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Csökkenő költségvetés
Egyetemi tanácsülés
Harmadik rendes ülését tartotta
január 28-án a JATE Egyetemi Tanácsa. Az ülés napirendjén három fő
kérdéscsoport szerepelt: az egyetemi
bérgazdálkodási szabályzatának módosítása, beszámoló az 1987-es költségvetésről, és az 1988. évi költségvetés vitája.
A bérgazdálkodási módosítási tervezetben vitát kavart a javaslat 9.
pontja, mely szerint „A gazdálkodó
egységek felsorolásából a kollégiumok
a Gazdasági Igazgatósággal kerülnek
egy csoportba." Fónyi Tamás hallgató és Kocsondi András nevelési
rektorhelyettes egybehangzóan hangsúlyozta, hogy ez a kollégiumok önállóságát veszélyezteti. Csákány Béla rektor indoklásában arra hivatkozott,
hogy a kollégiumok alapvetően fizikai
és adminisztratív dolgozókat foglalkoztatnak, ezért célszerű őket a Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe venni.
Kocsondi András szerint „a kollégiumi
dolgozók a kollégiumot nem egyszerűen takarítónők összességeként értelmezik, hanem nevelési egységként."
Ennek érdekében a pont törlését javasolta. amit a hallgatói képviselők
támogattak. A kérdésben nem sikerüli
közös álláspontot kialakítani, ezért a
Tanács — Kristó Gyula javaslatára —
a 9. pontot kiemelte a tervezetből, és

ebben további egyeztetést kért az
egyetem vezetőitől. Ezek után a Bérgazdálkodási Szabályzat módosításait az elfogadta. Fontos új elem a
szabályzatban, hogy „az egyetemi
bérgazdálkodással kapcsolatos minden kérdésben a szakszervezetnek
egyetértési joga van." A szabályzatban felsorolt önálló egységek továbbra
is önálló bérgazdálkodást folytatnak;
fennmarad a múlt év egy másik fontos
változása a bértömeg-gazdálkodás
is.
Ez azt jelenti, hogy az önálló egységeknek nem a foglalkoztatható dolgozók
számát, hanem a felhasználható bér
mennyiségét szabják meg.
Csupán az egyetem tavalyi gazdálkodásáról szóló beszámolót és az
idei költségvetési tervezetét Szabó
Dezső gazdasági főigazgató terjesztette a Tanács elé. A múlt év legnagyobb „beruházása" a Délép-szálló
megvétele és kollégiummá alakítása
volt. Ez a munka az idén folytatódik,
újabb emeleteket vesz birtokba az
egyetem. (Kocsondi András bejelentette, hogy a MM hozzájárult a névfelvételhez, ezért az intézmény immár
hivatalosan is: Károlyi Mihály Kollégium.) Az idén elkezdődik az Irinyi
kollégium épülettömbjének a teljes
felújítása. Az első ütemben a Gödör
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étterem, a fölötte levő konyhák és a
hármas, az a 'la carte menza újul meg.
A főigazgató elmondta, hogy az egyetem költségvetése reálértékben jelentősen csökkenni fog. új pénzforrásokra
nemigen számithatunk. „Valamennyi
ágazatban csökkentik az állami támogatások összegét, ami intézményünknél 7,721 millió Ft támogatás elvonásával jár." A magas infláción túl az
általános forgalmi adó bevezetése is
jelentősen növelte az árakat. Az Egyetemi Tanács a tavalyi gazdálkodást
jónak, az idei tervet reálisnak Ítélte és
elfogadta.
Ezt követően a rektor javaslatot
tett az egyetemi főtitkár személyére:
Tóth Károlyt (43 éves) ajánlotta, aki
jelenleg a jogi kar Államjogi Tanszékének adjunktusa. A Tanács a javaslatot elfogadta.
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Az ülés bejelentésekkel ért véget,
XXVI. évfolyam 2. szám
1988. február 23.
Ára: 2,30 Ft
amelyek közül a legérdekesebb, hogy
Csákány Béla rektort fogadta Köpeczi
Béla művelődési miniszter. A tárca ^ Q 8 8
2 9'
vezetője szorgalmazta, hogy az egyetem állítson emléket történetének jeles
Utazni szép, utazni jó, utazni szeretünk. így nem kis érdeklődés fogadta a
pillanatairól, egykori híres diákjairól.
A miniszter helyesli, hogy az egyetem január l-jével módosult szabályokat. A világútlevél bevezetéséről, az emelkedő
alapítását ábrázoló dombormű vissza- árakról, a valutakeret felhasználási lehetőségeiről mindannyian hallottunk, de
talán nem árt pontosítani fogalmakat, összegezni ismereteinket. Az új útlevél
kerüljön helyére, az Aradi vértanúk
a Föld minden országába érvényes, és 90 napra jogosítja fel tulajdonosát a külterén levő épület falára.
földön tartózkodásra; 500 Ft illeték és a megfelelő adatlap beadása után egy
hónap alatt készül el. Sürgős esetben ún. sürgősségi díjat kell fizetni, mely 300 Ft.
Fontos tudnivaló, hogy a még 1988 előtt kiadott útlevelek lejártuk napjáig érvényesek, csak adatváltozás esetén kell azt kicserélni. Szegeden különösen sokakat
érint, hogy a kishatárforgalomban résztvevőknek 100 Ft illeték ellenében 1 évig
érvényes ablakot ütnek útlevelükbe.
A magyar határ minden egyes átlépésekor 3000 Ft értékű valutát kötelezően
ki kell váltani. Ide kapcsolódik a szolgálati útlevél kérdése. Mivel január l-jével
megszűnt az egyéni szolgálati célú betétlap, ezentúl csak a pontos úticél, és a
saját ügyrendje módosítását és természetesen az 1988-as költségvetés küldő intézmény elrendelő papírjának felmutatása mentesít a kötelező pénzkiváltás alól.
tervét.
A témánál maradva, ötféle módon rendelkezhet ma valaki a valutával. A legAz előadó szerint a jelenlegi politikai helyzetben a KISZ célja: nép- egyszerűbb: 2 ezer Ft értékben mindenki tarthat magánál. Ismert fogalom a vafrontpolitika más ifjúsági mozgalmak- lutakeret, mely 3 évenként 19 ezer Ft átváltására ad lehetőséget az állampolkal. (Ez a gondolat az egész három- gárnak. Ezt természetesen nem kötelező egy ősszegben felhasználni, de ebben
napos tanácskozás központi problé- az esetben ún. valutakönyvecskcbcn tüntetik föl, ki mennyit vett már ki keretémája volt.) A legutóbbi parlamenti
ből. A fentiek mellett létezik még a devizaszámla, az ún. BC számla (csak utazás
választásokon a fiatalok száma felére
céljára
használható föl), és az új utazási számla, melyre március 31-ig rakhatják
csökkent a képviseletben. Ennek fő
oka, hogy a KISZ nem állíthatott be tulajdonosaik otthon őrzött dc\izájukat.
Valutával kapcsolatos két kisebb információnk is. Az egyik: a Franciaországba
jelölteket. 1975-ben 100 vezetőből
25 volt fiatal (35 év alatti) — ma 10.
mindössze 3 ezer Ft értékű devizával utazóknak a francia határon igazolniuk kell,
Ennek értelmében a KISZ KB ifjúsághol fognak megszállni. A másik Romániával kapcsolatos, ahonnan a leit tilos
politikai programot szeretne elfogadkihozni, így az esetleg mégis kikerülő pénzösszeget a magyar hivatalok nem válttatni a kormánnyal. Folytatódnak a
ják vissza forintra.
KISZ konzultációi az országos szerAz áremelkedések közül a legmagasabb egyes repülőjegyek árának növekedése.
vekkel, a kormány vezetői után
A bevezetett repülőtéK illeték és repülési pótdíj következtében a szocialista
1988-ban a SZOT és a Népfront vezeországokba tartó gépekre szóló jegyek ára 100%-kal emelkedett. Ez azonban
tőivel tanácskoznak.
csak
a közvetlenül a MALÉV-irodákban rendelt jegyeknél van így. Ha a rendelés
A tanácskozás második napján
dr. Medgyessy Péter miniszterelnök- utazási irodánál történik, a pótdíj csak 25%-os, komplex utazásnál pedig csak
15%-os áremelkedést jelent.
helyettes tartott tájékoztatót időszerű
bel- és gazdaságpolitikai kérdésekről.
Végül az ismert és kevésbé ismert diákigazolványokról, kedvezményekről.
A szekcióüléseken a rétegprogram
A legtöbbek által használt NDSZ-igazolványokról (62 Ft) nem kell különösebvégrehajtásának helyzetét, az ifjúsági
bet mondani. Az ISTC-igazolvány (150 Ft), a főleg nyugaton igen borsos árú
parlamentekre vonatkozó felkészülést,
múzeumi belépőjegyekhez nyújt kedvezményt. Az ÍJH-igazolvány (125 Ft) ifjúés a felsőoktatási kormányprogram
sági ház hálózatba bekapcsolódott országokban segít olcsó szálláshoz. 4 Ft-os
tervezetét vitatták meg.
speciális levelezőlapok elküldése után, az adott országból visszaigazolják, van-e
szállás. Az NDSZ-hez hasonlóan az utazás költségeihez nyújt segítséget az
INTERTRAIN (10900 Ft) és az EUROTRAIN (200 Ff) igazolvány is. Továbbra is él csoportok számára a 10%-os repülési kedvezmény, és az ún. 1T utaknál (kultúrával, sporttal kapcsolatos utak, így a közművelódésügyi bizottságoknak lehet ajánlani) a 45%-os kedvezmény.
Talán már ennyiből kiderült: utazás előtt feltétlenül érdemes felkeresni valamelyik utazási irodát. Nemcsak a néha bonyolultnak tűnő utazási feltételek
Az ÁISH és a KISZ KB Kultumegismerése végett, hanem azért is, hátha van mód az amúgy igencsak összerális Osztálya minden megyében —
ment (vagy kinőtt?) takarónkat valamiképpen megnyújtani!
1 millió 300 ezer Ft átutalásával —
Információink egyébként a szegedi Express Ifjúsági Utazási Iroda vezetőjétől,
ifjúsági letéti számlát hozott létre.
dr. Lénárd Bélától származnak, aki készséggel tájékoztatta olvasóinkat a tudniAz összeg szétosztását, a pályávalókról.
, - .
zatok kiírását az erre a célra meg(goz)
alakult kuratóriumra bízta. Céljuk:

Irány a világ!

Népfrontpolitika más ifjúsági mozgalmakkal
Az EFO Egyetemi és Főiskolai
Osztályt jelent, s a KISZ KB szervezete. Január 27. és 29. között Salgótarjánban gyűltek össze az „efó-sok",
azaz a felsőoktatási intézmények
KISZ-titkárai, politikai munkatársai,
valamint a nagy egyetemi lapok képviselői. A háromnapos programban
társadalmunk jelenlegi gondjairól, az
ifjúság problémájáról ejtett szót, előadások és szekcióülések formájában.
Az első nap fő referátumát Nagy
Imre, a KISZ KB titkára tartotta,
Hogyan politizáljunk 1988-ban? címmel. (Ugyancsak ő állította össze azt
a káté-formájú füzetet, amelynek címe:
Milyen szocializmust építünk?, s melyet a tanácskozás résztvevői bár meg-

vitattak, csak percekre kaptak kézhez.)
Nagy Imre ismertette, milyen témákat
fog tárgyalni 1988-ban az MSZMP és
a KISZ Központi Bizottsága, valamint az Országgyűlés. A párt vezető
testülete foglalkozik többek között
a párt vezető szerepének értelmezésével, a politikai intézményrendszer korszerűsítésével, az 1985-ös választások
apasztalataival, s a választási törtvény további módosításával. Megvitatja a KB az alkotmány reformmal
kapcsolatos kérdéseket is. Az Országgyűlés az év folyamán beszámolót
hallgat meg az Elnöki Tanács, az
ÁBMH, az MNB, az Adóhivatal és a
KNEB munkájáról. Napirendre tűzi
az ipari szerkezetváltás programját,
a társulási, és az egyesületi törvény és

Doktoravatás
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem tanácsa február
6-án a Szegedi Nemzeti Színházban
tartotta gyógyszerészdoktor- és gyógyszerészavató ünnepi ülését. Selmeczi
Béla tanszékvezető egyetemi tanár.

a gyógyszerész kar dékánja tizenegy
gyógyszerészt fogadott doktorrá és
97
gyógyszerészhallgatót
avatott
gyógyszerésszé. Az ünnepi tanácsülésen Minker Emil tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes elnökölt.

Megjelent a Diáktudós
1987 decemberében Diáktudós címen megjelent az Országos Tudományos Diákköri Tanács folyóiratának
első száma. A 36 oldal terjedelmű A/5
méretű
folyóirat
beköszöntőjét
dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke írta.
Bevezetőjében hangsúlyozza, hogy a
Diáktudóst azzal a kívánsággal juttatják el az ország összes felsőoktatási
intézményének hallgatóihoz és oktatóihoz, hogy abból ötleteket meríthessenek egymástól, kicserélhessék
építő tapasztalataikat a diákköri munkával kapcsolatban. A szerkesztőség
várja a mozgalommal kapcsolatos
észrevételeket, melyekre az időszakosan megjelenő lapban válaszolni fognak.
A folyóirat tájékoztatja olvasóit,
hogy az új oktatási törvény szellemében újjáalakult Országos Tudományos
Diákköri Tanács 1987 júniusában
tartotta első tanácsülését. Ezen találkozhattak egymással elsőként a testület új tagjai; a szakmai bizottságok
tanár és diák képviselői, az MSZMP
KB, a KISZ KB, a TMB, az Országos
Ösztöndíj Bizottság, az MTA, az
Á1SH és más országos hatáskörű szervek és minisztériumok munkatársai.
A folyóirat első száma interjút kö-

zöl Kemény Sándorral, az MSZMP
KB Tudományos Kutatási és Kulturális Osztálya munkatársával. E beszélgetésből csupán egy témakört
emelek ki. Arra a kérdésére, hogy véleménye szerint, mit nyújthat az
OTDT az országnak, azt válaszolta,
hogy „nem az O T D T csinálja a diákköröket a felsőoktatásban, de sokat
tehet ösztönzéssel, elismeréssel, a feltételek biztosításával. Ez nagy probléma, hiszen évek óta veszélyben van
egy oktatónemzedék, amely nehezen
tudja magát fölépíteni szakmailag,
mert a megélhetésével küzd."
Szól a folyóirat többek között a
felsőfokú oktatási intézményekben
folyó T D K konzulensi tevékenységről, melyet az „egyetemi munka legmagasabb fokának" nevez.
Végül a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen folyó hallgatói „csoportok munkájáról olvashatunk, mely — mint írja a lap — gyakorló terep az igényes szakmai tudás
megszerzésének, a nyitott, innovatív
személyiség kialakulásának —, az
értelmiségivé válásnak. Ennek szervezett keretei, eszköz- és feltételrendszerei egyre gazdagodnak."
dr. Abonyiné, dr. Palotás Jolán

Pályázati
felhívás

I. A fiatalok közösségi kezdeményezéseinek támogatása —
önszerveződő
közösségek
(egyesületek, szabadidős társaságok) létrejötte, a meglevők
erősítése.
II. A közösségi videózás elterjesztése, videótársaságok alakulásának ösztönzése.
III. A Videotéka-hálózat kialakítása.
Az első két témakörben a határidő folyamatos, a harmadik témakör pályázati határideje: 1988.
március 1.
A pályázat feltételeiről érdeklődni lehet a Csongrád Megyei
Tanács Ifjúsági és Sportosztályán
Zeleiné Horváth Sáránál, és a
KISZ Csongrád Megyei Bizottságán, Rdcz Erzsébetnél. Az összes
beérkező pályázatot a következő
címre várjuk: Ifjúsági letéti számla
kuratóriuma 6701 Szeged, PF.:
715.

