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KONGRESSZUS UTÁN
1975. március 17-22 között ülésezett a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa. Erről beszélgettünk Dr. Antallfy György professzorral, aki mint Csongrád megye küldötte vett részt a kongresszuson.
/

- Professzor elvtárs, ha összehasonlítja az MSZMP X. és XI. kongresszusát, milyen lényeges különbséget lát a kettő között?
Véleményem szerint, ha a két kongresszust összehasonlítjuk,
leglényegesebb különbség az, hogy ezúttal a hangsúly a párthatározatok és a párt elhatározások következetesebb végrehajtására irányult, akár gazdasági, akár politikai, akár kulturális kérdésekről legyen ezé.
Az előző kongresszuson az elhangzott határozatokon volt a
hangsúly, most pedig különös figyelmet szenteltek a X. kongresszuson megjelölteknek és azok következetes végrehajtásának, Erre egyébként- az 1972. novemberi KB ülés - amikor összegezte a X. kongresszus
határozatainak végrehajtását - rámutatott, és igy ez tulajdonképpen
folyamatban volt.
- Hogyan foglalná össze a kongresszusnak, elsősorban a programnyilatkozatnak az állam fejlődésére vonatkozó megállapításait?
Jelenleg Magyarországon, proletárdiktatúra van, amint azt
Kádár elvtárs is kifejezésre juttatta. A külső körülményeket is figyelembe véve további lépéseket kell tanni a demokratizálás, természetesen a szocialista értelemben vett demokratizálás felé.
- Itt vetődik fel az a kérdés, amely már korábban is felmerült,
nevezetesen az, hogy deklarálva eddigi sikereinket ne változtassuk-e meg Hazánk nevét Magyar Szocialista Köztársaságra. Ezt annak idején elvetették. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen ujabb elképzelés?
Ez a deklaráció még nem történt meg sem párt, sem állami
normatívákban, de az biztos, hogy nagyon jelentős lépéseket tettünk
előre. Erre a deklarációra esetlegesen egy későbbi alkotmánymódo-

sitás, vagy egy ujabb alkotmány kidolgozása során kerülhet sor.
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- Jelenlegi társadalmunkban hol találhatók még a kommunista társadalom csirái; mennyiben lehetünk optimisták?
Lehetünk optimisták, ha pl. a tulajdoni és társadalmi viszonyokat nézzük. Ezek fejlesztésével a szövetkezeti tulajdonnak az
az állami vagy össznépi tulajdonhoz való közelitésével lehetne
megjelölni a fejlődés útját.
- Miben látja ön a tagkönyvcs.ere okait és sziikségözerüségét?
Ez semmiképpen sem jelent párttisztogatást, mint erre Pullai elvtárs a korreferátumában rámutatott; ez inkább azt jelenti, hogy rendezni kell a párt sorait, el kell beszélgetni a párttagokkal, hogy
azok mindegyike egyirányban cselekedjék, tehát a párt cselekvési egységének a megvalósitását szolgálja. Ez arra irányul, hogy a
párt akcióegysége megvalósuljon. Főleg az olyan közömbös tagokat
érintheti, akik pl. nem járnak taggyűlésre, nem vállalnak pártmunkát,
vagy akik a párt normáival ellentétesen cselekszenek, nem ugy, ahogyan a párt szervezeti szabályzatában meg van jelölve.
- Milyen intézkedések várhatók a jogpropaganda jobbá tétele
érdekében?
Ez részben jelentkezni fog az iskolában az állampolgári ismeretek elsajátitásában, részben a jogi esmeretterjesztéssel. Személyes meggyőződésem viszont, hogy a jogismeret hatékonysága akkor
lesz valóban megvalósítható, ha a jogszabályok dzsungeljében valamiféle rendet teremtenek és olyan hosszú időre szóló, stabil jogszabályok születnek, amelyet nem-jogászoknak is meg kell ismerni.
Sajnos ma az a helyzet, hogy közvetlenül a joggal foglalkozók is
alig tudják követni az egymásutáni jogszabályokat.
- A felszólalók érintettek konkrétan is néhány fbntos területet; ezeket a felszólalásokat milyen mértékben veszik
figyelembe? Gondolok itt például a debreceni egyetem rektorhelyettesének felszólalására a vidéki filozófus képzéssel kapcsolatban.

Meg vagyok arról győződve, hogy a Központi Bizottság a jegyzőkönyvek alapján a vita során el nem hangzottak alapján is át
fogja tekinteni a javaslatokat, és ennek megfelelően szerintem
lesz hatása az elhangzottaknak és az Írásban beadott "felszólalásoknak" is.
/

- A kongresszuson nagy teret szenteltek a kulturális-ideológiai kérdéseknek. A fejlődés jó irányú, de még jelentkeznek különböző problémák. A kérdésünk az, hogy az ezek
elleni harc milyen formában fog folyni; felhasználnak-e
adminisztratív eszközöket továbbra is, vagy pedig az eddigieknél is jobban előtérbe kerül a meggyőzés?
Nekem az a meggyőződésem a pártkongresszuson elhangzottakból,
hogy inkább a meggyőzés, és főleg azt hiszem, hogy ha a kommunisták a különböző kulturális kérdésekben megfelelő egységes platformot képviselnek, nem kerül és nem is kerülhet sor adminisztratív intézkedésekre. Egyet azonban tudomásul kell venni a kulturális és ideológiai életben, azt hogy ma már a marxizmus teljes
elfogadásának platformjáról kell kiindulni. Ez nem zárja ki a vitákat, sőt a tévedés szabadságát is megadja, de az alapvető platformnak a marxizmus-leninizmusnak kell lennie.
- A kongresszus hangsúlyozta, hogy a marxizmus-leninizmus
oktatását erősíteni kell, különösen az egyetemeken. Ez konkrétan mit jelent a mi Karunk esetében?
Karünkon megfelelően magas szintű a marxista képzés, de itt is
jobban kellene közelíteni a kar szakmai ismereteihez. Ez nem azt
jelenti, hogy a jogi karon csak jogászok, a bölcsész karon csak filo
zófusok oktassanak, de igenis a marxista oktatóknak többek között
olyan megoldásokkal kellene ezt a munkát végezni, amely az adott
kar profiljához messzemenően kapcsolódik.
\

- Felmerültek az életmóddal kapcsolatos problémák is. Ön szerint melyek ezen problémák megoldásának utjai?
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Erre az lehetne a válasz, hogy itt is - mint minden kérdésben erősíteni kellene a szocialista jelleget.
Meggyőződésem, hogy
kellenek ós lesznek is olyan rendszabályok, amelyek ezeket a
problémákat meg fogják szüntetni.

-Önt ismét beválasztották a megyei VB tagjai közé. Ez egy
kollektív testület. Van-e valamiféle speciális feladatköre
ebben a testületben, illetve hogy mennyire veszik figyelembe az Ön szakterületét?

Minden napirendi pont tárgyalásakor természetesen figyelembe veszik, bár én elsősorban mint jogász és ideológus veszek részt
a megyei pártbizottság
munkájában,
mint ahogy eddig is
résztvettem.
Végezetül annyit szeretnék hozzátenni - amit ugyan nem
mondtam el a kongresszuson, de azt hiszem, hogy amikor mi az
államélet és a szocialista demokrácia fejlődéséről beszélünk,
akkor ezt a fogalmat leszükitve a mi belső viszonyainkra értjük. Meggyőződésem szerint az államélet fejlesztése, mint fogalom magában foglalja az állam külpolitikai funkcióját is, tehát
ezt is tovább kell erősiteni, annál is inkább, mert ma már nálunk a módosított alkotmányban a Magyar Népköztársaság külpolitikai célkitűzései alkotmányjogilag is rögzitve vannak, amiből
következik az, hogy nemcsak erősiteni kell a külső funkciót, henem
ma már politikai ós jogi kötelességünk az alkotmánynak ezt a
tételét a gyakorlatban szolgálni.

§ § §
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A MINDENSÉG KATONÁJA . . .
- 1905. április 11-én született József Attila -

Katonája a mindenségnek,
bakája a nyomorúságnak,
teszünk azzal valamit is,
hogy a füvek zöldellő erejébe
visszahelyezzük a halottat?
/Pilinszky János: József Attila/

Attila! Te mindig a nehezebb utat választottad!
70 evés lennél most, ha itt lehetnél közöttünk. Nagy szükség lenne Rád!
De a szűkszavú MÁV - jelentés : "... 1937.december 3án 19 óra 36 perckor, a Balatonszárszó megállóhelyről elinduló 1284. számú tehervonat
15-l6/-ik kocsija alatt halálát lelte József Attila költő..."- eloszlatja
minden reménykedésünket, véget vet bizakodásunknak.
Az 1284. számú tehervonattal a világ is továbbment menetrendszerűen, közömbösen. S hogy valamit jóvátegyenek, azóta jól képzett elmeorvosok
pontos leirást adnak schizophréniádról, bebizonyítják elméd egyre fokozódó bomlását ; azóta kitűnő irodalomtörténészek megmagyarázzák verseidet: mit, mikor, hogyan kell érteni a leirt sorok mögött; azóta pontosan tudjuk álmaidat, szerelmeidet, napjaidat, életrajzi adataidat az
1905. április 11-i Gát utcai születésedtől, a kortársak, barátok megnőtt
seregének visszaemlékezésein keresztül egészen a kegyetlen MÁV jelentésig, egészen Balatonszárszóig.
Mindig jegyet szerettél volna váltani önmagadhoz, s végre mehlelni hazádat. De aztán az elutazás valahogy másképp sikerült...
Leltárad véget tetett ennek a "csupa-csősz világnak", megelégelted a
"szesztelen szerelmeket", s végül már minden nagyon fájt...
Azóta már megértenek, méltó helyedre tesznek. De mit ér mendez a tudat
mellett, hogy még itt lehetnél velünk, élhetnél közöttünk.
Láthatnánk hetven évesen, láthatnánk őszülő bajuszodat, törékeny termetedet, a mindig-izzó, mindig csillogó szemeidet.
Ma már nem kellene befogni "pörös szádat", ma már valóban meglelhetnéd
a sokat keresett hazát.
De Te ezt a verset e^y napnal halálod előtt irtad meg, s akkor már tudtad, hogy ezt a hazát a sinek acélcrikjai között, az 1284. számú tehervonat 15-16.-ik kocsija alatt keresed...
Attila! Te mindig a nehezebb utat választottad!
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Talán bizonyítani akartál, talán vádolni... Talán helyettünk is...
Sajnos mindkettő sikerült.
Pedig Te mindig hinni akartál a boldogságban, a szerelemben, az
igazságban, az életben.
•
De a legdacosabb hitet is megingatja mindaz, amit Keked meg kellett
élned. Az öcsödi disznópásztorkodás, a ferencvárosi gyermekévek
korán-felnőttó-érlelő megpróbáltatásai, a színes papirforgó árulás,
a kenyeresfiuskodás... A megaláztatások évei...
A legjobban szeretett ember: Mama halála... Atfcól kezdve "harminchat
fokos láz" hevitett...
Az irodalmi körök értetlensége, a Horger urak vaskalapossága, a reménytelen szerelmek, a megcsalások...
Ekkor már.érezted

