Autonómia vagy
integrálás?
Az egyetemeken, főiskolákon működő. az adott intézményben vezető
szerepet ját s/ó 'önlerSkeny csoportokttl
a múlt évben december 16-án hi.'álkozóra hirlti a KIS/ AT? mcllcll nit'iködó l.gyctemi-Föískidai 'Fanács. Az
összejövetelen elsősorban a budapesti
intézményekben dolgozó csoportok
képviseltettek magukat. Vitaindítóként ,\agy Imre. a K I S / KB titkára
kifejtei te véleményét a mai magva
társadalom, a/ intézményrendszer jellemzőiről. Úgy v'élte, hogy a felsőoktatásban a szervezeti sokszínűséget
(így pl. a / öntevékeny csoportok működését) nemcsak eliürni szükséges,
hanem éltékként kell kezelni. I nnek
megfelelően a A IS/ az öntevékeny csoportok tii nem integrálni akarja, hanem velük partneri viszony kialakítására törekszik, melynek formája a folyamatos, rendszeres párbeszéd a felsőoktatást érintő bármely ügyről.
Nagy Imre felvetette egy úi ..népfrontos" szervezeti forma, a Magyar
Ifjúság Országos Tanácsa (a „nyugat"
felé eddig is ezt a „fedőnevet" használta a K I S / ) mint a tagolt ifjúság
sokszínű szerveződési formáinak koordináló intézménye létrehozásának
lehetősénél.
Az önterékeity csoportok megjelent
képviselői nem titkolt
gyanakvással
fogadták a KIS/ kezdeményezte párbeszédet. A hozzászólók többségé

óvatos, a helyzet pontos fölmérését
célzó kérdést fogalmazott meg. Legmarkánsabban - ..határozott kívülállóként"
Xéineth Zsolt (Közgazdasági I gyeiem) fogalmazta meg az
öntevékeny csoportok szemszögéből
az együttműködés kereteit. Szerinte
csak a „csendes érdekvédelem lehet
a KISZ KB progresszív szárnyának
feladata", azaz nem lehet szó kölcsönös viszonyról, a KIS/
önérdeke,
hogy az öntevékeny csoportok egyoldalú támogatására rendezkedjék he.
Hz a segítség a következőkben nyilvánulhat meg: a csoportok aktíváit
érintő személyi zaklatások kivédésében, a pénzügyi támogatásban, folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetésének elősegítésében, valamint különböző „szimbolikus" állásfoglalások meghozatalában.
A KISZ központi vezetői és a különböző öntevékeny csoportok képviselőinek első találkozója azzal zárult, hogy február közepén újabb
összejövetelre kerül sor, melynek
témája: a lakáshelyzet, illetve a nyilvánosság és a kiadványok helyzetének
megvitatása.
(újszászi)

Balog József előadóestje
Balog József az elmúlt évek egyetemi eseményeinek egyik hőse. Ha jól emlékszem, ez a tanpálya egy Pilinszky-esttel kezdődött kb. 6 éve, a SZO'I E Színpadán, az Egyetemi Színpadon majd a 8' 15-ös csoportban folytatódott, —
ez utóbbi kettőnek vezető színésze volt Balog. Egy ízben rendezett is, egy általa
irt különös Pilinszky-variációt, amely véleményem szerint megbukott. Mégse
erre emlékszünk, ha ezekre az évekre v isszagondolunk, hanem a Kísérlet Táncmester és Angyal-szerepére, vagy méginkább Prosperora a Viliorbö], vagy a
Babits-rock egyetlen emlékezetes jelenetsorára: amikor Balog elmondta Domonkos István Kormányeltörésben című versét. I zek ugyanis nem felejthető élmények.
Domonkos István költői útját Tolnai Ottó úgy jellemezte mint Rimbaud-i
utat: kifelé a költészetből. Domonkos számára Rimbaud afrikai fegyvercsempészete skandináviai szaxofonozást jelent. Az életműve kegyetlen, versellencs.
Tolnai arról írt, hagy fél а verstől. Domonkos gyűlölte, f bböl az érzésből születeti nagy poémája is, az 1945 utáni magyar líra egyik legnagyobb teljesítménye:
a Kormányeltörésben.
December eleién mutatta be Balog József új előadóestjét, egy Domonkosestet, Kormányeltörésben címmel. A legjelentősebb kései Domonkos-verseket
hallottuk: a két Kupiét, a Der Springt noch auf\-ot, s a már említett nagy poémát. Ezek közül kilógott az egyetlen rövidebb, a Kik /'-ciklusból való vers. Más
kései és kisebb versek jobban illenének ide, pl. a Requiem, a 944 prítvor bolnica
II 001 Belgrád, vagy a Tiió című poéma, rövidítve, refrén nélkül. Ez valójában
talán a harmadik Kupié. Az így kialakuló Domonkos-kép persze egyoldalú,
hiszen a korai versek dúsak, életörömmel, és félelemmel egyként telítette1
S ennek az időszaknak is van nagy verse, pl. a Kontrapunkt.
Úgy hírlik, a Fórum kiadó megjelenteti Domonkos összegyűjtött verseit.
Addig is egy válogatott kötetet ajánlok az olvasó figyelmébe. Balog József estjét, remélve, houy tavasszal nieeismétli.
TAKÁCS JÓZSEF