Ifjúsági parlament
Alaposan megkésett a híradás,
hiszen a Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola Ifjúsági Parlamentje még a
múlt év december 10-én zajlott le. Ezt
részben a lap vizsgaidőszaki „szünete"
okozta, részben pedig az, hogy mind
a mai napig nem készült el a részletes
jegyzőkönyv.
Á hallgatók felvetették, hogy képviseletüket valamilyen országos szervezet lássa el. Hangoztatták, hogy
szükség van a gyakorlati képzés,
a hospitálások rendjének felülvizsgálatára is. Az Intézkedési Terv kéri.

hogy az óraáthelyezéseket csak be
kelljen jelenteni a Tanulmányi Osztályon, ha a hallgatók és a tanárok
megegyeztek az időpontban és találtak
termet. (Ehhez a kéréshez azóta a
Főigazgatóság hozzájárult.) Felvetődött az is. hogy „tömbösiteni" kellene
a gyakorlati képzés részeit, egyszerre
elvégezni a tanítási és úttörővezetői
gyakorlatot. A hallgatók kérték, hogy
az előadások látogatása ne legyen
kötelező, hiszen a vizsgán úgyis mindent számon kérnek. Ebben a kérdésben még nincs döntés.

A nyertesek
A JATE Kalmár László Kibernetikai
Laboratóriuma 1987 márciusában Videoton TV Computer számitógépes
játékprogramok keszitesere pályázatot hirdetett.
A pályázat eredménye. I—II. díj 1

Tóth László—Solti
Csaba (III. évf.
progr. hallgatók): „Kaland az űrben"
es Solti Csaba—Bősze Krisztina (III.
evf. prog. hallgatók): „Kiaknázatlan
lehetőségek". III. dij: Felföldi Zohán
(gimnáziumi
tanuló):
„Torpedó".

Szellemi műhelyek

Felhívás és válasz

A Dokumentációs Tár
Egy éve rendszeresen — idén februártól saját helyiségben — működik a Dokumentációs Tár. ez az
új tipusú és Szegeden egyedi
intézmény, melynek helyzetéről
szeretnénk rövid képet adni a következő interjúban. A dokumentátor Bellavics István 27 éves, 1987ben végzett a JATE történelem—
Kelet-Európa
speciális
képzés
szakán. Tőle érdeklődöm; mi is
a Dokumentációs Tár tulajdonképpen, hogyan és milyen céllal
szerveződött?
— A Tár, hivatalos nevén a
JATE
Marxizmus—Leninizmus
Központi Tanszékcsoport Dokumentációs és Információs Bázisa
(DIB), megszervezése Géczt József.
a JATE Tudományos Szocializmus tanszékének adjunktusa nevéhez fűződik. A gyűjtemény létrehozását a politikaelméleti tárgyak
oktatásának az az alapvető gyengéje indokolta, hogy lehetetlen
egyes témák kritikai feldolgozása,
mivel Szegeden hiányoznak az
ehhez szükséges művek, a szakirodalom. Csak egy példát mondok;
Eduárd Berstein nevét „leírták",
holott szemináriumon egyáltalán
nem kötelező a primér irodalom.
Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy a Tár létrejötte szorosan
kötődik a 80-as évek szellemi oldódásához.
— Hogyan tud a DIB az oktatás
groteszk helyzetén enyhíteni? Milyen jellegű anyagok kerülnek a
„polcra"?
— A Tár gyűjtőkörébe olyan
kiadványok tartoznak, melyek tárgyukat tekintve Kelet- és Középkelet-Európa új- és legújabb kori
történetét, a létező szocializmust,
különösen
a Szovjetunió
és
Magyarország jelenkorát érintik.
Olyan anyagok kerülnek ide, melyek Magyarországon nem jelennek
meg a nyilvános sajtóforgalomban. Elsősorban tudományos munkák kéziratai, tudományos intézetek kiadványai, nyugat-európai
magyar emigráns irodalom, külföldi szerzők műveinek kéziratos
fordításai, memoárok válnak hozzáférhetővé. A katalógusban jelenleg 2100 beleltározott anyag van,
ami kb. 1200 művet jelent, ugyanis
sok anyagból két példányunk van.
Erre lehetőséget ad a „beszerzés
módszere", hiszen az állomány
95%-a fénymásolat.
— Gondolom. így a bővítés és
a Tár fenntartása is komoly anyagi
hátteret igényel. Ki finanszírozza
az intézmény működését?
— Elöljáróban le kell szögeznem; a DIB nem részesedik az
egyetem költségvetéséből, ami azt
jelenti, hogy bár rektori engedélylyel működik, mégsem integrálódik minden vonatkozásban az
egyetemi struktúrába. A Tárnak
tehát nincs stabil anyagi bázisa.
Az egyetem alkalmi támogatása
és az elnyert pályázatok mellett
a legfontosabb hozzájárulás az
MTA Soros Alapítvány által kétszer is megítélt jelentós összeg,
amely az év végéig teljesen fedezi
a költségeket. Ettől eltekintve a
Tár jövője anyagi oldalról nem
biztosított, ami jelenleg a legfőbb
probléma. Azonban nekem az a

véleményem, hogy ez természetes,
hiszen a DIB új típusú intézmény,
amelyre korábban nem volt precedens Én abban bízok, hogy ha
egyszer valóban anyagi kérdésen
fog múlni a gyűjtemény jövője,
az egyetem segíteni fog. Remélem,
hogy az intézmény léte — színvonala és tevékenysége miatt —
megkérdőjelezhetetlen lesz. Én legalábbis úgy szeretnék dolgozni,
hogy az legyen.
— Kik látogathatják és
kik látogatják a DlB-et?

főleg

— A JATE dolgozói és hallgatói iratkozhatnak be. Eddig, egy
év alatt, ezt a lehetőséget mintegy
ISO-en használták ki. Annak ellenére, hogy a Tár az oktatói munkát is segíteni szándékozik meglepően kevés tanár látogat ide,
a Lektorátus IV. emeletére. Pedig
a jelenlegi politikai változásoknak
leggyorsabban a tudományegyetemek anyagán kellene megmutatkozniuk, és ehhez Szegeden a legtöbb segítséget a DIB nyújthat.
A hallgatók közül viszont sokan
jönnek hétről hétre és rendszeresen
olvasnak.
— Hadd tegyek fel egy meszszebbre vezető, de jellegénél fogva
személyesebb kérdést. Segít-e Neked az AETAS szerkesztésében az.
hogy itt vagy dokumentátor?
— A DIB számomra lehetőséget ad a társadalomtudományokkal foglalkozó diákok megismerésére, ötletszerzésre, egy-egy szerző
megnyerésére. Itt szeretném elmondani, hogy a dokumentátori
funkció nemcsak könyvtári feladatotjelent. A Tár sokszor klubként működik, az ide látogatók
gyakran lehetnek tanúi szakmai
vitáknak, beszélgetéseknek is. Tavaly ősszel például itt szerveződött
meg a Társadalomtudományi Kör.
— Szeretném megkérdezni, hogy
te hogyan látod a 80-as évek szellemi változásainak és a DIB-nek a
viszonyát?
— Legfontosabb
jelentőségét
abban látom, hogy legalábbis a
JATE-n, lassan megtöri a ,,hozzáférhető" és a
..nemhozzáférhető"
anyagok közötti mágikus határt.
Ha az utóbbi kategóriába tartozó
könyvek közkinccsé válnak, akkor
az olvasók nem az említett helyzet
miatt akarják megismerni ezeket,
hanem valóban a bennük levő információk értéke miatt. Egy éves
tapasztalat alapján állíthatom,
hogy a „bestseller-olvasókat" lassan felváltják a speciális témák
iránt érdeklődők. Ez a tendencia
arra mutat, hogy a DIB segíti az
elmélyült kritikai gondolkodást.
Ugyanakkor a Tár helyzetét, éppen
a fenti okok miatt, abszurdnak
érzem. Hiszen sokkal „egészségesebb" lenne, ha ezek az anyagok
technikai és nem politikai okok
miatt_ lennének hozzáférhetetlenek. Ügy is lehetne mondani, hogy
minél kevesebb művet kell beszereznie, annál jobban érzi magát a
dokumentátor.

Pályázni lehet a számítástudomány
és számítástechnika területén elért elméleti eredményről, vagy a számítástudomány és számítástechnika magas
szintű, elméleti jelentőségű alkalmazásáról írott dolgozattal, illetőleg szakfolyóiratban megjelent, vagy közlésre
elfogadott cikk(ekk)e).
Pályázhatnak a hazai egyetemeken
dolgozó, a pályázat évében (1988)
5 évnél nem régebbi diplomával rendelkező, 32. életévüket még be nem
töltött oktatók és kutatók továbbá
az egyetemek V. éves hallgatói.
A beérkezett pályázatokat a József
Attila Tudományegyetem rektora ál[I
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Jelenlegi beszélgetésünknek két apropója van. Az egyik ok, hogy az
egymást váltó hallgatói generációk
mindig sérelmezik a marxista tárgyak
oktatásának rendszerét. Idén, az új
félév elején a bölcsészhallgatók felhívást tettek közzé és aláírásokat kérnek
ez ügyben a BTKfaliújságán. A hallgatók kifogásolják hogy a heti óraszám
több félévben is meghaladja a 34 órás
maximumot. A diákok úgy vélik,
hogy radikális tantervi reformra nincs
lehetőség, így az ideológiai tárgyak
óraszámának jelentős mértékű csökkentésében látják a megoldást, ezért
tárgyalásokat kezdeményeznek az illetékes vezetőkkel. A probléma azonban, szerintünk, nem csak az óraszámokban gyökerezik. Manapság a
létező szocializmusban felvetődő új
ideológiai kérdésekre elemző válaszok
szükségeltetnek, ám ezekkel adós ma
még a tudomány. A hallgatók az új
kérdésekre a társadalmi viszonyokban tükröződő ellentmondásokra tudományos és hiteles magyarázatot
várnak, de úgy tűnik, nem mindig
kapnak. Ez a másik oka beszélgetésünknek.
Vajon az oktatás felelős-e
azért,
hogy a hallgatók ideológiai képzettsége és érettsége olyan, amilyennek
azt tapasztaljuk? A marxista oktatás
vétkes-e abban, hogy nincs pontos és
objektív válasz bizonyos
ideológiai
kérdésekre, melyekkel egyébként naponta szembesülünk? Valóban Marx
elmélete és tanai alkotják-e e tárgyak
oktatásának alappilléreit? — kérdeztük J. Nagy Lászlót, a JATE Tudományos Szocializmus Tanszéke vezetőjét.
— Úgy vélem, a marxizmus oktatás nem felelősebb a hallgatók ideológiai nézeteinek formálásában, mint
a többi tárgy. Ennek több öka van.
Az első, hogy az általunk végzett
ideológiai nevelés csepp a tengerben,
hiszen a társadalmi viszonyok naponta alakítják a közgondolkodást és
napjainkban a társadalom egésze áll
néha magyarázatok nélkül bizonyos
tisztázatlan ideológiai kérdésekkel
szemben. Másrészt, marxisták oktatnak egyetemünk minden karán, ők is
képviselői a marxista ideológiának,
s minthogy oktatás mellett nevelés is
folyik a szakmai órákon, az ideológia
kérdései itt is elkerülhetetlenek. A magam részéről úgy gondolom, ha egy
hallgató, úgy távozik az egyetemről,
hogy a marxista ideológiát ismeri és
használható disciplínának tartja, ez
már eredmény.

Pató Attila

tal felkért, tudományos minősítéssel
rendelkező egyetemi dolgozókból álló
3 tagú bizottság bírálja el.
A díjnyertesek részére oklevél és
évi 9 ezer forint pályadíj kerül kiosztásra. A pályázatot elbíráló bizottság
belátása szerint dönt abban a kérdésben, hogy a díjazásra rendelkezésre
álló összegből egy vagy több pályázó
részesüljön. Egy pályázó azonban 2
ezer forintnál kisebb összeggel nem
jutalmazható.
Megfelelő színvonalú pályamü(vek)
hiányában a bizottság az adott évben
rendelkezésre álló összeget, vagy annak egy részét a következő évre átviheti.
A pályadíjak átadására 1988 márciusában — Kalmár László születésnapja alkalmából kerül sor.
A beküldési határidő 1988. február
28. A pályaműveket kérjük 2 példányban a József Attila Tudományegyetem
Rek:ori Hivatala címére elkül ' - i
(6720 Szeged, Dugonics tér !

— Korszerű-e, korszerű tud-e lenni
a marxista oktatás jelenlegi állapotában?
— Nem korszerű, s ilyen feltételek
mellett nem is lehet az. Csak nagyon
röviden az oktatók szakmai továbbképzésének lehetőségeiről; a tanulmányutak illetékes helyen történő
elosztása így megy: a marxista oktató
utazzon Keletre, végtére is a keleti
blokk ezen ideológia forrása. Ennek
az álláspontnak a korlátoltságát,
gondolom, nem szükséges részletezni.
Az oktatás tárgyi feltételei is korlátozottak, sokkal többet kívánna az oktatás. Pl. rugalmas és friss szakirodalmat, gyors információkat és alapvetően szembenéző, és nem szemlesütő teoretikusokat. Épp ezért struktúraváltás kell a politikai intézményrendszerben és nem reform.
A marxista oktatás még ma is a
marxizmus Sztálin-féle hármas felosztáson alapul
1948—49—50-ben
lehet, hogy didaktikus oktatásra volt
szükség és elfogadható volt ez a fajta
dogmatikus felosztás, mára azonban
túlhaladott, s annyira elavult, hogy
gátolja a társadalmi kibontakozás
továbbvitelét és ezzel együtt a marxista
nevelést. Ma a hallgatói közvélemény
— minden látszat ellenére — van
annyira marxista, hogy ez a dogmatikus felosztás nem mond neki semmit és így nem is fogadja el azt.
— A létező szocializmus
sajátos
ellentmondásai, gondolom,
leginkább
a tudományos szocializmus
tantárgy
oktatásakor vetődnek fel...
— Kétségtelen. A tudományos szocializmus a legkomplexebb, de bizonyos értelemben hibrid tudomány is.
A létező szocializmus bizonytalansági
tényezői e tantárgy oktatásakor valóban napirenden szerepelnek.
Pillanatnyilag az a tendencia, hogy
kapjon politológiai vonulatot a tudományos szocializmus, ám ez véleményem szerint nem oldja meg a felmerülő problémákat. A politológia is
egy tudomány, meg a tudományos
szocializmus elmélete is egy külön
disciplína. Feltétlenül kiegészítik egymást, de nem helyettesíthetők egymással.
— Mi a véleménye a tudományos
szocializmus tantárgy helyett tervezett
„közélettan" elnevezésű új tantárgyról?
— A Művelődési
Minisztérium
megbízásából Kerekes György,
a
Társadalomtudományi Intézet főmunkatársa, az ELTE TTK Tudományos
Szocializmus Tanszékének oktatója
végzi a tantárgy korszerűsítését, illetve

Ki a jó titkárnő?