"... Kit anya szült, az mind csalódik végül,
vagy igy, vagy ugy, hogy maga próbál csalni.
Ha küzd, hát abba,.ha pedig kibékül,
ebbe fog belehalni..."
S Te a küzdésbe haltál bele, a kilátástalan szélmalomharcba. Talán
pontosan azért, mert nagyon akartál hinni mindenben, a boldogságban,
a szerelemben, az igazságban, az életben...
- 1905. április 11-én, a Ferencvárosban, a Gát utca 3-ban egy
nagy költő látta meg a napvilágot. József Attilának hivták.
1937. december 3-án Balatonszárszón ez az ember, ez az egyszeri, ez a megismételhetetlen öngyilkos lett. Most, 1975.
április 11-én lehetne hetven éves... Attila! Mi most boldog születésnapot kívánunk Neked! Bár nem lehetsz már közöttünk, de mégis itt élsz közöttünk! Bennünk, a mindennapjainkban, a küzdéseinkben, a szerelmeinkben, a bánatainkban.
Mert Te nem halhatsz meg, nem hagyhatsz itt bennünket! Erről rövid
és keserves életedben Te magad gondoskodtál!
Köszönjük neked Attila!...
Nemesik Pál
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József Attila:
A SZAMOKRÓL

Tanult átok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is,
mintha sok l-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
és csudálkozik módfölött az irka,
hogy mindegyik csak magára gondol,
különb akar lenni a többinél
8 oktalanul külön hatványozódik,
pedig csinálhatja a végtelenségig,
az 1 ilyformán mindig 1 marad
és nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon
és legelőször is
alegegyszerübb dologhoz lássatok adódjatok össze,
hogy roppant módon felnövekedvén,
az istent is, aki végtelenség
valahogyan megközelítsétek.
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"Az MSZMP 1957. március 11-i határozata
kimondta a KISZ létrehozását."
Tagságára vonatkozóan megállapította:
TÖMÖRÍTSE A MAGYAR IFJÚSÁG LEGHALADÓBB RÉSZÉT!
A KISZ az ifjúság egyetlen szervezete lett. Már az I. országos értekezlete elitélte a szektás elzárkózást és 'a TAGFELVÉTELI LIBERALIZMUST, a
TAGTOBORZÁST.
A szervezet munkájában egyik leggyakrabban elhangzó kritikai megjegyzés: a KISZ tagsága felhigult, nem jelent semmi plusz követelményt, sem
pedig elkötelezettséget a szocializmus eszméi iránt.
Valamennyi KISZ-tag - ha legyintett is - érdeklődéssel várta a "szervezeti reformot" illetve annak realizálódását. Az uj szabályok ismeretesek, eredményei még nem teljesen, de sokakban megfogalmazódott már valai

milyen válasz arra a kérdésre, hogy képes-e tömöriteni az ifjúság leghaladóbb részét a KISZ az uj szabályok életbeléptetésével.
Vajon következetesek voltak-e a TAGSÁG-megujitó alapszervezeti taggyűlések? Voltak-e olyanok, akik "népszerűségüket" kockáztatva mertek
konkrétan "vádolni"?
Ha igen, nem volt-e ez csupán valamiféle szakmai előgyakorlat, vagy
önmaguk álarca, avagy éppen "féltő gondoskodás": mi lesz, ha tul szigorúak leszünk?
Inkább legyünk elnézőbbek vagy inkább elnézők?!
Biztosan megtörtént az is, hogy "érvényt szerezve a határozatnak"- hiszen azért adták ki - kerestek néhány "egyedet a sokaságból", akiknek a
jövőben dolgozni kell azért, hogy újra tagok lehessenek - akik nem büszkék úttörő-szerepükre, de lehet, hogy csupán furcsának találják uj státusukat, és esetleg megkérdezik: ha nem vagyunk az egyetlen ifjúsági szervezetnek tagjai, akkor hol dolgozzunk, mit tegyünk azért, hogy visszakapjuk betétlapjainkat? Látogassunk el néhány taggyűlésre "vendégként"
vagy valamilyen társadalmi megmozdulásokra - hiszen a többieknek elég
volt az is - és köszönjünk legalább háromszor annak, akinek bizunk a memóriájában: "látod, öregem én itt vagyok, és adjátok nekem a lapátot, ti
csak gereblyézzetek!"
Persze az is lehet, hogy ilyesmire senki sem gondolt, és az is, hogy a
határozat tartalmaz erre a problémára is konkrét, egyértelmű megoldást.
De közölték-e az érdekeltekkel ezt, vagy elég, ha számszerűen leredukáljuk a 800 000-t 700000-re, s ezzel már "tömörült is az öntudatos ifjúság"?
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Kétségtelen: egy lépés a reform, de ha a szarvezeti elvek tulhangsulyo
zása követi - hiszen konkrét ez, érzékelhető, százalékban kiszámítható
mérhető stb. - /vagy ha már ez előzte meg / elfelejtkezünk a többi, talán bizonyos vonatkozásaiban lényegesebb problémáról?
Képes-e a szervezet hatékonyan képviselni az ifjúságot a társadalmi
szervek előtt?
vajon betartják-e az üzemek, vállalatok az Ifjúsági Törvény rendelkezéseit?
Eléggé fiatalos-e a KISZ munkamódszere? Tud-e aktivitásra serkentő
programot adni?
Ha igen, hogyan? A programok lebontása megfelel-e a célkitűzéseknek és
ÉLMÉNYT adóak-e?
Ezek csupán kérdések. Válaszolni csak azok illetékesek, akik nem csupán kérdezni tudnak, hanem válaszolniuk is kell, hogy a kérdezők ne csak
kérdezzenek!
Bartha Ferenc

A fenti irást vitacikknek szántuk, felvetett problémái többféleképpen megközelíthetők, éppen ezért várjuk reagálásaitokat.

-
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DEMOKRÁCIÁRÓL ÉS SZOCIOLÓGIÁRÓL
-Szentpéteri IstvánnálDr. Szentpéteri István prof. az államjogi tanszék tanára. 1965-ben
jelent meg a "A közvetlen demokrácia fejlődésének irányai", 1974ben pedig "Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai" cimii
könyve. Jelenleg félállásban az MTA Szociológiai Intézet helyettes
igazgatója.
Kérdéseink ezekhez a témákhoz kapcsolódnak.
- Miben foglalható össze első könyvének lényege? Mennyiben próbált ujat adni? Mi volt az a mozgatórugó, amely
megiratta ezt a könyvet?
Mint államjogász kb. az ötvenes évek elején kezdtem a demokrácia kérdéseivel általában foglalkozni. A társadalmi rendbe beletartozik a társadalom demokratikus berendezkedésének problémája, de
egyébként is: a? államjog sok szállal összefügg a politikai demokrácia kérdéseivel. A korabeli szocialista államtudományi felfogás
elsősorban a képviseleti, tehát a közvetett demokráciának a szocialista társadalomban betöltött szerepével foglalkozott. Ugyanakkor a
marxizmus klasszikusainál rengeteg tétel van - a képviseleti demokrácián tul - a közvetlen demokratikus formáknak a szocializmusban
való szélesebb körű elterjedéséről. Ezeket a forrásokat kutatva született bennem az az elhatározás, hogy a közvetlen demokrácia kérdésével alaposabban foglalkozzak. Ez a polgári politika- és államtudományban, valamint az alkotmánytanban elég széles körben tárgyalt
téma. Polgári forrás bőségesen található, köztük olyan kiváló könyvek, amelyek nagyon módszeresen és magas tusományos színvonalon a
közvetlen demokrácia polgári viszonyok közötti alkalmazásának gyakorlatát is.felmérték és emellett a téma elmélettörténetet is végigkisérték. Ez a téma a könyvnek csak egyik oldala volt. Sokkal nehezebb volt a szocialista irodalom teljes feltárása, és a bizonyos
fokig ellentmondó tézisek magyarázata.
Marx és Engels társadalomelméletéből az következett, hogy a
szocializmus létével a közvetlen demokrácia megvalósulásának, egy
elkövetkező korszakát látják. Ez különösen Engelsnél világos. Az
engelsi formáció-elméletből következett, hogy a szocializmus, illetőleg a kommunizmus megvalósulása többé-kevésbé hasonló szervezeti -formákat fog létrehozni, mint az ősközösségi társadalom; ez a

társadalmi formáció /ti. az ősközösségi/ volt a közvetlen demokrácia első és igazán teljes korszaka. Engels a kommunizmust az ősközösségi társadalom magasabb szinten való megjelenésének tartotta.
Morgannak, a nagy amerikai etnográfusnak és szociológusnak a kutatásaiból indult ki az a következtetés, hogy a törzsi társadalom után következő civilizációk egymást követő társadalmi formái el fognak
jutni egy olyan korszakhoz, amikor a köztulajdon mellet egy a korábbihoz hasonló társadalmi szerkezet - mármint az állam előttihez
hasonló - fog ismét megjelenni. Ezt nevezték a klasszikusok a közvetlen vagy a primitív demokrácia korszakának.
E demokrácia eljövetelének meggyőződése Lenin munkáiból is
nagyon világosan kitűnik, különösen alapvető államelméleti munkájából
az "Állam és forradalom"-ból. Többször hangsúlyozza, hogy a szocializmusban a proletár forradalommal megindul a primitiv demokrácia
újjáéledése és egyre teljesebb tartalommal való megtöltődése. Minden
szocialista államban - a.hatalom megragadása után - ez rendkivül aktuális probléma volt, ti. az, hogy milyen intézményeken keresztül juthat kifejezésre a hatalom, és mennyiben lesz ez a hatalomkifejezési
forma képviseleti demokrácia és mennyiben közvetlen demokrácia. Én a
magam részéről annak idején az elmélet-történetet - a szocialistát próbáltam a témára vonatkozólag felderíteni. E kérdésben a klasszikusokon kivül igen sok fontos megnyilatkozás létezett a korabeli jelen
tős marxista, vagy szociálreformer szerzőktől.Ezzel a századfordulón
jóformán minden szocialista ideológus foglalkozott./Kautsky, Bernstein
az angol fabiánusok} mindenütt ahol felvetődött a szocializmus ügye
és elsősorban természetesen a pártszervezés kérdése illetve a szakszervezeti mozgalom fejlesztése, ott nagyon bőségesen vizsgálták
egyrészt a szakszervezeti tapasztalatokat,a pártszervezeteken belülről
megfigyelhető közvetlen demokratikus formákat, és elméletileg állást
foglaltak mellette, vagy ellene./ Eddig jutottam el én annak idején a könyvemben, hogy ezt az elméleti vitát a végén összefoglaltam,
aminek a záróköve ismét a lenini államelméleti mü volt, ahol Lenin
értékelte a korabeli vitákat a közvetlen demokrácia kérdéseiről. A
szocializmus épitésének gyakorlatában a közvetlen demokrácia olyan
mértékű kiteljesedése, amelyet az első marxi-engelsi-lenini megnyilatkozásokból következett volna, nem található. A szocializmus építésében az ötvenes évektől kezdve a népi demokratikus országokban
elég mérsékelten alkalmazták a közvetlen demokratikus formákat.
i

