lakásproblémái
megoldásának.

A Szegedi Egyetem februári első számában megjelent egész oldalas a két
egyetem fiatal
oktatóinak
lakásviszonyait felmérő és
elemző cikk záró mondatait
idéztük fent. A szerkesztőség
állásfoglalásaként.
S
emlékeztetőként: elsősorban
magunk számára. A lap számára, amely e jó ügy érdekében
akkor
elkötelezte
Az előzményekkel kezdte
magát.
A februári cikk megjelenésének előzményeivel. Azzal,
A felmérés megjelenése hogy az egyetemi KlSZ-bióta eltelt hét hónap Meg- zptlságokat már évek óta

к

foglalkoztatta ez a probléma.
Hogy a Tudományegyetemen
már 1962/63-ban készült felmérés a fiatal oktatók lakásviszonyairól s az semmivel sem mutatott vigasztalóbb képet az utóbbinál.
Hogy mert arra akkor hallgatás volt a válasz s mert
évről évre súlyosabbá vált a
helyzet, mert hovatovább a
káderutánpótlás feladatának
teljesítését teszi lehetetlenné,
irreálissá: tűzték ismét 1904
végén napirendre az akuttá
Vált ügyet.
A Szegedi Egyetem hasábjain (a
Capsaicin-rovatban
„Otthon" címmel megjelent
glosszá és a „Lakásügyben"
címmel megjelent vezércikk,
majd a már említett februári elemzés) közölt írások
a közérdeklődés
fókuszába
állították ezt a problémát.
Az akció megindult a felmérés és a sajtó cikkei nyomán. S csakhamar bebizonyosodott, hogy
érdemes
volt megindítani.
Mindkét egyetem
állami és pártvezetői örömmel és
készségesen támogatták a fiatal oktatók kezdeményezését. Dr. Tóth
Károly, az Orvostudományi Egyetem rektora szinte személyes ügyként fogUlkozotl

a szervezési kérdésekkel, támogatta az ttgyet az illetékes fórumoknál.
Rokonszenv
és
segítőkészség
mutatkozott meg
a város vezetői
részéről is. A városi pártbizottság
első titkára Perjés! László és titkára Sípos Géza,
a városi tanács elnöke dr. Biczó
György és elnökhelyettese, Árvái
József minden segítséget megadtak
a fiatal oktatók
lakásügyi
intéző
bizottságának
Januárban,
februárban
zajlottak le az első tárgyalások. Először jobbára
csak
elvi síkon mozogva. Ám az
elvi helyeslés hamar megszületvén áttevődött az ügy
a gyakorlati
megvalósítás
útjára. Ami viszont már Jóval hosszabb s
rögösebb,
kacskaringós, nehéz útnak
mutatkozott.
Ha tudtuk volna előre,
mivel jár - mondja erről
dr. Kékes Szabó András talán hozzá sem fogunk. Deltát nem tudtuk pontosan s
később is, mindig csak a
következő lépést tudtuk. így
haladtak
lépésről-lépésre
eaen a bizonyos úton, amit