— Köszönöm a beszélgetést!

Pályázati felhívás
Kalmár László akadémikus (1905—
1976) özvegye alapítványt
létesített
a számítástudomány és számítástechnika területén dolgozó fiatalok munkásságának elismerése és ösztönzése céljából. Az alapítvány értelmében a következő pályázat kerül évenként meghirdetésre:

Beszélgetés a marxista tárgyak oktatásáról

A fenti címmel sorozatot tervezünk, melyben titkárnőket, a szakma
„jeleseit" faggattuk erről.
Első interjúalanyunk dr. Marosváry Vilmosné, nyugdíjas titkárnő, aki
ma is aktívan dolgozik, s megkapta
a JA TE aranygyűrűjét, melyet a több
mint 30 éves munkaviszonnyal rendelkezők kapnak.
— A JATE melyik tanszékén dolgozott?
— A Szervetlen és Analitikaikémiai tanszéken. Dr. Szabó Zoltán
akadémikus mellett voltam 20 évig
titkárnő. Nyugdíjba az Idegennyelvű
Lektorátusról mentem.
— Mi a különbség a mai és a múltban dolgozó titkárnők munkája között?
— Azt hiszem, semmi. Régen is,
ma is a szakmai tudás dominált a titkárnői munkában. Egyébként én a
saját kudarcaim árán tanultam meg
a szakma buktatóit.

— Naponta hány órát dolgozott?
Hogyan tudta beosztani az idejét?
— Általában 9-10 órát dolgoztam,
és régebben szabad szombat sem volt.
Gépeltem tudományos dolgozatokat,
tankönyvek, jegyzetek kéziratait és
előkészítettem a professzor külföldi
útjait. Mindennapos volt az egyetemi
élettel kapcsolatos adminisztráció, valamint az angol és a német nyelvű
levelezés. Az utóbbit önállóan végeztem, mivel felsőfokú német nyelvvizsgával rendelkezem. Ennyi minden
mellett néha a magánéletem háttérbe
szorult.
— Tapasztalattal a háta mögött mit
mondana, ki a jó titkárnő? "
— Úgy gondolom, igazán j ó titkárnő nincs, mert soha sem lehet önmagával elégedett az ember. A titkárnői
pálya rátermettséget, szakmai tudást,
precízséget igényel. Fontos a továbbképzés, valamilyen idegen nyelv ismerete is. Az egyetemi titkárnő speciális
területen látja el feladatát, ezért fontos az önállóság. Emellett sokoldalúnak intelligensnek kell lennie.
— Jelenleg hol dolgozik? Van idő
pihenésre?
— A SZOTE Biokémiai Intézetében 4 órás könyvtárosi teendőket
látok el. A munkám mellett így jóval
több időt tudok együtt tölteni az unokáimmal, mint annak idején a gyermekeimmel.
D. G.

ő a korrekció helyett ú j tantárgy,
a „közélettan" bevezetését javasolja
a fölsőiskolákban. Elképzelése érdekes, de szerintem ilyen formában nem
adható elő, és semmiképp sem több
mint a jól oktatott tudományos szocializmus. Az általa vázolt koncepció
lényege. — amennyire én tudom —
a marxizmus oktatás dogmatikus
múltjával való szembenézés, a tiszta
marxi közelítés, s a jelen korral
szembeni őszinteség.
JATE-es tapasztalatokra hivatkozva, azt mondhatom, az oktatást nálunk már jó ideje ezen szempontok
szabják meg: a szembenézés, a tény
tudatosítása,
hogy a
marxizmus—
leninizmus egységes, s hogy nincsenek
tabutémák.
— Szavaiból úgy tűnik, határozott
elképzelése van a marxista tárgyak
oktatásának
változtatásáról...
— Valóban. Az tény, hogy ma sem
Keleten, sem Nyugaton nem lehet elvagy megkerülni a marxizmushoz
való viszonyt. Ismerni kell. Nos,
ehhez a megismeréshez, az alapok
„tudásához", úgy gondolom, elég
lenne egy l-llli
éves stúdium. Itt
a marxizmus leglényegesebb pontjait,
kérdéseit tisztáznánk (forradalom elmélet — különböző szocializmusok),
de nem feltétlenül az első évfolyamon.
Mondjuk, II.—III. évben, heti 2 órában. A későbbiekben aztán — az
1982-es agit. prop. határozatnak megfelelően — a megmaradt óraszámokat
beépítenénk a szaktárgyakba. Például a bölcsészek Magyarország történetét, a történészek a munkásosztály történetét, a joghallgatók politológiát, a TTK-sok a tudományos
technikai forradalom elméletét, a társadalmi struktúrák alakulását hallgathatnák a későbbi évfolyamokon,
de nyelvoktatásra is fordíthatnánk a
megmaradó óraszámokat, így talán
többen beszélnének végzéskor legalább egy idegen nyelven, elfogadható
módon.
— Önhöz is eljuttatták a bölcsészhallgatók felhívásukat. Mi a véleménye
at abban szereplő javaslatokról?
— Az eddigiekből ki kellett hogy
tűnjön, magam is elkerülhetetlennek
Tátom a változtatásókat, de másképpen. Szerintem, a megoldás nem a
marxista tárgyak óraszámának csökkentésében van. hanem a tanterv egészének megváltoztatásában. Úgy gondolom, hogy a fent vázolt integrált
marxizmus oktatás kereteiben hatékonyabban lehetne oktatni és ismereteket befogadtatni.
(—f—a)

„Sivatag és tenger
között"

Ezzel a címmel rendezték meg az
Irodalmi Kávéház a Royálban sorozat
legutóbbi, február 8-i estjét, melyen
a szervezők és közreműködők Algériával, főleg a hosszan tartó függetlenségi
harcáról, és fejlett olajiparáról híres
észak-afrikai országgal igyekeztek
megismertetni az érdeklődőket. Az est
házigazdája Csernus Sándor adjunktus,
meghívott közreműködői pedig Mustafa Bitaiebbel, Algéria budapesti
nagykövete, Sabri Boukadoum. a nagykövetség kultúrattaséja, valamint J.
Nagy László, a JATE tanszékvezető
docense, a Mit kell tudni Algériáról
című könyv szerzője volt. A beszélgetés részeként bemutatták Peter Ustinov színész-rendező Algériáról készített dokumentumfilmjét is, amely
nemcsak az afrikai ország múltjáról,
de jelenéről, az előtte álló feladatokról
is értékes beszámolót nyújtott.

Nyilvános(kávé)ház
A Royal Irodalmi Kávéház március
21-én, 18 órától az ország legnagyobb
egyetemi lapjainak vezetőit, munkatársait látja vendégül. A találkozón
szó lesz a sajtónyilvánosság egyetemi
újságokat jellemző minőségéről, s bemutatkoznak az e lapok körül csoportosuló fiatal költők és írók is. Az estről
a Magyar Rádió felvételt készít. A Nyilvános(kávé)ház házigazdája, Domonkos
László újságíró „tartja kézben" a beszélgetést, melynek főszereplői az egyetemi lapok és a felelős szerkesztők: Teőke Gábor (Jövő mérnöke, BME), Halay Edit (Közgazdász, MKKTE), Nyakas Szilárd (Egyetemi Lapok, ELTE),
Gutái Katalin (Orvosegyetem, SOTE),
Grünwald Géza (Universitas, Pécs), Túri Gábor (Egyetemi Élet, Debrecen),
Dallos Zsuzsa (Egyetemünk, Veszprém),
valamint Gróf Róza (Szegedi Egyetem).

Reform és ideológia
Tézisekei bocsátott vitákra a: ideoló'
giai munkáról, a párt vezető szerepéről
az MSZMP
Politikai
Bizottsága.
Az elméleti kérdések tisztázására irányuló aktivitás élénkülése a párt megújulási törekvéseit igazolhatja. A
JATE Marxizmus—Leninizmus Központi Tanszékcsoport pártalapszervezete elméleti taggyűlésen az ideológiai munka időszerű kérdéseiről elhangzott gondolatokat, a felmerült
új szempontokat
összefoglaljuk.
Az eddigi ideológia a fennálló
rendszert oróbálta egyre elvontabb,
kiiirültebb kategóriákkal védeni —
mondta korreferátumában Simon Ferenc (Filozófiai Tanszék), majd folytatta: Az ideológia különböző ideáltípusai aszerint képződnek, hogy az
elmélet tud-e a gyakorlatban is realizálható közvetítőrendszert kiépíteni
jelen és jövő között. A marxista ideológia merevségére utal, hogy nem
tudott elméleti választ adni olyan súlyos kérdésekre, mint a tulajdonformák, az ellenzékiség, a politikai pluralizmus, vagy a nyilvánosság határai és tartalma. A hagyományos ideológiai paradigma alapján a marxista
ideológia nem képes „anyagi hatalomként" létezni. Pedig az ideológiának
a szocialista demokrácia minden területre kiterjedő és tényleges megvalósításának a tervezését kell nyújtania.
Másképpen fogalmazva: annak a
gyakorlatilag is megvalósítható társadalmi mozgásrendszernek (demokrácia) a feltételeit és lehetőségformáit
kell tudatosítani, amely a „gazdaság"
társadalma felé mutat. Az itt vázolt
paradigma felé való elmozdulást a tézisek csak részben tükrözik. A dokumentum sok helyen helyesen vázolja
fel a váltás stratégiáját, ám a legutóbbi
hónapok gyakorlata más irányba mutat, de a politikai rendszer (ezen belül
a pártélet) demokratizálására sincs
konkrét elképzelés. A politikának
elsőbbsége a gazdasággal szemben
csak a hatalmi kérdések tekintetében
van. A párt vezető szerepének ellentmondásossága nem derül ki a PB
téziseiből. Az „elmozdulás" irányába
mutatnak a nyilvánossággal kapcsolatos megjegyzések. A korreferáló szerint a közvetlen vitán alapuló személyes
dialógus viszonyát kell tömegkommunikációs alapviszonnyá tenni, azaz meg
kell engedni az ideológia és az információ fogyasztóinak, hogy a tömegkommunikációs eszközökön „visszaszóljanak".
Az ideológiai tézisek közgazdasági
vonatkozásairól Égető Emese (Politikai Gazdaságtan Tanszék) szólt vitaindítójában. Az előadó kijelentette:
a dokumentum nem ideológiai határozat, hanem egy politikai testület állásfoglalása az ideológiai munkára vonatkozóan. Ma egy ideológiai állásfoglalásnak feltétlenül választ kell adnia három alapvető kérdésre. Miért nem képes a szocializmus bizonyítani termelési
viszonyainak fölényét (a termelőerők
fejlődésének jobb segítését)? Mt az oka
annak, hogy a nemzetközi integráció
jobban működik a tőkés országok esetében. mint a KGST-ben (a termelés
társadalmasodását tekintve jobban
kellene, hogy a KGST-n belül működjön)? Mi az oka annak, hogy a marxi
elmélet használhatatlanná váll (miért
nincs elmélet, ha van megfelelő módszer)? Általában jellemző a párt gazdaságpolitikájára, hogy jelentős időbeli késéssel reagál különböző gazdasági változásokra. A dokumentum
felfogása is ezt tükrözi. Például a tézisek szövege most magasztalja a szövetkezeti tulajdont, amikor pedig
ellentmondásai látványosak. Vagy:

olyan megfogalmazások találhatók
a dokumentumban, melyek a legjobb
indulattal is poros panelnek tekinthetők. Például:
tervgazdaság,szocialista
illetve társadalmi tulajdon. Nem tudjuk ma megmondani, mit i$ jelentenek
ezek a kifejezések, nem tudunk választ
adni arra sem, hogy miért vált a tervszerűség és hatékonyság „is-is" gazdasági modellje „sem-sem" modellé.
Súlyos hiányosság, hogy a vagyonérdekeltség, a munkavállalói és tulajdonosi érdek problémáját fel sem vetik az irányelvek. Ellenben új elem
a verseny fogalmának szerepeltetése.
A tézisek stílusa arra is int, hogy a
dogmatizmus elleni harc szükségességének kimondása legalább annyira
fontos, mint az új eredmények megfogalmazása.
J. Nagy László (Tudományos Szocializmus Tanszék) azt hangsúlyozta,
hogy a nemzetközi politikai, társadalmi
környezetet
is vizsgálni
szükséges.
A kapitalizmus világát nem szabad
leszűkíteni a fejlett tőkés országokra
(a „centrumra"), mert így sematikus
képet alkotunk róla. A kapitalizmus
válsága nem biztos, hogy a konzervatív ideológiák újravirágzását szüli,
mert pl. Spanyolország, Görögország
„balra" nyitott, vagy Brazíliában is
demokratizálódás indult meg. A nemzetközi munkás (kommunista) mozgalom értékzavaraira példa, hogy szocialista országok háborúznak (Vietnam
—Kína);
Pol-Pot
Kambodzsáját
vagy a romániai társadalmat is szocialistának minősítettük. Ezek a megjegyzések igazolják: a szocializmus
meghatározásakor, leírásakor nem szabad csupán a hazai tapasztalatokra hagyatkozni. A nemzetközi kommunista
mozgalomban szükséges a vita (pl. az
eurokommunisták kritikáját ma már
valósnak fogadjuk mi is).
( Vörös László és Géczi József korreferátumát következő lapszámunkban
közöljük J
A hozzászólók közül Anderle Adám
(Középkori Egyetemes Történeti és
Latin-Amerika Története Tanszék)
hangsúlyozta: fogalomzavar van az
ideológia körül, szerinte az ideológia
cselekvésre orientáló jellegű. Válaszolni
kell arra a kérdésre is, hogy mi ma a
legdöntőbb láncszem. A hozzászóló
úgy vélte: a leggyengébb láncszem a
gazdaság, a legdöntőbb pedig a politikai felépítmény. Ebben a történelmi
szakaszban, melyet élünk a legfontosabb feladat: az intézményrendszer
átépítése, melyben a történettudomány segítségét kéne kérni. Saját
országunk megítéléshez tartozik: ha
a világgazdaságban elfoglalt helyzetünk romlik, milyen következmény
várható. Zuhanunk az ún. „harmadik
világba", mellyel párhuzamosan a
felzárkózási stratégia szerepe megnő.
Ennek megfelelően kell átgondolni
a politikai struktúrát. A pártról
differenciálatlan, sematikus képet vázol
a tézisek is. Át kell gondolni: az, hogy
az MSZMP vertikális típusú osztályközi párt, „néppárt", mit is jelent.
A dokumentumban az „ellenségkép"
túlságosan egysíkú, csupán az imperializmusra vonatkozik. Ez az egyik
irány. Az árnyaltabb negatív világkép
megrajzolása érdekében másik fronton, a dogmatizmus és konzervativizmus ellen is, a párton belül meg kell
vívnunk a magunk harcát. A pluralizmussal kapcsolatosan hangsúlyozta
a hozzászóló: a „szocialista demokrácia" mellett mondjunk „szocialista
politikai pluralizmust" is. A politikai
vezetés mindig csak annyit lép. amenynyit alulról kiszorítanak belőle. Ez állandó ritmuskésést jelent. Egyetértett
egy korábbi megjegyzéssel: a szocia-