Ezt a helyzetet magyarázva én arra a következtetésre jutottam,
hogy általános történelmi tapasztalat: a közvetlen demokrácia megvalósítására a forradalmi átmenet korszaka nem kedvező. Az a tapasz-
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talat, hogy a forradalom nem jó történelmi szituáció, legfeljebb
csak néhány közvetlen demokratikus forma alkalmazható. A konszolidálódott időben kezdődik el a közvetlen demokratikus intézmények
élete vagy megujulása. A szocializmusban - akkor, amikor a társadalmi rendszer teljes stabilitása megvalósul - lehet a demokráciának ezt a formáját egyre inkább élővé és teljesebbé tenni. Azóta a
közvetlen demokrácia kérdése az államszervezésben, a. gazdaságszervezésben és az államszervezésben is többször felmerült. A politikai
programok ujabban ezt a kérdést a termelés szervezetében tárgyalják,
^rtve ez alatt, hogy a dolgozót be kell vonni az üzemi döntésekbe.
Tehát a közvet len.demokráciát most a gazdasági területen tartják
megvalósitandónak. Mi jogászok elsősorban politikai kérdésnek tartjuk ezt, és állami formák között vizsgáljuk a közvetlen demokrácia intézményeit, ós azt nézzük, hogy hogyan lehetne azt teljesebbé tenni.
Összegezve: Munkásságomnak ez a része, az alkotmányjog egy
szűkebb területének a részletesebb kifejtésére irányult és én ezt
nem csupán mint jogi problémát, hanem mint általános politikai problémát is akartam szemlélni. Ennyiben igyekeztem túllépni azokon a módszereken, amelyek csak.a jogilag szabályozott közvetlen demokratikus
formákkal foglalkoznak.
- Melyek azok a fő tényezők, amelyek meghatározzák a demokrácia fejlődését társadalmunkban?
A megszilárdulás időszakában az u.n. igazgatási vagy bürokratikus tipusu szervezés kerül előtérbe. A marxista államelmélet és szociológia nagy kérdése, hogy ha létezik egy igazgatási tipusu szervezet,
akkor hogyan lehet a demokratikus intézményeket teljessé, érdemi intézményekké tenni. Ugyanis bizonyos ellentmondás érződik abban, hogy
ugyanazt a funkciót meg lehet oldani igazgatási formában és demokratikus
formában is. Ha az igazgatási eljárás kialakult, akkor az igazgatási
szervek i--en .nehezen mondanak le arról, hogy ők döntsék el érdemben
a kérdéseket..Ebben a helyzetben a demokratikus intézmények üresjáratoknak látszanak. Nyilvánvaló, hogy a demokratizálódáshoz a társadalom
stabilizálódása, az antagonuszt ilcus ellentétek feloldódása szükséges.
Viszont a társadalomban reális partikuláris érdekek is kifejeződnek,
meg kell teremteni ezeknek az érdekeknek az ütközési lehetőségeket.
Tehát a demokráciának igazán ott van tejre, ahol reális érdekek csapnak össze valamilyen szervezeten belül. Tehát amikor különböző nézőpontok, és szervezetek vitáznak és ütköznek össze egymással. Pontos,
hogy ez ne legyen antagonisztikus jellegű. Tul kell jutnunk azon az el-?
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képzeleten, hogy a szocializmusban az általános érdeket mindenkinek
cselekvése és magatartása, valamennyi szerv működése kifejezi. A
szocializmus épitésének további folyamatában ráébredtünk, hogy az
általános érdek és a különös érdek között lehetnek és vannak is ellentétek. Tehát fontos, hogy ezek a különös érdekek - amelyeket egy adott
terület lakossága egy nagyüzem, vagy egy adott speciális szervezeti
forma képvisel - találkozzanak, összecsapjanak,.kiegyenlítődjenek, ós
ebből álljon össze valamiféle szervezeti döntés.
- Más témára térve átfoglalja össze: Ön szerint ma Magyarországon melyek a szociológiának, a szociológia tudományának funkciói; fejlődésének lehetőségei?
A szociológia helyzetét nemrég a magyar tudományos élet
legfelsőbb szervei tárgyalták. Az MTA elnöksége foglalkozott ezzel,
valószinü magas, kormányszintű bizottság elé is kerül. Ez egyrészről
a szociológia funkciójának az elismerését jelenti, másrészről pedig
azt, hogy bizonyos problémákat érzékeltek a szociológia körül és
ezen problémák megoldását is keresték e szervek. A szociológia helyzetével foglalkozó MTA elnökségi jelentés nagyon alaposan feltérképezte a szociológia hazai művelésének eddigi eredményeit, lehetőségeit, az alapvető problémákat, Köztudott, hogy a hatvanas évek elején megindult a szociológia hazai megujulása, fejlődése. Megtörtént
a szociológia hazai "recepciója", a szociológia elismert tudománnyá
vált és elég széles körben váltott ki érdeklődést. A szociológiai kutatóhelyek száma ettől kezdve jelentősen megnőtt, A párt is szükségesnek érezte a szociológia tudományos müvelését. Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete jelentős részben szociológiával is foglalkozik /politika szociológiával, a társadalom struktúrájának és a társadalmi strukturát alakitó tényezőknek a kutatásával/. Természetesen
tevékenységüknek van más iránya is, de végeredményben a hazai szociológiai kutatások egyik bázisát alkotják. Másodikként említhetnénk
az MTA Szociológiai Intézetét, amely 1963-ban létesült.Ez az intézet
az előbbihez hasonlóan annak idején napirendre tűzte a hazai társadalmi kutatásokat. Az intézet egyik osztálya a szervezetszociológiai és igazgatásszociológiai kutatásokat folytat, éppen azért, mert
az országosan kiemelt témák közül az egyik "A közigazgatás komplex
tudományos megalapozása" cimet viseli. Az elkövetkezendő években
ez a téma lesza kutatások súlypontja, és érthető, hogy az intézet
is igyekszik szociológiai szempontból foglalkozni a közigazgatással.
Egy másik csoportunk a TTP társadalmi hatásait kutatja. Harmadik
részlegünk a tudomány struktúráját, a tudományos szervezet fejlődé-
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eét kutatja, és ennek is elsősorban szociológiai vetületét. Az intézetben folynak kutatások a település-szerkezet változásaival kapcsolatban, pontosabban a falu, a lakótelepi és a városi fejlődés
szociológiájával.
- Várható-e, hogy a közeljövőben növelik az egyetemeken
a szociológiát oktató helyek számát?
E tekintetbon nem sok jó várható. Az MTA elnökségi jelentése azt hangsúlyozza, hogy a szociológia egyetemi oktatását meg
kell erősiteni; más felelős szerveknek azonban az a véleményük,
hogy a szociológia egyetemi oktatásának bővítéséhez nem állnak
rendelkezésre megfelelő káderek. Ezt azzal is alátámasztják, hogy
a szociológiát művelők egyes részével kapcsolatban problémák merültek fel. Ezek bizalmatlanná tettek állami szerveket.
Nem lát-e Ön egy bizonyos ellenállást a szociológiával
szemben? Itt kohkrétan a felmérésekre gondolok; arra,
hogy félnek az adott intézmények vezetői az ilyen felmérésektől .
Nagy probléma mindig és mindenütt, hogy egy társadalom elbire többé-kevésbé objektív képet önmagáról. Amig ury értékeljük a
szervek működését, hogy vannak még hibák, de alapvetően jól dolgoznak, ez mindenki számára előnyös, mert lehet vele vitázni,
hogy valóban jó volt-e.
Viszonyt, ha egy folyamatról kvantitatív módon adunk képet,
akkor merülnek fel a problémák. A vezetők jelentős része viszolyog
attól, hogy ilyen módszereket alkalmazzanak nála. Itt nagyon reális az a probléma, hogy az intézmények vezetői nincsenek sokszor
meggyőződve arról, hogy a felmérés nem ellenük.irányul, ez nem leleplezés, hiszen nem akarják "lebuktatni" őket. Addig viszont mig az a lehetőség fcnáll, hogy szociológiai felmérések eredményeit belső vitákban használják fel - addig ez az ellenállás létezni fog.
- Az előbb emiitett problémák nem ebből adódtak?
Ezzel a kérdésrel határozatban foglalkozotL az MSZMP KB
agitációs propaganda bizottsága. Egyes kutatók az emririkus kutatásoktól elrugaszkodva, birálták a marxizmus sarokköveit alkotó
tételeket. Ebből politikai kérdés lett.
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A baj az, hogy most minden szociológust olyan embernek
tekintenek, akinek vérében van az oppoziciórg való hajlam, hogy
mindenbe belekössön és mindent csak kritizál. Tehát a szociológia hazai értékelésének vnn egy olyan kicsengése, hogy az elmúlt
éveknek azok a politikai összeütközései, amelyek nemcsak a tudomány területén, hanem más vonatkozásban is zajlottak, a szocio-,
lógiát diszkredizálták, és ezzel a bizalmatlansággal küszködünk.
- Ön szerint mennyiben politikus a szociológus? Milyen
a szociológia és a politika viszonya?
A kérdést inkább ugy kellene feltenni, hogy milyen a politikus és a tudós /politika és tudomány/ viszonya, mert a szociológus csak egy a tudomány művelői közül. Ugyanúgy fel lehetne
vetni, hogy milyen a viszony a jogész és a politikus, valamint
a közgazdász és a politikus között. Az efeyik tudományt müvei,
a másik - a politikus - ténylegesen alakitja a társadalmi viszonyokat, hozza a döntéseket. A szociológia olyan tudomány, amely
a társadalom mozgásáról ad képet, de - különösen az empirikus
vizsgálatok mutatják meg -nehéz a.társadalomról valóságos, tudományosan megalapozott képet adni. Az, hogy a szociológus mit
ismer fel a társadalomból, a téma, a tárgyválasztás alapján és
más módon is problematikus. Tehát a szociológus, mint tudós a
társadalmi valóságot igyekszik minél pontosabban feltárni. Ezek
a tudományos eredmények számbavehetők bizonyos politika kialakításánál, de a politikusnak nem szabad egyetlen elgondolásra,
egyetlen adathalmazra, egyetlen bizonyított tényre alapítania a
döntését. A szociológia-jelen állapotában nem alkalmas arra, hogy
bonyolult jelenségekről tökéletes helyzetelemzést tudjon adni.
tehát a szociológusnak az az igénye, hogy az őáltala kidolgozott
kutatásokat feltétlenül vegyék figyelembe a döntéseknél, túlzó
követelés - de minden tudósnak ez a természetes törekvése. A
szociológiánál a probléma azért éleződött ki, mert bizonyos szociológusok valóban a politika területére mentek át. Nem volt alapjuk olyan általánosításokra, mint amilyeneket megtettek. A
politikus nem tudós, bár a tudományos eredményeket természetesen
felhasználja. Pontosan az a lényege, hogy az egész folyamatot
átlátva váltogatja az arányokat. Tehát a problémák elkerülhetők
lettek volna, ha a szociológus nem tart rá igényt, hogy politikai
döntési variációkat szolgáltásson.

