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Válasz:
Érdeklődéssel olvastam a Szegedi
Egyetem 1987. október 27-i számában a „... legalább visítsunk..." címmel megjelent és a szakszervezet, illetve a párt információs rendszeréről
szóló írást. Érdeklődésem fő oka,
hogy a nyilatkozatok értékelik és bírálják az információs rendszert, ezen
belül a megyei pártbizottság információs munkáját.
őszintén sajnálom, hogy nem je»
lenhettem meg a beszélgetésen, hiszen meg sem hívtak. Utólag megismerve a véleményeket, én is csak
utóbb fejthetem ki a magam nézetét.
Mindenesetre köszönöm a lap szerkesztőségének, hogy erre lehetőséget
adott, noha nem tartom magam a,
„hatalom" képviselőjének. A hatalom gyakorlása az én felfogásomban
ugyanis az, hogy nálunk már hosszú
ideje közvetlenül is részese annak az
állampolgár. A beleszólás jogának
egyik, csak egyik, de nem lebecsülhető része az információ.
Egyetértek azzal is, hogy információink kétirányúak legyenek. A dolgozók felvetéseikre joggal várnak
gyors, hiteles, pontos és megalapozott választ. A kölcsönösség elve
persze feltételezi, hogy a felfelé
áramló információk is hitelesek,
megalapozottak legyenek. Minden
pártszerv önmaga felel azért, hogy
milyen mélységben ismeri tagjainak
valóságos helyzetét és az erről alkotott — természetesen változó —
önértékelését.
A JATE pártinformációjáról szóló nyilatkozat elismeri, hogy az alapszervezeti jelentések „nem túl mély
közvélemény-kutatáson" alapulnak.
Egyetértek ezzel a megállapítással.
A mozgalmi módszer nem tudományos igényű közvélemény-kuíe, tás, de nem jelenti azt, hogy a valóságtól el kellene szakadnia. Meggyőződésem, hogy köznapi szavakkal és
módszerekkel is el lehet mondani a
véleményünket országos ügyekről és
helyi kérdésekről egyaránt. Ez természetesen nem zárja ki a tudományos igényességet, főleg nem egy
olyan területen, ahol a társadalomtudományoknak nem egy kiváló
képviselője dolgozik.
A nyilatkozatból úgy tűnik ki,
hogy a megyei pártbizottság irányítási metódusa miatt nincs lehetősége
a JATE pártszervezeteinek közvetlenül az MSZMP KB-hoz eljuttatnia a
véleményeket. Azt, hogy mely pártszervtől kér információt pártunk vezető szerve — talán mondanom sem
kellene — nem a megyei pártbizottság határozza meg.

„Kerekasztal..." című sorozatunkban olyan témákat dolgoztunk fel, melyek mindhárom felsőoktatási intézményünk oktatóit, dolgozóit és hallgatóit
érintik. így történt ez legutóbb is, mikor a három fölsőiskola
szakszervezeti
és párt „infósait" kérdeztük az információs rendszerről. Úgy tudjuk, a beszélgetés nagy visszhangra talált, melynek oka nemcsak az, hogy nyíltan és
őszintén ismertették a tagság véleményét belügyeinkről, de az is, hogy sok szó
esett e rendszer működéséről. Erről szól, Miklós László is, a Csongrád megyei
pártbizottság munkatársa, akinek külön köszönjük, hogy figyelemre méltatta és válaszra érdemesítette intézményeink információfelelőseit, illetve az elhangzott
véleményeket.
Az egyik nyilatkozat ritkának tartja a megyei reagálásokat. Rögtön
egy másik azt állítja: a megyei bizottságról nagyon konformista vélemények jutnak el a párt központi
szerveihez. Ha a JATE információfelelősei ismerik a megyei jelentéseket, akkor ez azt is jelenti, hogy meg
is kapják azokat, méghozzá rendszeresen. Régi igazság az is, hogy a legelső visszajelzés maga az összegzés.
Ha ebben kevésnek érzik a saját porciójukat, annak más okai is lehetnek, nem csupán az információk késései...
A késést a teljesség kedvéért említem. A JATE heti információi bizony
gyakran a megyei pártbizottság számára is kötelező határidő után futottak be. És egy tegnapi újság... Azt is
megérezni, ha elkezdődik a vizsgaidőszak vagy a nyári szünet. Ilyenkor
ugyanis leáll ez a munka, s az új tanév
elején csak lassacskán indul be.
A megyei pánoizottság információi a JATE több oktatójához is eljutnak és igazolják: a legtöbb, valóban fontos és megalapozott jelzés,
vagy az éppen marginális érdeket tükröző nézet is továbbment. Például a
jelen helyzet általános megítélésével
foglalkozó jelzés, a parlamenti munkával kapcsolatos vélemény, továbbá
a nagyobb személyes felelősséget sürgető észrevétel. Az apparátusok szerepével, jövedelmével összefüggő,
több jelzés sem állt meg a megyénél.
Igaz, azok a vélemények sem, amelyek — v m á s társadalmi csoportok
köréből — a felvételi visszaéléseket
vagy a személyi jövedelemadó tekintetében külön kedvezményt kérőket
bírálták igen szókimondóan.
Mi a konformista és mi nem, ez
olykor nézőpont kérdése. Az adott
pillanatban hajszál pontosan eldönteni ezt amúgy sem lehet. A testületi értékelések szerint van még bőven tartalékunk az őszinte véleményfeltáró
munkában, de a megalapozottságban
is. A válaszadás kérdésében ís van
még lehetőség, noha a nyilatkozat
több, már régen működő formát nem
említ. A válaszadás formáinak bővítése, az út rövidítése mellett persze
legalább ilyen fontos az is, hogy a válasz felelős legyen. Minden írásos válasz mellett is én a legfontosabbnak a
személyes kapcsolatot tartom.
Az információs rendszer gyakorlatából adódik, hogy fő célja a döntések előkészítésében és a fogadtatás

megítélésében van. Ezért aztán a jelzések egy részére nem is lehet azonnal válaszolni, mert az ilyen válasz
szükségszerűen elhamarkodott lenne. A vélemények a döntésekbe épülve jelennek meg, össztársadalmi
szinten vagy helyi állásfoglalásokban. Gyakran tehát maga a döntés a
válasz. Vagy válasz lehet a hallgatás
is. A mély csend, amely árulkodik: a
jelzés nem talált célba. Ilyenkor feltétlenül érdemes megnézni, hogy
mennyire volt objektív a kiindulási
alapot jelentő vélemény. Megtörténhet az is: a jól működő információs
rendszer pontatlan helyzetértékelést,
ebből adódóan nem igazán jellemző
véleményeket közvetít. A JATE információi az áramlatban másokéval
találkoznak, keverednek, formálódnak. A végeredmény mégsem mérhető dekával, hiszen a jelzések tartalmát politikai súlyuk szerint kell mérlegelni. Emiatt lehetséges, hogy egyszer fél oldal, máskor fél sor marad
egy-egy pártszerv jelzéséből.
Mások számára is tanulságos lehet
az a következetesség, amely a JATE-n
az információgyűjtést jellemzi. Korántsem ilyen a meggyőző munka,
hiszen a jelzések tartalma olykor tájékozatlanságot, szubjektivitást mutat. A visítás önmagában érzelmi, indulati megnyilvánulás. Ha majd elhalkul, akkor érdemes lesz tárgyszerűen elemezni a valóságos helyzetet
és a valóságos hangulatot...
Változtatni is az tud a helyzeten,
aki a visításon túl értelmes programot kínál. Az információs munka
sem lehet csupán az érzelmek tölcsére, a közös felelősség elhárításának
eszköze. A partneri viszony, a tolerancia a jelzést adóra is kötelező.
Meg kell mondanom azt is, hogy a
nyilatkozatok országos ügyeket is
érintenek. Ez az információról szóló
néhány gondolat nem vállalhatja fel,
hogy ezekre is kitérjek, csupán jelzem: nekem más a véleményem. Úgy
érzem, az információt készítőknek
nem árt megszívlelni Geoffrey Chaucer régi-régi tanácsát: „Sok ember
látni vél egyvalamit, / pedig egészen
más, mit látni vél. / Ki rosszul lát, az
rosszul is ítél."
MIKLÓS LÁSZLÓ
az MSZMP Csongrád Megyei
Bizottsága Propaganda és
Művelődési Osztályának
politikai munkatársa

Kísérletes sebészeti kongresszus
Mint előzetesen hírt adtunk róla,
városunkban rendezték meg a XI.
Magyar Kísérletes Sebészeti. Kongresszust. A konferenciának az újszegedi oktatási központ adott otthont.
November 2-án ennek nagytermében
tartották a megnyitót. A házigazdák
nevében Nagy Sándor egyetemi tanár, a SZOTE Kísérletes Sebészeti Intézetének igazgatója, a szervezőbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, valamint a társadalmi szervek
jelenlévő képviselőit. A kongresszust
Varró Vince, a SZOTE rektorhelyettese nyitotta meg, majd Kulka Frigyes, a Magyar Sebész Társaság elnöke emelkedett szólásra. Elmondta,
hogy a modern sebészettel szemben új
igények támadnak, egyre több betegséggel kapcsolatban merül föl a sebészeti terápia lehetősége. Ez az orvosoktól nagyobb jártasságot követel az
élettudományokban. Másfelől szorosabb együttműködést követel a társtudományokkal. A klinikai sebészetnek a kísérletes sebészettel karöltve
kell dolgoznia, hogy a legújabb eredményeket hamar el lehessen terjeszteni. A megnyitó előadást Török Béta
egyetemi tanár, a POTE Kísérletes
Sebészeti Intézetének igazgatója, a
Magyar Sebészeti Társaság Kísérletes
Sebészeti Szakosztályának elnöke tartotta. „Quo vadis?" tette föl a kérdést, merre tart a kísérletes sebészet?
A válasz helyett azonban inkább a
közös gondolkodásra, a problémák
fölvetésére vállalkozott. Foglalkozott
a dilemmával: tudomány-e a sebészet? Fölsorolta a kísérletes sebészet
jelenlegi funkcióját. Ez a tudományág szerinte gyakorlótér: ahol az új
eljárásokat ki lehet próbálni, kémszolgálat, amelynek tagjai kötelesek

mindent figyelni és ellesni; tervhivatal: ahol azonban az objektív háttér
feltérképezése mellett álmodozásra,
eretneknek tűnő gondolatokra is
szükség van, s végül nyitott alkotóműhely: mert a kísérletes sebészet kutatói mindig készen állnak az együtt-.
működésre klinikai kollegáikkal.
A megnyitó után a kongresszus
szekcióülésekkel folytatta munkáját.
Tudomány vagy kézműipar?
Török Béla professzor bevezető
előadásában többször is visszatért a
kérdés: tudomány-e a sebészet? A
szünetben arra kértük, pontosabban
is világítsa meg ezt a dilemmát.
— A laikusok számára nincs nagy
különbség egy kézműiparos, műbútorasztalos és egy sebész között, hiszen mindkettőhöz két dolog kell:
némi kézügyesség, és az, hogy ismerje a munka tárgyát. Angliában a leg-.
utóbbi időkig különbséget tettek az
orvos és a sebész között. Az orvos
„thinker" (gondolkodó), a sebész
„doer" (csináló) — mondták. Az orvosi Nobel-díjasok között csak két
sebészt találunk, mindketten évtizedekkel ezelőtt kapták a kitüntetést,
és ma gyakran mondják, hogy nem
igazán „tudományos" érdemek alapján, hanem egyszerűen mert technikai zsenik voltak.
A fő különbség a betanított munkás és a sebészorvos között elsősorban az, hogy a sebész nem tárgyakkal, hanem emberekkel foglalkozik. S
az ember — lia csak a szervezet működését nézzük — sokkalta bonyolultabb, összetettebb. Ezért szorosan
együtt kell működnie á társtudomá-

nyokkal. Enélkül elképzelhetetlenek
lennének olyan sebészeti „bűvészkedések", hogy például kiveszik a vesét,
„kint" mikroszkóp alatt megoperálják, majd visszateszik.
— Hol működ/iek
Magyarországon kísérletes sebészetes
központok,
és mivel
foglalkoznak?
— Három vidéki egyetemünkön
van intézet. Budapesten
1964-ben
sajnos megszűnt, akkor a professzor
külföldre távozott, és „szabad rablás" történt, a státuszokat elosztották. Debrecenben egy gyengébb műszerezettségé szerényebb felszereltségű intézet működik. Itt elsősorban
a műanyagoknak sebészetben való
alkalmazást kutatják (protézisek, ragasztóanyagok), és igen sok jelentős,
széles körben is jól alkalmazható
eredményt értek el. A szegedi intézet
mind személyzetileg, mind a tárgyi
feltételek tekintetében a legjobban
ellátott. A közelmúltban elhunyt
Petri Gábor professzor alapította
1951-ben, aki az egész magyar kísérletes sebészet elindítója volt. Szegeden sokk-kutatással és transzplantációs immunológiával foglalkoznak.
Nagy professzor, az intézet vezetője,
az Európai Sokk Társaság alelnöke.
Mi pedig Pécsen szív- és keringéskutatásban dolgozunk.
A tudomány fejlődéséhez mindig
széles bázis, azaz profi technikai személyzet, modern műszerek kellenek.
Fokozottan érvényes ez a kísérletes
sebészetre. Ám legalább ilyen fontos, hogy a klinikusok adaptálják a
kutatás legújabb eredményeit, ismerjék és használni tudják azokat a gyógyításban.
-k-s
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pártbizottsága