lista országokról adott információink
hitelesebbek, reálisabbak kell, hogy
legyenek. Vastagh Pál (Állam- és Jogelméleti Tanszék) úgy vélte: az anyagban nem kap megfelelő hangsúlyt az
átmenetiség problémája, a párt társadalmi vezető szerepének sokoldalú
elemzése, valamint a humán értelmiségnek az ideológiai munkában játszott szerepe. Szigeti Lajos (II. sz.
Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)
megerősítette a Vörös László korreferátumában elhangzottakat: a múltban
a művészet tekintetében a pártálláspont kényszerült rendszeres önkorrekcióra. A folyamatosan bizonygatott állítást — Magyarországon nincs
cenzúra — nem igazolja az eltelt másfél évtized (a [régi] Mozgó Világ, a
[régi] Tiszatáj ügye példázza ezt).
Szalay István (Analízis Tanszék) szerint a „nagy vívmányok" utolsó morzsáit éljük, az utolsó pillanatban vagyunk, amikor valamit tennünk kell.
Az érdekek és az ideológia pluralizmusa a politikai egységet kizárja,
ezért a párt megújulásához az járulhatna hozzá, ha a nézetek szabadon
áramolhatnának.
Bodnár
László
(Nemzetközi Jogi Tanszék) a társadalom ideológiai állapotának alakításában az oktatás meghatározó szerepét
emelte ki. Katona Péter (Szociológiai
Tanszék) az ideológia „termelésének"
ellentmondásairól szólt. A problémák
részben az ideológia „termelésének"
külső, illetve belső infrastruktúrája
(azaz a politikai rendszer, illetve a
„termelők" közti viszony) állapotából
fakadnak. Egy politikai közösség sajátja az ideológia, melynek két funkciója van: egyrészt az integráció, másrészt, hogy harcosan megmérkőzzön
más nézetrendszerekkel. Gondot jelent
a mi „terepszínű társadalmunkban"
(Bihari), hogy ugyanazon ideológia
alatt különböző nézetek
jelentkeznek.
E területen a tisztánlátást nem biztos,
hogy segíti a ..tervgazdálkodás"
kötöttsége. A reformnak, a társadalmi
változások végigvitelének csak akkor
van esélye, ha a vita a társadalmi nyilvánosság előtt folyhat. Kissné Nóvák
Éva (Filozófiai Tanszék) célszerűnek
vélte a tézisek átdolgozását. Az eddigi
út tárgyszerű, történelmi elemzése,
a fogalmi tisztázatlanságok megszüntetése, az eddigi tudományos eredmények beépítése szükséges. Balázs Mihály (I. sz. Magyar Irodalomtörténeti
Tanszék) a tézisekből nem olvassa ki
azt az elszántságot, hogy nagy lépésre
készül a párt. Szerinte a dokumentum
alkalmatlan arra, hogy politikai aktivitást váltson ki a
közvéleményben.
A párt téziseit stílusában is radikálisabban kell megfogalmazni, ha mozgósításra törekszik, ha azt a szándékát
óhajtja kifejezni: újat akar belső életében is. Horuczi László (Filozófiai
Tanszék) a dokumentum egyetlen értékének azt tartotta, hogy megjelent.
mert így lehetővé tette egy differenciált
gondolkodási folyamat elindulását.
A legfőbb hiányosságnak az alternatívák' megfogalmazásának elmaradását
nevezte. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a tavaszi pártértekezletet nagy
várakozás előzi meg: szervezeti, strukturális és személyi változásokra számít
a tagság. Ha e területeken nem történik lényeges módosulás, a párttagság
bizalmát már nem lehet visszaszerezni.
Koncz János (a megyei pártbizottság
ideológiai titkára) az eddigi viták
tapasztalata alapján állította: a párttagság körében a kritikai oldal erősebb, mint az önkritika. Egyetértését
fejezte ki: az ezután zajló elméleti
viták nagyobb nyilvánosságára van
szükség.

Ú. I.

„A tudatosság
és a spontaneitás összhangja
hozhat sikert"
A tudományegyetem pártbizottsága
február 4-én Anderle Ádám titkár vezetésével ülésezett. A testület először
elfogadta a tanév második félévében
érvényes munkatervét. Ezt követően
meghatározta a JATE pártszervezetében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos tennivalókat, ugyanis az egyetemi pártbizottság 1985. február 1-től
élvezett városi jogú státusza megszűnt, azaz 1988. január 1-től ismét
az MSZMP Szeged Városi Bizottsága
hatáskörébe került. A testület megvitatta a KB téziseit a párt vezető szerepéről és a politikai
intézményrendszer
reformjáról. J. Nagy László és Micheller Magdolna (Marxizmus—Leninizmus Tanszékcsoport), valamint
Vastagh Pál (JTK) korreferátuma után
a pártbizottság tizenkét tagja mondott
véleményt a dokumentumról, fejtette
ki álláspontját a témáról.
Szinte minden hozzászóló bírálta a
tézisek pártzsargonos, sztereotip megfogalmazásokat és elavult, kiüresedett
panelokat használó stílusát. A dokumentum egyfajta skizofrén állapotot
tükröz. Olyan ez a szöveg — mondták,
mintha egy dogmatista sztálinista,
a polgári neoliberalizmus, illetve a
párton belüli radikális reformizmus
egy-egy képviselőjével összefogva írta
volna.
A pártról kritikus vélemények
hangzottak el. Lényegi kérdésnek
tartották a pártdemokrácia javítását.
Ennek alapvető feltételei: a szervezeten belüli nyilvánosság (azaz az apparátus ne „titokzatoskodjon" a tagság
előtt, a tagság ismerhesse meg a vezető
testületekben elhangzó álláspontokat,
a döntésik előtt ne pusztán hívatkuzásí alapként, hanem véleményalks.>tcként kezeljék); a demokratikus
centralizmus elvéből ezentúl ne a
centralizmus fölülről lefelé irányuló,
utasitásos rendszerét, hanem a demokráciának az alulról fölfelé ható kezdeményezőkészségét hagyják érvényesülni; a káderkiválasztást ne a személyes kapcsolatok, hanem a rátermettség befolyásolja; érvényesüljön a rotáció elve: párttisztséget (és választott
állami vezetői funkciót) csak egy va&y
kettő alkalommal 3 (vagy 5) éves ciklusban lehessen viselni, ezentúl határozzák meg, hány esztendős koráig
vállalhat valaki ilyen feladatot; a
kongresszusi küldött:ket és vezető
testületek tagjait az alsóbb szintű pártszervezetek közveti nül választhassák
meg, miközben érvényesül a többes
jelölés; radikálisan csökkentsék az
apparátusok létszámát. A felmerült
javaslatok sokasága és súlya is indokolja a megfogalmazott kívánságot:
a pártnak legyen új. korszerű szervezeti
szabályzata! Ezt a korszerűsítést azonban meg kéne előznie a párttal kapcsolatos dilemmák elméleti tisztázásának. Választ kell adni pl. a következő kérdésekre: az MSZMP munkásvagy osztályközi párt. vezető vagy
tömegpárt; összeegyeztethető-e a hatalmat gyakorló, illetve a mozgalmi jelleg, továbbá az állandóság és

a rotáció kívánalma; milyen a választott testületek és az elbürokratizálódott apparátus viszonya; a többség
mellett a kisebbségi vélemény megjelentetése milyen feltételek mellett
lehetséges, azaz, mi minősül valójában
frakciózásnak, mi nem az.
A politikai intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szólva elhangzott,
hogy ennek lehetőségét kizárja az
egyetlen párt vezető szerepe. A pártirányítás jelenlegi gyakorlata a rákfenéje a kialakult helyzetnek. A dokumentumban csak „önelhatározás",
„önszuggesszió" van, nem határozza
meg, hogy egypártrendszer esetén mi
lehet a hatalom kontrollja, az ellenőrzésnek nincsenek intézményes garanciái. Kontroll: a nyilvánosság és az,
hogy a testületek döntenek, s hogy
a társadalmi szervek hatékonyabban
működnek. Ez utóbbit a tézisek szűken
értelmezi: az egyesületek szerepével —
helytelenül — nem foglalkozik.
Az MSZMP-nek az említett intézményes garanciákhoz való meghatározatlan viszonya indokolja a több hozzászóló által is megfogalmazott kérdést: axióma-e az egy pártrendszer,
azaz lehet-e, tisztességes-e több párt
nélkül szocialista, fejlett társadalmat
építení? A politikai struktúra a létező
szocialista politikai pluralizmusnak
kellene, hogy megfeleljen. Ennek
kialakítása a tudatosság és a spontaneitás olyanféle összhangjával lehetséges,
mikor a párt néhány, a szocializmus
lényegéhez tartozó alapérték meghatározásával kitűzi a „politikai játékteret'', melyen belül a „népi fantázia"
főszereplésével lezajlik a politikai
küzdelem. Az, így szervezett „meccs"
hozhatná meg a politikai intézményrendszer szükségszerű történelmi léptékű átalakítását.
A vitatott dokumentum hiányosságai is aria az alapvető problémára
utalnak, hogy a politikai vezetés lépésés időzavarban van. (A helyzet súlyosságát történelmi analógiával, az
1953—56 és a jelen közötti párhuzammal érzékeltette a hozzászóló.) Erre
reagálva hangzott el a másik vélemény: túl sokra vállalkozik a dokumentum. Be kéne látni: régi történelmi
mulasztásokat nem lehet egycsapásra
„behozni". El kéne ismerni: az eszményi intézményrendszert nem tudjuk
fölvázolni, de nem is baj, hiszen hoszszabb időt szükséges arra szánnunk,
hogy végig vigyük az eltervezett változtatásokat.
Sokan aggodalmunknak adtak hangot: ma sincs biztosíték arra, hogy a
dokumentumban
megfogalmazott,
vagy a vitában támogatott j ó gondolatok, javaslatok valóra válnának.
Ezért döntött úgy a testület, hogy az
elhangzottakat állásfoglalásban rögzíti, majd eljuttatja a Központi Bizottsághoz. továbbá elhatározta a Politikai
Bizottság két. tézis :k a párt vezető
szerepéről társadalmunkban, a politikai intézményrendszer továbbfejlesztésről; illetve tézisek az ideológiai
munka időszerű kérdéseiről című
dokumentumát széles körben (az egyetemi hallgatókat is bevonva a párbeszédbe) megvitatja.
Ű. I.

Politikai szemantika
Nagy konjunkturaja van mostanság
a „változások
szükségességének"
Politikusok és laikusok, az utca és a
Ház emberei, bízvást mondhatjuk
mindenki felekezetre, pártállásra és
meggyőződésre való tekintet nélkül
így mondja. Az is általánosan hangoztatott tétel, hogy a gazdaságot nem
lehet megújítani, ha a politikai intézményrendszert változatlan hányjuk.
Legutóbb legfelső pártfórumunk is
emellett foglalt állást. Kerülgetem a
kását, de végül csak bele kell nyalr.om:
mit kell végül is csinálni evvel a fránya
intézményrendszerrel?
Nos, ebben a
kérdésben finom eltolódás Cgyelhető
meg «z országvezető szervek álláspontjában és az ezt tükröző sajtó-

közleményekben, az újságírói szóhasználatban.
A Nagy Magyar Reformer a politikai intézményrendszerrel kapcsolatban először a nagy lendületű „reform"
szót használta, mert hirtelen nem j u '
tott jobb az eszébe. Ez a kifejezés épp
csak kezdett terjengeni a köztudatban,
amikor a Reformerben apró kétségek
támadtak; felütötte hát az Értelmező
Szótirt, s ott azt találta: „a reform:
a fennálló rendet alapjaiban nem érintő
társadalmi, politikai, gazdasági változtatás, újítás." Ez nem nagyon tetszett
neki, hiszen félt a politikai újításoktól,
ráadásul a definíció azt mondja, hogy
a fennálló rendet csak alapjaiban nem
¿-inti a változás. Azonnal hivatta a
titkárnőjével az Alreformert, hogy a

reform szó káros mellékzöngéje miatt
nem jó, keressen egy alkalmasabbat.
Alreformer törte a fejét, es sűrű verejtékezés közepette meglelte a megoldást: korszerűsítés! Ez az! Rögtön kihallgatást is kért Reformertől és sugárzó arccal tette le elé 3 példányban
egyhetes munkája gyümölcsét, s a
részletes indoklást. Reformer a javaslatot 3 példányban elfogadta, és gratulált beosztottjának. Alreformer ezután visszaballagott a szobájába, tekintetét a falon függő nagyméretű
Lenin-képre függesztette, s mivel épp
nem volt más dolga, javaslatán kezdett
meditálni. Alreformer szivében szörnyű sejtelem támadt: hátha javaslata
túlságosan radikális? Egyenesen felforgató? Remegő térdekkel lapozta

föl a szótárt, s ott ezt találta: „korszerűsítés a kor
követelményeinek
megfelelővé, modernné tétel". Alreformer beleremegett ebbe a definícióba.
Méghogy modernné! Micsoda szélsőséges képzettársításokra ragadtathat
ez! S akkor nyúlt is a kagylóért, tárcsázta A1alreformert. s azonnal új szót
követelt tőle. Alalreformer akkurátus
ember volt, azonnal a szótárt kezdte
lapozgatni. Lassan haladt, de nem
kételkedett, hogy emberpróbáló munkáját siker koronázza. Már jóval túljutott a kötet felén, amikor rábukkant.
.,Továbbfejleszt: fejlettebbé tesz. tökéletesít valamit!" Erre van szükség!
A szó világosan tükrözi, hogy itt
korántsem egy elavult vagy rosszul
működő dologról van szó. Minden

oké, csak pár apró korrekció kell.
így jutottunk el a jelenlegi megoldáshoz : „a politikai intézményrendszer
továbbfejlesztése" a cél. Kétségtelen,
hogy ez a változat jelentéstanilag
jóval árnyaltabb, pontosabb mint az
előző, hogy a „reform"-ról ne is beszéljünk. A szemantika valóságos
diadala e szó. Azt sem kell különösebben bizonygatni, hogy ez az árnyalat
mennyivel haloványabb, szinte víszszakozó. Mivel AI" reformerek (n ——)
léteznek, újabb és újabb finomítások
várhatóak. Hogy ezek után változás,
világosabban javulás várható-e, arra
vonatkozóan semmi jel nincs.