17
- Besz ;lhetünk-e különböző irányzatokról a szociológián
belül Magyarországon?
A marxista platform elfogadását a társadalomtudományokban általában, de főleg a szociológiával kapcsolatban felmerült utóbbi
problémák után nyíltan ós határozottan leszögezik, tehát azt, hogy
marxista szociológiát lehet és kell is művelni. Ez a kérdés teljesen egyértelmű, itt a problémát inkább a nem-marxista szociológia
hazai hatásának a megállapítása jelenti, ám ez rendkívül kényes
és nehéz feladat. Tudniillik, hogy mi az ami már elhajlás a marxista szociológiától. Itt van az a dolog, amiben szociológusoknak,
még bíráltaknak.is volt bizonyos igazságul. Nevezetesen az, hogy a
létezett az u.n. frankfurti iskola és ennek egy szociológiai irányzata. Ez tudatosan azt vállalja, hogy a szociológia tudományának
a társadalom bírálójának kell lenni. Azt mondták illetékes szervek, hogy a hazai szociológia ennek a nem-marxista irányzatnak a
hatása alá került; hogy kritikai szociológiát kezd művelni. Ezen
az alapon én azért nem marasztalnám el a szociológiát. A tudománynak ugyanis társadalmi formációtól függetlenül az egyik legfontosabb funkciója az intézményi valóság értékelése. Ebben az esetben
kritikus minden tudomány; a jogtudomány is lehet többé vagy kevésbé kritikus a fennálló jogrendszerrel, jogintézményekkel szemben.
Tehát, hogy a szociológia a társadalmi jelenségeket u.n. kritikai
jódon kezeli- ez a lényegéből folyik - . Ha tudomány, akkor nemcsak feltár és leír, hanem bizonyos értékelő konzekvenciákat is
levon. Tehát én nem mondanám azt, hogy ez valamiféle nyugati
minta követése.
Azt, hogy van egy kritikai-értékelő funkció a tudományban és ezt
müvelik nem baj, sőt fontos is.

§ § §
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Örök Elektra...
- Gondolatok a Forradalomról egy Jancsó-film kapcsán -

Áldassák a neved Forradalom!
Áldassék a forradalom phoniy-madara, amely naponta tiizhalált hal,
és poraiból naponta föléled; amely minden nap meghal azért, hogy
erejét átadja az emberiségnek, 8 minden nap feltámad, hogy megujitsa az emberek hitét, hogy legyen erejük tovább vinni az eszmét,
folytatni a forradalmat. Folytatni, egészen végig, "a legvégéig,
ahol a kő valóban kemény, ahol a vaj valóban puha,.és ahol nincsen
más csak igazán, és nincsen más csak csakugyan...".
De amig ez eljő, addig a phőnix-madárnak újra és újra meg kell halnia, meg kell halnia, hogy a forradalom tovább élhesren...
Pereg a film... Apajpuszta időtlen végtelenségének totálplánjában
lassal távolodik a vörös helikopter: fedélzetén Elektrával és Oresztés8zel. Elviszi őket olyan népek közé, ahol még szükség van Elektrákra és Oresztészekre, hol a phőnix-madár még csapdában vergődik,
ahol még az erőszak, a zsarnokság, a terror uralkodik
A forradalomnak mindenhol és mindenkor élnie kell tovább...
Ilyen egyszerű és tiszta a mondanivalója ennek a filmnek, amit
azóta a kritikák agyonmagyarázása, a jancsói jelképrendszer agyonboncolgatása, a jangsóimádat, a jancsógyülölet sajnos eléggé misztifikált, elferdített.
Pedig nincs egyszerűbb és tisztább dolog a forradalomnál.
A forradalom az forradalom. így, a szó tiszta, igazi értelmében.
Hogy ez sokszor mégsem ugy valósult meg, vagy valósul meg, ahogy
tartalma, szentsége megköveteli, az nem phönix-madár hibája.
Azok hibája is, akik a madár életét, erejét, tüzét másra tékozolják,
akik az eszmét meglovagolható konjunktúrának tekintik.
Érdek-forradalmárokra, fizetett-hősökre nincs szükség. A forradalom tisztasága nem birja el a mocskot!
Oresztész, a szabaditó, a gyilkos trónbitorló Aigisztosz mellett saját anyját, a zsarnokságbnn osztozó, megalkuvó, bűnrészes Klitaimnésztrát is megölte. Ő nem alkudott meg...
S hányan nem alkudtak már a történelemben?!
Mert mi lett volna, ha Ők, a sziklaszilárdak, az eszméért-bármikor-életüket-adók megalkuktak volna, önös érdeküket nézték volna?!
Mi lenne akkor most velünk???
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De a sokat hangoztatott ITT és MOST
pillanatában MI hogyan állunk helyt?
Merünk-e szembenézni Elektrával?
Nem kell életünket adni, nem kell inapont a meghalni. Pedig a forradalom
minden nap zajlik. Egymásért, egymással, egymás mellett...
A zsarnok legyőzése után Elektra
és Oresztész egymásra lőtt, s a pisztolygolyókkal kérdést is szegeztek
egymás mellének: "Vajon birjuk-e
majd azt, hogy minden nap meghaljunk
egymásért, és minden nap.feltámadjunk
egymásért és másokért?...
Igen! Bár nem ilyen látványosan, de
ma is zajlik a forradalom, melyet egy
jól sikerült/?/ szókapcsolattal a
"mindennapok forradalmának" neveznek.
Nékünk itt kell helytállnunk!
Viszonylag kényelmes pozicióban, hi- '
szén korabeli könyvekből olvashattuk, megsárgult fényképekről, kopott filmhiradórészletekről nézhettük végig az értünk vivott küzdelmeket .
Mert volt egy Dózsa György, akit izzó vastrónra ültettek, volt egy
Petőfi Sándor, aki jeltelen sirban fekszik Segesvárott, voltak vörös
katonáink, direktóriumok, akiket a Dunába-T is zíba-Marosba-Körösökbe
lövöldöztek, s volt egy szovjet hadsereg, amely újra elhozta a forradalmat ...
>
Hát itt az örökség... Mit kezdünk vele?
A forradalomban csak egy ut van, s csak ezen lehet haladni, haladni,
mindig a végéig, a legvégéig...
S ha egyszer ide is elérünk a mindennapok sortüzén keresztül, abban
Elektrának is része van, mert Elektra mindig Elektra...
Elektra örök...
\

•

Nemesik Pál
\
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/ A most következő rövid cikket a pécsi GLQSSZÁTOR 1974. szeptemberoktóberi számából vettük át egy az egben. E lépésnél az a nemes
szándék vezérelte szerkesztői gárdánkat, hogy megismerkedjünk a
Nem ütik a jogászt agyon... kezdetű nóta őstörténetével. No, nem
abban kételkedünk, hogy senki sem tudná megkeresni lexikonban, de
testvérlapunk készen tálalta elénk az adatokat./
,*

i

NEM ÜTIK A JOGÁSZT AGYON... '
Mint bizonyára tudjátok, a mult század vége felé élt Rácz Pali, a
korabeli idők legnagyobb primása és nótaszerzője. Azt meg talán szükségtelen mondani, hogy már akkor is nagyon népszerűek voltak a jogászbálok. SőttJOGÁSZBÁLOK. S egy vérbeli, XIX. századi jogászbál megnyitásához pedig mi kell? Nyitócsárdás, egy igazi, magyaros nyitócsárdás. Node nem volt, s ezen a kellemetlen hiányon segített Rácz Pali, s 1880-ban
irt egyet, egy igazit. S most jön az, ami talán kevésbé közismert, Aülönösen medikus-körökben/, hogy ez a csárdás a "Nem ütik a jogászt agyon..."kezdetű imánknak'az őse. A dallam és a fefrén - természetesen már akkor is ugyanaz volt, de a szöveg tartalmasabb részeinek kiformálásához hosszabb idő kellett. Az 1880-as évek végén már igy dalolták dicső elődeink:

,

Nem ütik a jogászt agyon,
sárgarigó...
Mert néki bölcs esze vagyon,
sárgarigó...
Nem ütik a doktort agyon,
sárgarigó...
Mert néki klistérje vagyon,
sárgarigó...
Nem ütik a bölcsészt agyon,
sárgarigó...
Mert néki.indexe vagyon,
sárgarigó...
Azóta persze kedvenc dalunk továbbfejlődött, kikristályosodott, lassan
kikoptak belőle a felesleges részek, az idő rostáján kihullott a pelyvája, s maradt a tiszta, értékes mag, a lényeg:
Nem ütik a jogászt agyon,
sárgarigó...
Mert a jogász vasból vagyon; de énekelhetnénk most is
Mert néki.bölcs esze vagyon,
sárgarigó...
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S ha ez a rész nem igy hangzik fel ajkunkról, valószínűleg csak azért
van, hogy bizonyos meglévő feszültségek ne -fokozódjanak a végletekig.
Mig el nem felejtem: találkozunk 1980-ban minden este fél 8-kor a Balásztanyán a "Nem ütik a jogászt agyon..." centenárium alkalmából.
/Böröcz István/