A cél: reális cselekvésre
mozgósítani
A gazdaság, a társadalom ismert,
válságos állapotából keres kiutat az
MSZMP KB 1987. június 2-i határozata, a kormányprogram, s e központi elhatározásokat követő helyi
cselekvési programok:.. A tudományegyetem pártbizottsága már a
múlt év őszén széles körű eszmecserét kezdeményezett, hogy körvonalazódjanak azok a teendők, amelyek
elősegítik az egyetem megújulását és
korszerűsítését. A tavaly elhatározottak végrehajtása mára még sürgetőbbé vált. Az MSZMP JATE Bizottságának legutóbbi — október
29-én megtartott — ülésén egy jó! átgondolt,
realitásokra
támaszkodó
helyi cselekvési program
kidolgozásán fáradoztak a testület tagjai. Célkitűzésük az volt, hogy számba vegyék a döntésre érett tennivalókat és
meghatározzák megvalósításuk sorrendjét. Az írásbeli előterjesztéshez
kapcsolódó vitát dr. Anderle Ádám,
a pártbizottság titkára vezette.
A pártmunka alapvető gondja,
hogy abban inkább a programérvényesítő, semmint a programadó elemek érvényesülnek. A párt vezető
szerepének hatékonyabb érvényesítése a tudományegyetemen is azt követeli meg, hogy az operatív — adminisztratív teendők helyett a politikai és káderügyekre fektessék
a
hangsúlyt. A káderpolitika gyakorlatban megnyilvánuló ellentmondásairól többen — így dr. Nagy Károly
(JTK), Szilágyi Zsuzsa (Ságvári gimnázium) dr. Németh József és dr.
Szalay István (TTK) — is szóltak. Az
űn. „hármas követelmény" (a színvonalas oktató és tudományos munkához társuló közéleti tevékenység)
ugyanis nem föltétlenül érvényesül, s
a párt egyetemi
káderpolitikájában
nem tükröződik kellően, hogy milyen értékeket kíván
érvényesíteni.
Ezért határozták el, hogy mai viszonyaink között a szakmai, politikai
kvalitások mellett elsősorban az emberi-politikai attitűdből a tenniakarást, a párt és az ország megújulásáért folytatott hatékony küzdelmet, a
dinamizmust kell döntően figyelembe
venni és preferálni. A program fontos
pontja a szervezeti élet stabilizálásánakfeladatul tűzése: a pá'rtfegyelem,
a pártélet normáinak következetes
számonkérése és érvényesítése.
Nagy vitát kavart a KISZ és a hallgatói mozgalmak
pártirányításának
kérdése. Markánsan fogalmazta meg
álláspontját dr. Nagy Károly, Szilágyi Zsuzsa, valamint Kozma József
(TTK). Elhangzott, hogy a hallgatóságnak már csak egy töredéke (23^o)
KISZ-tag. Ezért a „kiszesekkel" való
napi együttműködés és közös cselekvés kialakítása mellett döntőbb feladat, hogy a KISZ-en kívüli hallgatói szerveződés új formáihoz való viszonyt átgondolják és kialakítsák az
együttműködés,
a befolyásolás, a
patronálás feltételeit. E megközelítési mód újszerű módszere lehet, hogy
a párt ösztönözze a különböző szakmai és tudományos egyesületeket és
mozgalmakat saját ifjúsági politikájuk kialakítására.

A szakszervezet az egyetemi élet
meghatározó tényezője lett az elmúlt
10 esztendőben. Az érdekvédelmi
munka ellentmondásairól, a testületek működtetésének nehézségeiről
.dr. Zánthó Róbert szólt. A párt és a
szakszervezet
együttműködésének
tapasztalatait a közeljövőben áttekintik. Felvetődött a szakszervezet
és a hallgatók intézményes kapcsolatának rendezése is.
A jelen helyzetben az egyetem
helyzetének szintentartása már önmagában is eredménynek tekinthető.
Ebből a megállapításból kiindulva
hangsúlyozták, hogy az oktatás és
kutatás alapfeladatainak
megszilárdítása mellett folytatni kell a szolgáltatási-kutatási
tevékenység
bővítését. Az oktatás továbbfejlesztésének
lehetőségeiről dr. Nagy Károly, Szilágyi Zsuzsa, dr. Zánthó Róbert, dr.
Horuczi László, dr. Németh József,
dr. Kékes Szabó Mihály, dr. Szalay
István mondta el véleményét. Úgy
ítélték meg, hogy lehetőség kínálkozik az eddiginél tagoltabb, új képzési
irányokat ís tartalmazó rendszer kialakítására. Épp ezért a mai tradicionálisrendtőleltérő,
olcsóbb, hatékonyabb képzési formák
bevezetésének
ügyét, a kísérletezés gondolatát erősíteni kell. Felvetődött, hogy az oktatásban megnyilvánuló liberalizmus
ellenszere lehetne pl. a vizsga- és különböző eljárási dijak ismételt bevezetése. A posztgraduális képzés egységes, de tagolt egyetemi rendszerének kialakítása az intézmény oktató
munkájának társadalmi megbecsülését erősítené. A nyelvtanulás ösztönzésének javítására már a közeljövőben lehetőség kínálkozik. Javasolták, úgy alakuljon át a követelményrendszer, hogy előbb a diplomához
jutás, majd az egyetemre kerülés feltétele legyen, minimum egy idegen
nyelv intézményen belüli, középfokú
vizsgával igazolt ismerete. Az universitas-jellegből következően a kutatómunka dinamikus fejlesztésére a
rendkívül megnehezedett
körülmények között is figyelni szükséges —
hangsúlyozta hozzászólásában többek között dr. Balázs Mihály.
Az egyetem működésének gazdasági feltételeiről a pártbizottság 1986
decemberében kialakított állásfoglalása ma is irányadó. Az intézmény
szervezete vertikálisan túltagolt, horizontálisan pedig aszimmetriákat
tartalmaz. Ezért javasolták — pl. dr.
Németh József —, hogy dolgozzanak ki javaslatot a hosszú távú szervezeti változásokra.
A JATE pártbizottsága elfogadta
a cselekvési programot, és elhatározta, hogy a testületi ülésen felmerült
javaslatokat továbbítja az MSZMP
KB, illetve a Művelődési Minisztérium számára. A pártbizottság cselekvési tervéről megkérdezik a párttagok véleményét a
tagkönyvcserével
kapcsolatos beszélgetéseken, a felmerülő javaslatokat beépítik a programba. tgy valósulhat meg a tervben
megfogalmazott szándék; „Reális
cselekvésre mozgósítjuk egyetemünk
kommunistáit!".

A megújulás motorja csakis a párt lehet
„...Pártunknak
jelenleg 880 ezer tagja van. A kommunisták jelen vannak a társadalmi élei minden fontos területén. A párt eszmei, politikai és szervezeti egységének fejlesztése megköveteli, hogy a tagfelvételi munkában a minőségi
követelmények
kerüljenek előtérbe. A pártnak olyan tagjai legyenek, akik megfelelnek a tagsággal járó
követelményeknek, és nemcsak egyeiértenek céljainkkal, hanem aktívan ki is veszik részüket megvalósításukból.
Céljaink elérése érdekében politikailag szilárd és megújulásra képes párttagokra van
szükségünk.
A párt önkénles szervezel. Azok a párttagok, akik nem akarnak, vagy tudnak eleget lenni
kötelezettségeiknek,
saját elhatározásukból,
vagy az alapszervezet kezdeményezésére
minden hátrányos következmény
nélkül
kiléphetnek
a pártból. A párt taggyűlések pedig töröljék a párt soraiból azokat a tagokai, akik saját hibájukból, felszólítás ellenére sem tesznek elegei a Szervezeti Szabályzatban előirt
kötelességüknek.
Érvényesítenünk
kell a politikai felelősséget az olyan párttagok esetében, akik nem képviselik és nem védik politikánkat, akik nem hajtják végre a határozatokat,
vagy egyéni érdekeikel a közösség fölé helyezik, munkájukkal,
erkölcsi tulajdonságaikkal,
magatartásukkal
rombolják a párt
tekintélyéi..."
A fenti idézet részlet az M S Z M P Központi Bizottsága leveléből a párt szervezeteihez, tagjaihoz a tagkönyvcserékkel kapcsolatban. Felsőoktatási intézményeink párttagjait mi arról kérdeztük, mi a véleményük a tagkönyvcseréről, mit várnak attól. Szándékunk szerint az ilyesfajta beszélgetéseket folytatjuk lapunkban és beszámolunk majd a
tagkönyvcserét megelőző elbeszélgetések tapasztalatairól is.
Dr. Krajkó Gyula egyetemi tanár,
a J A T E Gazdasági Földrajzi Tanszékének vezetője; 1945 óta párttag.
— A tagkönyvcsere természetes
aktusa a pártéletnek, hiszen e szervezetben is meghatározott időre szól a
tagsági viszony. Ennek ellenére mégsem pusztán adminisztratív lépési jeleni a párttagkönyvek
cseréje, meri
konzultáció,
beszélgetés előzi meg,
melynek célja és hangulata mindig
tükrözi a belpolitikai helyzetet.
Hogy más példát ne említsek: az 50es években a tagrevizióra helyezték a
hangsúlyt, a beszélgetéseknek pedig
az volt a célja, hogy a tagokkal közöljék, mi a „probléma" személy
szerint velük. Most egész más a helyzet. Ú j reformkorszakunk fontos állomásához érkeztünk, ezért nagyon
is indokolt, hogy a párt a tagjaitól
véleményt kérjen a továbblépés irányáról, módjáról. Ebben a pillanatban a pártnak pontos képe kell,
hogy legyen arról, miképpen gondolkodnak az emberek. Természetesen
a másik szempont sem marad el: a
szervezet felhívja tagjai figyelmét arra, mit vár el tőlük ebben a történelmi helyzetben, mit jelent most a
pá rtfegyelem.
A reformok
szükségességével,
mint követelménnyel a szocialista országok többsége szembetalálta ma-_
gát. Ez nem ellentétes a forradalmisággal, hiszen már Lenin hangsúlyozta: ha a lényeget ragadja meg,
akkor a reform is forradalmi tett. A
problémát én abban látom, hogy az
elmúlt 20 esztendőben nem a „lényeget" ragadtuk meg, periférikus területeken történt változás. Ez a politika szférájában bemerevedéshez vezetett. Márpedig politikai
reformok
nélkül nem megyünk
semmire,
a
megújulás motorja pedig csakis a
pán lehel. Ezért nagyon időszerű,
hogy újrarendezzük sorainkat, a
kollektív bölcsesség alapján átgondoljuk a párt politikáját, mert nagy
a tét: vagy megoldjuk a jelenlegi nehéz helyzetet, vagy letűnünk a történelem színpadáról. Ha ilyen nagy a
vészhelyzet, akkor — tapasztalatom
szerint — az emberek összeszedik
magukat, odaállnak, hogy megoldódjék a probléma.
A tagkönyvcsere aktusánál min-

denki elszámol önmagával.
Jó
10—15 éve nincs következménye
a
pártból való távozásnak, de törvényszerű, hogy tagkönyvcsere idején nő
azoknak a száma, akik az elbeszélgetések után úgy érzik, ez a kötelezettség nehéz, ezért kilépnek a szervezetből. S o k a n azért döntenek a távozás
mellett, mert kedvezőtlennek itélik a
jelenlegi helyzetet, vagy mert eleve
nem teljes meggyőződésből, hanem
„részszimpátia" alapján jöttek, s
most csalódottnak — becsapottnak
érzik magukat. Az ilyen emberek kilépése nem rendíti meg a szervezetet.
Sőt: azt gondolom, szükség is van
erre, mert nem a létszám a fontos,
hanem, hogy milyen politikát gyakorol a párt.
Személy szerint nagyon sokat várok az elbeszélgetéstől.
Remélem,
hogy a párt legfölső vezetése jobban
figyelembe
veszi a tagság véleményét, mini az elmúlt 20 évben, mert a
párttagok összességének bölcsessége
olyan szempontot jelent, melyből
táplálkozhat a szervezet. Remélem,
hogy a párt elindul végre a politikai
reformok útján.
Dr. Szekeres László egyetemi tanár, a SZOTE Gyógyszertani Intézetének igazgatója; 1948 óta párttag.
— Nagyon nehéz időszaknak nézünk elébe. A tagkönyvcsere módot
ad arra, hogy mindenki megvizsgálhassa lelkiismeretét: érez-e elég erői
magában arra, hogy ezentúl is kiálljon a párt politikája melleit. Szerintem — különböző okok miatt — sokan élnek majd a lehetőséggel, hogy
törés cs következmények nélkül kiléphetnek
a szervezetből. Vagy
azért, mert úgy érzi az illető: „nem
igy gondoltam", vagy mert fél a
párttagra háruló megnövekedett felelősségtől. Akik viszont vállalják a
párttagságot, egymást erősítve tudatosabban léphetnek föl mint korábban. Emlékszem az 1948, az 1956
utáni „párttisztitásra".
Most annyiban más a helyzet, hogy nem politikai katasztrófa után kerül sor tagkönyvcserére. Ezen aktust kisérő elbeszélgetés azért fontos, mert alkalmat ad a párttagnak arra, hogy szűk
körben megbeszélje kételyeit,
problémáit, illetve elmondja elképzeléseit
is a párt politikájának fejlesztéséről.
A jelen helyzetben azért van erre
szükség, mert az események, a gazdasági fejlődés túlhaladta az ideológiát, melynek most fel kell zárkóznia. Tisztázni szükséges, hogy mely
alapelvek maradnak meg változatta-

nul, s melyek szorulnak korrigálásra. Ezen, a párttagság egészére kiterjedő „információgyűjtés" eredményét figyelembe kell venni a párt politikájának alakításában.
Nagy István, tanszékvezető főiskolai docens, J G Y T F ; 1953 óta párttag.
— A közel négy évtizedes párttagságom alatt ez lesz a harmadik tagkönyvcsere. Valamennyi eddiginek
egyik legfontosabb célja az volt,
hogy megszilárdítsa a párt belső egységét. A mindenkori vezetők a tagsággal való közvetlen eszmecsere során közösen alakították ki véleményüket a párt politikájáról, a különböző szintű pártvezetőségek cselekvési programjáról, valamint az adott
'alapszervezet munkájáról, az egyes
párttagok felkészültségéről és munkájukról, annak értékéről. így lesz
ez most is, csak a körülmények változtak.
Feltétlenül helyes az a cél, hogy a
tagkönyvek szükséges cseréje alkalmával minden párttag előtt világossá
kell tenni, mit értünk ma a párt ideológiai, politikai és cselekvési egységén. Ma már világos, hogy a korábbi
évtizedek „ideológiai egysége" csaknem az ideológiai megmerevedéshez
vezetett. Követelményeit egyaránt
érezni a gazdasági életben éppúgy,
mint a politikai intézményrendszerben. A cselekvési egység merev értelmezéséből pedig több helyen a politikai munka elszíntelenedése, bürokratizálódása is következett.
Úgy gondolom, a Központi Bizottság és a kormány kibontakozási
terve olyan cselekvési programot ad
a következő évtizedekre az ország
népének és a párttagságnak, hogy
kerülve az uniformizálást, mind a
helyzetmegítélésben, mind a cselekvésben jó alap lesz az ideológiai és a
politikai megújulásra is.
A beszélgetésektől azt várom,
hogy a tudományos alaposságú helyzetmegítélésre képes és a cselekvésre
is szolgálatkészen vállalkozó ifjúság,
a párttagság fiatalabb korosztályai
nemcsak a szélesebb körű egyéni beszélgetésekben, hanem majd a mindennapos vitákban, a munkában is
nagyobb teret kapjanak és aktívabban vállalják a mai ideológiai, politikai és cselekvési egység programját
és végrehajtását. A központi megújulási programokhoz ugyanis mindenképpen a párttagság cselekvő
akarata lehet az egyik, de igen fontos
alap és garancia.