-okta-
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Kiss László
törmelék

Solymosi Bálint
A nők kertjében

csókban összekoccan négy éles
fehér fogsor látszik

(Fejezet a „Mi a partizán?"-ból)
„Jó reggelt, hölgyem!" Ismételte meg a rendőr, mert a 'hölgy' nem
figyelt föl rá.
„Áh, kedves!" Válaszolta hangtalanul a ,Mona
XÁsti-formátumú
asszony l'eszclyezettségében is csak bájosan, nyugodt felsőbbséggel ülve
az írásra, étkezésre és mosdásra egyaránt használt konyhaasztalon, karba
tett kézzel, a fátyolán átderengő rafináltan bárgyú és rendkívül (szemérmesen? vagy rejtetten-öngyötróen? gyönyörűségesen?) buja mosolyával
a narancsosan lágy ajkain...
„Hallgasd meg panaszom!" Váltott a hanghordozásán az egyébként
illemtudó, .gavalléros' férfi; most durva ripacs volt. ha van ilven. És miért
ne lehetne? Kérdhetik. Hadd ne fejtsem ki.
Az asszony, mint ki megfeledkezett valamiről, de nem annyira fontos
dologról, vidáman fölugrott és elhúzta a függönyt és kinézett az ablakon
(azaz nézett oda. hisz semmit nem is láthatott), talán azért, hogy félelmét
leplezze. A huzat meglobogtatta, megcibálta a függönyt kezében...
„Szeretem ilyenkor, — mondta önfeledten szinte — még az álomkép
angelusánál Kusztogyijev volgai képeinek, sajnos, csak, — toldotta meg
elnéző kézmozdulattal — a reprodukcióit nézegetni; a kék háttérből
kiemelkedő csodás templomokat és harangtornyokat, kolostorokat...
Aztán, mintha csak most térne észhez:
„Az ajtó! A kurva anyádta
összerezzent a kisfiú, és sírt. Sírt. „Ne
sírj", gondolta szomorúan Che. Merő könnyek vagyunk? Hát nem lesz
vége soha? Kérdezhetik. Válaszoljak?
„Ezt meg fogod bánni!" Kiáltotta a rendőr.
„Na lépj!" Esdekelt megvetöleg a hölgy és elővillantotta zöld árnyalatú,
kecses bokáit a sötét káprázatban. „Én csak akkor léphetek, ha legalább egy gyufaszál lángja megvilágítja körülményeink." Mondta a férfi
újfent bizalommal.
Az ajtót kivágta a keresztszél. Az ajtó mögött, a ridegen kék félhomályból előtűnt egy négyzetes, fekete tér, melyben foszforeszkáló, elragadtatott tömeg forgott lassan a saját tengelye körül. Az asszony izgalmában
a szájába kapott egy darab húst; tépelődött: merre tart az ország. Miféle
asszony és miféle ország? Kérdezhetnék. (Para li tikus, vagy pszisz. Válaszolhatnám.) De nézzük. Lisa visszaöklendezte a húst és gyufát gyújtott.
A rendőr fegyvere, után kapott.
Szakadt, bűzös gönceibe csavartan akkor Maximillian Tybahl kapitány
lépett elő, hogy a vendégeket ő maga is köszöntse néhány végeláthatatlan,
udvariaskodó mondat kíséretében, amelyekbe, természetesen, belekevert
pár szitkot is a kedvencei közül.
„Elhamarkodott lépés volt." Mondta később hangsúlytalan a férfinek
az asszony. A rendőr azon nyomban lehiggadt. Arcvonásai, igaz, megnyúltak kissé, de ki is simultak, s ettől amolyan kislányosnak látszott.
Egyszerre úgy tűnt (és úgy is volt talán), hogy szürke uniformisa levedlik
róla és a helyét 'elfoglalja' egy fekete perziáner kabát meg egy élénk vörös
pantalló, és a nyakában pedig hasonló színű szalag. Erősen kiálló, szögletes pofacsontjától mindig nagyon komolynak lehetett volna vélni, ha
a szeme sarkában nem rejtőzik valami konfekciószerűen vicces, áhítatos
nevetés...
Maximillian Tybahl kapitánynak tágra nyíltak a szemei.
Maximillian Tybahlnak (Hogy megszerettem ezt a tetves nevet!) tágra
nyílt szemei az öregemberes éberség .nemtörődöttségében' fénylettek;
bennszülött módra, meggörnyedt háttal guggolt a földpadlón, sovány
volt és szürkéssárga, derékig meztelen (alulról), mint egy borz; szeme
italtól könnyes és merev; nézte ezt a SERENDŐR-SESELLŐT. Micsodát? Kérdezhetik. „Mi van?", gondolta a kapitány elmélázva és a szívére
csapott hadonászva. Orrabukott. Válaszolhatnám későn. S ezután fölordított:
„Hova tűnt?" Ki? Mi? Kérdezhetnék. És tényleg. Mintha egyszerre
Mona Lisára is, meg a mellenyéröl leesett jc 'vényre is értette volna. Ah,
értem. Mondhatnák bátran. Ugyanis a mellenyen — ami egy .pamut lélek:..
melegítő volt gombolatlan pizsamakabátja alatt — hordott egy, a felismerhetetlenségig kopott, hajlott tüjű jelvényt. Valami miatt nagyon
büszke volt rá. „Csak ne kelljen messzire másznom, — morfondírozott —
az ember már oly korán csüggedést érez ebben a korban."
..Hallgasd meg szappanom!" Mondta csendben a kisfiú Chehez fordulva, és azzal ki is csomagolta ezt a furcsa nevű, fortélyos ügyességi
játékot. Ennek persze az lett a vége, hogy mindketten frissen mosdottan,
üdén férfiasan kacarásztak a sarokban. Akkor Che, már újra pizsamájában, hasravágódott a malaysiai zenélő buborékokkal, és Tybahl lábikrájába harapott.
„Maradj nyugton, öreg!" Suttogta. „ímhol kerekedem..."
„robukékoba." Válaszolta nyugodtan az öreg.
„Mit? Hogyan?" Kapta föl fejét dacosan a rendőr.
„Csóka fogta rubeóla! Hát egy nő kell a barátunknak! Nem érti?..."
Méltatlankodott a kapitány.
„Az ilyen kérdésekben nem támaszkodhatunk az emberi értelemre,
vagy a te érveidre, öreg. Csak a tekintély szavát fogadhatjuk el. Az meg
én vagyok. Nem? De."
„Itt van egy lány, pl." Folytatta rezzenéstelen arccal a biztos, és egy
kazettát helyezett a vídeomagnetofonba finom, nőies kézmozdulatokkal,
majd hozzáfűzte: „Persze, nem tudtam volna ilyen biztosan megszerezni,
ha nem tetszenék neki eleve Che szakálla, orra, szeme. De most már maradjon csak Che a háttérben."
„Rendben." Válaszolta hanyagul Tybahl. Viszont a csábító balszerencse kényelmesebb alkalmat is kínálhatott volna a számunkra. Mindegy."
„Na nézze!..."
Megjelent a képernyőn Marilyn Monroe...
Megjelent, kopogtatás nélkül belépett a szobába Marilyn, mintha egy
divatmagazint ábrázoló őszi utcáról toppanna oda az ajtó elé; arcán
üdén változatos közöny, és .enyhe' mosoly piros ajkain; semmi megilletődöttség, illetve könnyed, fehér, isteni és rút. a testhezsimuló valószerűtlen... Reflektálni akarunk! Kiálthatnának föl. De nem engedem. Che hol
a képernyőt, hol a .valóságos' Marilynt nézte. Végül:
„Kár." Mondta vaktában és kicsit megszédülve önnön kiszámíthatatlanságától. „Úgy értem, milyen az idő, kint?..."
„Esik." Válaszolta megértőn Marilyn.
Che a rendőrhöz fordult, érdeklődött, hogy mi a helyzet a hipnózist
illetően.
Marilyn megpróbálta Chét lefogni, nagy igyekezettel jelezve, hogy egy
lánccal a lábához van kötve... „Jön az abroncs", gondolta Che. Már az
adás elején érezte, hogy az agykérge egy réz- vagy aranyabronccsal van
helyettesítve; utána jött az égetés... Aztán már nem bánta, akármi történik. Nemi kapcsolat állott fenn közöttük televízión keresztül. Volt hogy
ő bújt a nőbe, volt hogy fordítva. „Az angyalság", gondolta Che. Akkor
,az angyalság' már igen előrehaladott állapotban volt. Kezdett észheztérni. Ugy érezte, hogy női ruhát kellene öltenie újra.
„Ki agyalta ki ezt az új kínzást?" Kérdezte fájdalmasan.
„Az egyetemes fájdalom forrása az élet. Che, a gyötrő vágy az öt külső
és belső érzék örömei után, s a halál után is..." Mondta édesen mellébújva Marilyn.
„Igen, tudok erről." Vágott közbe Che. „Az ember váratlan egy eszme
rabja lesz, melyben a feloldást reméli; holott tegnap sütött még kicsit
a nap, ma már fölös nyugalom s irdatlan szomorúság borit be mindent,
mi ártatlan sóvárgás volt, kegyelem, vagy rémület és testesség..." Szemét
fölnyitotta, nyugtalanul tekintett balra, az ablak felé. Az alacsony,
szürke fellegek szép aprólékosan belepték a mező fáit, a fabarakkokat,
a folyópart fel-felcsillámló köveit.
(Folytatjuk)
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ha nevetsz felnyílik a szád véres
mint a kert ablakom alatt

»

Podmaniczky Szilárd
Alkonyi ádáz
Kedvesem, a viaszbombák alkonya
van már. Hihetetlenül szép az öböl,
amit felgyújtottál. Sosem mondtad,
hogy ennyi rakétát rejtegetsz a hangulatok mögött. Én meg a csillagszórót se mertem megmutatni,
amit éjszaka a derekamra kötöttem.
A gyufát pontosan merőlegesbe
vontam,
mikor rámszakadt a csönd. Aztán
már csak a petárdák pukkanását hallottam. Féltem, hogy leég a
paplanunk,
s ottmaradunk fölnemrobbant
helyekkel.

A vizek

enciklopédiája

Abban nincsen semmi különös ha
szivedben
vadul csobbanó pontyokat cipelsz.
Erről csak te tudsz, bár a buszon
egy krokodil szorosan melléd bújik.
Szeretnél mondani valamit, de a szokatlan csöndben csak a fákat érezed.
A szirtek bizonytalanul magasak.
A homályban két árva matróz,
valaki az arcukat karmolja.
Tested, mintha áttetsző akvárium,
a macskacápák hidegen szuszognak.
•.'•„»

- A folyóban semmi nesz, egy sellő
zokog.aaérdeden.

Balog József:
Cicavízió
megjönnek majd ezek a kis nők •
felnevetnek az ajtók előtt
s az első fotelba bele
merre folyik a folyó
karjukon kicsi táska
nem fogja a golyó
sokat beszélnek és a szájuk be nem áll
csak jár a szájuk
a széthagyott ruhák nyomok
ott a gyerek két éves
már beszélt
vagy a feleségem kedvenc illatszerét
míg ők
ezek a kis nők
babrálnak az ingeken
a nadrág elején •»
felveri a port
sok pici száj
elhallgat már
s nekünk el kell élvezni
és a következő napok
ámulunk hogy rohan
egy homokozóban áll a kisfiam
a néni szeret
adj kezet
két konyakot
s az egyetlen esti lapot
ahogy a leves gőzöl az asztalon
mi az
minden nap főzöl
mint ezek a kis nők
csak ritkábban ők
valami meleget összeütnek
egész nap vasárnap
dohányoznak és a szájuk be nem áll
ma nem jó
holnap nem lehet
láttam a feleségedet
talán veszélyesek
ahogy a szemüveg mögött
nincs semmi remény
tisztogatni kezdik a késeket
egyedül ezek a kis nők
a buszról integetnek
s a combjukon egy ránc megfeszül
egyedül
jönnek és
becsöngetnek

Archaikus
szám
A '84-es kijárat második, Vigadóbeli felolvasóestjének díszletét, Sugár
János installációját — a színpad két
szélén egy-egy fehér obeliszk, rajta
cikkcakkban végigfutó fekete vonallal
— a néző egyszerre értelmezheti útjelzőnek, limeszkarónak és harapásra
kész tűhegyes fogsornak, egymásbafordítóknak, azaz egynek és különállóknak, azaz kettőnek.
A művész témaválasztása és a téma
ilyen kidolgozása nem véletlen, miként az est címének kétértelműsége
sem. Archaikus szám. Úgyis, mint
folyóiratszám, úgyis, mint a számsor
tagja. Fogalmazhatunk másképp: ez
az (élő) folyóiratszám tematikusan
az archaikus számmal, az Eggyel foglalkozott. A történelem előttivel, az
e#>>-szerivel, a Logosszal, a lélek megtisztulásának lehetőségével (vagy letetlenségével), természetesen a számokkal is (3, 9, 17), de mégis, mindenekelőtt az Eggyel, a mának az Egyhez
való viszonyával. Ez a szembenézés
mindig időszerű, és kivált olyan korszakban az, ahol az egy kettőre redukálódik, ahol az egy-ség két-séggé
válik. (Németh Gábor) Ahol „amit
tudunk, részleges". (Rácz Péter)
Kérdés persze, mi az Egy. mi az
archaikus, mi a hagyomány. Úgy tűnt,
ahány szerző, annyi értelmezés. Szerencsére. Hogy tudniillik a Platonról
való beszéd (Főidényi F. László)
megfér Schönberg Mózese ószövetségi
vonatkozásainak kutatásával (Surányi
László), egy Munkácsy-elemzés (Peternák Miklós) John Cage 1951-ben
írott medítatikus Work öf Coda-jának
értő tolmácsolásával (Wilheim András). És természetesen a versek, melyeknek tárgya valahol mindig a ma
és az annál több — (Kukorelly Endre,
Németh Gábor, Kemenczky Judit,
Rácz Péter). S ha ez a költészet realista
(az!) akkor e költészetnek nem lehet j ó
véleménye a máról: „szaggatott vitorlavászon" mondja Kemenczky. Ezt a
vitorlát nem lehet „foltozni"? (Rácz)
Babits klasszikus álmaitól messzire
vetődő, kemény pattogásp disztichonok sem válaszolnak. Csak kijelentenek: „Új ez a nép, ímely itt születik
/ nem tudni mivégre: // azt sem tudni
miért ilyen alkat." .../ úgy ez a sárkányfog-vetemény is teljes egésszé //
válik: emitt a vitézek a fegyvert //
bőrük alól sarjasztják: látszik, a zsenge tagokból II páncél zsendül, dárda
növekszik. // Szép vetemény! Amilyen
szép, oly gyors lesz aratásra; // magjánál gonoszabb a gyümölcs." (Márton
László) Nem tudom, lehet-e irodalmi
est feszültségoldó. Nem tudom, hogy
minden tényleg „valahogy egyre fehérebb-e". S hogy „már csak a szavakat
kell elfelejteni" (Németh Gábor).