RÁKOS GYOMOR
/hihetetlen elbeszélés hihető dolgokról/
Történetünk ugy kezdődött, mint sok más történet. Először is a tények rögzültek. Vagyis, hogy Rákor Gyomor, az UNICEF Diákélelmezési
Bizottságának harmadik társelnöke menzaminőség-elenőrző körútja során Szegedre 'érkezett. Rákos Gyomor nemzeti hovatartozását illető kétségek eloszlatására ugyan nem vállalkozhatom, elég legyen annyi, valószínűleg olyan náció képviselője, ahol igencsak finnyás izlésü emberek élnek.
Rákos Gyomor küllemére vonatkozóan a következő adatokat tudom szolgáltatni: a társelnöknek normális ember-kinézete van, még csak kisebb
hájréteg vagy megeresztett pocak sincs a.testén, mint azt foglalkozási ártalom gyanánt felszámíthatnánk neki.
A fentebb emiitett nemzetközi szervezet e jeles képviselője szegedi
látogatásának első állomásaként a bennünket szorosan is érintő "Kevesebb a kaja, nem lesz gyomorbaja " cimzetü /t. i. hármas számú/ menzát vetette komolyabb megfigyelés alá. Végtelenül boldog voltam, hogy
magam is részt vehettem az ellenőrző munkálatokban - legalábbis, mint
leselkedő.
Beléptünk az alagsorban elfekvő étkező helyiségbe. A harmadik társelnök azonnal kinyilvánította tetszését a menza elhelyezkedésével kapcsolatosan; mint mondotta:
Igen nagy szolgálatot tesz ez a lépcső az emésztés megkönnyítésére. Ez az egyszárnya-nyitott ajtó pedig kiválóan alkalmas arra, hogy
oktató szerepet töltsön be. Aki engedte magát a beférhetetlenségig elhízni, hát ne is jusson be és ne is egyék.
Továbbhaladva Rákos Gyomor rendkívül ízlésesnek Ítélte meg a menza
főhelyiségét. Különösen az a nagyfokú gazdaságosság ötlött mihamarost
a szemébe, hogy az asztalokon nincs teritő. Minek is az? A diák úgysem
tud rá vigyázni, az örökös abroszmosás meg nem hoz sok szerencsét.
Az UNICEF harmadik társelnöke leparolázott a konyha valamennyi dol-
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gozójával, és rövid expozéjában elmondta eddigi tapasztalatait, végül pedig további jó munkát kivánt a diáktáplálás területén mutatkozó
feladatok megoldásához.
A konyha dolgozói a meghatottságtól elérzékenyülve gyors finom-ebédet akartak késziteni vendégüknek, aki azonban nem fogadta el a meghívást, mondván, hogy a diákokkal együtt kiván étkezni, az ő kosztjukból.
Az EBÉDIDŐ hamarosan elérkezett. Az UNICEF-DB harmadik társelnöke
megvárta, mig sok diák összejön, majd beállt a sorba.
Erre a napra a MENÜ - mondhatni megszokottan - borsóleves, ?-hus
rizzsel és valamilyen tejszínes sütemény volt. A diákok gyorsan végeztek az ebéddel, gondolva a főszakács néni kedves kis malacának
hizlalás! nehézségeire is. Rákos Gyomor kényelmesen elhelyezkedett a
kissé már használt széken, és hozzálátott a táplálkozáshoz. Magam diáktársaimhoz hasonlóan - rövid uton elintéztem ebédemet, s figyelmesen szemléltem vendégünk mozdulatait. Jóizüen evett. Bár néha fintor ült ki az arcára, ezt azonban igyekezett többnyire palástolni.
MIKOR ebédjét bevégezte, óvatosan érdeklődni kezdtem:
- Hogyan izlett a mai ebéd?
- Véleményem szerint nagyon jól el tudják szórakoztatni a szakácsok az itt étkezőket. Lássuk csak a mai menüt!
Borsóleves: ize rendkívül kellemes, megsózott forralt vizéhez hasonlít a leginkább. A borsó pedig egyenesen elrontotta volna a zamatát.
?-hus rizzsel: Nagyon ízletes volt! Igaz a rizsszemek közé valami
csirizhez hasonló főzet volt ágyazva, ami kissé tapadóssá tett mindent,
ettől függetlenül kiváló volt, akára hue ia.
Az utolsó szavakat már erősen elszíneződött arccal mondta, majd
felállt /látszott, hogy erőlködik/, udvariasan elnézést kért, és a
ROYAL-ba távozott.
/Megcsóváltam a fejemet, s én is távoztam kis albérleti szobámba
arra gondolva, hogy a társelnök milyen jót pihen most a luxus-pamlagon, és hogy este micsoda finomságok várják majd az asztalon./
Másnak meglepetésemre a következő rövid hirt leltem meg a helyi lap
utolsó oldalán:
" Városunk magasrangu vendégét, Rákos Gyomort, az UNICEF Diákélelme-

23

zési Bizottságának harmadik társelnökét tegnap délután súlyos gyomorbánt álmákkal kórházba szállították, ahol az orvosok azonnak kezelésbe vették."
A TANULSÁG
pedig ebből az, hogy aki a menzánkra jön étkezni,.az ne csak formalitásokban legyen diák, hanem lehetőleg - gyomorban is!

Szalay Zoltán

IMPULZÁLUNK

i

-

Szerinted nem lehetne kezdeni valamit a rendbe tett udvarral?
Hogy hogy, hiszen annak se teteje, se fűtése!
Ez igaz, de áprilistól novemberig olyan sok napsütés van!
Viszont ez is igaz. Hát akkor csináljunk vele valamit!
De mit?
Kezdetnek.esetleg lehetne padokat, virágokat, csikkgyüjtőket.
Nem rossz. A végén még akár színielőadást is rendezhetnénk
az udvaron ácsolt szinpadon!
És elhívhatnánk az Egyetemi színpadot! Vagy Glosszátor színpadát! Vagy a néptáncosok egy darabját!
Te már megint képzelődsz. Mit szólna ehhez a Dékán, és főleg
Dobler elvtárs?!
Kérdezzük meg!

Várnay

Ernő
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Pintér Ferenc:

„
A locsolóautó

Az eső már kezdetben szinkronba esett a mondanivalóval és tette
azt később is, - s ugyanugy viszonyult a város agyonhallgatott
zörejeihez, mint ahogy a hallgatásokhoz, azokhoz az izgalmas kis
szünetekhez - elmosta és kitöltötte azokat. A felhők, - a felhők
%

azok álltak, vagy egyszerre mozdultak, igy csak elképzelni lehetett
őket többesszámban. Körben alkonyodott. Fent kezdett sötétedni.
A folyó csillogó volt és fekete. A neonok világítottak, - itt ott
apró megszakitásókkal, de ez sem volt zavaró, inkább csak beszédtéma.
A hőmérő 24 celziusz fokot mutatott.
Négyőjüket nem zavarta az eső. Ültek és néztek. Hol maguk elé.
Hol azon tul is. Néha egymásra is. S néha csak ugy. A lépcső másik
felén, ugy talán öt méterre, még egy alak ült. üt láthatólag zavarta az eső. Nem láthalólag biztos volt, hogy nem az eső teszi.
Egészen a fal mellé húzódott és a fejére húzta az esőkabátját,
pedig ott már védve volt. Ezzel a látszólag oktalan mozdulattal
magára vonta a másik négy figyelmét. Róla kezdtek el beszélni.
Először halkan, majd mind hangosabban. Négyen voltak és egyről
beszéltek. Nagyokat nevetlek. Élvezték. Már érteni lehetett.
- Felpostázta anyuka a kisgyerekét a nagyvárosba, hadd lásson vi-
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lágot!
Az esőkabát alatt hangosan kifújta az orrát, köhögött egyet, aztán
ült tovább mozdulatlanul.
- Fagyit is nyalt!
- Taknyos lett szegény!
- Talán még lány is van a dologban.
- Nahát?!
- Hétköznapi eset, dolgos szülők elkurvult gyermeke.
Az egyik szinte fulladozva nevetett. A másik nem tátotta ki a száját, de jó erősen beledült. A harmadik, hát igyen a harmadik, ő odaadta
magát, hallatlan rutinnal ernyesztette el izmait, valószerűtlenül
nagyra tátotta ki a száját, hanyatt dűlt és egy pici szünet után
engedte magából kitörni a levegőt. Egészen mélyről inditott és
fokozatosan jutott el a legmagasabb hangig, majd mintegy befejezésül, háromszor a combjára csapott, Csend lett. A többiek őt figyelték
megbűvölve. A siker kézzelfogható volt. De mintha a hirtelen beállt
csend zavarba hozta volna őket. Igen ez teljesen bizonyos. Látszott,
hogy erőlködnek és mind idegesebbek lesznek. Az alak tőlük 5 méterre
mozdulatlanul ült. Teljes erőből koncentráltak. A csend bizonytalan
volt, de már sokat vaskosodott.
A hőmérő 23 celzuusz fokot mutatott.
Ihletett pillanat volt,
- Te, én oda megyek és megdorgálom.
A sóhaj utat talált, egyenesen ós nyultan, bele az esőbe. Azzal
felkelt - megtette azt a 6-7 lépést. Az esőkabát puffant. Nem volt
pontos ütés, amolyan bizonytalan maszat, olyan amitől nem erősödik
a lélek.
- Rugd seggbe! - de ne, hagyd, majd én.
Azzal ő is megtette azt a 6-7 lépést. Ez talált. Az elcsökevényesedett
farokcsont koppant. A kabát alól elfojtott kiáltás hallatszott, majd
ezzel egy időben az alak felugrott, lekapta magáról a kabátot, belegyürte a táskájába és sietve elindult a lépcsőn. Egy pár lépcsőfokkal elment a még ülő két fiu előtt. Az egyik felugrott. Nagyon
gyorsan megtette azt a pár lépést és teljes lendülettel neki futott. A táska kirepült a kezéből. Ő elesett. A fiu futtában felkapta
a táskát és a magasba mutatta.
A szeme csillogott.
Az alak még feküdt, de látszott, hogy felpillant.
- Kell egy kis idő, hogy a többiek ideérjenek.
Felpattant és ütött. Az egyik csillogó szemet találta. Nem teljesen telibe, inkább a homlok felé és még ezzel a mozdulattal a tás-
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ka után kapott, de az már leesett a földre. Le kellett érte hajolni, és
nem lépett elég gyorsan vissza. Az ütés elérte a száját. Megfordult
és futni kezdett.
Egy darabig futott, aztán már nem.
- Eltalált?
- Mutasd csak!
Nem volt veszélyes. A szemöldök felrepedt egy kicsit. Kezdett dagadni.
Egy hét és alig látszik valami.
- Nem nagy ügy.
- Kösz!
- Na, gyertek, iszunk rá egyet!
és elmentek inni rá egyet.
Az első közben tovább esett, sőt mintha erősödött volna.
A kanyarban minden esetre feltűnt egy locsoléauté, majd befordult a
másik utcába. A fényszórók be voltak kapcsolva.
A hőmérő 22 celziusz fokot mutatott.
Rendben besötétedett.