Uj szakszervezeti tagdíjak
A SZOT 1987. november 27-i ülésén az első napirend keretében megtárgyalta és elfogadta az új tagdíjrendszer bevezetésére tett elnökségi
javaslatot. Mi indokolta az eddigi
tagdíjrendszer megváltoztatását? Társadalmi, gazdasági és technikai okok,
a tagság igénye, valamint a szakszervezeti mozgalom eddigi vívmányainak megőrzése és a szakszervezeti
alapszervezetek biztonságosabb pénzügyi helyzetének megteremtése. A
szakszervezet önállósága megkívánja
a politikai, szervezeti önállóság mellett
a pénzügyi és gazdasági önállóságot
is. Szakszervezeti tagságunk álláspontja a tagdíjfizetéssel kapcsolatban a következőkben foglalható öszsze: a nettó keresel 1%-a legyeit a tagdíj, a keresethez viszonyítva igazságosabb és a szakszervezeti tisztségviselőknek egyszerűbb, kevesebb munkát, elfoglaltságot jelentsen. Az új
adórendszerrel összhangban, azzal
egy időben indokolt a szakszervezeti
tagdíjrendszer megváltoztatása. Ismert — a SZOT nem kis erőfeszítésének az eredménye — miszerint
a szakszervezeti tagdíj összege az
adózás előtt levonható az adóalapból,
igy a tagdíj után nem kell személyi
jövedelemadói fizetni.
Mi képezi a tagdíjfizetés alapját?
A főfoglalkozású munkaviszonyból
származó, a nyugdíjjárulék alapjául
szolgáló mindenkori havi kereset
1%-a. Ebből az olvasható ki, hogy ez
a tagdíj a jelenleginél nagyobb öszszegü, mégis ez önmagában nem jelent
nagyobb terhet a dolgozóra, mert
ezzel az összeggel az adóköteles jövedelem csökken, s így a szakszervezeti tag a nettó keresetének 0,8—
0,9%-át fogja fizetni. (A 0,8%-ot a
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5000.
I i alatti, a 0,9"„-ot a
29 000, - l-t-os ftzetésüek.) A várható
tagdíjfizetésre a Pedagógus Szakszervezet K ö/pontja részletes táblázatot
készített, mely a Munkahelyi Bizottságok gazdasági felelősénél és a titkároknál megtekinthető. Példaként
említenem: akinek 1987-ben 6500,
Ft volt a fizetése az 70,
Ft-ot fizetett. 1988-ban a bruttósitott keresete
7036,— F-t, várható tagdija 70,— Ft,
melyből csak 52,
Ft terheli a tagol
A 18 Ft adókedvezmény
a tagdíj
miatt. Erről a 18,— Ft-ról lemond
az adóhatóság a szakszervezetek javára. Ebből várható többletbevétel
a szakszervezetnek, melyből jobban
•lehet a tagjainkat támogatni. Mi
a helyzet 19 500 Ft fizetés esetében:
a '87-cs tagdíj 200,— Ft, a 88-as
150,-- Ft terheli az illető tagot és
138,— Ft az adókevdezmény. A fentiekből megállapítható, hogy az új
szakszervezeti tagdíj kedvezőbb. Egyszerűsítés, hogy nem lesz tagbélyeg.
A szakszervezeti tagok írásbeli meghatalmazást adhatnak, miszerint a
tagdijat a bérjegyzeken havonta levonhatják. Aki havonta saját maga
kívánja tagdíjat fizetni, erre is lesz
lehetőség. Ezt minden szakszervezeti
taggal szemelyesen kell megbeszélni.
A közeljövőben a bizalmiak és
a szakszervezeti tisztségviselők fontos
feladata lesz, hogy tagságunkat felkeressek és az előre elkészített nyomtatványokon a felhatalmazásokat öszszegyüjtsék. A tagdíjfelhasználásról
szakszervezeti fórumokon továbbra is
egyértelmű, nyílt tájékoztatás szükséges. Mivel a SZOT-határozat nem
áll rendelkezésünkre a részletesebb
tájékoztatásra visszatérünk.
HARANGOZÓ JÓZSEF