Szántó István

Pályázat
A Soros Alapítvány és a Művelődést
Minisztérium palyázatot hirdet öthetes
intenzív angol nyelvi
továbbképző
csoportos útra az Egyesült Államokba,
1988. július l-jétől, 46 negyed-ötödéves hallgató részére — ezen belül 6
közgazdasági, 28 angol szakos bölcsész
hallgatónak és 12 egyéb bölcsészhallgatónak.
Az utazás és a kinttartózkodás költségeit (szállás, étkezés, zsebpénz)
a Soros Alapítvány fedezi.
Pályázatot csak magyar állampolgár
adhat be. Azok pályázzanak, akik az
elmúlt három évben nem tartózkodtak 6 hétnél hosszabb ideig angol
nyelvterületen, illetve nem kaptak
államközi ösztöndijat angol nyelvterületen.
Az egyetemi hallgatók pályázatukat
egyetemük Dékáni Hivatalába adják
be, az ott kiirt feltételek ismeretében.
A pályázatokról hallgatókból és oktatókból álló zsűri dönt az egyetemen
belül.
A pályázat határideje: 1988. március 13.
Pályázati feltételek
és értékelési
szempontok: 1. pályázatot IV. és V.
éves egyetemi hallgatók adhatnak be
2. a pályázó tanulmányi átlageredménye mindkét utolsó félévben legalább 4,00 3. legalább egy tantárgyból
kiemelkedő szakmai teljesítmény, írásos tanári vélemény és ajánlás alapján
4. legalább egy, tanár által minősített
szakmai dolgozat, amit a pályázathoz
mellékelni kell 5. megfelelő angol
nyelvtudás 6. a pályázathoz részletes
angol nyelvű önéletrajzot kell csatolni.

Gondolatok a nyilvánosságról
Ahol az információkat „feldolgozzák"... és akik „földolgozzák"
' Elázó lapszámunkban kezdtük e témáról a közös gondolkodást, egy tudósítással és egy hallgatói írással, mely a
nyilvánosság színtereit vizsgálta.
A gondolatokat most Bari Ferenc, az
MSZMP Szeged Városi Bizottsága osztályvezető-helyettese, Hirschler Richárd,
a Heti Világgazdaság főmunkatársa és
egy olvasói glossza fűzik tovább.

A helyi nyilvánosság mai állapotát
úgy igyekeztünk feltérképezni, hogy
felkerestük Bari Ferencet. íme a kérdőjeles mondatok és a válaszok!
— Mi a városi pártbizottság Propaganda és művelődési osztályának feladata, és mi az Öné, a városi PB sajtófelelőséé?
— Gyakorlatilag az oktatás, nevelés kérdései, az egészségügy dolgai,
a művészeti élet, a sajtó, a . tömegpropaganda, a pártoktatás, a tudománypolitika a mi területünk. A tömegtájékoztatásban a legközvetlenebb
munkakapcsolatunk a Délmagyarországgal van, melynek fejlécén az
olvasható, hogy az MSZMP Szegedi
Városi Bizottságának lapja. Vannak
munkatervek, elképzelések, milyen
kérdésekkel, milyen mélységben, hogyan foglalkozzon a sajtó. Ide naponta
érkezik egy csomó információ, melyet
valamilyen formában közvetíteni kell
az újságíróknak. Ezek ajánlások, nem
kötelező jellegűek. Az újságíró felelőssége, hogy miről, milyen módon
számol be az olvasónak.
— Ügy gondoljuk, nem pusztán az
információközvetítés
az Ön dolga...
— önmagában ez sem lebecsülendő
dolog, mert az információk igen nagy
számban érkeznek. Azokat fel is kell
dolgozni. Figyelembe kell vennünk:
ha egy dolog előbb kap nyilvánosságot,
mint ahogy arra megérik, akkor többet
ártunk, mint használunk az ügynek. A
sajtó a problémákat teljes bonyolultságukban, összefüggésükben nem mindig tudja bemutatni. A másik oldal:
a megjelent újságcikkek értékelése.
Reggelenként azzal kezdjük a napot,
hogy átnézzük a lapokat, s óhatatlanul
értékeljük az olvasottakat aszerint,
hogy mennyire gyors, mennyiben
megalapozott az információ, mennyiben különbözik az újságíró által felvetett kérdés az általunk tapasztalttól.
Még soha nem fordult elő, hogy a
megjelent írás értékelése, hangvétele
vagy szerzője egyéni felvetése miatt
kérdőre vontunk volna valakit. De
nyilvánvaló: ha valami hiba vagy
tévedés történt, akkor azt jelezzük.
Itt formai és tartalmi hibákra egyaránt
gondolok (egy hír többszöri megjelenése, pontatlan adatok, névelirások
stb.). Naponta vagy hetente kell
éreztetni azt, hogy az újságírók munkáját figyelemmel kísérjük. A tökéletesség, tévedhetetlenség érzete őket is
rossz útra vezetheti.
— A helyi sajtó többi formájának
irányítása milyen módszerekkel
történik?
— Döntően a pártalapszervezettel
foglalkozunk. A pártmunka kapcsán
óhatatlanul minősítjük az ott folyó
újságírói munkát is, de közvetlenül
nem szólunk bele a szerkesztőség
dolgába, hiszen minden adott sajtóterméknek megvan az irányító szerve.
A Csongrád Megyei Hírlap, a Magyar
Televízió Körzeti Stúdiója és a Magyar Rádió Szegedi Stúdiója pártalapszervezete politikai irányitásunk
alatt dolgozik.

— Milyen
dolgát?

elvek

alapján

teszi

a

— A párt tájékoztatáspolitikai határozata alapján. Ami nem államtitok,
ami nem sérti a magánjogot, az publikus
lehel — mondta ki pártunk a 60-as
évek közepén. Ebben a szellemben
fogalmazódott meg a sajtótörvény.
A tömegkommunikációs eszközök
dolgozói számára a lényeg: gyorsan,
hitelesen, pontosan és' elkötelezetten
tájékoztassanak. Ám a gyorsaság elve
mindig verseng a hitelesség és a pontosság elvével. Az elkötelezettség
pedig a szocialista sajtó egészére kellene, hogy jellemző legyen.
— E tájékoztatáspolitikái
elvek és
az. hogy éppen megyénkben egy lap,
a Tiszatáj megjelenését
..szüneteltették". hogyan függ össze? Másképp
fogalmazva: várható-e újabb Tiszatájügy?
— Amit témánk szempontjából érdemesnek tűnik erről megjegyezni:
a sajtó területén nem voltak és ma
sem rendezettek minden tekintetben

Ott

kezdem...

...hogy a sógor, aki otthon maradt a faluban és bevették a járási
népfrontba is. meséli, hogy már a
népfrontnak is van saját reformterve! Valami fordulat és reform,
vagy valami ilyesféle. Csak az a baj.
hogy annyira jó! sikerült, hogy rögtön államtitokká
nyilvánították...
Állítólag ezen fog alapulni a varsói
szerveződés új, nagyhatású doktrinerje... Azt mondják, bizalmas felsőszintű utasitás van rá. hogy ha
irnak is róla, csak bírálni szabad,
hogy megtévesszék
a nátót, de
jobb, ha inkább hallgatnak róla.
mint a rántott keszeg. Azért jó
lenne, ha egy kicsit elrontanák és
ehhez a rontott változathoz saját
használatra azért mi is hozzájut-

a viszonyok. Például: a Tiszatájnak
az adott pillanatban túl sok „támogatója", „felügyelője" volt, de akkor,
amikor pontosan meg kellett volna
fogalmazni, hogy ki a felelős a lapért,
igazából nem volt gazdája. Tehát: míg
a lap tartalmában roppant progresszív
volt, addig szerkezetében, szervezetében, működésének feltételeiben nem
volt az. A fentebb említett tájékoztatáspolitikai elveket, elsősorban az
elkötelezettség elvét sértette a Tiszatáj
működése. Bár nehezen megragadható ez a kategória, de 1986 közepén
a megyei párt vb igen alapos és körültekintő vizsgálat után döntött igy.
Másik oldalról közelítve: a lapalapító
felelőssége és kötelessége, hogy ha az
érdekeit sértő Írások jelennek meg a
közpénzekből dotált
sajtótermékekben.
akkor változtasson. Adott esetben
úgy ítélték meg, hogy a Tiszatáj
egyes írásai politikailag erősen vitathatók. A megyei párt vb fölkérte a
lapkiadó vállalatot — amely a párt
vállalata —, hogy mindaddig, amíg
ezek a dolgok nem tisztázódnak, szüneteltesse a lapot. Az újraindítást
nehezítette, hogy a korábbi szerzőgárda nem adott kéziratot a munkához
látó új vezetőségnek. Nem hiszem,
hogy manapság a többi lappal ilyesmi
előfordulhat.

— Többes számot használt feladatának leírásakor. Hogy teljesen világos
legyen: a városi pártbizottságon a sajtóirányitással hány személy foglalkozik?

— Az elhangzottak is indokolják a
kérdésfölvetést: mennyire korszerűek
az emiitett tájékoztatáspolitikai
elvek?
Várható-e. hogy a sajtó pártirányitásának módját jogszabályba
rögzítik?

— Én foglalkozom — tudománypolitika és felsőoktatási kérdések
mellett — közvetlenül a sajtóval.
Azért használtam többes számot, mert
a látszatát is el szeretném kerülni,
nogy személy szerint én valamilyen
kérdést is eldöntők. Példaként említem, hogy testület minősiti a sajtó
területén dolgozó pártalapszervezeteket, s ha napi ügyekről van szó, akkor
is megvitatjuk 3-4-en, mi a legcélravezetőbb.

— Az alapelvek korszerűek, nem
veszítik el aktualitásukat. A sajtóirányításban megnyilvánuló gyakorlatot
tartom problematikusnak. Egyik részről azt, hogy mennyire tagolt a mai
magyar sajtó. Az elmúlt tíz év alatt
„arca lett" az újságoknak. Ez pozitív.
A másik oldalról nézve nem ilyen szép
a kép. A magyar társadalom érdektagoltságát figyelembe véve egyre
gyakrabban fogalmazódik meg a kérdés: jó-e, hogy pl. Szegeden egyetlen

városi napilap jelenik meg. Látnunk oktatásban. Az egyetemen politizálni,
kell azonban, hogy a gazdaság helyzete ütközni kell, ezért az érdekeket pontomiatt állami támogatásból újabb és san he kell mutatni, ami legalább olyan
újabb lapok létrehozása nem lehet- nehéz, mint ugyanezt megtenni mondséges. Ma divat a nyilvánosságról juk, városi szinten. A gyors informámint tömegkommunikációs
elvről be- cióközvetítés is feladat lenne, aminek
szélni. De úgy gondolom, e fogalmon megfelelni nehéz akkor, mikor túl
mást és mást értünk. Szerintem ma a hosszú az átfutási idő. A rendszeresen
nyilvánosság annyit tesz:
mindenki megjelenő lapok mellett kívánatos a
tudjon cz öt érintő dolgokról, hogy periodikák, a különböző kiadványok
szava lehessen a döntésben. Tehát a ma (irodalmi, kari lap, híradó) megjelenkövetelménye, hogy az információk tetése is, írjon mindenki, akinek monszabadon
hozzáférhetőek
tegyenek. danivalója van, s persze, ha van iránta
A hazai sajtó e szempontból sokat kereslet. Egy dolog hiányzik a Szegedi
fejlődött az utóbbi időben. Ez nem Egyetemből: a városra és környékére
jelentheti azt a követelményt, hogy a vonatkozó információcsokor. Az is
szenzációk szempontjából is legyen biztos, hogy óhatatlanul olyan élet„nyilvános" a«mi sajtónk. Elsősorban érzést közvetít az egyetemi lap, amely
az „előnyilvánosságot" kell megterem- csak erre a populációra jellemző és
teni. azaz a döntések előkészítő fázi- esetenként roppant belterjes. Ezért
sáról kell nyíltan beszélni, hogy az szükség van arra, hogy más újságok is
állampolgárok beleszólhassanak a dol- tágítsák az egyetemisták világlátását.
gok alakulásába. Az „utónyilvánosHirschler Richárdnak, a HVG főság" is lényeges, ám annak nem csupán munkatársának az alábbi kérdéseket
a döntés értelmezése, magyarázata, tettük fel:
hanem a nem várt hatások bemutatása
I. Hogyan látja a tömegtájékoztais feladata, így könnyebb a korrekció, tás és a sajtóirányitás helyzetét és
gyorsabb a szabályozás. Tisztázásra gyakorlatát ma?

hatnánk. Hátha most még olcsóbban megússzuk...
Na. azért igy is sokmindent
meghall az ember, rebesgetik pl.,
hogy megjelent egy
Társadalmi
Szerveződés című kis
irka-firka,
állítólag valami Vólter vagy Russzó
irta, még a röneszanszban.
Hát
erről pl. azt mondják, hogy „szamizdatban terjed". Azt hiszem, ez
olyanftlf lehet, mint a művelt nép
könyvterjesztő, csak valami betyárkiadás...
Én ugyan nem olvasok szamizdatot, egyrészt mert istenfélő és törvénytisztelő ember vagyok, másrészt meg azért, mert senki nem
adja kölcsön a sajátját, dehát az

vár, milyen az emberek újságolvasási
szokása, honnan szerzik be a primer
információkat, miért figyelik a regionális tömegkommunikációs eszközöket, kötődnek-e újságíróhoz. Lényeges visszajelzésre lenne szükség a lakosság köréből. Épp ezért érdemes ma
Magyarországon
vitát nyitni arról,
ki mit ért sajtónyilvánosságon. Meggyőződésem: a sajtó struktúrája,
a pártirányítás
korszerűsödni
fog.
— A helyi nyilvánosság problémakörébe tartozik: miért fordulhat elő,
hogy az embereket foglalkoztató
különböző fajsúlyú
ügyekről
(pl. a
Délép vesztesége,
az új
klinikai
épület süllyedése, a László-ügy) nem
a városi vagy megyei, hanem a központi sajtó számol be először?
— A jelenség elsősorban a szerkesztőségek gyengeségére, egyes újságírók hibás felfogására utal. Túlhaladott szemlélet, hogy azért ódzkodnak
az ún. „kényes ügyek" helyi tálalásától, mert abból az újságírónak, vagy
a szerkesztőnek baja lehet. A városi
pártbizottságon senki sem „állította
le" ezeknek a témáknak a helyi publikálását. Azt a látszatot kelti nem egy
helyi újságíró, hogy itt nem, de a Magyar Nemzetben vagy a Népszavában
megjelentethető egy izgalmas, megyei
témáról szóló írás. Ez azért is történhet, mert kialakult az újságírók között
az a szemlélet, hogy a fő munkát végezni, esetleg a főszerkesztővel, rovatvezetővel ütközni, vitatkozni nem
olyan dicsőség, mint az országos sajtóban publikálni.
— A nyilvánosság különböző szintjeiről esett szó. Ön szerint mi az egyetemi sajtó feladata?
— 15 éve élek „egyetemközeiben".
A műegyetemen végeztem. Az ottani
„diáksajtót" ismertem meg először
alaposan. Élményeimet ma is meghatározónak tartom, de a szegedi tapasztalatok alapján is csak tagolt,
sokszínű sajtót tudok elképzelni a felső-

ember annyi mindent hall... na,
nem szaporítom tovább a szót, elég
az hozzá, hogy mindenféle kósza
pletykák terjengenek arról, hogy
pl. a párt vezető szerepe meg az ország szövetségesi hűsége jobban alá
van támogatva benne, alkotmányilag. njint a IV-es menza. Igazán
nem értem, miért nem csapnak egy
kis felhajtást ekörül a kormányhű
szamizdat körül. Lehet, hogy ezt is
a nátó elől titkolják?
Nem tudom, mi okuk van rá,
hiszen már a vízcsapból is az folyik,
hogy azért van szükség a reformokra, mert „társadalmunk
új
fejlődési szakaszba érkezett". Most,
hogy ezt valaki elárulta, teljesen
felesleges titkolózni a nátó előtt. •
Ettől úgyis összecsinálják magukat.
- tsüllög •