Bottka Erzsébet versei
Beszélgetnek
Végtelen délutánokon
ugy bolyong szájukból a szó
az emlékezés révületén át
ahogy buckába homokot
megfáradó szél sodor
Gesztenyefa templomi csöndje
vigyáz fakuló fiatalságuk
velük vénülő makacsságuk
megdönthetetlen érveire

Déltől estig
Felnyitja és megmelegiti
ebédjét a Nap
villamos-konzervet falatozgat
puha aszfalttal
Ebéd után megtörli bicskáját

és lefekvés előtt
még elvágja az ég nyakát

I
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Böröndi Lajoss
Keresztelő Szent János
/Pieter Bruegel festményére/
Lüktető bizonytalanság hitbe verve
forró festék láng-aranyra
zuhanva festék aranyba
a megváltó Titok Szent-patakba
perzselő festék-gyöngy aranyra
titokra forrva
hitben kitagadva
a nagy Szent Égő égi Tisztaság
lelkükön át lobog a Láng
a Tisztaság a Tisztaság
a Tisztaság aranyra-verve
gyász olvad lassan a képkeretre.
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"Monet kiállításán is hangosan röhögtek a párizsiak.
De Monet művész volt. Ön egyszerűen
hazudik."
/A kiállítás vendégkönyvéből/
KRITIKA EGY LÁTOGATÓ KRITIKAJÁRA
- Bálint Endre kiállításáról "Joggal kérdezheti bárki, mint ahogy gyakran kérdezem önmagamtól, főleg az utóbbi időben, hogy van bármilyen értelme szavakkal körüljárni
képeimet, amelyek nem szavakat járnak körül -/ha csak egy mélyebb értelemben mégis/- hiszen annyira bizonytalan művészetem sorsa -, ha arra gondolok: mi minden lesz jelentéktelenné, amiről azt hisszük, hogy
fontossága van az időben..."
/Bálint Endre/
Csodálatos élményt nyújtó kiállítás megrendezésére vállalkozott a Móra
Ferenc !.:uzeum akkor, amikor vállalta Bálint Endre festőművész tárlatának
a bemutatását i
A kiállítás három részre tagozódik: egy festői, egy grafikai anyag bemutatására s egy "szobrászi", kompozíciós részre.
A festői anyagból kiemelkedik a TRIPTICHON IKONOSZTÁZ cimü müve. A művész összefoglalónak szánja ezt, zárt rendbe foglalja festészetének alapformáit. Szentendre, Sárospatak, Pest, Párizs, Zsennye egy-egy jellegzetes vagy furcsa motívumát itt uj egésszé ötvözve, a bálinti képzeletvilág a tiszta töretlen színek kontrasztjaival ós harmóniáival válaszol önnön nyugtalan létének örökös kérdéseire. Ezekből a színekből a
régi motívumokat egybeforrasztó uj formaegységek alakulnak, amelyek átlépnek az álló téglalapokból alkotott ikonfal belső keretrácsain,
egyenes ut vezet a méreteiben is hatalmas műtől a 16 darabból álló
KfPSZONET ¡'EK sorozathoz. A képecskék szervesen beleilleszkednek a bálinti életműbe. A szonettforma tökéletesen ráillik a festett táblákra. Játékos, szines - máskor komor sötét összefoglaló ez a sorozat.
A művész gyakran merít a számára kiinerithetetlen forrásból, a mitológiából. A CSODÁLATOS HALASZAT víziója a bibliai halászat modern festői értelmezése. Csodálatos az a felület, mellyel kialakitja a hármas tagozódásu látomást. Uj bibliai forrás az UTOLSÓ VACSORA /ZSENNYÉN/. A már
annyiak által feldolgozott téma uj, a megszokottól eltárő felfogásban jelentkezik. A bibliai társas vacsora kellékei /hal, pohár, só, kenyér/ egészen elvont, uj szellemben átirt, bátran mondhatjuk "bálinti módon"
szerepelnek. A hét tanitványt helyettesítő hét pohár közül az egyik pi-
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ros, mig a többi hat fehér. Miért? Az ARULORA céloz vele a művész?! - alakok nincsenek, nem tudjuk melyik az áruló Júdás, de csak ó lehet, mert
Krisztus egy többi tanitványával.
Még két képre szeretnék utalni. A TŰZŐ HOLDSÜTÉS-nek már a cime is
furcsán hat s asszociációkra késztet. A tűző hold hideg fénye az, amelyben kirajzolódik egy gyertyatartó sziliettje. Domináns szinei a zöld, a
barna, sárga, amely a napsütést idézi, s mégis tökéletesen fedi a tűző
hold ridegségét. ÉVFORDULÓ cimü alkotása diptichon-jellegü. Jobb oldala
házassági fényképet idéz, amelyben már nincsenek arcok, mig baloldalon
csak egy gyertyatartó, melyből kiégett a gyertya - vagy az élet?
Az ANGYAL-PAPIRKA; játékosan egyszerű montázzsal indul a kiállítás grafikai anyaga. Holdvilág Páris c. kompoziciója a művész Párizsban eltöltött éveinek emlékét idézi. Fejlődésének ajándékpillanata kétségkivül Párizsban éri a festőt, ahol e megtalált szerkezeti alapon sorban felépülnek a viziók szuggesztív történései. "Mint aki munkaasztalára dobja művészete lapjait, ugy keresi meg addigi életének belé égett metszeteit és
egy-egy mozdulattal megkeresve az emlékek és álmok rögzült képeit, uj
meg uj világok bukkannak elő." /MS/
A grafikai anyagot kollázsok, linotypiák ragyogó szinei és felületei adják. Ezen anyag gerince a 19 grafikai lap 1955 és 1957 között készült.
Egyszerű vonalvezetés és az Európai Iskola által megteremtett alkotói
mechanizmus uralkodik a "SZENTSÉGEKEN".
ERDEI HISTÓRIA c. montázsán sürö, fekete, bizonytalanságot a veszélyt
sugalló erdő fényképe látható s ezen maga a história rámontirozva. A képeket figyelve pontosan nyomonkövethetjük az események alakulását.
Megöltek egy fiatal lányt.
A reprezentatív kiállítás "szobrászi", kompozíció része a meglepetés
és megrendülés ritka erejével hat.
ARANYLAKODALOM: dobozba foglalt kompozíció. Mi marad meg az aranylakodalomra? A menyasszony fejét valamikor /50 éve/ diszitő menyasszonyi koszorú, s egy tükrös, melyből már bár az üveg kitört, mégis jól látható
benne a fájdalom. EKLEKTIKUS HULLADÉK: fából megkomponált alkotás, kü.
lönböző stílusirányzatok összefoglalása az adott lehetőségekkel. Szemétre kidobott ornamensek alkotják a neves kompozíciót. Az egyik legmegreniitőbb darab a CSONTOKSZIDAQÍÓ. Dobozba foglalt SÁRGA alapra elhelyezett
anyagi sor ez, fényképkerettel a kezdetén, amelyből a kép már hiányzik.
Kivették, KITEP-ték - nem tudni. Vasúti sin, melynek közepén kezét Összeculcsoló, háttal álló SS katonatiszt s mellette kétoldalt zárak. Az egyik
nég nyitható, de a másik már SOHA. - Pokoli ez a kép- mely visszaidézi a
íácizmus borzalmait. S jön a következtetés - CSONTOKSZIDÁCIÓ egy csont
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melyet már bevont a zöld oxodréteg. - Rég volt, elmúlt, de soha nem lehet elfelejteni. Szervesen kapcsolódik egy másik kompozíció is ehhez, a
RÉGI DOLGOK. Fehér asztalon elénk rakja mindazt, ami talán régi dolog talán nem. Felbukott leányka, előtte ugyanaz a katona, mint az előbb,
kampós rud, amelyre talán a szögesdrót csavarodott, s amely magában hordozta a halált. A fehér asztalon néhány népi motívummal megrajzolt piros
vér. A leány mellett két rózsaszirom élő virágból - MEMENTÓ. A sorozat
harmadik darabja az EGY TALCA GYÁSZ. Nagyméretű FEKETE tálca, benne ablakkeret s alatta SÁRGA szövet, ebből rajzolódik ki egy HATÁGÚ, megkülönböztető CSILLAG, amelyről mindenki tudja mit jelent. S alatta még bölcsőben fekvő tudatlan csecsemő, ki nem érti ezt - s mégis elvész.
Ilyesféle stációkon át vándorol tovább a járatlan utakon cserkésző
Bálint Endre - egy kérdőjel végtelenséggel, hogy kellő időben elérkezhessen a kellő pontra - mindig uj meg uj összegzések felé.
Hazugság lenne mindez - EGY TÁLCA GYÁSZ - vagy a látogató gyermetegsóga, naivitása?
Antal Péter

Feleky István:
VONATOZAS
a padról fölsóhajt
az ablakig
megcirógat
mondd csak - /mondja/
és arcomat megdüti
lilult ajkai közt
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Pintér Ferenc versei
AZ ÉRZÉS KÖLTŐISÉGE AVAGY A KÖLTŐISÉG ÉRZÉSE
/vers felemelő modorossággal csak annyit amennyit érdemel/
Ez a fény
Ez a kődarab
Ez az arc
Homokezin és szin a homok felett sziget
metafizikus turkálás elcsúszott viszonyaink között
szokatlan és magahihető önhitegetés
alkalmazott és megnyert hullámhossz
- de irtó komolyan
nem vacakolok
csak kék az ég