Oktató-tortúra
Hallottam a minap egy történetet. Egy, lassan már
középkorú,
jogi kari oktató mondta el saját pályafutásának
és
kandidatúrájának
történetéi, és vont le belőle fontos
következtelésekel.
Az első és szerintem az egyik legfontosabb megállapítása az volt,
hogy a tanszékeken nincs tudatos tanárutánpótlás.
Nem nevelik ki az
oktatók saját utódaikat, és ennek nincs if intézményesített
rendszere.
Éppen ezért nem is mindig a legkiválóbbak maradnak az egyetemen
oktatómunkát
végezni. Ehhez hozzájárul az a sajnálatos tény is, hogy
az egyetemi oktatók erkölcsi és anyagi megbecsülése jóval alatta áll a
gyakorlati jogászok
megítélésének.
A tudományos munka sem „nagy divat" az egyetemi oktatók körében. Ha valaki mégis rászánja magát, az hosszú, idegölő tortúrának, és sajnos, kollégái körében lekezelő gúnyolódásnak
teszi ki önmagát.
Ha mindezek ellenére mégis tudományos fokozatot szeretne elérni
még fiatal, fogékonyabb
éveiben, akkor sem biztos, hogy nem akad
meg mindjárt az elején, a témaválasztásnál.
Itt, a tudományos
munka
egyik legfontosabb pontján keljene kapni a legtöbb segítségei, hiszen a
jó témaválasztás fél siker.
Sok változásnak kellene történnie, hogy a jelenlegi szomorú helyzet megváltozzon,
hogy a tanszékeken kialakuljanak
szellemi műhelyek, melyek szinte kényszerítik példájukkal az oda bekerülő i f j ú oktatókat önmaguk művelésére, tudományos
kutatásokra,
tudományos
fokozatok
elérésére. Hogy ne legyenek tele a tanszékek 50 éves adjunktusokkal,
akik szinte ideológiái gyártanak önmaguk
igazolására,
hogy nem éri meg sem erkölcsileg, sem anyagilag tudományos
fokozatot elérni.
A hallgatók számára is jobb az, ha az oktatók kisebb tortúra árán
szereznek tudományos fokozatot,
és több energiájuk marad a tanításra.
M. N.
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Külső
munkatársakat
keresnek!
A Magyar Televízió
Szegedi Stúdiója
külső munkatársnak
egyetemi és főiskolai
hallgatókat keres
bemondói, hírolvasói,
szerkesztői és riporteri munkára.
Jelentkezni írásban
lehet, önéletrajz és
egy fénykép beküldésével 1987. december
l-ig a következő címre: Szeged, Úttörő tér
22. 6725

Szent-Györgyi Albert
háborúellenes könyve
(Folytatás)
„Belebonyolódtunk a vietnami háborúba, állítólag azért, hogy megakadályozzuk Kína terjeszkedését. Háborút kezdtünk H o Si Minh ellen, aki az
egyetlen pajzsunk volt az ilyen terjeszkedéssel szemben... Nixon elnök attól
fél, hogy veszítünk tekintélyünkből, ha nem győztesen térünk haza. Attól is
. f é l , hogy ő lenne az első elnök, aki elveszít egy háborút, és közben nem veszi
észre, hogy már úgyis legyőztek minket, hiszen hatalmas fölényünk ellenére
nem tudunk megbirkózni egy kis fejletlen országgal."
„Mert, amikor e sorokat írom az USA-ban — közli a fejezet végén —,
tulajdonképpen Stockholmban kellene lennem, meghívtak egy nemzetközi
tudományos konferenciára. Le kellett, hogy m o n d j a m a részvételemet és az
előadásomat, mert szégyelltem elmenni, bűnösnek éreztem magam, aki segít
fenntartani a vietnami Con Son sziget börtöneiben a „tigrisvermeket", aki
prédának vet egy hősies kis fejletlen nemzetet egy technikailag fejlett, de erkölcsileg és szellemileg a fejlődésben visszamaradt hadseregnek, a nép akarata ellenére, hogy fiai ott harcoljanak."*
8. Tudomány és társadalom
Szent-Györgyi Albert mint tudós, természetszerűleg hangoztatja, hogy az
atomkorszakban a tudomány lett a legfontosabb mozgatóerő, a huszadik
század vezérfonala, és a történelmet a jövőben inkább laboratóriumokban írják, mint a parlamentben. Tragikomikus, hogy tudományos k o r u n k b a n
nincs egyetlen tudós sem az amerikai szenátusban, sem a kongresszusban, és
az elnök jelentéktelen luxusnak tekinti a tudományt. Elsősorban az alaptudományok kutatási céljaira megvonja a szükséges anyagi támogatást (SzentGyörgyitől is megvonta!), ugyanakkor a fegyverkezést szolgáló tudományos
kutatásokra mérhetetlen összegeket fordit.
Maga az amerikai közvélemény is ellenszenvvel néz a tudományra, mert
az hozta létre az a t o m b o m b á t , a mérgesgázokat. Szent-Györgyi védelmébe
veszi az atombombát feltaláló tudósokat is, mert nem azért hozták létre,
hogy legyen, hanem hogy előbb legyen, mint Hitlernek, aki az a t o m b o m b a
birtokában világuralomra tett volna szert. Ezért kellett a már csaknem elkészült német atombombát megelőzni. Amikor ez végre sikerült, már szükségtelen volt, mert Németország már összeomlott, és Japán is készült megadni
magát. A tudósok tudatában voltak felelősségüknek, és a tudományos bizottság James Franck elnökletével kérte, hogy ne kerüljön bevetésre Japán
ellen, kényszerítő szükség nélküj ne használják fel emberi élet kioltására. Azt
javasolták, hogy erejük demonstrálására dobják le egy lakatlan szigetre. A
Groves tábornok vezette katonai szakemberek azonban túlsúlyban voltak, és
a bomba bevetésre került. Kétszázezer e m b e r f ö l t meg, és ezzel megkezdődött
a rettegés, az idegháború és a terror korszaka.
Miután a bombát ledobták, a tudósok azt javasolták, hogy hozzák nyilvánosságra a gyártás titkát, a felhasználás egyidejű nemzetközi eltiltásával. A titkot nem adták ki, de hamarosan a Szovjetunió is birtokába került és kezdetét
vette a fegyverkezési verseny, amely a „homo sapiens" kiirtásához vezethet.
„A tudomány eszközöket gyárt, amelyek építésre vagy rombolásra használhatók. A kozmotechr.ika korában alkotott eszközök óriási hatásúak, és
lehetővé teszik az embernek, hogy olyan gazdag és emberhez méltó ú j világot
teremtsen, amelyről még csak nem is álmodott, vagy pedig hogy eltörölje magát a föld színéről. A jelenlegi politikai helyzetben a tudósnak kevés beleszólása van abba, hogyan használják 'fel a felfedezését. A pusztítás eszközeire lényegesen többet költünk, mint magára a tudományra. Amíg az emberiség ezt
a politikát támogatja, fel kell készülnünk a magunk választotta halálra.
Miénk a választás."
Mivel a politika csak a hadi célokat szolgáló tudományt segíti, visszaveti
egyéb tudományos fejlődését. A legtöbb alapvető felfedezésnek időre van
szüksége, mig megtermeli gyümölcsét a mindennapi életben, és a tudománynak okozott kár csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor az már helyrehozhatatlan.
(Folytatjuk)
'
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„A XX. század pestise"
Nem szeretem túlságosan a fentihez hasonló képeket. Az AIDS esetében azonban a megfogalmazás két
okból is indokoltnak tűnik. Nemcsak, mert a betegséggel szemben
egyelőre teljesen tehetetlenek vagyunk, ráadásul rohamosan terjed.
Fájdalmasan találó a hasonlat azért
is, mert attól kell tartanunk, hogy a
halálos kór a régi nagy járványokhoz
hasonló szerepet fog kapni: mintha a
túlnépesedés ellen tiltakozna vele a
természet. Egyelőre az AIDS elleni
egyetlen fegyverünk a megelőzés, s
ebben főszerepet játszik a jó tájékoztatás. Nem utolsósorban ezért
kértem beszélgetésre dr. Gál György
egyetemi tanárt, a SZOTE vértranszfúziós állomás igazgatóját.
— Magyarországon jelenleg mintegy 150 AÍDS-fertőzött személy van;
6 beteget észleltek eddig, akik közül
3 meghalt. Nálunk — és az összes
kelet-európai országban — lényegesen kevesebb a fertőzöttek száma,
mint például Nyugat-Európában.
Úgy tűnik, mi 2—3 évvel vagyunk
„elmaradva", illetve ennyi időnk
van az AIDS-fertőzés terjedésének
megelőzésére.
— Mik a védekezés
lehetőségei?
— Az AIDS-fertőzöttek túlnyomó többsége homoszexuális (vagy
biszexuális) férfi, prostituált és kábítószert fogyasztó személy, ő k tartoznak az úgynevezett rizikócsoportba. A betegség a vér és a testnedvek
útján terjed, tehát átvihető vérrel,
ondósejtekkel és anyatejjel. Persze a
legegyszerűbb volna azt mondani,
hogy senkinek sem szabad szexuális
kapcsolatba lépnie homoszexuális

partnerrel vagy prostituálttal, és nem
szabad kábítószerrel élni. Ez azonban irreálisnak tűnik, ezért inkább
úgy kell fogalmazni, hogy kerülni
kell a szexuális kapcsolatot az olyan
személyekkel, akik az emiitett rizikócsoportba tartoznak, vagy egyszerűen nem ismerjük eléggé őket. A felelőtlenül létesített kapcsolat pedig
életveszélyes. Kerülni kell a partnerek gyakori cseréjét, monogámiára
kell törekedni.
— Sok rémhír is lábrakapott,
kérem mondja el, milyen úton nem terjed a betegség, milyen fertőzési forrásokat zárhatunk
ki?
— Az AIDS nem terjed a mindennapi érintkezés során (kézfogás, evőeszközök, mellékhelyiségek fogantyúi, ülőkéi, fürdők, uszodák), még
a csókolózás során sem, ha az nem
jár a szájnyálkahártya vagy a nyelv
sérülésével. Ebből adódik, hogy a
fertőzött személyeket nem kell elkülöníteni, folytathatják mindennapos
tevékenységüket, m u n k á j u k a t , csupán nagyobb elővigyázatossággal
kell, hogy éljenek. Jelenleg nem rendelkezünk olyan gyógyszerrel, amely
a betegben a vírust elpusztítja. Szerte a világon óriási erővel folynak az
AIDS-kutatások, ami reményt ad a
jövőre.
,
Fontos azonban, hogy a betegség
nem egy speciális embercsoport
problémája, hanem az egész emberiségé — hiszen senki nem védett vele
szemben. Ezért hát a megelőzés, a
küzdelem az egész emberi társadalom feladata.
M. T:

A közgazdász és a jogász véleménye
Novemberi első lapszámunkban
összeállítást
közöltünk
a JA TE, a SZOTE és a JG YTF oktatóival, hallgatóival arról, hogyan vélekednek az országgyűlés őszi ülésszakáról
és a kormányprogramról.
ígértük az összeállítás
bevezetőjében a közgazdász és az alkotmányjogász
válaszát, melyben reagálnak a felvetett és akkor megválaszolatlanul
maradt kérdésekre. Dr. Égető Emese, a JA TE Politikai Gazdaságtani Tanszékének
docense a
kormányprogrammal
kapcsolatos felvetésekre,
míg dr. Kukorelly István, az
ELTE Államjogi Tanszékének adjunktusa az országgyűlés
szerepével és működésével összefüggőekre
válaszol.
Dr. Égető Emese: Mint cseppben a tenger, úgy tükröződnek ezekben a véleményekben azok a problémák, amelyek egész társadalmunkat foglalkoztatják. Arra nem tudok vállalkozni, hogy az interjúkban felvetődött kérdéseket megválaszoljam, vagy éppen „reagáljak" rájuk. Csupán hozzáfűzhetem saját véleményemet.
Általában jellemzőnek tekinthetjük, hogy a közvélemény a kibontakozási programot kéri számon a kormány
programjától. Pedig itt két különböző dologról van szó. A
gazdasági-társadalmi kibontakozási program a párt progr a m j a , amelyet az M S Z M P KB július 2-án fogadott el. Ez
a program eleve két szakaszra tagolódik, amelynek első része csak a stabilizációt foglalja magába, amelyet majd követ a második szakasz, á tényleges kibontr.kozás. Az országgyűlés által elfogadott kormányprogram 1987 szeptemberétől 1990 december végéig szól, és érthető módon a
párt programjának csupán az első szakaszát, a stabilizációt vállalja fel. Azok az észrevételek tehát, amelyek a kibontakozással, a hosszabb távú perspektívával kapcsolatosak voltaképpen a pártprogramnak szólnak, csak a kormánynak címezték őket. (Társadalmi program a politikai
tendszer átfogó reformja, az értelmiség és a tudás helyzete, ígérni legalább hosszabb távon az egyén számára, hogy
ha többet és jobban dolgozik, majd jobban is él stb.) Egy
rövid távú program reálisan csakis stabilizációs jellegű lehet. Számonkérhetjük tőle ugyan a kizárólag hosszabb távon megoldható feladatokat is, de csak „lányomnak mond o m , menyem is értsen belőle" alapon. Illetve még valamit. A stabilizációs szakasz nem jelenthet „túlélési" prog-.
ramot. A stabilizációnak magába kell foglalni a kibontakozás előfeltételeinek,
sőt egyes elemeinek a megteremtését is, hiszen igazi cél nem egy — a külső körülmények ál- tal előidézett — átmeneti jellegű nehéz időszak átvészelése, hanem alkalmazkodás a tartósan megváltozott, sőt állandóan változó körülményekhez. Ehhez viszont összhangnak kell lennie a rövid- és hosszú távú célok között. Úgy vélem ezen a ponton kezdődnek azok a problémák, amelyek
már valóban a kormányprogrammal kapcsolatosak.
Kételyek a közvéleményben — már az országgyűlés előtt
is — éppen azért kaptak hangot, mert az elmúlt időszakban már előfordult, hogy jó határozatok éppen a végrehajtás rövid- és hosszútávú feladatokra való felosztása következtében nem valósultak meg.
A 80-as évek elején — ugyanezen célokkal — megfogalmazott és elfogadott program is a stabilizációtól tette függővé a kibontakozást. A rövid- és a hosszútávú feladatok
különválasztása viszont azt eredményezte, hogy az alkalmazandó eszközök és módszerek tekintetében is éles különbséget tettek. A „tűzoltás"-nak szánt — és annak megfelelő —
kényszerintézkedések
tartós alkalmazásra kerültek az egész
stabilizációs időszak tartamára. Az eredmény az lett, hogy
sem a „szerkezetváltás" (ami a kibontakozás alapeleme lett
volna), sem az egyensúlyi helyzet elérése nem valósult meg.
Sőt ez utóbbi vonatkozásában az történt, hogy az egyre fokozódó „szigorítás" ellenére, a néhány éven keresztül kiizzadt külkereskedelmi aktívum ismét passzívumba csapott
át. Ráadásul az ország gazdasági potenciálja még romlott is,
mivel az elért exporttöbbletet nemcsak a felhalmozás, hanem a pótlás rovására is produkáltuk. (Gépek, berendezések átlagos életkorának növekedése a szükséges pótlások elmaradása miatt következett be.) így állt elő az á helyzet,
hogy a tervezett stabilizációs időszak végére addig sem jutottunk el, hogy hozzákezdjünk a határozatban eredetileg
megfogalmazott — és mindenki által helyeselt — célok
megvalósításához. (Sőt, rosszabb helyzetből indulva kezdhetjük elölről 87-ben az egészet.)
A közvélemény — ha nem is egyhangúlag, de úgy vélem
— hajlandó lenne elfogadni most azt az országgyűlés által
is akceptált érvet, hogy nem a felelősség kutatása (és büntetése) most a legfőbb feladat, hanem az, hogy még egyszer ugyanazt a hibát ne kövessük el. Hajlandó lenne elfo-