Polgárosodnak az egyetemisták?
A 80-asok nemzedéktudatáról jeleni meg összeállítás lapunk december 16-i számában, fgvetemisták és
fiatal oktatók mondták el véleményüket ..a mai fiatalság helyzete" —- témakörben. A JATF. Szociológiai Tanszéke a tanév elején 235 másod,- harmad- és ötödéves hallgatót kért meg
egy kérdőív kitöltésére, amelynek
segítségével arra kerestek választ,
hogy az eltérő arculatú, háltéra hallgatók milyen elvárúsokkal közelednek
az egyes társadalmi
problémákhoz.
milyen kulturális beállítottsággal rendelkeznek. A kérdőív feldolgozásában
hallgat )k — így Makkos Anikó, III.
éves magyar—orosz szakos diák —
is részt vittek. A téma felelősen, dr.
Gábor Kálmán adjunktust és dr.
Balog Iván tudományos segédmunkatársat arra kértük, összegezzék a tanulságokat.
Azok töltötték ki a kérdőívet, akik
az idén szociológiát hallgatnak. A minta így természetesen nem reprezentatív. Ám az elemző munkát segíti,
hogy alapszintű adatbázissal rendelkeznek: az idei hallgatói vizsgálat
egyes eredményeit összevethetik az
1983-as, a fiatalság egészére kiterjedő
országos, reprezentatív, továbbá az
1982-es, minden korcsoportra kiterjedő Hankiss-féle értékvizsgálat
adataival.
Fgy — a lehetséges társadalmi célkitűzéseket tartalmazó — tizenkét
választási lehetőséget magába foglaló
skála fl posztmateriális, illetve a materiális értékeket méri. Az adatok összehasonlításával arra következtettek,
hogy míg a két országos vizsgálat
szerint az emberek lényeges társadalmi
célkitűzésnek tekintik pl. a rend megőrzését, addig a szegedi fiatalokra
nem ez a jellemző. Az egyetemi hallgatók számára fontosabhak a posztmateriális értékek, igy pl. egy emberileg és emberi kapcsolatokban gazdagabb társadalom építésén dolgozni,
vagv a szólásszabadság biztosítása,
vagy hogy több beleszólási adjanak
az embereknek a kormány döntéseibe.
Az 1983-as országos vizsgálat értékelésekor figyeltek fői arra, hogy
a magyar fiatalok között egyre gya-

rapszik az a csoport, mely a posztmateriális értékrendet, a hagyományos
politikai
intézményrendszer
megújításának szükségességét vallja. Akkor
a fiatalok 9. ma a szegedi egyetemisták 20%-a tartozik e körbe.
A célokat, aspirációkat vizsgáló
kérdéscsoportra adott válaszokból
az látszik, hogy az
..egyetemistatípusok " k ikristályosodattahbak,
mint
korábban. Az egyik jellegzetes csoportba azok tartoznak, akiknél a család, a barátság és a szerelem mellett
a műveltség és intelligencia egyfajta
praktikus értelmezésben kap lényeges
helyet. Másik típushoz
tartoznak
azok, akik egy polgáriasodotlabb
mentalitást képviselnek, hiszen a preferált értékek közé a jó anyagiakat,
az előmeneteli, az életrevalóságot és
a jó kapcsolatokat soroljak. Figyelemreméltó változás, hogy e két típusnál a közélet és a politikai aktivitás
külön „mezőben" jelentkezik, azaz
nem kapcsolódik szervesen egyik értékrendszerhez sem. Az ilyen típusú
„boldogulást" elismerik ugyan, ami
arra is utal, hogy a közéletiségct egyértelműen elutasítók vagy erőteljesen
igenlők száma csökkent, míg a közömbösök száma nőtt pl. az előző évi
szegedi felmérés adataihoz képest is.
f gy teljesen különálló csoportot alkotnak a magukban tudományos vagy
művészeti ambicíót ápolgató diákok.
Rajtuk kívül még egy típus különíthető el: a mindent tagadó és elutasító
mcntalitásúak, akik a mindennapokban is akkor érzik jól magukat, ha
„azt csinálhatok, amit akarok".
Az értelmíségfelfogás változása í.s
megragadható. Az ún. szerves felfogás, azaz, hogy az értelmiségnek
„azt a réteget kell szolgálnia, amelyből
származik, illetve amelyiknek légin-