AZ INTÉSRŐL
a szelet - e talán megérzed még a leheletet
a visszanyert halkan lép
önmagára is néhol
és lebeg a hang melyre riadt
mert - a szemétben
külön életet élnek a dolgok
az életben
már szaguk van
fel vannak ruházva
igy ruhátlanul
csak azzal
amijük van
hol - s talán még ott sem
Látod hogy a kezed nem érez semmit sem
csak matat a hur
és feszül a sejtés
nem vádol senki
és nem keres meg az egész ég
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FOLYÓIRATSZEMLE
E rovat célja az lenne, hogy áttekintést adjon a magyar folyó*iratokról. Nem törekszünk teljességre; azokat a folyóiratokat ismertetjük, amelyek a "nagyközönség" számára készültek, a szakmaiaktól eltekintünk. Egy-egy folyóiratból csak egy vagy két cikket
ismertetünk általában. Célunk nem az, hogy "leirjuk" a folyóiratok
rövid tartalmát, hanem az, hogy felhívjuk figyelmeteket a magyar
társadalomtudományi-kulturális sajtóra; felkeltsük az érdeklődést
azok iránt.
VALÓSÁG 1975/3
A folyóiratnak e számából azt 9 cikket emeljük ki elsőnek,
amelyik részben kötődik Szegedhez. MIHÁLYI GÁBOR: GROTOWSKI ÉS A
MAGYAR "SZEGÉNY SZÍNHÁZ" cimmel ir a kettő kapcsolatáról Ennek
egyik bázisaként emeli ki a Szegedi Egyetemi Színpadot. Pár mondat erejéig foglalkozik valamennyi előadásukkal.
Grotowski színházának tengelyében a mítosz áll, a lengyel katolicizmus mítosza. Nálunk is megvan a mitosz, de nem.a vallásos mítosz, vagy ha igen akkor is csak a példázat erejéig. "Élő mítoszt
idé? a szegedi egyetemisták Petőfi-rockja, március 15-e nagy napját..." Elemzi a.többi idetartozó előadást is, amelyet az Unlversltás és a 25. Színház adott elő. Örvendetes, hogy a szerző szakit a szegény színház-amatőr színház ekvivalenciájával, megtörve
ezzel azt az elképzelést, amely ezt a színházi formát csak diákok
s fiatalok "gyermekded játékának tartotta".
A másik érdekes cikk:LACKÓ MIKLÓS; SZELLEMI IRÁNYZATOK ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT. E cikk azt emeli ki, hogy bármennyire is háttérbe szorult a marxizmus, mégsem volt olyan irányzat, amely ki tudta volna vonni magát hatása alól. Legérdekesebb
talán az a rész, ahol a szociológia "kiátkozásáról" 111. az Így
burkoltan megjelenő két irányzatról - amely szociológiai elemeket
is tartalmazott a "magyarságtudományról" és a szociográfiáról ir.
TÁRSADALMI SZEMLE 1975/3
Itt igen sok összegző.jellegű, elméleti cikk jelent meg. Ezek
közül kettőt emelnénk ki.
Az első ALMÁSI MIKLÓS: KULTURA ITT ÉS OTT cimü írása. A kultura kapitalizmusban és szocialiumusban betöltött szerepét elem-,
zi. A kapitalizmus szempontjából főleg az USA-t veszi figyelembe.
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Találóan jellemzi, hogy kialakult egy elit, aki ir, és egy másik,
aki .ezt elolvassa. Az igazán jelentős müvek főleg exportra készülnek.
Majd ezen jelenség okait kutatja. Marx gondolatával kezdi, aki
"gúnyosan szokta idézni a klasszikus polgári nemzetgazdaságtan
alapitóinak megvető szavait a kulturáról és főként a kultura teremtőiről. E szerint az iró, a festő, általában a művész olyan viszonyban áll a társadalom valóságos gazdasági tevékenységével,
mint a papság." Nem termel értéket, eltartott.
Gyakorlatilag azt alkalmazta és.alkalmazza ma is a polgári
társadalom, amit Ricardóék leírtak. A művészeket, amolyan "csepűrágóként" kezelik. A birálat, amellyel a társadalmat illetik lepereg
az olvasókról, ha egyáltalán olvasnak. A manipuláció nem ugy alakul,
hogy lebeszélik az embereket a művelődésről, hanem ugy, hogy olyan
életformát alakitanak, amelyben nem tud gyökeret verni a művészet.
A művész nem tud közvetlenül az olvasóhoz szólni, némaságra Ítéltetett, nincs aki befogadja szavait.
Az életmód azonban csak látszat, a felszin, valójában a gazdasági berendezkedés az ok. Az egész gazdasági rendszer az egyénekre
épült, az egyéni akarat dönt, a tőkés akarata. így a nyugati társadalmakban az egyén áll, minden közösségi érték alacsonyabb pontszámot nyer. A társadalom individuális alapon szerveződik és az egyén
nem akar problémát otthon. A polgári társadalom emberideálja szegényesedett el, ez hat a kultura és művészetek ellenében.
A szocialista kultura ma már túljutott azon , hogy anyagilag megnyissa a "kultura kapuit". Ma már az igényteremtésnél
tartunk. Olyan életformát kell teremtenünk, amely uj igényeket teremt és olyan kulturát kell kiépíteni, amely befogadójában még
többlet-akarást serkent. Az igényeket, amelyek, lenn mint uj felfedezések jelennek meg, fenn meg kell tervezni. Ehhez azonban az
anyagi kulturát kell elsősorban kifejleszteni, átalakítani az életmódot. A másik oldalról ki kell bőviteni azt a műveltségi alapot,
amelyben a művészetek befogadása lehetséges.
Meg kell teremteni a kultura.befogadásának divatját.
Nyugaton a divat mindenható. Ez határozza meg nemcsak a
ruhaviseletet, hanem a könyvek, filmek, színdarabok stb. sikerét is.
Ezek azonban gondosan megtervezett divatok, a "divat császárai"
pontosan tudják mit akarnak, mikor milyen divatot kell a felszínre hozni.
Mi még tehetetlenek vagyunk a divattal szemben. Meg kell találnunk a divat hatásmechanizmusát; azt hogy irányítsuk a divatot,
teremtsük azt. A divat teremtésé nagyon hatásos eszköz lehetne
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A TÁRSADALMI SZEMLE másik cikke VÁRNAI FERENC: "MEGFORMÁLT
ALKOTMÁNY, VÁLTOZATLAN VONAL PEKINGBEN", Kina uj alkotmányát
elemzi. A régi és az uj alkotmányt hasonlítja össze, kiemelve alapgondolatként azt, hógy mig az 1954-es alkotmány egy szocialista
állam alaptörvénye volt, addig az 1975-ös a maoisták által átfogalmazott, sajátos nacionalista ideológiájukhoz - a szocialista állam alaptételeivel ellentétes rendelkezéseket tartalmazó - hasonitott.szövegű. Nagyon szembeszökő pl. a nemzetiségi kérdés rendezése. Az előző alaptörvény konkrét biztositékokat tartalmazott a
nemzetiségi jogok gyakorlására. Az újból ezeket kihagyták és néhány
általános, vagyis semmitmondó teteit iktattak helyükre.
•Az állampolgárok demokratikus jogait nagymértékben csonkították pl. a Népi Gyűlés - a legfőbb törvényhozó szerv - tagjait nem
választják ezentúl, hanem.valamiféle konzultációkon választják ki
őket a már hatalmon lévők.
E negativ változások alapján vonja le a szerző azt a következtetést, hogy az uj alkotmány a politikai felépítmény olyan deformálódását jelzi, amely visszahat a gazdasági alapra és végsősoron megkérdőjelezi a KNK szocialista vívmányait.
NEMZETKÖZI SZEMLE 1975/3
E szám közli a KNK uj alkotmányát, egy rövid bevezetővel. Ehhez
kapcsolódik B. P. BARACHTA: A HADSEREG ÉS A NÉPI MILÍCIA A KKP.X.
KONGRESSZUSA UTÁN cimü cikke.
Először rámutat a hadsereg hagyományos szerepére Kínában. Mao
már 1938-ban a "puskát" tartotta a legfontosabb eszköznek a párt
kezében.
A kulturális forradalom óta a hadsereg különálló hatalomként
lépett fel és kezdett kikerülni a párt irányítása alól. Ez ellen
indítottak támadást egyrészt Lin Piao megbuktatásával, másrészt
különböző kampányokkal.
Ehhez a vonalhoz kapcsolódik, hogy az un. baloldaliak nekikezdtek a népi milícia uj alapokon történő megszervezéséhez.
Ennek lényege az, hogy kivonj át a milícia egységeit a KNFH ellenőrzése alól és a területi pártbizottságok irányítása alatt szervezzék ujjá azokat. így ez ellensúlyként szolgálna a hadsereggel
szemben. A KKP X. kongresszusa óta baloldaliak eredményeket értek el a hadsereg ellen folytatott hatalmi harcban. Ennek egyik
mutatója, hogy példátlan kádercsere ment végbe a nagy katonai
körzetek élén. Ezzel azonban a hatalmi harc nem ért véget, mert
a hadsereg feletti ellenőrzés egy-egy csoport stabilitását biz•S,
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t ősit ja.
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 1975/2
TARDOS MÁRTON : A TŐKÉS VILÁGPIACI ÁRVÁLTOZÁSOK 1973-74-BEN
ÉS HATÁSUK A.MAGYAR KÜLKERESKEDELEMRE egy központban álló problémát elemez.
A cikk első részében a tőkés infláció okait elemzi, pontosabban
azt hogy az eddigi kúszó infláció miért csapott át vágtatóba.
A kúszó infláció a tőkés rendszer lényégéből fakad.
A kormányok nem voltak képesek ugy használni a "monetári és fiskális" eszköztárat, hogy azt megakadályozzák. Ez elméletileg is egy
rendkivüli probléma; gyakorlatilag pedig nincs rá lehetőség, hogy megoldják. Másrészt a tőkés kormányok felismerték, hogy a kúszó infláció
nem feltétlenül rossz hatású a költségvetésre és igy féken tudják
tartani a reálbérek növekedését. Hiába harcol ki a munkásság maga-,
sabb nominálbért, az infláció okozta áremelkedések negligálják azt.
Ez a helyzet 1973-ban gyökeresen megváltozott..A vágtató infláció bekövetkezésének fő okai a következők voltak.
Az első és általános ok á tőkés pénzügyi rendszer összeomlása volt.
A másik fő ok az olajválság. Ennek körülményei ismeretesek. Az
olaj árának ilyen mértékű felemelése indokolatlannak tűnik, ennek
ellenére az olaj ara nem fog csökkenni. Az évtized végére viszont
várható, hogy az eddigi legnagyobb európai fogyasztók és Japán nagymértékben függetleníti magát az OPEC olajától, az USA pedig várhatóan független lesz tőlük.
A másik árrobbanás a mezőgazdasági termékek piacán következett
be. Az 1972-73-as termés rendkívül rossz volt főleg búzából; a nagy
szovjet és kinai vásárlások után az eddig kiapadhatatlannak tűnt
amerikai gabonaraktárak is kiürültek. A nagy kereslet pedig felverte az árakat.
A harmadik árrobbanás az egyéb ipari nyersanyagok piacán következett be. Az ipari konjunktura megnövelte a keresletet.
Ebben a helyzetben azonban a monopóliumok profitja még jobban
nőtt. A cserearányok megváltozásának igazi vesztesei a fejlett tőkés
országok bérből és fizetésből élő rétege, valamint a fejlődő országok. A harmadik világ azon országait, amelyek nem termelnek olajat,
szinte megoldhatatlan nehézségek elé állitja ez a helyzet.
Hazánk külkereskedelmére a vágtató infláció hatása rendkívül
negativ. Ezt azonban a vállalatok - a különböző állami intézkedések és
támogatások miatt - nem érzik eléggé. Ez azzal jár, hogy nem megfele-
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lően gazdálkodnak. A szerző véleménye szerint meg kellene szüntetni a vállalatok részére nyújtott ártámogatást és azt csak a fogyasztók felé kellene fenntartani.
I
PEPÉ
IMPULZÁLUNK...
- '^e! Tudod, hogy van egy "haladó diákhagyományunk"?
- Nofene??
- Hát az ötödévesek búcsúztatása a S e n i o r -jelvény átadásával!
- Ja!.Az a buli discóval, sörrel, főleg negyed és ötödéveseknek. Tavaly én is voltam. No és?
- Szerinted nem lehetne ebből egy vérbeli jogász-összeröffenést csinálni?
- Minek? Arra ott van a jogászbál!
- Jogászbál? Na ne hülyéskedj! A Tisza szálló összes termeire kiterjedő össznépi bálozás, pesti együttes 30 ezerért, ingujjra.vetkőzött fiatalok, s mutatónak egy-két
jogász is akad.
- És ezt hogy képzeled?
- Figyelj! Egy estére/+ 1 éjszaka/ kivennénk egy kocsmát,
mint legutóbb. Lenne sör, olcsó vacsora, esetleg discó.
Meghivnánk az oktatókat /szerintem úgyis csak a jó fejek
jönnének el/, a gyakorló jogászok közül mondjuk, akik nálunk vezetnek spec. koll.-t vagy szemináriumot.
- Az ötödévesek meg előadhatnának egy-két jó sztorit a készülő évkönyvükből!
- Nem is rossz! De ki fogja ezt megszervezni? Engedélyezni,
finanszírozni,.hirdetni stb.
- Majd meglátjuk...
Várnay Ernő
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AZ ASZÖSZ HÍREI
Az ASZÖSZ /Amatőr Szociológusok Összeszövetkezése/
határozata
szerint minden embernek joga, hogy felmérjen illetve felmérjék. A
kikérdezés mindkét oldalon felkelti a társadalmi aktivitást, az
összegyűlt anyag feldolgozhatatlansága biztosíték a helytelen következtetések elkerülésére.