Kitüntetések
Az Októberi Szocialista Forradalom 70. évfordulója alkalmából kitüntetettek teljes névsorát helyhiány
miatt előző lapszámunkban nem
tudtuk közölni. A november 7-i ünnepségen a SZOTE dolgozói közül
elismerésben részesültek a következő
személyek: Miniszteri Dicséretel kapott: dr. Varga Endre klinikai orvos
(Idegsebészeti klinika), Sóki
Lajos
ápoló (Ideg-'Elmegyógyászati klinika), Dienes Gézáné csoportvezető
(SZOTE Gazdasági Igazgatóság),
Trummel Ella vezető laboratóriumi
asszisztens (Vértranszfúziós Állomás), Vörös Endréné laboratóriumi
asszisztens (Gyermekgyógyászati klinika), Savanya Mária titkárnő (Bőrgyógyászati klinika). Nyugállományba vonulása
alkalmából
Kiváló
Munkáért miniszteri kitüntetést vei hetett át: dr. Baráné dr. Szábó Éva
docens (Bőrgyógyászati
klinika) s
Galambosi
Istvánné
laboratórium!
asszisztens
(Orvosi-Biológiai
Intézet), dr. Heinerné dr. Mazareán
Hortenzia adjunktus (Biokémiai Intézet), Kormos Gézáné betegfelvevő
(SZOTE Gazdasági Igazgatóság);
Miniszteri
Dicséretben
részesült:
Bellér Antalné
konyhai kisegítő

gadni, de éppen korábbi tapasztalatai alapján most már
garanciát akar. Már nem bízik feltétel nélkül a vezetésben,
biztos akar lenni "abban, hogy ha ismét vállalja a kibontakozás érdekében a még súlyosabb feltételeket, akkor most
nem hiába teszi.
Kormányelnökünk „megesküdött", hogy most nem követjük el ugyanazt a hibát, most összhangot teremtünk a
rövid- és hosszútávú szakasz feladatai között. Az országgyűlést meg is győzte erről. Minden bizonnyal ennek
tudható be az a lelkes pátosz, amivel végül is a kormányprogramot elfogadták.
Ez a lelkes pátosz azonban igen hamar lelohadt. Pedig
először úgy tűnt, hogy magával ragadja a közvéleményt is.
A lelkesedés hirtelen csökkenésében, úgy vélem fontos szerepe volt az országgyűlés második napirendjének, az adóreformnak.
A csalódást nem a személyi jövedelemadó
(vagy éppen az általános forgalmiadó) bevezetése és következményeinek tudatosulása okozta. Addigra az Országgyűlést és véleményem szerint a közvélemény jelentős részét is meggyőzték arról, hogy a kibontakozási program
végrehajtásához — éppen a rövid- és hosszú távú feladatok
összhangjának megteremtéséhez — feltétlenül szükség van
adóreformra. A csalódást éppen az okozta, hogy az Országgyűlés elé nem került az adóreform, hanem csupán a
két ú j adónem bevezetéséről dönthetett. Ez pedig messze
nem ugyanaz. Gazdaságunk működésének központi szabályozóit döntő mértékben az állami költségvetés, annak
is a bevételi oldala, tehát az adórendszer közvetíti. A két
ú j adó bevezetése önmagában még nem jelenti azt, hogy
megváltozik az egész adórendszer; mely adók (tehát szabályozók) szűnnek meg és hogyan? Marad-e a vállalatoknak most majd pénzük arra, hogy az elmúlt években elmaradt pótlásokat a régen szükséges szerkezetváltás szükségleteinek megfelelően megcsinálják? És sorolhatnánk
tovább is a nyitott kérdéseket, amelyekre az Országgyűlés
és a közvélemény nem kapott választ. Illetve valamilyet
kapott. A vitából — és az azóta nyilvánosságra került bevezetési módokból — az derült ki, hogy most, pillanatnyilag a két ú j adónem egyáltalán nem az eredetileg tervezett
adóreformnak megfelelően kerül alkalmazásra. (Nem
szűnnek meg adók, amelyek helyett kerülnek az újak alkalmazásra stb.) Miért nem? A válasz végsősoron mindig
ugyanaz: mert az állami költségvetés jelenlegi állapota
nem teszi lehetővé.
Ez bizonyára így is van. Csakhogy akkor nem csoda,
hogy a közvélemény (és talán nemcsak az) levonja a következtetést, hogy kibontakozási program ide, vagy oda, a
központi szabályozókat, amelyektől a gazdasági szféra
függ, most sem a gazdaság bajai és az azokból való kilábalás szempontjai, hanem a költségvetés külön problémái
határozzák majd meg. Vagyis a gazdaság érdekei megint
alárendelődnek majd a fiskális (költségvetési) politika rövid távú érdekeinek. Ha így lenne, az azt jelentené, hogy
— nem egészen úgy, mint az elmúlt években, de mégiscsak
— beleestünk ugyanabba a hibába, amit korábban már elkövettünk, és amit éppen el akarunk most kerülni. Nos,
majd kiderül! Decemberben, a jövő évi költségvetés beterjesztésekor már világosabban lehet látni. Addig viszont
bízhatunk a kormányfő „bizonyisten"-ében.
Egy félreértést azért szeretnék eloszlatni. Sem az infláció, sem a munkanélküliség nem cél, nem végrehajtandó
feladat. Mindkettő olyan negatív következmény,
amelyet
más pozitív célok elérése érdekében kényszerülünk vállalni. ö n m a g á b a n véve semmi megbotránkoztató nincs abban, ha egyes testületek harcolni kívánnak ellenük. Mindenütt a világon, ahol ezek a jelenségek léteznek, harcolnak ellenük. Nem az a probléma tehát, ha tenni akar valaki gyakorlatilag is a munkanélküliség ellen, annak mérséklésére, negatív következményeinek elhárítására. Szerintem
ez minden normális politika elemi feladata. Baj csak az
lenne, ha ezt a „harcot" jelszóként, ürügyként használnák
a pozitív célok elszabotálásához.
Dr. Kukorelly István: Nyilt, őszinte véleményeket olvashattam az Országgyűlés őszi ülésszakáról és az ott elfogadott kormányprogramról. A véleményalkotó egyetemi
oktatók, illetve hallgatók sajátos reprezentációt alkotnak,
vélekedésük összességében, úgy gondolom, mégsem tér el
az országban ma általában megfogalmazódó kérdésektől,
aggodalmaktól.
Csak egyetérteni tudok a válaszadókkal abban, hogy az
országban hónapok óta nagy a várakozás, ami fokozódott a
szeptemberi ülésszakon, de ma sem szűnt meg. Nem szűn-

(SZOTE Gazdasági Igazgatóság),
Szabó Ferenc portás (Gyógyszerésztudományi Kar). A legkiválóbb hallgatónak adható Apáthy István emlékérmet az idén dr. Sarnyi Zoltán
végzett orvos nyerte el.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola dolgozói közül Kiváló Úttörővezető Kitüntetési kapott: Szili Antalné tanító, a Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetősége Dicsérő Oklevelét Csillik Lászlóné iskolatitkár vehette át. Kiváló KISZszervezet Zászlót a Történelem csúcs
KISZ-alapszervezel,
a KISZ KB Kollektíva Dicsérő Oklevelét a Testnevelés csúcs KISZ-szervezet
vezetősége
kapta meg. KISZ KB Dicsérő Oklevél elismerésben részesült: Vass Imre
II. éves biológia—technika szakos
hallgató, firanyi Sándor főiskolai tanársegéd.
Lakóterületi
politikai
munkáért hárman vehettek át elismerést, Honvédelmi Emlékérmet
15
év&s munkáért ketten kaptak. Érdemes Társadalmi Munka kitüntetést
vett át Rokszin Anna IV. éves román—történelem szakos hallgató.
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából
a „szocialista kultúráért" kitüntetést
k.^pta meg a J G Y T F két oktatója,
dr. Ivanics János tanszékvezető főiskolai docens (Mezőgazdasági Tanszék) és dr. Fórizs Sándor.

hetett meg, mert a kormányprogram terápiája csak a gazdaságra vonatkozik, holott nem csak a gazdaság a beteg. A
politikai intézményrendszer egészének reformja minden állampolgár által észrevehetően jelentős késésben van. Nem
véletlenül bukkan elő több véleményben az egyik alapkérdés: mi a garanciája a kormányprogram végrehajtásának?
Garanciát csak a következetes politikai reform, a szocialista demokrácia újraértelmezése jelenthet. E r r e vállalkozott a november 7-ét megelőző gorbacsovi beszéd is. A
szocializmusnak valószínűleg egy ú j alkotmányos korszaka következik, amelyben a demokrácia konkrét technikáira az alkotmányos intézményekre nagy szükség van. Ezek
a kiépített és kiépítendő intézmények a hatalom demokratizálását, a politikai nyilvánosságot, az állampolgárok politikai részvételét szolgálják.
Ilyen garanciát és felelősséget teremtő intézményre lenne szükség a kormány és a parlament viszonyában is. Az
ülésszakról és a kormányprogramról alkbto(t vélemények
ezen a ponton találkoznak. Felmerült a bizalom és a felelősség kérdése a legutóbbi országgyűlésen is.
A magyar kormányzati rendszerben a Minisztertanács
megbízása határozatlan időre szól; igaz létezik olyan alkotmányos gyakorlat, hogy az alakulóülésen az országgyűlés megerősíti a kormányt. 1973. évi III. törvény és az
1986-os parlamenti ügyrendmódosítás keretszabályai (a
kormány megbízása az ú j kormány megválasztásáig tart)
hűen kifejezik azf, hogy a kormány felelőssége inkább a
párt vezető szervei előtt áll meg, a felelősség alkotmányos
keretei hézagosak. Mindezeken túl a parlamentet a kormánnyal kapcsolatos hatáskörében korlátlanul helyettesítheti az Elnöki Tanács, amely akár az egész kormányt megválaszthatja, illetve visszahívhatja. A gyakorlatban az
egyes miniszterek az Elnöki Tanácstól kapják megbízásukat. Igaza van Monok Istvánnak: a parlamentnek az alkotmányban lefektetett jogai sem érvényesülnek. Az országgyűlésnek az alkotmány elfogadásán és módosításán
kívül nincs védett jogköre, s ez a kormányzati rendszerben
elfoglalt pozíció 1949 óta változatlan.
A politikai nyilvánosságra tartozó, így az alkotmányba
illő lenne tehát a kormány megválasztási rendjének, a
megbízatás idejének kérdése, s a kormány
programjának
országgyűlési vitájakor bizalmi szavazást kellene elrendelni. A bizalmatlansági indítvány ugyancsak beletartozik a
népszuverenitást megtestesítő legfőbb képviseleti szerv hatáskörébe.
Pozitív és negatív megállapítások olvashatók az országgyűlés szeptemberi négy ülésnapjáról. Jogosan tették szóvá
többen az országgyűlés elnökének ügyrendi tévelygéseit, de
észrevették néhányan azt is, hogy az országgyűlés parlamentként kezdett üzemelni, és e képviselet összetétele más.
Valóban így van. Az 1983-as választási reform hatására
megnövekedett állampolgári részvétel sajátosan befolyásolta az országgyűlés összetételét. 1949 óta a '85-ös választások produkálták a legnagyobb fluktuációt, a képviselők
63%-a ú j . Az 1985-ös választások látványosan széttördelték a nemzeti egységet, statisztikai paraméterekkel megoldani kívánó parlamentalizmus képét. Az országgyűlés jelentős mértékben professzionálódott,
aktívabb kormányzati munkára lenne képes. Aktivitásnövelő tényezőként
említhető, hogy tagjainak közel lO^o-a úgynevezett „spontán megválasztott",
akiknek már programadó készségük
is j o b b volt. (Róluk szólt Kovács András legújabb filmje.)
Az '85-ös választásokkal beinduló folyamatot egyelőre
nem követte a képviselet hatáskörének, kormányzati pozíciójának átgondolása, ez ismét csak politikai deklarációban maradt. Ügyrendmódosítás történt ugyan, ám az nem
vitte tovább a reformgondolatot, sőt bizonyos területeken
— mint például törvényhozásban és az interpellációnál —
visszarendeződést hozott. A házszabály rendelkezéseit maguk a képviselők vitatják.
Az ú j o n n a n megválasztott országgyűlés már egyre kevésbé fogadja el a kormányzati rendszerben nekik szánt sima legitimációs szerepet. Az országgyűlés az 1985—90-es
ciklusban a demokratikus kormányzati döntéshozatal,
az
érdekintegráció színterévé kezd válni. A kibontakozó országgyűlési nyilvánosságot a politikai nyilvánosság szerves
részévé kell tenni. Feszültséget teremtő helyzet, hogy az államjogi rendszer a csipkerózsika-álmát alussza, nem követi a valós folyamatokat. Az összhangba hozatal egy ú j alkotmányos koncepció és egy ú j parlamenti ügyrend feladata lenne.
*