kább szüksége van rá", teljesen háttérbe szorult. Az a tradicionális szemlélet, hogy „az értelmiségi feladata
az, hogy a többi társadalmi réteg
számára megvilágítsa a haladás útját"
visszaszorulóban van. Viszont előtérbe került egy polgárosodottabb
értelmiségi mentalitás: „az értelmiségnek szaktudása rivén kell a társadalom hasznos tagjává válnia".
A fenti elemek arra engednek következtetni, hogy az egyetemi hallgatók polgárosodási folyamaton mennek keresztül. Ez — az elmondottakon kívül — megnyilvánul az új
kulturális szokásokban, a konszolidáltabb öltözködési módban, az anyagi értékek, a „kellemes élet" preferálásában, az emancipálódott — polgárosodott nőideál megjelenésében.
Mindez párosul a polgárosodás másik, citoyen oldatával: a nyilvánosság, az ellenőrzés követelésével. Ezt
a mentalitás-váltást, a „középrétegesedést" középiskolások körében 1984ben végzett vizsgálat értékelésekor
tapasztalták először a tanszék munkatársai. A két vizsgálat összevetésekor
azonban a különbség is „kiugrott".
Az egyetemisták körében szinte egyáltalán nem tapasztalható a szakközépiskolásokat jellemző lojális konformizmus. Az „egyetemi polgárok"
céljai, aspirációi' kiforrottabbak, ám
az elihiz kapcsolódó ideológia még
nem fogalmazódott meg. Épp ezért
a JATE Szociológiai Tanszéke legutóbbi kérdőíves vizsgálatának — számomra is — legérdekesebb eredménye, hogy jelzi: sajátos ideológiai
hiányállapot, azaz
politikai—ideológiai vákuumhelyzet
van. Ilyenkor
pedig az emberi magatartásmódok
és cselekvési irányok kiszámíthatatlanok...
(újszászi)

Az utolsó mohikán levele
Két megjegyzést szeretnék tenni Gyukity Márknak
a lap decemberi számiban a Van-e, lehet-e nemzedéktudatunk című riportsorozatban megjelent nyilatkozatához.

Énnek a gárdának ugyanis nincs semmi szüksége,
„utódfitymáló öntudatra" ahhoz, hogy definiálja önmagát.
F gárda tagjai részesei voltak a nagy repülőegyetemi fellendülésnek. ma szabadegyetemeket tartanak, lapokat
teremtettek és színházi alkotóközösséget, reszesei voltak
az elmúlt tíz év legnagyobb szabású helyi diákpolitikai
eseményének, a diáktanács létrehozásának és kudarcának
stb. S ezen események főszereplőinek nagy része szakmailag
is az első vonalat jelentette, bár ezt a helyi szakma nem
látta így, ők gyakran látták a második vonalat elsőnek.
A gárda még egyetemista tagjai most negyed- és ötödévesek. S közülük sokan érzik úgy, hogy utolsó résztvevői
egy kb. 7 éve tartó egységes folyamainak, amelynek az
összes fenti ügy része, s ez a folyamat most meg fog szakadni. Ez a valóságos ok.
Az említett folyamat kialakított egy észrevétlen, dc erősen ható beállítottságot, melyet legszívesebben polgárinak
neveznék, felszabadítva és rehabilitálva ezzel a szót balos
értelmezése alól. Ilyen értelemben ezt a beállítottságot
a félelem nélküli oppozíció jellemzi. Ez a szemlélet erősen
teljesítmény központú, meg is jelentek ennek szélsőséges
eseteiként pl. az olvasás (napi 18 órát olvasó) aszkétái.
Előbbre került a személy, mini az elmosott kisközösségi
arc, előbbre a fölnőtt élet, mint az ifjúság ideológiája (ami
vagy forradalmi, vagy nihilista). Állandóan benne dolgozik a provinciálistól való felelem, az egészhez való vonzódás. Tehát leginkább realista ez a beállítottság s, nem
illuzionista. Látta, hogy aki opponál, az fél; hogy a közeg,
melyben él, milyen keveset teljesít, hogy a személyt elnyomja a kisközösségi durva arc; hogy az ifjúság ideológiája üres; hogy provincián élünk. S leginkább önmagát
látta ilyennek. Mindezeket összekapcsolta az a kimondatlan tudat, hogy egy folyamat gyermekei vagyunk, s a mi
(egyik) közösségünk éppen ez. S mivel ezt a tudatot tartottuk a beállítottság garanciájának, ezért ez az „utolsó
mohikán" — érzés. Mindebből bizonyára látszik, hogy
ez az érzés nem kirekesztő jellegű, hanem épp befogadó.
Tartok tőle, hogy éppen Gukity Márk nyilatkozatát
lehetne „elödfitymáló öntudatnak" és elzárkózónak nevezni. De tudom, hogy nem erről van szó, hanem félreértésről, amelynek végső oka az évjáratok közti kommunikáció hiányában rejlik. Ezt Ö is meg akarta törni, én is.