.•

Előre tehát a szociológia társadalmasítása és lejáratása felé!
Ganés istállókon innen, füves legelőkön tul - ott, ahol még járda sincs; egy homokbuckák közé búvó tanyában, az ASZÖSZ hosszas keresgélés után talált egy parasztrétegü, felméretlen egyént. Egy adósujtotta szőlőtőke tövében üldögélt. Lábán paraszti életformára
utaló gumicsizma. A kotlóst viszont nyakkendővel csomózták a kerítéshez, ami a városból hozott megváltozott szemléletet kétségtelen bizony itéka.
Elmondása szerint még soha nem jártak nála pantallóé vagy minis
valóságbuvárok. Állítása igaz lehet, mert a "csak egy pár kérdés",
a "mi a véleménye" és a "mit tenne ön" szavakra arcán nem lehetett elszíneződéseket tapasztalni.
- Nappal a gyárba, éjszaka a szomszéd özvegyasszonyhoz ingázok.
Hétvégeken a kapitalizmusban belémtaposott kistulajdonosi szemlélet
kiűz a szőlőbe. Ami szabadidőm marad, abban boszorkányt égetek meg
alkoholban fetrengek - talán ezért is nem találtak rám az elvtársak
- nézett ránk a felméretlen dolgozók ártatlan szemével, majd ment,
hogy továbbfolytassa az engedély nélküli épitkezést.
•

•

Néhány következtetés egy 1282 kérdéses kérdőíves felmérésből:
Egyes számú következtetés: Azok a dolgozók, akik helyeslik a
szovjet csapatok hazánkban állomásozását, a gyártól 5-60 percnyi járásra laknak,.szeretik az édesanyjukat és ártatlan nőt kívánnak feleségül venni.
Kettes számú következtetés: Akik tanyán laknak, azok nem a városban élnek, és sok köztük a paraszti foglalkozású.
Hármas számú következtetés: A megkérdezettek 30 %-a jár templomba,
ebből 20 % jobban szeretne beleszólni az üzembezetésbe, 50 %-uk segédkezik a házépitésben, ha pedig az egészből négyzetgyököt vonunk
megkapjuk, hogy hányan szeretnék a homokórát megállitani.
Géczi József
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ÁPRILISI SPORTBESZÉLGETÉS
Ugye» Kedves Olvasó, Te is szereted a szépet? Mondjuk a szépen kidolgozott testet, a pirospozsgás, egészségtől kicsattanó arcot.
Hogy Te sápadt vagy, és erőtlen! Ezen egykönnyen segithetsz!
No, nem azt mondom, hogy légy élsportoló, csupán mozogj többet! Az egészségre is kell időt szakitanod!.
Hogy nincs rá lehetőséged? Igen..., hát a lehetőségek korlátozottak
Ugy gondoltuk, hogy éppen ezért vagy azért mégiscsak érdemes megkér
dezni erről a nem kis problémáról az illetékes "szervet".
BOBVOS PÁL, karunk sportfelelőse - az illetékes "szerv" - készségesen vállalkozott arra, hogy kielégitse mindent tudni akarásunkat.
- Talán a leglényegesebbel kezdjük beszélgetésünket. A lehetőségekről ...
- Ezzel kapcsolatban örömmel mondhatom, hogy a sportlétesítmények
használatára vonatkozóan ujabb rendelkezés lép érvénybe! Az Ady téri
sportpályát a hallgatók előzetes bejelentés nélkül is igénybe vehetik
naponta délután fél háromtól hat óráig, s az eddigi gyakorlattól eltérően a diákigazolvány is elegendő lesz a labdák kikéréséhez. A Testnevelési Tanszék rendelkezését hamarosan kifüggesztik a hirdetőtáblákra is.
- Milyen programok valósultak meg eddig ebben az esztendőben?
- A kari programnak megfelelően több mérkőzést vivtunk különböző
sportágakban a TTK és BTK csapataival. A március 15-i ünnetp versengés
során kispályás fociban női csapatunk az első helyet szerezte meg, mig
a férfiak másodikok lettek. A kari asztalitenisz-bajnokság győztese
PINTÉR GYÖRGY 11« évf. illetve TATÁR ÁGNES III. évf. lett, akik részt
vettek az április elején Pécsett megrendezett egyetemek közötti versenyen is. Az első és negyedik évfolyam focistái között rendszeresen buli-meccsekre is sor került, a találkozókat követő sör-partykkal együtt
Végül meg kell emliteni, hogy az elsőévesek oda-visszavágó alapon kétszer találkoztak kispályás labdarúgásban a budapesti közgazdászok hasonló korú csapatával, amelyet mindkét esetben /összesitve: 7:3 arányban/ legyőztek. Persze voltak olyan események is - mint a kari,sakkbajnokság -, amelyek a nagyfokú érdektelenség miatt elmaradtak.
- Hagyománynak számit a JATE-n belül a "Jó tanuló, jó sportoló" •
elmért küzdők legjobbjainak évenkénti dijazása. Mi a helyzet az idén?
/

- Először is magáról a mozgalomról néhány szót. Követelménye a négyes vagy annál jobb tanulmámyi átlag, lehetőleg UV. nélkül, a minő-
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sitett sporttevékenység és a jó KISZ-munka. Nemcsak a mozgalom minősül hagyománynak, hanem a joghallgatók jó szereplése is. A nemrég ös
szesitett eredmények alapján az első három helyet karunk hallgatói
szerezték meg, név szerint:
*

*

*

1,/ KLISZEK ANTAL III, évf, tízpróbázó
2,/ KERTÉSZ JÓZSEF IV, évf, kosaras
3,/ RÉVÉSZ ERZSÉBET III. évf. kosaras
- Gratulálunk a helyezetteknek! De várható-e olyan hasonló jellegű mozgalom beindítása, amelyben nemcsak minősített sportolók, hanem bárki részt vehet?
- Igen. A KISZ KB Honvédelmi és Sportosztályának uj kezdeményezése az "Edzett Ifjúságért" jelvényszerző akció, amelyet a kiirás szerint ez év április 4-től a következő esztendő április 4-ig rendeznek
Az akció lehetőséget biztosit arra, hogy minden KISZ-tag egyéni feladatot vállalhasson a sporttevékenység területén.
- Mik a követelmények?
- öt kötelező versenyszámban - melyek kevésbé eszközigényesek való részvétel, és egy meghatározott szint elérése. Ezek a versenyszámok a futás, távolugrás-magasugrás, súlylökés-kézigránátdobás, tu
ra és lövészet.
/

- Az eddigiekben sokféle kezdeményezésről, sportprogramról hallót
tunk. Nem lenne-e szükség egy átfogó szervezet munkájára?
- Az idén alakult meg a JATE Sportbizottsága, az oktatási rektorhelyettes vezetésével. Ennek a bizottságnak a feladata a hallgatók 1
gényeinek biztositása, a szükséges pénzeszközök felhasználása és a
sportprogramok kidolgozása. A bizottságban karunkat MERÉNYI KÁLMÁN
adjunktus és a mindenkori kari sportfelelős képviseli.
-Végül hallhatnánk valamit a kar sportéletével kapcsolatos további tervekről?
- A következő tanév sportprogramja áprilisban kerül elfogadásra,
és azt követően időben népszerűsítve lesz.
- Köszönjük a tájékoztatót!
Szalay Zoltán
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RÖVIDEN...
•

'

Április 10.-én este - József Attila születésének 70. évfordulóján - egyetemünk hallgatói fáklyás felvonulást tartottak, melyet
emlékmüsor követett.

Március 6.-án Dr. Szénási Géza Legfőbb (jgyész aktuális jogpoli
tikai kérdésekről tartott előadást karunkon.

Egyetemi KISZ-küldöttség járt a Finnországi Turkuban. A Jogi
Kart képviselő Solténszky Tibor KISZ VB titkár felvette a kapcsolatot a turkui egyetem jogi karának ifjúsági szervezetével.

A Szegedi Egyetemi Szinpad május 4-9-ig az ausztriai Villach-ban
részt vesz,a Spectrum 75 elnevezésű II. Nemzetközi Villach-i Szinházi Héten. Az együttes a Petőfi-rock és a Kőműves Kelemen cimü pro
dukciókkal szerepel.

...

Az április 19.-én megrendezett - már-már hagyományosnak számitó
JATE-VESE végeredményeként karunk a TTK mögött - igaz mindössze 85
ponttal - a második helyen végzett.
• • •

Megkaptuk az ELTE Jogi Karának lapját a Prókátort és irodalmi-müvészeti különkiadásukat a Firkantást. Köszönjükl

Lapunk legközelebbi száma előreláthatóan 1975. októberében
jelenik meg.