Az „AETAS" vendége: Bogyay Tamás
Ez év tavaszán a „ A E T A S " 5. számában jelent meg a Münchenben élő
78 éves történésszel, a középkori
művészettörténet nemzetközileg is
elismert szaktekintélyével készített
interjú. Bogyay professzor szorosan
vett szakmai tevékenysége mellett kiemelkedő szerepet töltött be és tölt
nyugat-európai magyar emigráció
szervezésében. Első igazgatója volt
(1962—1968-ig) a müncheni Magyar
Intézetnek, amely jelenleg is fontos
intézménye és szervező központja a
magyar történelem és irodalom
problémáival foglalkozó emigráns

munkatársaival
alkotta. A szegedi
magyar tudósoknak. Bogyay több
városnézést és az ópusZtaszeri kiránmint ötvenéves tudományos tevédulást pedig az tette igazán érdekeskenységét a közölt interjút követő
sé, hogy a professzor még sohasem
részletes bibliográfia dokumentálja.
járt Szegeden. Igaz, 1945-ös távozáFél év telt el a müncheni interjú
sa óta 1985-ben jöhetett először Maóta és Bogyay Tamás
személyesen
tisztelte meg a JA TE történész hall- < gyarországra. Az „ A E T A S " szerkesztősége ezúton köszöni meg
gatói lapjának szerkesztőit. A SzegeTrogmayer Ottónak és Zombori Istden töltött két nap (október 22. és
vánnak a Móra Ferenc Múzeum
23.) zsúfolt programját az általa tarigazgatójának és osztályvezetőjének
tott kettő előadás mellett a találkoazt a segítséget, amelyet annak érdezás Kristó Gyula professzorral és az
kében nyújtottak, Hogy Bogyay Taáltala vezetett Középkori Magyar
más szegedi tartózkodása minél tarTörténeti tanszék kutatóival, majd a
talmasabb és emlékezetesebb legyen.
Móra Ferenc Múzeum vezetőivel és

Keleti kabinet a JATE-n
A szegedi keleti-nyelv kutatást segíti, hogy Németh Gyula és Ligeti
Lajos saját könyvtárát a J A T E Központi Könyvtárának adta. így a szegedi „keleti kabinet" kb. 15 ezer egységből áll, mely azt jelenti, hogy a
J A T E könyvtára a világ élső 5 gyűjteménye közé tartozik.
Ligeti Lajos akadémikus,
az
ELTE volt tanszékvezetője, a tibetológia és mongolísztika kutatója

1974-ben hagyta a JATE-ra saját
könyvtárát. Születésének 85. évfordulója alkalmából a szegedi tudományegyetem Központi Könyvtárában
ünnepséget rendeztek, melyen többek között részt vett: Rózsa György,
az M T A könyvtárának igazgatója,
Ligeti Lajos családja, a szülőváros,
Balassagyarmat tanácsának képviselője és a J A T E vezetői. Ligeti Lajos
munkásságát Burger Kálmán, a JATE tudományos
rektorhelyettese

méltatta; a professzorról, mint oktatóról Shütz Ödön örményológus, a
tudósról Róna-Tas András, a J A T E
Altajisztikai Tanszéki Csoportja vezetője, a kézirat hagyatéka értékeiről
— mely az MTA keleti gyűjteményét
gazdagítja — Kara György, az ELT E Török Nyelvek Tanszékének vezetője szólt. Ez alkalomból a J A T E
Központi Könyvtárában kiállításon
mutatják be Ligeti Lajos életútját és
Szegedre került hagyatékát.
c SZEGEDI EGYETEM
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Hamvas és az „új konzervativizmus "

Darvasi László

A Karnevál nekem heurisztikus élmény volt, és azután
minden további Hamvas-írás is. Rátalálás, felfedezés,
gyermeki módon történő rácsodálkozás minden alkalommal: hogy lehet valami ennyire egyszerű, magától értetődő, kristályos és mégis lélegző. Naiv lelkesedés? Meg
vagyok győződve róla, hogy kell bizonyos naivitás Hamvas olvasásához. A tiszta naivitás ¿s a kultúrákat magába
fogadó roppant tudás egy ponton egymásba játszik, azzal a fátyolszerű átmenettel, amelyről Jakab Bőhme kapcsán ír Hamvas (Literatura 1986/1.). És éppen mert
annyira személyes, „saját" élmény, annyira elválaszthatatlan attól, aki vagyok, éppen mert elemi erővel szólit
meg és létem legmélyéről követeli a választ: szóval, mert
olyan egyértelműen, cáfolatlanul, lélegzetelállítóan nagy,
nem vádolom magam a kritikátlan behódolásért, sem az
objektív nézőpont hiánya miatt, és főleg nem lesem gyanakodva és féltékenyen azokat, akik szintén felfedezték
maguknak. Pedig sokan félnek: divat lesz belőle, vagy
máris az. Ettől a félelemtől még a legavatottabb Hamvas-interpretátor, Kemény Katalin sem mentes: sajnálattal veszi tudomásul, hogy Hamvas Bélát „olyan műveltségi és érettségi szint alatti olvasók érezték és érzik „sajátjuknak", akik még a konvencionális irodalomig sem
értek el." (Életünk 1987/9.)

Ernyők és kavicsok
Van, hogy nevetét igazítja ki a szerzőt,
hogy újra csak olyan könyvet kapnak, ami róluk szól...
Ha a pokol térélmény lenne, tudnám, meddig beszéljek.
A boldogtalanság a legnagyobb bűn.
írok. És ennek mégis örtllni kellene,
örömömben a folyóhoz futni, hogy kisérjem
a nevető arcot, s aztán, ha megint szükségem
lesz rád, kézbe fosni a tollat. — Van sziget?

Sötétben kerestük a bogarat, ami a szemedbe szállt.
Írok. Van sziget, kérdezted. A lélek, csak a lélek
vágyik a túlpartra, és megmerül a gonoszságban.
A test elfolyik, mint a viz, van sziget?,

Esterházy Péter ugyan attól már nem fél, hogy a Karnevál „kegytárgy lesz, tömjén- és ellentömjénfüstben", ő
a regény harmincéves késése/hiánya miatt szomorkodik,
és ennek ürügyén a kultúra „kícsinálhatóságán".
Holott egyik félelem sem igazolt, mindegyik távol áll
Hamvastól — mikor Hamvast olvasunk, nem félünk.
(Ezért tartom borzasztóan oda nem illőnek Kornis Mihály írását, A félelem dicséretét a Hamvas emlékének
szentelt Életünk-szkmban.
Persze lehet, hogy bennem
van a hiba, és csak én vagyok képtelen követni Kornis
bonyolult fejtegetéseit a félelem és a gyávaság különbségéről. Valahogy hátborzongatóan hamisan cseng az,
hogy „amikor félünk, írunk." Ennyire talán mégsem szabadna a szavakat eredeti értelmükből kiforgatni.)
Nem, én nem osztom ezeket az aggályokat, sőt egyenesen csodálatosnak tartanám, ha Hamvast olyanok is érthetnék, akik „még a konvencionális irodalomig sem értek el." Hamvas másképp arisztokratikus. És ha ezek a
szédelgők, ezek a „létszomjasak" és „tudásszomjasak".

de én futni akarok melletted, nem írni, örömömben,
újra, és újra. Gyermek leszek, akit megszülök.
Az első szó úgyis elválasztja tőlem, van?, de én
nem félek, mert ha hullani kezd rám, és hull,
hull a beszéd gonosz vize... mert itt a gyönge
lányoknak is van esernyője, s ha erre sétálnak,
meg-megroppan tarka szoknyájuk alatt a kavics.
Pihenő fogsoruk, mint némaságon
a nyelv, ilyenkor fényli át
ezt a fekete erekkel szőtt fehér szirmot,
ilyenkor nyújtja át a férfi a könyvet.
Gyöngeségét, mely csak szavakkal felelhet nekik.
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A Medvetánc
Tarkovszkij-száma

Podmaniczky Szilárd

Libasültet enni!

Különszámmal jelentkezett a Medvetánc Tarkovszkij az orosz film Stalkere címmel. A szerzők — Szilágyi Ákos és Kovács András Bálint — maguk
is Stalkerek, hiszen elsőként váltakoztak az egész életmű átfogó elemzésére,
hogy bevezessék és beavassák az olvasót Tarkovszkij filmjeinek világába.
Andrej Tarkovszkij „mindössze" 8 filmjével a (Hegedű és úthenger.
Iván gyermékkófá, Andrej Rubjjov, Tükör, Solaris, Stalker, Nosztalgia, Áldozat) valószínűleg egy ú j korszakot nyitott az orosz és egyetemes filmművészetben. Feldolgozni és értelmezni ezt az egyedülálló életművet nem kis feladat. A 8 film közül hétről szerepel elemzés a kötetben. Az Áldozat, Tarkovszkij utolsó filmje hiányzik csupán. A kötet elején — meglehetősen szokatlan módon — két bevezetőt is olvashatunk. Az elsőben (Tarkovszkij és az
orosz filmművészet) a szerzők felvázolják azt a „páratlan, kiviteles és köztes
helyzetet", amit Tarkovszkij — nemcsak az orosz — filmművészetben elfoglalt, megadva ennek a pozíciónak etikai, eszmei és politikai okait, művészi
jellemzőit. Az utána következő „poétikai bevezető" főleg dramaturgiai problémákkal foglalkozik. Célja nem más, mint mikroszkóp alá venni azokat a
filmképalkotási módokat, motívumokat és szimbólumokat, amelyekkel Tarkovszkij dolgozik, hogy ezen keresztül eljusson a „filmképtől a filmszerkezetig". Ez az a koncepció, amely az elemzésben indokolttá teszi a dramaturgiai
és filmtechnikai nézőpont szokatlan túlsúlyát, az eszmetörténeti vagy világképre vonatkozó vizsgálódásokkal szemben. Azok a filozófiai, etikai eszmék, gondolkodók, melyek hatással lehettek Tarkovszkijra, a motívumvizsgálatokon keresztül, ezeknek tükrében jelentkeznek és nyernek értelmezést.
Csaadajev, Ragylscsev, Csehov, Dosztojevszkij, Bergyajev, Bresson — néhány olyan alkotó neve, akiknek hatása a tanulmányok szerint nyomon követhető a filmekben. Feltűnő azonban, hogy a szerzők, ahogy rátalálnak egyegy közös szálra, párhuzamra, nyomban megtalálják azt a különbséget is,
ami Tarkovszkijt elválasztja ezektől a gondolkodóktól, ezzel is azt sugallva,
hogy Tarkovszkij egyedi, magányos gondolkodó. Vagyis: Stalker. (Ahogy
ezt már a kötet címében is jelezték.) Egy magányos, teleologikus vezető, aki
átlépi a valós, külső világ határait, megteremt egy másik, belső világot: a lélek világát. Ázt az idő melletti zónát, ahová majd megpróbál bevezetni minket, akik hivők, hitetlenek, kétkedők, boldogtalanok, vagy épp csak kíváncsiak vagyunk.
A kötet is ennek a kettős világnak alakulását követi nyomon úgy, hogy a
szerzők által három legfontosabb szférának tekintett „erkölcsi, esztétikai és
vallási- spirituális" szinteket vizsgálja a filmekben. Az elemzés kronologikus
sorrendben halad végig az életművön az Úthenger és Hegedűtől (ami egyébként Az én nagy barátom címmel is ismert) a Nosztalgiáig. Az Úthenger és
hegedűben és az Iván gyermekkorában azt a folyamatot értelmezik, ahogy
Tarkovszkij fokozatosan elhagyja a hagyományos filmes konvenciókat, hogy
az Andrej Rubljovnál már elérkezzen ahhoz a kikristályosodott „világok
szembenállására épülő látásmódhoz", amely későbbi filmjeiben is meghatározóvá válik.
A Rubljov: „egy lélek belső története az erőszak állandó világában." Itt
jelentkezik először plasztikusan a megváltás problematikája is, és az a „motivikus univerzum", amely a későbbi Tarkovszkij-filmek képi, gondolati felépítésének építőköve lesz. (Ilyen visszatérő motívumok pl. az árvaság, a testi
elesettséggel szembeni lelkierő, a víz, és eső folyton ismétlődő megjelenése.)
Ahogy haladunk előre a filmekben, a konkrét cselekmények szerepét
egyre inkább gondolati- és lelki folyamatok ábrázolása veszi át. A szerzők ebben a folyamatban két cezúrát tesznek. Mindkettőt más okból. Az első cezúrát a Solaris jelenti, ami azért foglal el különleges helyet az életműben, mert
itt „a műfaji keretek (sci-fi) szabják meg a történet gondolati kifejezését". A
motívumoknál pedig a kulturális emblémák válnak dominánssá. Az elemzés
szerint ezt a filmet a Tükör előtanulmányaként kell értelmeznünk.
A Nosztalgia különlegessége más jellegű. Ezzel a filmmel zárul le egy
korszak, az „orosz filmek" korszaka. (Ékkor emigrált Tarkovszkij). Ennél a
filmnél a legerősebb a reménytelenség érzése, itt éleződik ki legjobban a két
világ közötti ellentét, éppen ezért itt fogalmazódik meg legkifejezőbben a
megváltás utáni igény. A megváltás azonban csak a hit képességének visszaszerzése által lehetséges. Sikerül-e visszaszerezni a hitet, lesz-e megváltás, ha
igen kinek, vagy kiknek?
A kötet fedőlapjairól a Stalker és kislányának arca néz ránk. Talán ők tudják.