2. A sajtótörvényt milyennek ítéli
meg?
3. Hogyan működjék a sajtó, hogyan
kellene megváltoztatni a szerkezetét
ahhoz, hogy megfeleljen a kor igényeinek?
A válaszok:
1. Én úgy látom — és azt hiszem,
ebben nem állok egyedül— hogy a politikai nyilvánosságot helyettesitő egyközpontú tömegtájékoztatás irányítása
gyakorlatilag diszfunkcionálissá vált,
és egyik legfőbb akadálya a szocialista megújulásnak, a politikai reformnak. A sajtó — és ezalatt most az
írott sajtót, a rádiót és a televíziót
értem — kézivezérléses irányításában
dominál az elv: a sajtó kollektív
agitátor, propagandista,
szervező.
Az elvek a mai jelszavak szintjén:
a műsorok, írások legyenek elkötelezettek, előremutatóak, mutassanak
pozitív példákat, mozgósítsanak a
cselekvésre. Ha bírálnak, konkrét dolgokat bíráljanak, ne az általánost.
Ne támasszanak kételyeket! Ne szereljenek le! E meglehetősen tarthatatlan és tartalmatlan elveknek kell a
kommunikátoroknak, tehát nekünk
nap mint nap megfelelni. Nekünk
kell szembetalálkozni a társadalom,
a politika, a gazdaság valós gondjaival, ellentétes véleményekkel, információkkal, melyeket a hatalom nem
kíván szellőztetni. Lendületbe jön
ilyenkor az informális irányítás gépezete. Azért informális, mert semmiféle
jogszabály nem utal a párt és az általa
irányított tömegkommunikáció viszonyára. Az irányítók sincsenek könnyű
helyzetben persze. Naponta változik
a tilalmi lista, „tűrt"-bői megy át a
„tilos" vagy éppen a „támogatott"
kategóriába egy-egy téma. Persze a tabuk birodalma azért feltérképezhető.
Csak vázlatosan: az egyik ilyen tabu,
hogy fönn kell tartanunk a hatalom
egységének mítoszát. A másik mítosz,
amit fönn kell tartanunk az, hogy a
hatalom tévedhetetlen. Nem lehet fölvetni ennélfogva a felelősség kérdését,
nem lehet beszélni az eladósodás,
a jelenlegi gazdasági helyzet okairól,
a felelősökről stb. Nem lehet nyíltan
bírálni szervezeteket vagy hivatalokat; ez kormányszinten valahol a
minisztériumi főosztályvezetőnél ma-

rad abba, pártszinten még ennél is
alacsonyabban. Természetesen meg
kell adni a tisztességes védekezés
jogát, és szükség van itt felelősségre
a sajtó részéről. Ám nem értek egyet
azzal, hogy itt a bírálatnak nincs lehetősége. Nem publikálhatók közvéleménykutatási eredmények. A hatalmi
gépezet mechanizmusa szintén a tabuk
birodalmába esik. és titkos az informális sajtóirányítás mechanizmusa is.
(A főszerkesztői értekezletek rendszere, ahol távollevő kollegákat pellengéreznek ki, ítélnek el, majd később
rehabilitálják úgy, hogy az egy hallgatólagos rehabilitálás; az igazolójelentések rendszere, ahol a főszerkesztő
igyekszik valakire rákenni a felelősséget, vagy ha tisztességes, akkor fölsorolja azokat az érveket, amelyek
mentegethetnek. Ez az egész egy megalázó rendszer, és nemcsak a szerkesztőségeknek, hanem, én azt hiszem,
hogy az Agitációs és Propaganda
Osztály munkatársai számára is).
Végül a tabuk sorába sorolnám a társadalomból érkező kezdeményezések,
alternatív javaslatok ismertetését is.
A sajtóirányitás tehát bizonytalanná
vált, Jjiszen a politikai nyilvánosság
hiánya miatt nehezen tudja érzékelni
a mélyben végbemenő változásokat,
s még mindig a régi beidegződésekkel,
módszerekkel dolgozik. A társadalom
sokkal tagoltabb, semmint az uniformizált tömegtájékoztatás eredményeket érhetne el. A technika, a távközlési eszközök ma már sokkal korszerűbbek, semmint építeni lehetne
az információk monopolizálásának
fikciójára. Ehhez még hozzátenném:
a jelenlegi helyzet a 'sajtóirányitóit is
zavarhatja; a sajtó korlátozásával saját
mozgásterüket is korlátozzák, pillanatnyi megfontolásoknak engedve hoznak
döntéseket, amelyeket nem sokkal később visszavonnak stb.
2. A sajtó törvényes szabályozására természetesen szükség van. Ám
ez a sajtótörvény valójában egy nagyon hibás, az idő által, már a gorbacsovi glasznoszty által is túlhaladott
törvény, amely teljesen figyelmen kívül
hagyja a sajtónak a társadalmat kontrolláló. a társadalmat ellenőrző funkcióját. Emellett teljesen önkényes a
lapalapítást, lapterjesztést illetően,
tehát ezt az állami és pártszervek kényére-kedvére bízza. Égyál talán nem
is említi magának a pártirányításnak
a szerepét, nem említi természetesen
a szerkesztőségek és a párt közötti
viszonyt sem.
3. A társadalom sokkal nagykorúbb, semmint elfogadná a propagandisztikus sajtóirányitás gyakran változó, saját magának is ellentmondó
szempontjait, amelyek a sajtóban tükröződnek.
Nincsenek illúzióim, változás csak
széles körű politikai reform keretei
között képzelhető el. De azért az újságírótársadalomnak megvan a súlya
ahhoz, hogy a reform irányába lendítse a társadalmat és a politikai vezetést. Feltételezve, hogy a párt vezető
szerepét átértékeli, s mint általános
irányelv és stratégia kidolgozója,
s őrzője lép fel, megszűnhet a kézivezérlésű sajtóirányitás. A pártsajtónak természetesen továbbra is a párt
közvetlen irányítása alatt lehet, vagy
kell maradnia, ám kialakulhatna az
önszabályozó, önmagát alulról szervező sajtó, amely, feltételezve az ú j
egyesületi törvény életbe léptetését,
híven tükrözheti a társadalom érdektagoltságát. Azt hiszem, azzal, hogy
érvényesül a „mindent szabad, ami
nem tilos" (tehát, amit nem tiltanak
a törvények) elve, kialakulhatnának
a sokszínű szabad sajtó feltételei.
Szabályozásra azonban itt is szükség
van.
A nyilvánosság
reformját
tehát
együtt kellene a pártban és alulról —
így például a mi részünkről is —
kezdeményezni, hiszen csak így újulhat
meg a sajtó is. Legyenek például nyilvánosak a társadalmat érintő gazdasági, szociális kérdéseket felvető központi bizottsági ülések. Tájékozódhasson a közvélemény a párt és a kormányzati szervek munkájáról, hozzák
nyilvánosságra a párt és a kormány
által tervezett személyi döntések indokait. Oldják fel a közvéleménykutatások és ami szintén nagyon fontos
lenne, oldják fel az alternatív tervek,
programok közlésének tilalmát. Ismertethesse a sajtó az alkotmányos keretek között szerveződő, működő csoportok, mozgalmak törekvéseit.
Szeretném végül elmondani, hogy
úgy érzem, e javaslatok megvalósulása
esetén a társadalom továbbra is a szocialista rendszer keretei között marad
— sőt ez a fajta nyilvánosság adna
legitimációt ennek a politikní rendszernek.
[I SZEGEDI EGYETEM
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—több mint 30 sor —
a videóról.
A videó jelentésében finom megkülönböztetéseket kell tenni. Jelentheti
a ~ kamerát, a ~kazettát és a ~ m a g n ó t egyaránt. Ugyanúgy igéje is:
a videózás utalhat a felvételek készítésére (mellesleg: operatőr és a film
szereplője egyaránt videózik), vagy a filmek nézésére. A videó remek
találmány, érzékelésünknek két fontos dimenzióját a látást és a hallást
képes rögzíteni, észleleteinket visszahívni. Persze a jelenség ma még
olyan, mint egy sarjadzó pici gyümölcsfa: tele virággal, és a lombkoronát
elcsúfító hajtással. Kifejezetten undorítónak és népbutitónak érzem a
videózás két eléggé elterjedt formáját: a kocsmai videót és a videodiscot.
A kocsmák (persze: vendéglők, presszók, sörözők) véleményem szerint
a közösségi élet színterei. Az asztal körbeülése mindig is közösséget jelentett; és beszélgetést, hangulatot, barátságot, flörtöt, szerelmet. A videokocsma ezzel szemben a képernyő közös bálványimádását jelenti. Az emberek tátják a szájukat csapkodó karatésokra, íövöldöző kommandóra,
szóval tudják, unnám végígsorolni mire. Közben néha sört, rövidet rendelnek és hallgatnak. A társaság, az együttlét értelmét veszti, szó nem
hangzik, hiszen kapcsolat nincs. A videó összetöri a „kocsmaegyüttlétek"
természetes ívét.
A tánc hódítás. Legalábbis a klasszikusok, mint a tangó vagy a csárdás
az udvarlás eszközei — gyanítom csak voltak. Föltételezi tehát a közös
mozgást, esetleg kézfogást, összesímulást, szintén a kapcsolatot. De ha
nem egymásra, hanem az éneklő sztár klippjére figyelünk — nos van-e
akkor értelme a táncnak? Talán egyedül csak az (esetenként ritmusidegen) testmozgás, ami fél fokkal mégis j o b b , mintha leülnénk, és a fentebb
ismertetett videokocsma modelljébe csúsznánk át még alacsonyabb fokon.
Van egy harmadik divat is: tobzódunk saját képeinkben. Minden esküvőről, tanácskozásról, avatásról, vadászatról videó készül. Ez a bármikori újraismételhetőség, megtöri, a megismételhetetlen pillanat varázslatát. Visszahozni persze nem tudja, csak illúzióját ismételgeti. A világ
egyik nagy csodája az egyenesvonalúság; ami elment mellettünk, elment.
Élményeink viszont emlékké érnek bennünk, s ez ugyanúgy föltartóztathatatlan és kötelező, mint az elmulasztás véglegessége. A krónikus
videokészités nemcsak hiúság, öntetszelgés, de szánalmas kísérlet is a
világ alaptörvényeinek áthágására.
Mindezek után senki ne gondolja, hogy a videót szidtam. Azzal semmi
bajom. A történet rólunk, emberekről szól.

- márta -

Hiányos terefere
A pénzügyminiszterből miniszterelnök-helyettessé kinevezett Medgyessy Péter, volt a főszereplője a szegedi
Ifjúság/ Ház legutóbbi közéleti tereferéjének. Az illusztris személyiséget
Király Zoltán újságíró, országgyűlési
képviselő, valamint a kíváncsiság
toborozta több száz fős közönség
vállalkozókedvű tagjai kérdezték a
kormányról és a közelmúltban hozott
intézkedései hátteréről. Megtudtuk,
hogy „Grósz Károly kormánya" számol a kabinetfelelősség növekedésével, a bukás kockázatával. Kiderült:
a pártmegbizatásból dolgozó kormánynak nincs pártonkívüli tagja,
ellenben az államtitkárok között akad
egy, aki nem tagja az MSZMP-nek:
Kemenes Erm5, az Országos Tervhivatalból. Az adótörvény és a nyomában kialakult zűrzavaros helyzet
természetesen terítékre került. A szakember bizonygatta: „a mostani pénzügyi rendszertől nem' lehet elvitatni,
hogy semlegesebb, mint a korábbi"(?); tényleg szükség van új bérrendszerre is (kérdés maradt, hogy
erre mikor számíthatunk); az I milliárd nyugatnémet márka „az exportfejlesztés lehetőségeit bővíti", abból

•

máshonnan származó hitel részletét
vagy kamatját nem fizetjük; április
1-jére „Központi árintézkedést nem
terveznek"; „az állam garantálja,
hogy nem lesz nagyobb életszínvonalromlás, mint amit a költségvetés tervezett"; az ország lélekszámának
gyarapodását és a tudást — a látszat
ellenére is — értéknek tekintik; a honvédelmi kiadás részaránya „nem magas", bár a kultúrára és egészségügyre fordított összegnél nagyobb
arányban, reálértékben 1%-kal növekedett az 1988-ban ránk váró kötelezettségeink miatt; a munkanélküliség ténnyé vált, mégis kínai szakképzett munkásokat alkalmaznak pl. a
győri Rábában, de „ha hazai munkaerővel is ki lehet elégíteni az igényeket,
nem hozunk be idegent". Szóval: egykét konkrétum fölröppenése élénkítette csak a kérdésekre adott homályos (bár nyilván szakszerű) személytelen válaszokat. Ezért — az előre két
órásra szabott — találkozó végén lehangoltan állapíthattuk meg: itt járt
a miniszterelnök-helyettes, de nem
ismertük meg.
(-szí)

Ismét Egyetemi Sakk-kupa!
A JATE elmúlt félévi sakkcsapatbajnokságán 6 csapat indult. Már hagyománynak számit, hogy a hallgatói és oktatói csapatok mellett a Ságvári Gimnáziumot is képviseli a diákválogatott. Az igen jól szereplő diákcsapat ezúttal —
a stabil erőt képviselő Kibernetika mögött — az előkelő 2. helyet szerezte meg.
Részletes eredmények:
1. Kibernetika (Linczer J., Diamant T„ Borús A., tartalék: Varjú K.) (23
pont)
2. Ságvári Gimnázium (Bezdán T., Gazdik A., Nagypál É„ tartalék: Bartha
K., Vörös M., Balogh I., (19,5)
3. Bolyai Intézet (Blázsik Z., Szalay I., Czédli G., tartalék: Székely Z. t
Kozma J. (12,5 pont)
4. Gruppá (12 pont)
5—6. „Progmat—II" és Irinyi—Károly Kollégium (11,5—11,5 pont)
Az egyénileg lehetséges 10 pontból 9-et elért Linczer János mögött figyelemreméltó Csuka Olga teljesítménye is (a Gruppá csapatból), aki 7 pontjával bizonyította, hogy a női sakktudást is tiszteletben kell tartani.
Március elején indítjuk II. félévi versenyünket, az Egyetemi Sakk
amelyre ismét minél több sakkozni szerető csapat jelentkezését várjuk.