1. (Az olvasók nélküli lapról) Gy. M. azl mondja a három bölcsészkari kiadványról, hogy nincs olvasótáboruk
s ez funkcióllanná es értelmetlenné leszi okét. A Harmadkor
szerkesztője vagyok, amit leírok, erre a lapra vonatkozik
csupán. Nem tudom, nem is tudhatom, hány olvasója van
a Harmadkor számainak. A következő tényeket tudom:
a lap 650 példányban jelenik meg, erre van lapengedélye.
A 650 példány elfogy, kb. 100 a halárokon túlra kerül, kb.
s/ázat-száztízcl adunk cl a Bölcsészkaron, vannak olvasóink a magyar nyelvterület számos pontján. Nyíregyházi
terjesztőnk ugyanannyi példányban adja cl a Harmadkor
egyes számait, mini a müncheni. Azt képzelem, hogy a lap
egy nyíregyházi és egy müncheni olvasónk között valamiféle közösséget teremt. Kaptunk már 50 éves amerikai
magyar férfitől levelei a lap kapcsán, és 16 éves marosvásárhelyi kislánytól is. Szerelnem, ha nem ertenének felre,
ebben én nem az eredményt látom, nem a sikert, hanem
a felelősségét: sajnos nagyobbat, mint amit elviselni képesek vagyunk.
Persze Gy. M. nem erre a közösségre gondolt, hanem
a karira. Hn azonban nem arra, hanem többre. I gy szegedi
olvasó, ha kézbe veszi a Harmadkori, akár tudja, akár nem
egy valóságos közösségnek lesz ezzel a mozdulattal a tagja,
egy sajátos köztársaságnak lesz állampolgára. I z persze
nem az a konkrét közösség, amire az interjú gondolhatott,
hanem annal tágabb, melyben nagyobb lelegzetet lehet
venni.
S itt valóbari az a kérdés, mely ik a fontosabb: a publikáció vagy a közösségteremtés? Természetesen a publikáció, hiszen egyedül ez az ami ezt a közösséget niegtercmtlieii. a jó írás; a rossz írás sosem. A lapot megítélni tehát
ebből a szempontból lehet elsősorban. Ha rossz írásokat
közöl, akkor valóban nem teremt közösséget, akkor valóban érteimellen. A nyilatkozat azonban nem erről beszélt.
2. (Az ing magamravétele) Gy. M. a következőket nyilatkozta: „Rendszerint minden évjárat kihalófélben lévő
fajtának érzi magát. És az utolsó mohikánok önérzetével
szemléli a nyomában csörtető harcos utódokat" Az ing
magamra vétele ezért történik, mert ez az érzés, (melyet
Gy. M. maró gúnnyal, kiválóan leírt) valóban létezik,
mégpedig egy világosan körülírható, ám lazán kapcsolódó
bölcsészkari gárdában, amelynek én is tagja vagyok. Az
okok azonban egészen mások, mint amiket Gy. M. leír.

TAKÁCS JÓZSEF

*
A velem készített interjú első felében leírtakról (Aetas, Harmadkor,
Gondolatjel, Gondolatjel Zenei Tagozat) nem kívántam nyilatkozni,
az ebben a részben közöltek nem felelnek meg az általam mondottakríak,
közlésükhöz negi járultam hozzá.
A nemzedékünk generációs tudatáról
szóló részt a riporter határozott ké-

résem ellenére egészítette ki pontatlan
jegyzetei alapján.
GYUKITY MÁRK
*
Kedves Gyukity Márk! Mint a lap
szerkesztője néhány gondolatot fűznék a fent leírtakhoz: 1. Az ember általában úgy mond véleményt, hogy rísz-

tóban van annak következményeível; 2.
Ha bizonytalan magában, kéri a cikk
megjelenés előtti olvasását, különösen,
ha határozott kérése, elképzelése van
az adott írással kapcsolatban: 3. Végezetül, jobban örültem volna, ha az,.igazi
véleményét" irta volna meg a fenti
megjegyzései helyett.
A fel. szerk.
SZEGEDI EGYETEM
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