Gyomorra megy. Hát látod, gyomorra megy. Még
megvívjuk ne félj. Nincs már messze az az idő, mikor
megvívjuk, ne félj.
Szóval van az ember és ami benne, az körülötte, a gyomor, a nyomor. Az, hogyha a ruhákat felveszed, kimosod mind és tovább szaggatod a pár cuccot, a trikót, az
inget, a férceit fehérnemű illatát: az már szabadság, ha
választasz a pulóverek között.
Álltam reggel a kádban és nem tudtam, hogy most igazán miből is kellene kimosdanom.
Sétál köztünk valaki. A Szép lány. Pici szűk bugyiban.
Aki bőrén keresi az idomokat, nyomban elhűl. Gömbölyű testben gömbölyű lélek — Pascal.
Sétáink során sokszor mi is észrevesszük, hogy nem
haladunk. És az irány, amit kiszabtunk, nem tartalmaz
végleteket, álldogálás közben a pihenők (a pihe nők).
Ám ezek a percek leteríthetnek, hogy innen nézve alacsony az életünk, hogy kiderül, belaktuk a földszintet, a
barátságtalan bútorok (bú torok) hozzáférhetetlenné teszik a levegőt. A légzés extatikus állapot, de ja, igen,
gyomorra megy.
A világegyetem nem terem mély hangú vezéreket, sem
pártokat, sem kormányokat, sem pedig csöndes értelmiséget. Nos, lásd, milyen lehetetlen ez. Ám gyomorra
megy.
Valamit ki akartam küszöbölni, köszöbinger, ti. azt,
hogy semmi se legyen félreérthetetlen. De kevés erről beszélni, főképp Krisztus után, mikor értéknek mértéke letűrve, s beteg hierarchiák láncolata csörgedez embereink
körül.
Elvtársam, mondd, hogyan tudsz te engbmet szeretni?
Visszatérek a szabadságra: Oly nehéz ilyenkor a szivem, mint egy lőtt seb. A közösségi freskók meg tájképek parfümtől áztatva vannak. Egy üt egy másért. Személyes akarok lenni, piszokul személyes. Meg akarom
érdemelni a lehetségest. Tehát írom:

Valahol Európában egy havi bérem (bérdíj) kitesz (ha
kitesz) egy vastagabb kabátot. Mert fázom. Ilyen az éghajlat, zimankós. De ezt előre lehet tudni. Metaurológia.
Mert fázom. Hidegek, a kéjeim, a lábaim, csak a derekain öleli valami drága meleg. Tudod, fázom, és kellene
egy jó meleg kabátocska. Mert ha fázom, nem tudlak
szeretni, nem bizony. Télen a hóban a szeretet. A lila
testbe van belefagyva. Na jó, de meddig megy ez. Milyen
messzire mennek el a télapónak öltözött terroristák.
Álltam reggel a kádban és nem tudtam, hogy melyikkel kezdjem, mit is akarok először lemosni.
Kezdjem-e az arcommal, a számmal.
'
Megnéztem a számat a tükörben. És nem tudtam, mit
fogok egy óra múlva mondani. Az aljasság egy kivételes
adottság. Hát inkább csendben akartam maradni. Hogy
ne kelljen magamra ölteni a nyelvet, az őrült hadakozást,
amit Isten soha nem bocsáthat meg. Soha.
Néha úgy látom, teljesen kiúttalanok vagyunk. Kiúttalanok a kezeink, amit megformálunk, a mozdulatok, fáradtak, reménytelenek az arcok, szomorúak. A nyomor
első jelei, mikor nincsen szeretet. A világnak egy alapja
van vetve, s ez a szeretet. A szabadság pedig arról mutat,
amerről Istent érezzük közeledni a szereteten át.
Rajzoltam egy kört a földre. Ám ez már csak pro memória. Hogy azon belül táncolj. Vajon kinek jut majd
eszébe, hogy kívül is lehet, hogy elhagyja a kört. Hiába
tűnik ez mesebelinek, mégis ilyenek a szabad emberek.
Civilizációnk ama időket éli, mikor úgy mutatkozik,
lehetőségeinkhez nem adattak korlátok, hogy ugyanis
bármi elérhető; legyünk hát optimisták,, és úgy nézhetünk előre, mint egy süketen kongó csőbe'. De nem, mert
gyomorra megy. Csak az válhat optimistává, aki tudja,
semmi oka rá.
Hát nézd. Nem panaszok ezek, a zuhanás körvonalai.
Nyüszítek, mint egy halálra szánt kutya. Hát nézd. Modellt ülök a fájdalomhoz, mely pontosan az az űr, amit
szabadságunk hiánya teremt.
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Szécsi Gábor

Circulus vitiosus I.
(megtűrt mondatok)

/

és lassan széthordanak jelző nélküli szavak
és átitatja tétlenséged ama seb illata
és a tamási körmök alól alvadt vérrögök
peregnek valahol szemben a sáros ablakokkal
és megtűrt mondatok ellipszis pályáján keringve
ostromolni hallgatást látni vérszín oszlopok
között feszülő idő-háló fényjátékait
maradsz ami voltál ami most is szó-testedbe visszaír
és felhasadnak a színek hol egy üres szobát
okád a sötétbe a dohányszagú lámpafény
pedig ez is itt van ezt sem írtam még soha
csillagtájjá dermedt szomjúság vezet tovább
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ezek a „nyulacska-kergetö szektásak", ezek a „táguló
orrcimpákkal ég felé szimatoló" konzervatívok nem értik, félreértik, vagy magukra éppen az ő vélt segítségével
aggatnak (aggatunk?!) újabb maszkokat — lelkünk rajta: ez Hamvasnak, a műnek semmiképpen sem árthat.
És nem árthatott igazán Hamvasnak, a t embernek sem.
Nem tudom elképzelni. Hamvas olyan szövétnek, amit
másféle olaj táplál. És éppen ezért nem ártott neki az
iszonyú kultúradeformáló őrület sem. A művek minden
józan számítás ellenére, szinte a csodával határos módon
megszülettek. Minden siránkozás, elkeseredés és félelem
cáfolhatatlan „ellenmondataként", de minden felejtés,
minden hazugság, minden illúzió ellenmondataként is.
Nyilván nehéz róla írni, nehéz hozzászólni, nyilván
igen kevesen értik öt. (Ezt az Életünk idézett száma is
példázhatja. Még a legjobbak sem mindig. Spiró György
a Karnevál olvastán saját bevallása szerint katartikus
büszkeséget érzett: ha autentikus ember nem lehet is, de
azért maszk igen, és szerinte az sem akármi. Szerintem a
semminél is kevesebb. Szerinte a játék a regényben nem
vérre megy; nem, de nem is csak kultúrára, ahogy ő gondolja: a játék az üdvre megy, az üdvért folyik. A vicc, a
paródia, a humor pedig nem pusztán egy sokat tudó ember bölcs mosolya, hanem a síráson túli derű: talán éppen Igy kell tudni nevetni ahhoz, hogy a kibillent világ a
tengelyére visszaálljon.)
Egyszóval nem kell gyanakodni, a fejünket csóválni a
kéziratok rohamos terjedése láttán. Hamvas közkincs, és
valóságosan is minél előbb azzá kellene válnia. Minél
többen olvassák ugyanis, annál többen akarnak majd,
akik érteni fogják, akik tanulni, kutatni kezdenek. Harminc évvel előbb kellett volna? Igen. Elhallgatása felbecsülhetetlen károkat okozott? Igen. De lám, Esterházy
Péter elöl sem lehetett elhallgatni. És ahogy ő meghallotta, meghallhatta volna más is. Egyáltalán nem biztos,
hogy a teljes Hamvas-kiadás boldog birtokosai (óh!)
„azt hallanák". Csak akinek füle van a hallásra...
A lehetőség mindenkinek egyformán adatik. (Az
aranykapu is egyre szélesebbre tárul...) Minden rajtunk
áll.
(Csak újságíróvá ne zülljön az ember, mert az biztos
elkallódás'.)
MIKOLA GYÖNGYI
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„...egy kis népnek az első számú kötelessége, hogy megmaradjon"

Néhány gondolat a nemzeti hovatartozásról
az azonosságtudatról
A nemzeti problematika
Európának ezen a felén olyan
kérdés, melyről mindenkinek
van mondanivalója.
Mit jeleni magyarnak lenni
ma egy fiatalember számára?
Harmad- és negyedéves hallgatók válaszaiból idézünk.
„Büszke vagyok arra. hogy
magvar vagyok, csupán azért,
mert MAGYAR vagyok."
„Tulajdonképpen
minden
ideköt: a családom, a barátaim, ismerem a magyar történelmet és irodalmat, szeretem
a nyelvünket, a tájszólásunkat és azt, hogy nehéz helyesen megtanulni magyarul.
Nem tudom igazán megindokolni, egyszerűen érzem: jó
magyarnak lenni." „Büszke
vagyok arra, hogy szellemi exportunk elismert." „Nem célszerű magyarnak lenni, mert
egy nagyobb nemzethez tartozónak több lehetősége van,
meg azért, mert sok magyar él
külföldön megkülönböztetett
helyzetben."
„Bosszantó,
hogy nincs ebben a népben
összefogás, tartás! Egészséges
önérzet helyett a melldöngetés
jellemzi. Túl sokszor hagyta,
hogy mások tegyék, vagy csinált magából „hülyét" ez a
nép. Pl. emberellenes eszmékhez is csatlakozott."
A fentiek is indokolják: az
azonosságtudat
kialakulásának mechanizmusáról és zavarairól, a nemzettudat
mai
állapotáról az emberi pszichével foglalkozó szakember, a
történész, a politológus véleményét kérdezzük meg. Dr.
Boncz Istvánnal, a SZOTE
Ideg- és Elmegyógyászati Klinikájának adjunktusával, dr.
Fodor Andrásné
pszichológussal, dr. Raffay Ernővei, a
JATE Új- és Legújabbkori
Egyetemes Történeti Tanszékének tanársegédével, kandidátussal, dr. Serfőző Lajossal, a
JATE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanárával, dr. Tráser Lászlóval, a
SZOTE Marxizmus—Leninizmus Intézetének adjunktusával
Újszászi Ilona, lapunk munkatársa beszélgetett.
— Az identitás, az „azonosság " fogalmát
hogyan
használja a „lélekbúvár", illetve a történész?
B. I. — Az egyén egy közösséghez tartozik, annak törekvéseivel, hagyományaival,
szokásaival egyetért. A csoporttól viszont individumának a megerősítését kapja.
T. L. — Az indentitástudattal — azzal az állapottal,
amikor az emberek tudják a
helyüket abban a kis világban, melyben leélik az életüket, meg tudják a helyüket
abban a nagyobb világban is,
amibe az ö kis világuk egy
mozzanat — az ún. egységes
nemzettudat — ami ugyan
nem tudom, volt-e valaha a
magyarság történetében —
szoros kölcsönhatásban van.
Ha e szempontból nézem a
mai magyar társadalmat, akkor rémülten állapítom meg,
hogy az emberek nem tudják
a helyüket sem a szűkebb,
sem a tágabb környezetben.
— Milyen torzulások,
zavarok alakulhatnak ki a nemzeti hovatartozás
kérdésében?
B. I. — Az énfejlődési folyamatban, a szocializációban
az egyén a környezet által bizonyos tilalmakat, szabályokat
elsajátít, ösztöntörekvéseit a
környezet megfelelően alakítja, korrigálja. A nevelés eredményeképpen a tilalomból vélemény lesz, a szabályból meggyőződés válik.
F. A.-né — A másik oldal:
az egyén komfortérzését meghatározza, ha megtalálja egy
adott közösségen belül is a
megfelelő azonossáei tudato-

kat, ha megerősíti a csoport
az egyénileg szerzett élményekel, értékeket. Ha ez nem történik meg, akkor kialakul az
ún. szociális szorongás.
B. I. — Figyelemre méltó
megfigyelés, hogy ha egy
egyént a szociokulturális környezetéből tartósan kiragadnak, akkor gyakrabban jelentkeznek, vagy lobbannak föl
bizonyos elmekóros tünetek.
R. E. — A nemzettudat
torzulásának egyik típusa az
identitáselméleten belüli exlex
állapot; mikor az egyén korábbi közösségéről leszakadt,
máshova pedig még nem tartozik. Közép-Európában nagyon sok ilyen egyéni tragédiával találkozunk. A másik
véglet a fokozott
csoporthoz
tartozás érzése, azaz más közösségek lenézése, lebecsülése, pocskondiázása, maga a
sovinizmus.
F. A.-né — A nemzettudat
ápolására, fejlesztésére voltak
stratégiák. Ennek ellenére egy
csomó téma az ismeretközlésben tabunak számított. Ennek hatását legutóbb az István, a király rockopera bemutatásakor tapasztalhattuk: elfojtott indulatok szabadultak
fel, mert végre nyíltan is ki lehetett fejezni a nemzeti érzést.
— Végül is: hogyan alakul
ki az egyénben, illetve egy
csoportban az
azonosságtudat, a nemzeti
hovatartozás
élménye?
F. A.-né — Elsősorban érzelmi szálon keresztül lehet
azonosulni. Így persze ez lehet
„ellenazonosulás" is, mely valami elutasításában nyerhet
formát.
S. L. — Én azt mondom,
hogy az érzelmi azonosulás
mellett legalább olyan fontos
az azonosulás értelmi szintre
emelése. E mozzanat nélkül
csak ösztönös lehet a nemzeti
hovata/tozás élménye.
T. L. — A tudati ráhatásban szerepe van az oktatásnak, a tömegkommunikációnak, magának a közéletnek.
R. E. — Azt hiszem, az iskolarendszer
nagyon
sokat
számit. Például a román tankönyvek a diákságot 7 éves
kortól egészen az egyetemig
erős nacionalista szellemben,
torz magyarságképet rajzolva
nevelik. Itthon a Horthy-korszak, vagy az 50-es évek tankönyvei szintén katasztrofálisak. A történelmet mint manipulatlv eszközt használták. Ez
volt olvasható pl.: „Dózsa,
Rákóczi és Kossuth példájával lelkesítsük népünket az
ötéves terv feladatainak teljesítéséért". Mostanában is van
arra törekvés egyes politikusaink részéről, hogy a nemzeti
húzóerőt fölhasználják a gazdasági stabilizáció érdekében.
Ézt egy bizonyos fokig el tudom fogadni.
S. L. — A tankönyvek min-den hibája mellé be kell kalkulálni, hogy az önazonosulás
szempontjából oly fontos újés legújabb kori magyar történelmet pl. az érettségi szorításában a diákok jelentős részének már „nincs ideje", energiája tanulni.
T. L. — A mi népünket jellemzi: tudni akarjuk, valójában kik vagyunk, hogy megkülönböztessük
magunkat
másoktól. Aggódva tapasztalom viszont a mi gyerekeinknél (akik egyébként kiváló
fölkészültséggel kerültek pl.
az orvosegyetemre), hogy a
nemzetről való tudatlanságuk
általános, egyetemes és mindenütt nyomon követhető. Itt
már nem arról van szó, hogy
rossz az iskolarendszer. Sokkal mélyebb problémával kell
szembesülnünk. A napjainkban jellemző hatalmas kulturális nyomásban — melynek