Kupát.

A kupára 3-fős csapatokkal lehet jelentkezni tetszőleges számú tartalékjátékos
megadásával. A versenyt körmérkőzés formájában, olimpiai pontszámítással
bonyolítjuk le. A győztes 1 évre elnyeri a JATE Egyetemi Sakk Kupáját. (Emlékeztetőül írjuk le, hogy a tavalyi kupagyőztes az Oktatói-Dolgozói'I. Csapat
volt, melynek „derékhadát" a mostani Kibernetika alkotta.)
A jelentkezéseket az erősorrend, a csapatkapitány és a csapatnév feltüntetésével március 4-ig kérjük leadni Blázsik Zoltánnál, a Bolyai Intézet könyvtárában
(Aradi vértanúk tere 1., első emelet). A verseny egyes fordulóit keddi napokon,
este 7 órától (kb. 9-ig) tartjuk a BTK Ady téri épületében (földszint, orosz tolmácsterem). Az 1. fordulóra március 8-án kerül sor.
A verseny rangját minden bizonnyal emelné, ha a TTK sakkozói mellett a bölcsész, jogász sakkozók is magasabb létszámban képviseltetnék magukat. Természetesen szívesen fogadjuk olyan csapatok jelentkezését is, amelynek tagjai
nem egyetemünk oktatói vagy hallgatói. Ezennel minden sakkbarátot újból
meghívunk a JATE Egyetemi Sakk Kupáral
(-cly-)

Egy végre idejében elkezdett kampány hordozói, kiadványok, tévé- és
rádióműsorok, felvilágosító előadások, filmvetítések, mind egy cél érdekében: útját állni azt AIDS terjedésének.
Milyen hatással van ez a kampány
gondolkodásunkra, milyen más kérdések vetődnek még föl a vizsgálódásokkor? íme néhány vélemény, gondolat - 1 - közel sem az egész palettáról —, kommentár nélkül.
Z. G. főiskolás fiú a leggyakrabban
visszahallott véleményt fogalmazta
meg:
— Mostanában, ahogy mondani
szokták, már a vízcsapból is ez a téma
folyik. Szinte másról se lehet hallani,
csak az AlDS-ről. Én azt hiszem,
ennek ellenére, vagy éppen ezért, nem
veszik komolyan az emberek. Annyiszor hallják, hogy már oda se figyelnek, kikapcsolják a rádiót, vagy becsukják a fülüket. Talán jobban észbekapna mindenki, ha tudnánk adatokat arról, hogy például megyénként
vagy városonként hány fertőzött és
már beteg ember van. Itt igazán nem
kellene szégyenlősnek lennünk.
TTK-s hallgatóm) félelmeiről:
— Én már három éve „pánikolok".
Akkor voltak itt a kollégiumban először a Biológiai Kutatóközpontból
előadást tartani. Már az az előadás is
borzasztó volt, hát még az idei, filmvetítéssel egybekötött bemutató. És
tudod nem kell hozzá sok. Lehetsz te
akármilyen hűséges, elég ha a partnered egyetlen egyszer félrelép, és
kész.
— Reálisnak érzed a veszélyt itt az
egyetemen is?
— Figyelj, te is láthatod, hogy
mind a bölcsész, mind a TTK-s lányoknak legalább 70 százaléka magányos. Meg azt is tudod, milyen rossz
a fiú-lány arány mostanában errefelé...
így aztán, annak a néhány szépfiúnak.

aki ki akarja használni ezt a helyzetet,
nincs nehéz dolga: ki is tudja használni. Mint a lepke virágról virágra,
úgy szállnak egyik lányról a másikra.
Kell ennél több?
— Ezek szerint különösen veszélyeztetett terület az egyetem?
— Az, de ennek ellenére nem hiszem, hogy az AIDS gyors terjedésétől kellene tartani. Az említett magányos lányok a többsége nem tesz azért
semmit, hogy változzon a helyzete,
abszolút passzív. De ők általában
nem bocsátkoznak kalandokba se.
A másik dolog meg az, hogy szinte
biztos vagyok benne, ezek a nagymenő „pillangók" gondoskodnak önmaguk védelméről.
— Te most éppen hogy állsz, milyen
jellegű kapcsolatod van?
— Per pillanat lelki jellegű kapcsolataim vannak.
— És ez elég?
— Hát most ez van. Tulajdonképpen egy ideig apró flörtökkel jól elvagyok, alkalmi kapcsolataim pedig,
éppen félelmeim miatt, nincsenek.
M. bölcsész, egy a 70 százalékból.
— Igaz az. hogy az egyedülálló
lányok többsége bele is nyugszik helyzetébe. nem lesz ellene?
— Ugyan mit is tehetne ellene?
Az egyetemen nőtöbbség van, és az a
néhány fiú, aki van, az is vagy foglalt,
vagy pedig nem foglalkozik ilyen dolgokkal. Moziban, könyvtárban, vonaton, buszon már rég nem szokás ismerkedni, szórakozni pedig olyan ritkán
járunk. És egyébként ott sem a tartós
kapcsolatok kiépítése általában a cél.
Az alkalmi dolgokat pedig nem szeretem.
— Ebbe mennyire játszik
AIDS-tői való félelem?

bele az

— Ha nem lenne AIDS, akkor
sem mennék bele ilyesmibe. Egyszerűen megalázónak tartom az ilyet.
Különben is, én most az AlDS-nél
sokkal fenyegetőbbnek érzem rám
nézve azt, hogy jövőre végzek, és még
itt állok egyszál magam. Munka mellett akár otthon, akár vadidegenben
hogy fogok társat találni?!
P. orvostanhallgatóm),
különleges
helyzetben van. Külföldi, egészen
pontosan afrikai barátja van.
— Azt mondják, külföldiekkel sokkal könnyebb kapcsolatot
teremteni,
mint a magyar fiúkkal. Igaz ez?
— Általában igen. A külföldiek
többsége, még ha vannak is itt honfitársaik, elég magányos. Ezért aztán
sokkal bátrabban, gyorsabban ismerkednek.
— Ezért van neked is külföldi barátod?
— Valószínűleg ez is belejátszott
abba, hogy szóbaálltam vele, de csak
kis mértékben. Én szerelmes is lettem
belé, és most is szeretem.
— Hogyan ismerkedtetek meg?
— Egyszerűen leszólított az utcán,
beszélgettünk, utána pedig találkoztunk. Magyar fiú ezt nem nagyon
csinálja meg.
— Nincsenek bizonyos veszélyei ennek a kapcsolatnak?
— Az AIDS-re gondolsz? Ezen
már én is sokat gondolkoztam.
— De a barátodat már megvizsgálták valamikor, nem?
— Fogalmam sincs róla.
— Nem beszéltetek
még erről?
— Nem, soha. Ez olyan kínos.
De azért néha gondolok rá, mi van
ha én is...
— Nem kellene elmenned vizsgálatra. vagy legalábbis beszélned vele
erről?
— És ha tényleg elkaptam? Nem
biztos, hogy jobb, ha tudom.
Gőz Gabriella

Legfőbb védelem: a monogámia
Még három hónapja sincs, hogy
november 23-i számunkban egy tudományos kutató, Gál György profeszszor beszélt a mai kor legfélelmetesebb
betegségéről, az AlDS-ről. A téma
sajnos időszerű maradt, és gyanítom,
egyre időszerűbbé válik, ezért újra
vissza kell térnünk rá. Mostani beszélgetőpartnerem dr. Szűcs László bőrnemigyógyász kozmetológus, s a gyakorló orvos szemszögéből mondja el
véleményét.
Nálunk veszélyeztetebb és fertözöttebb országokban az ilyen cikkekhez egy-egy csomag gumióvszert szoktak mellékelni. Az elgondolás érdekes,
reklámhatása hatalmas lehetne az újságra, a gumióvszerre, az AIDSellenes propagandára, no meg az
egyetemre egyaránt. Elképzelem rektorunk vagy párttitkárunk arcát, midőn kezébe veszi a frissen nyomott,
ropogós Szegedi Egyetemet, s amint
kinyitja, egy kis csomag hull ölébe
(asztalára). A logikus és ártatlan ötletből minden bizonnyal országos botrány, skandallum kerekedne. Társadalmunk mai állapota és szerkezete
aligha tesz lehetővé ilyen „akciókat".
Olvasandó hát ez az interjú „óvszer
gyanánt": betegségtől megvédő szérumként.
— Mit tart ön az AIDS
veszélyének?

legfőbb

— Azt, hogy a fertőződést nem
lehet felismerni, nincsenek korai tünetei. A kórokozó vírust ezért is nevezik „lassú virus"-nak, mert a betegség
tünetei a fertőződés után esetleg csak
2—3 évvel jelentkeznek. (Nevével
ellentétben viszont a vírus rendkívüli
gyorsasággal hatol be a nyíroksejtbe.)
A fertőzött személy, ha nem tud fertőzöttségéről, igen gyorsan képes azt
terjeszteni, szinte láncreakciószerűen.
Ezért én, a magam részéről időzített
atombombához hasonlítom.
Nehézségekkel jár a fertőzöttség
kimutatása is. A technika mai állása
szerint csak a fertőzés után 4—6 héttel
mutatható ki. Ráadásul az eljárás
költséges és technikai okokból hoszszadalmas. Ez nem csupán a vírus
természetéből adódik, hanem a módszerek viszonylagos tökéletlenségéből
is. Az eddig ismert legérzékenyebb
módszert a franciák dolgozták ki,
mellyel óriási költségek árán is csak
a 2. héttől mutatható ki a fertőzöttség.
Ez a határidő gyakorlatilag azt jelenti,
hogy ha a fertőzés korábbi, a vizsgálat
nem tudja kimutatni.
— Fordulnak Önhöz betegek,
AIDS-vizsgálatot
kérnek!'

akik

— Igen, bár nem túl sokan. Ha a
vélt fertőzéstől még nem telt el a 4—6
hét, csak azt tudom elmondani, milyen

életmódot éljenek, hogy ne adják tovább a fertőzést. Ha ez letelt, Bőr- és
Nemi Gondozó Intézetbe vagy KÖJÁLhoz küldöm őket. Szegeden ezen a két
helyen végeznek AIDS-szűrést. A jelentkezők egy része túlzottan érzékeny, bűntudattal rendelkező ember,
aki az egyszeri szexuális kihágást fertőző forrásnak tekinti. A homoszexuálisok eleve fogékonyabbak, mondhatnám védtelenebbek a szexuális úton
terjedő betegségekkel, fertőzésekkel
szemben. Ennek oka immunrendszerük csökkent védőképessége, melynek
jórészt genetikai okai vannak. Ezeknek az embereknek a szűrését szervezetten és önkéntes alapon a Bőr-Nemi
Gondozók végzik. A szintén rizikócsoportba tartozó prostituáltak nálunk ugye hivatalosan nem léteznek,
így nyilvántartásuk sincs, ezért csak
önkéntesen jelentkeznek szűrésre. Ez
nekik is, a szexuális partnereiknek is
biztonságot adhat...?
— A szexuális kultúra
a fertőződést?

befolyásolja-e

— Igen jelentősen. A szexuális kulturálatlanság nagyon megnöveli a fertőzés veszélyét. Amíg csak a klasszikus
nemi betegségeket ismertük, teljes
szabadosság uralkodott. Széles rétegben, sokszor alakítottak az emberek
szexuális kapcsolatokat. Nem volt
fékező erő, hiszen a betegségeket antibiotikumokkal jól tudtuk és tudjuk
kezelni. Az nem baj, ha a szexuális
gátlások csökkennek, azonban ez
nem a mennyiségi, hanem a minőségi
változást kellene hogy jelentsen. Ezt
egészséges, kulturált erotikának is nevezhetjük, ami ma már nemcsak a
partnerek örömszerző együttlétét jelenti, hanem kölcsönös felelősséget is!
A szexuális szabadosság, a kulturálatlan együttlét egyaránt növelik a veszélyt. (Például kellő előjáték híján
nem termelődik elegendő váladék a
hüvelybemenetben, minek következtében mindkét fél nemiszervének hámján horzsolásos, repedéses sérülések
keletkeznek.)

azt, hogy nincs veszély, csak azt, hogy
kulturált szexben ez sokkal kisebb.
A férfi—nő kapcsolatban is kisebb
a kockázat, mint homoszexuális férfiak között. Összefügg ez azzal is,
hogy a homoszexuálisok sokkal több
kapcsolatot létesítenek. (Amerikai felmérések szerint egy átlagos ember a
házasságán kívül 5-6 kapcsolatot
létesít évente. Egy homoszexuális
30-at!)
— Az AIDS-et gyakorta nevezik a
XX. század pestisének.
Véleménye
szerint játszik-e a régi nagy járványokhoz hasonló természetes
kiválasztó
szerepet?
— Más fertőző betegségeknél az
immunrendszer fejlettsége, az öröklött pozitív tulajdonságok nagy szerepet játszottak. Az AIDS épp az immunrendszert támadja meg, az „ellenállóképesség" indifferens vele szemben, ezért a betegségnek nincs ilyen
kiválogató hatása. Gyakran halljuk
ma, hogy már a „csapból" is AIDS
elleni propaganda fol ik. Véleményem
szerint, erre a témára újból és újból
vissza kell térni, mindaddig, amíg a
veszély fenyeget. Ez a védekezés egyik
legeredményesebb módja: az egészséges veszélyérzet ébrentartása. A megelőzésnek tudatosnak és konkrétnak
kell lenni. Ki kell alakítanunk egy
egészséges racionalitást a szexben
s evvel talán nem csak egészségünket
óvhatjuk meg, de gondolkodásmódunk, munkánk is racionálisabb lesz.
M. T.
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— A fentiekből következik, hogy
elsősorban szexuális kulturáltságot.
A szexuális úton történő AIDSfertőzés ellen egyedül technikailag a
gumióvszer nyújt némi védelmet, de
semmiképpen sem 100%-osat. A nálunk kapható óvszerek nem tökéletes
minőségűek, könnyen szakadnak.
A legnagyobb biztonságot az adja,
ha partnerünket jól ismerjük, együttléteink harmonikusak. Legfőbb védelem a monogámiaI A szexuális együttlét nem jár együtt feltétlenül fertőzés
átadásával. Ha nincs hámsérülés a
nemiszerveken, a fertőződésnek nincs
különösebb oka Persze ez nem jelenti

egy é v r e 3 6 , 8 0 f o r i n t
Terjesztik az i n t é z m é n y e k K I S Z - és
szakszervezeti bizottságai
K i a d j a a Csongrád Megyei
L a p k i a d ó Vállalat Szeged.
T a n á c s k ö z t á r s a s á g ú t j a 10. sz. 6 7 4 0
T e l e f o n : 24-633 Telex: 28-282
Felelős k i a d ó :
Kispál Antal igazgató
Szegedi N y o m d a Szeged,
Bajcsy-Zsilinszky u. 28. 6720
ISSN: 0230-79IX
1988. 1 1 . 2 6 — 4 7 0
Felelős vezető:
Surány; Tibor igazgató