része a larmemadrág, a beat-,
a punk-, a rockzene, melyet a
televízió, a rádió közvetít egy
hatalmas információözön közepette — Magyarország egy
nagyon picike ponttá válhat,
ha nincs fogódzó. Márpédig
az utóbbi évek politikája háttérbe szorította
a
legfőbb
támpontot, a nemzeti érzést, a
jó értelemben vett magyarságtudatot. így viszont, ha a fiatal nemzedék ebbe a világkultúrának tűnő áramlatba épül
be, bizony nem foglalkozik
azzal, hogy ezen túlmenően
valahova, egy nemzetközösségbe tartozik.
S. L. — Ez úgy is felfogható, mint egy természetes fejlődési folyamat, mert hál onnan
is közelíthetjük a problémát,
hogy az emberi nem azonossága az elsődleges.
— Most mégis a „sajátosságra", az egyedire helyezném
a hangsúlyt. A nemzeti jellegzetességek vizsgálata „sikamlós", ingoványos terület. Mi
lehet a kiindulópontja a „magyar lélek ", a magyar mentalitás meghatározásának ?
B. I. — Bizony van egy
„nemzeti tudattalan" is. Megfigyelhető, hogy pl. az öngyilkosság jelensége nem respektálja az országhatárokat.
A
bácskai részen pl. ugyanolyan
jellemző az önpusztítás, mint
az országos statisztikát vezető
Csongrád megyében, holott
Jugoszlávia más területén
nem jellemző ez a jelenség. A
diaszpóra
magyarságban,
nyugaton, teljesen más környezetben is többen vállalják
az öngyilkosságot, mint az ottani népességcsoportok közül
bármelyikben. Ez a tény valami belső reakciómódra, egyfajta megoldó képletre utal,
melyet
csupán
genetikai
okokkal nem magyarázhatunk. A magyar mentalitásra
jellemző, hogy hajlamos az
agresszió befelé
fordítására,
ami pl. a latin-amerikai országokban ellenkező irányú. Ott
kifelé fordul az agresszió: pl.
szerelmi kudarc esetén az
egyén nem magát öli meg, hanem a csábitót vagy volt kedvesét. Ez a problémamegoldó
képlet a vérmérséklet különbözőségére is utal, de inkább
szociális tanulás
következménye. Ugyanúgy, mint az önpusztító alkoholizmus, hisz
nálunk az elfogadott minta:
ha valaki megszületik, isznak,
ha meghal, akkor szintén.
F. A.-né — Jellemző az információknak egy olyan típusú feldolgozása, melyben a negatívumok dominálnak. Hogy
ez miben gyökerezik? Talán
összefüggésben van azzal,
hogy a magyarságot a közelmúltban is igen sokféle trauma
érte, mely az egyén számára
olyan krizishelyzetekkel járt
együtt, melyeket nem tudott
megoldani, feldolgozni magában. Olyan konkrétumokra
gondolok, mint hogy az 50-es
években pl. bűn volt, ha valakinek rokona élt külföldön,
pedig az önépitkezésnek egy
természetes formája, hogy az
embernek kapcsolatai legyenek. Az is bűnnek számított,
ha valakinek tulajdona volt,
pedig meglehet, megdolgozott
azért a kis „vagyonkáért", tehát a társadalomnak értékelnie, nem pedig meghurcolnia
kellett volna az ilyen személyt.
Vagy: volt egynéhány olyan
betegünk, akik akkor követték
el az öngyilkosságot, amikor
bekényszerítették őket a közösbe, azaz társadalmi jelenséggel volt kapcsolatos, nem
pedig intrapszíchés gyökerei
voltak a krízishelyzet választott feloldási módjának.
T. L. — Megjegyzem, Csoóri Sándor és utána többen beszéltek arról, hogy az I. világ-

háborút megjárt katonák, miután hazatértek, kibeszélték a
nemzedékeknek .élményeiket.
A II. világháborúból visszatért katona ellenben olyan
furcsa helyzetbe' került, hogy
ottani ellenségeit itthon egészen más minőségben kellett
üdvözölnie. Ebből aztán egy
elfojtási komplexum alakult
ki: azt is le kellett tagadnia,
ha katona volt, de azt is, ha
nem. Tehát igazándiból nem
lehetett jót cselekedni. Vagy
egy közelebbi példa: egy a
húsz évvel ezelőtt elítélt
„meggymagos ember", akit
egy országgal tanítottak meg
gyűlölni, elmarasztalni, mára
pozitív,
„vállalkozó
szellemű" figurává vált. Ebbe nálunk erősebb idegzetűek is belezavarodtak volna. Itt vannak a lélekgyógyászok, s igazolják: pácienseket gyárt számukra a történelem.
— A
nemzeti-nemzetiségi
kérdés, a nemzettudat
korunk
kulcskérdése vagy csak középeurópai jelenség ?
S. L. — Mondjuk, egy angliai egyetemi lap szerkesztőségének biztosan nem jutna eszébe, hogy a nemzeti identitásról
szervezzen beszélgetést. Az
identitástudat természetesen internacionalista
tudományos
kérdés. Viszont a kelet-európai
fejlődés
sajátos
velejárója,
hogy a nemzettudat kérdésével
szükséges, manapság divatos
foglalkozni.
— A magyar
nemzettudat
fejlődésének milyen főbb állomásai voltak?
Másképp:
mit sorolnak a feldolgozásra
váró nemzeti problémák közé?
S. L. — A Trianonnal súlyosbított ellenforradalmi Magyarországon például volt a
nacionalizmus, volt a nemzeti
kérdést lebecsülő munkásmozgalom, közben a manipuláció legszélsőségesebb formája, a fasizmus is megjelent.
Ezzel szemben az emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat ápoló népfrontpolitika kezdett kibontakozni, melyet azonban megtépázott a
népies-urbánus ellentét. Azaz
a jó irányú kibontakozást belső "zavarok „fűszerezték". A
népfrontpolitika megtorpant,
így nem alakulhatott ki a
progresszió jegyében egy egészséges nemzeti azonosságtudat.
Az 50-es években sem valamiféle nemzetköziség alapján, direkt módon tagadták a nemzetit. Az „új Magyarország"
megszületéséhez
tartozik
ugyanakkor a németellenes él, a
nemzeti felszabadítás túlhangsúlyozása. Egyébként nem hiszem, hogy a nemzettudatot
döntően befolyásoló, zavaró
feltáratlan területek volnának a
történelemtudományban.
R. E. — Számomra kettős
gond létezik. Az egyik az
ideológiai: milyen szemlélettel
vannak feldolgozva a történelmi tények. Közép-európai
sajátosság a másik gondom:
szűken vett történelemtudományi kérdések feldolgozása
lehetetlen,
mert
politikai
szempontok alapján hozott
levéltári döntések miatt bizonyos korszakok forrásaihoz a
kutató nem férhet
hozzá;
vagy kiadványok (pl. Sólyom
Ildikónak édesapjáról. Sólyom
altábornagyról
irt
visszaemlékezése és monodrámája) politikai okok miatt
nem láthatnak napvilágot.
F. A.-né — Vannak részmegoldások is. Feltárják ugyan
a történelmi kérdést, de részigazságokat tartalmazó, vagy
nem eléggé reális interpretáció
születik, aminek következtében
gyanússá válhat az is, ami alapos, autentikus forrásokra támaszkodó történelmi munka.

T. L. — Azért én a szegedi,
tavaszi szocializmuskonferenciára mégiscsak utalnék, mert
világosan megmutatta azt,
hogy nemcsak a régmúltat illetően vannak
bizonytalanságok, hanem elsősorban közelmúltunkban
sok a
.Jehér
folt". A „történelem ¿¡mazsolázása", annak meghatározása, hogy mit vállalunk és
mit nem törtéhelmünkből; mi
szocialista hagyomány, mi
nem az, jelen van ma is. Az
István, a király rockopera sikere számomra azt is jelzi,
hogy sokféle István-képünk
volt és van. Az elmúlt négy
évtized pedig, amire a ma
épül, tele van olyan „aknamezőkkel" - , melyek „tiltott, veszélyes területet" jelentenek.
(Ezek közül az egyikről, az
1945 utáni politikai perekről
az Élet és Irodalomban vita
folyik.) Tehát, ha egy jó szándékú fiatal, szocializált ember
azt keresi, mivel azonosulhat,
mégiscsak szüksége van egy
olyan szocializmusképre, ami
nem a dogmák szintjén fogalmazódik meg, hanem az eddig
épített útból következő, és
vállalható. Jelenleg azonban
— attól tartok — a gyermekeink számára is elfogadható
szocializmusképpel
nem rendelkezünk. Tehát föltáratlan
közelmúltunk jelenünk bizonytalanságának egyik oka.
S. L. — Én azt mondom:
ha a szűkebb környezettel
vannak gondok, akkor hatalmasodik el a nemzettudatprobléma is. Ezért ne a feltáratlansággal magyarázzuk az
utóbbi 40 évben és a szocializmusképben
rejlő
problémákat, zavarokat. Ez ugyanis direkt politikai kérdés, nem a
történetírás problémája.
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— Önök szerint milyen a
nemzettudat
mai
állapota?
Felhasználható-e
a nemzeti
azonosságtudat
mentén képezhető közmegegyezés a szocializmus
társadalmi
programjának, a mi „új" reformelképzeléseinknek
megvalósításában?
R. É. — A mai magyar
nemzettudat tragikus és katasztrofális állapotban van. A
magyar nép a szétszórtság állapotában van, különböző országokban él, részben politikai, részben más okok miatt
nem létezik egységes magyar
nemzet.
S. L. — A
nemzettudat
szinte annyi, ahány
ember
van. Ezt a kényes kérdést sem
politikai, sem pedagógiai eszközökkel külön megoldani
nem lehet. Az értelmiségből
„sugárzó" magatartásnak viszont jelentős szerepe lehet. A
történelem jó irányú tendenciái nagyon tudatos erőfeszítéssel, politikai eszközökkel
ösztönözhetők, s ebben része
lehet a nemzeti érzés felhasználásának is.
T. L. — Úgy emlékszem,
Bibó Istvánnál olvastam a 30as évek, a népiesek gondolatát, hogy a nemzet: vállalkozás, egy közös erőfeszítés. Tehát annak arányában érezzük
jól magunkat ebben a hazában, amilyen arányban azonosulni tudunk azokkal a feladatokkal, melyeket az ország
vezetése meghirdet, s amiket
mi a köznapok során tapasztalunk. Nemzettudatunk
mai
képe majdhogynem a pusztulás képét idézi. Pedig Cs. Szabó Lászlót idézve: egy kis
népnek az első számú kötelessége, hogy
megmaradjon.
Alapvető,
hogy
rendelkezzünk hittel és bizalommal önmagunk jövője iránt.
SZEGEDI EGYETEM
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a jövőnkről

„Csak a jövőnk biztos, a múltunk mindig bizonytalan" — mondta urunk, a professzor, de gyanítom, ő is idézte valakitől.
Gondolom,
a politikusok mélyen egyetértenek a mondai első felével — hiszen mindig minden politika saját biztos sikerét, egyedül üdvözítő voltát hqngozlalja —, de nem hiszem, hogy valaha is kimondanák a második
részt. A politikusok általában a történelem
megválloztathatatlanságáról beszélnek, s rendszerint maguk változtatják meg a történtek értelmezését.
A történelem ugyanis több, mini a lények, az események. A törté'
nelem mindezek felfogása, értékelése. Ha tetszik, így lehet elkülöníteni: történelem az, amit már fel lehet fogni, értékelni lehet. Tudni talán
sohasem lehel.
A múlt átértékelésének legelterjedtebb formája a nagy elődök
átértékelése. Egyeseket újra (vissza)idézünk,
másokai
lehordunk,
megint másokat felemelünk. És aztán a jövőről kezdünk el beszélni,
hiszen ahhoz, hogy előre valamit is lássunk, ebből tiszta szemmel hátrafelé kell pillantani. Persze a jövőnkről érdemlegeset mondani nehéz.
Működnek jövőkutatók (régen jósnőknek hívták őket), de semmi biztosítékunk arra, hogy érvényes-e, amit mondanak. Meri a jövőre következtetni nem lehet. Csak álmodozni róla, latolgatni — 5 ettől azért
többet is: készülni rá.
Ebben azonban a múltnak nem példának kell lennie, csupán tanulságnak.
—ok ta-

Főiskolai

ianszékvezetők

A gyakorló iskolák
igazgatói
Ha egy sorozat egyezer elkezdődik, bizonyosak csak abban lehetünk,
hogy előbb-utóbb úgyis vége szakad. Ennek értelmében a Juhász Gyuláról elnevezett tanárképző főiskola tanszékvezetőit bemutató sorozatunkat itt és
most berekesztjük. Egy kerek esztendő leforgása alatt, novembertől novemberig Moholi Károly, Hézső Ferenc, Békési Imre, Pordány József, Dózsa József, Müller József, Nagy Pál, Kocsondiné Békési Márta, Lengyel Z.solt,
Szendrei János és Klein Sándor tanszékvezetői munkásságát ismerhették meg
az olvasók. Mivel pedig a főiskola tanszékei s gyakorló iskolái egymás nélkül
el sem képzelhetők, magától értetődő, hogy e sorozatot az I. és II. számú
gyakorló általános iskolák igazgatóival: Buda Viktóriával és Veszprémi
Lászlóval folytatott beszélgetés zárja.

Első kérdésünk kis híján „parttalan" válaszlehetőséget biztosít: milyen eredménnyel működnek
együtt
a főiskolai tanszékek és gyakorló iskolák?
— Biztosíthatom: igen jó eredménnyel — válaszol
Veszprémi
László. — Némi túlzással azt is
mondhatnám: az igazgatónak csak
annyi a munkája, hogy ne akadályozza a tanítást... Sok nevelőnk
tanít a főiskolán, s a szaktudással
párosult elengedhetetlen személyes
kapcsolatok meghozzák a maguk
eredményeit. Tankönyvek, nívós
szakcikkek szerzői is vannak nevelőgárdánkban, ami egyértelműen a
módszertani, pedagógiai hozzáértés
magas fokát jelzi.
— Önök szerint mi a tanszékek
erőssége: a szaktudományi
vagy a
metodikai oldal?
— Úgy tapasztaljuk — mondja
Bunda Viktória —, hogy a gyakorló
tanításukat végző hallgatók az egyes
tárgyak tényanyagának minél pontosabb átadására törekednek, tehát
erős a szaktudományi irányultságuk.
Később aztán az átadás mikéntjére
és hogyanjára is nagyobb gondot
fordítanak, azaz igyekeznek tudatos
pedagógussá válni.
Veszprémi László: — Nyilván
nemcsak én tartom fontosnak a különböző módszertani eljárások ismeretét. Egy ú j fogalom megtanításának megvannak a maga szabályai.
Ezek a szabályok nem öncélúak; ha
eltérünk tőlük, nem alkalmazzuk
megfelelően őket, akkor az eredmény elmarad. Hiába tudja valaki a
főnévi igenév genezisét, ha magát a
főnévi igenevet sem képes megtanítani. Szintén egészen más dolog tanítani tudni, mint a tanításról előadást

tartani. Ez utóbbi tény időnkénti feszültségeket is eredményez, mert
szakvezetőink a gyakorlatban néha
jobban tudják: mit, miért és hogyan, mint a tanszéki tantárgypedagógusok. Nagyon jónak, sőt követendőnek tartom a harmincas évek
modelljét, amelyben elmélet és gyakorlat nem képezett.két különálló
egységet; úgy tűnik, gróf Klebelsbergnek egyben-másban igaza volt.
— Imént szóba került a szakvezetés. Tulajdonképpen
mi alapján és
hogyan lesz valakiből gyakorló iskolai szakvezető
tanár? Mely részintézmény szakembereinek
véleménye a fajsúlyosabb e kérdésben: a
gyakorló iskoláé vagy a tanszékeké?
Bunda Viktória: — A szakvezetés
mint olyan, megpályázható. Szükségeltetik hozzá a sokéves gyakorlat,
ami már eleve föltételez bizonyos rátermettséget. Személyesen is meggyőződünk a pályázó alkalmasságáról, hiszen fontos tudni, mennyire
„nyitott" a gyerekek felé, s ezzel
együtt mennyire képes a munkát irányítani. Lehet, az idén némileg már
változott a helyzet, de a tavalyi gyakorlat például az volt, hogy az illető
tanszék metodikusának és a gyakorló iskola igazgatósága egy tagjának
közös véleménye alapján lett szakvezető a pályázó kolléga vagy kartársnő. Ezt megelőzően azonban kikértük a városi szaktanácsadó véleményét is.
— Az I. gyakorló iskola és a tanszékek együttműködésének
eredményét
már ismerjük. Önöknél, a II. gyakorlóban mi a helyzet ezen a téren?
— Olyan még nem fordult elő,
hogy szükség esetén ne segítettük
volna egymást.
FARKAS CSABA

Konferencia —
Erdély történetéről
Az Erdély története című háromkötetes összefoglaló monográfiáról október 9—10-én Debrecenben rendeztek tudományos konferenciát. Ki gondolta volna, még akár öt évvel ezelőtt is, hogy a magyar történetírás eljuthat odáig, hogy — mint most Debrecenben — tizenhat
neves képviselője Erdély különböző korszakainak történetéről együtt,
egy helyen, két napig egyfolytában tárgyalhat, vitatkozhat? Hiszen néhány éve még kísértett (például a szegedi egyetem bölcsészkarán) a
„nacionalizmus elleni" boszorkányüldözés, amely nem más, mint a
proletár internacionalizmus rákosista, torz értelmezése, amely nacionalistának nevezi a mindenütt élő magyarság sorsa és története iránti
jogos érdeklődést, még akkor is, ha ez tudományos jellegű. Ilyenféle
fölszólalás most is volt Debrecenben, mégis, mint ahogy az Erdély története című monográfia, úgy a róla rendezett konferencia is áttörést
jelent a mai magyarországi történetírásban.
Mielőtt leírnánk néhány fontos tanulságot, az alábbiakban ismertetjük a legjelentősebb hozzászólásokat. Bevezetőjében Rácz István
professzor joggal állapította meg, hogy a nagy monográfia szerzői a
„kompromisszumos megoldásokat" többnyire kikerülték, viszont tisztességesen vitatkoztak a más szemléletet valló román kollégákkal.
A magyar történetírás nem élhet az „öncsonkító szemlélettel", egészséges nemzeti önbecsülésre van szükségünk. Az első szekció Erdély
történetéi a 16. századig tekintette át. Balla Lajos Dácia „rómaiságáról" beszélt, s Ion Rusu román régész álláspontját ismertette a dáciai
helynevekről, majd megállapította, hogy Dácia kiürítése után latinul
tudó népesség nem maradt a tartományban. Fodor István megállapította, hogy a régészeti leleteket másképpen értékelik Magyarországon
és Romániában, ezért a monográfia szerzőinek meg kellett tisztítaniok
a tényeket a különféle ideológiáktól, s ez sikerült. A második szekció:
Erdély története a 16—18. században. Benda Kálmán úgy vélte, hogy
ez az időszak „az egyik legneuralgikusabb pontja a magyar—román
történészvitának". Megítélése szerint — s ezzel nagyon is egyet kell értenünk — Erdély mentette át a magyar művelődést, s erről részletesebben kellett volna írniok a szerzőknek, a román álláspontot is ismertetve. Egyes szerkesztési hiányosságokra is fölhívta a figyelmet. Végül
egy döntő kérdésről szólt: van-e utánpótlás az erdélyi történelem megírására a fiatal történészek körében? Barcza József református teológiai kutató professzor hiányolta a magyarországi történészektől, irodalmároktól a peregrináció-kutatást, egyben több kitűnő erdélyi magyar történészt említett — Tonk /., Szabó M. — akik komoly eredményeket értek el. Megállapította, hogy a kötetben nem kapott megfelelő
hangsúlyt a vallási tolerancia bemutatása. A harmadik szekcióban —
Erdély története a 18—19. században — Wellmann Imrétől és Takács
Pétertől gazdaság- és társadalomtörténeti előadást hallhatott a közönség, Szabad György és Barta János pedig kitűnő politikatörténeti hozzászólásban beszélt a felvilágosult abszolutizmus erdélyi vonatkozásairól és az Erdély-unió kérdéseiről. A negyedik szekcióban — Erdély
története az első világháború után — L. Nagy Zsuzsa a két világháború közötti polgári progresszió erdélyi és magyarországi kapcsolatairól
szólt. Fülöp Mihálynak a Sebestyén-misszióról, s ennek kapcsán a második világháború utáni magyar—román határról tartott előadásában
fontos, a nagyközönség előtt mindenképpen új adatokat hozott a
Groza-kormány, illetve a szovjet, amerikai és francia álláspontról a
határkérdésben. Megállapította, hogy egyedül a Szovjetunió támogatta a trianoni határ visszaállítását, a nyugati hatalmak „bűntudattal ellenezték". Bizonyító erővel mutatta be a magyar külpolitika kényszerpályáját 1945—1946-ban.
A konferencia végén, a vitában Gunda Béla professzor a
magyar—román néprajzi hagyományok összefüggéseiről beszélt. Egy
középiskolai tanárnő a két háború közötti és az 1945 utáni romániai
magyar iskolarendszer változásairól hozott sok új adatot, amelyeket
valahol publikálni kellene. Egy hozzászóló udvariasan visszautasította
Pach Zsigmond Pál akadémikus azon szavait, melyek szerint az Erdély
1918—19-ben című disszertáció nacionalista, soviniszta és irredenta
hangvételű.
Köpeczi Béla főszerkesztő, miniszter zárszavában hangsúlyozta:
az Erdély története tárgyilagos leírása a múlt eseményeinek, széles körű forrásbázisra támaszkodva készült el, s nélkülözi a vitának azt a
formáját, amivel egyes helyeken fogadták. Bejelentette a monográfia
3., majd negyedik, átdolgozott kiadását. A politikus kijelentette, hogy
történelmi kérdésekben vitatkozunk, ám Magyarország nem törekedik
területi revízióra. Fontos az a megállapítása, hogy nem lehet lezártnak
tekinteni a nemzetiségi kérdés tudományos vizsgálatát. Több részletkérdésről szólva, a miniszter kiemelte, hogy például az 1945 utáni időszakról még a fő folyamatok ábrázolása is nehéz volt az adatok hiánya
miatt. Befejezésül a magyar nemzeti tudat megerősítéséről szólt, s kiemelte, hogy ebben a történészeknek nagy a felelőssége.
A fentiekhez hozzá kell fűznünk, hogy az Erdély története elérte a
célját: sok új tudományos kérdés merült föl, amelyet a szerzők fölhasználhatnak, valamint az ülésszak az egész magyarság figyelmét Erdély története és jelene felé fordította. Fontosnak tartanák többen, ha
az erdélyi magyar történészek is megjelenhetnének az ilyen tudományos konferenciákon. Egy másik javaslat: folytatni kellene az Erdély
történetét tárgyaló konferenciákat, akár 2-3 évenként, más-más magyar városban megrendezve, hiszen tudományos dolgozatok folyamatosan készülnek, a lakosság igényli ezt, mi gátolhatja hát a folytatást?
RAFFAY ERNŐ

Hírek

A Szegedi Orvostudományi
Egyetem KISZ-klubjában
november 26án 16 órakor dr. Maurer Mária adjunktus az Egészségmegőrzésről tart
előadást. Ezt követően Császárné
Benke Mária a jóga titkairól beszél,
majd ételkülönlegességeit mutatja
be. Az érdeklődők meg is kóstolhatják a specialitásokat.

(

A JATE-klub koncertsorozata keretében november 17-én a nyugatberlini kamarazenekar adott barokk
zenei hangversenyt. A következő

koncertre december 8-án este 9 órakor kerül sor a JA TE központi épü, leiének aulájában. Ezen Luigi Caselli olasz zongoraművész lép fel.

Vincze László: Csendélet

A másik
Végh-per
ítéletet hirdettek az örstereicher
Emil kontra Végh Antal perben, a
bíróság az írót rágalmazás vétségében elmarasztalta, és 42 ezer Ft pénzbüntetéssel sújtotta. Ha nem fizetne,
140 napra elzárják. Nem tudom, az
ügy ezzel /ezárult-e, hiszen Végh az
ítélethirdetés közben kirohant, s a
jogászok szerint ezt fellebbezésnek
kell értelmezni.
A dolog ismeretes, de azért nézzük
át még egyszer a sztorit. Végh Antal
író, aki könyveiben lankadatlanul
pletykálja országgá (-világgá?) hallomásait a magyar foci csínytevéseiről,
interjút adott egy hollafid újságírónak. A beszélgetés megjelent (másnap!) a lapban, benne a szenzációs
leleplezés: a magyar—holland 0:l-es
VB selejtezőt eladtuk, 5-6 magyar játékost pénzelt le ellenfelünk — mégpedig Örstereicher Emil közvetítésével. A Spanyolországban élő menedzser úgy gondolta, ez már több, mint
pletyka — ez bizony rágalom! Becsületének helyreállítása érdekében
pert indított. Nos, ez a per zajlott le
a minap. A bizonyítás archimedesi
pontja az volt, elhangzott-e a fenti
mondat Végh Antal szájából? Ilyenformán a koronatanú a (csak alapfokú nyelvvizsgával rendelkező) tolmács (?), Mikes Zsoltné volt. A vád
képviselője azt hangoztatta, hogy az
asszony végül is igennel felelt, a vádlott védője rámutatott, hogy a fordító vallomása ellentmondásos, s ezért
nem mérvadó. A bíróság az írót bűnösnek találta, többek között azért,
mert a tárgyalás során „nem egy
esetben a bíróság előtt is hangoztatta, örstereicher fizette ki a játékosokat a bundáért."
Eddig a mese. Az azonban már
vastag magyar valóság, hogy a vádaskodás és a bizonyítási eljárás egy
mellékes körülmény körül forgott.
Senki sem azt firtatta, hogy a mecscset tényleg eladták-e a hollandoknak, hanem azon huzakodtak, hogy
mondta-e ezt egy magyar író egy holland újságíró előtt. Pedig a döntő
(ha itt nem is perdöntő), sőt az
egyetlen értelmes kérdés az volna! A
birói szék elé kellere idézni a magyar
válogatott játékosait (az összeállítás
ismeretes), a szövetségi kapitányt
(akkor még volt) a magyar meg a
holland vezetőket, és kinyomozni:
volt szőrméskabát vagy se. A mostani per azon a — teljességgel bizonyítatlan — föltételezésen alapszik,
hogy se, vagy ha mégis örstereicher
Emilnek semmi köze hozzá. (Ellenkező esetben ugye nem rágalmazásról, hanem tömegtájékoztatásról van
szó.) A magyar és a holland focit féltő menedzsert sem az sérti, hogy
esetleg megvették a meccset, csak az,
hogy — állítólag — ő adta el. Persze
ahhoz, a másik perhez
bizonyítékok
is kellenének, nem volna elegendő a
bátorság (?) Meg aztán az is lehet,
hogy sokaknak kényelmetlen precedenst teremtene. A magyar futballvilág, helyesebben futballország ügyeinek ilyen gyökeres, és törvényes keretű vizsgálatával talán túl magas
székek kerülnének süppedős talajra
(a stabilizáció érdekeit se szolgálná),
így hát marad a magyar megoldás,
buzgón engedjük felszínre a mellékes problémákat, s gondosan tömjük el az igazán fontosakat. Maradnak a 42 ezres, 140 napos, a filléres
felelősségek.
Marad a kelet-európai szokásrendszer.
/
—okta—
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