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tározottan a népnevelés és a népképviselet: az érdekeket nem°megismerni
kell, :pert akkor nem a képviseltek akratának, hanem "lényegének" képvileletéhez jutunk, márpedig az érdekképviseleti rendszerneképpen nem elő. re kitüzött értékekért kellene garanciát vállalmia; hanem az érdekek legitim intézményes formában való árvényes képviseletéért.
Konkrét és tárgyszerű javaslatokra csak ezután került .sor . tö ►~ bek sürgető felszólalásáré. Mivel li-t- tekinteték alapszövegnek, mel y májusban
a Kari Tanács elé kerül, a B készitői törekedtek néhány evező pontnak
az A-ban történő megerősitésére, illetve arra, hogy az. adott viszonyok
között ott is• felhasználható elem B-ből átkerüljön. makkor ismét vita bon: takozott ki arról,,- vajon helyes-e 3-nek az a fölvétése, hogy'bármely 20
főt elérő hallgatói csoportosulás a kari szintü HKR-szerv megerősitésével
áilithasson saját képviselőt /pl. TÚK-k, kulturális épitőtáboi', öntevékeny művészeti - csoportok, stb. stb./. Sokan ellenezték ezt, mondván, hogy
ez mértéken felül megszaporitaná a ké pvciselők számát, hogy inkább a meg- ..
felelő felettél TDK-szerv, Közmüvelódésá. Titkárság, stb. képviselje ezeket
/hiszen ha erre nem képes,akkor hogyan lenne képes a saját hallgatói képviselőjük/, hogy a képviselet politikai kérdés, ezért csak a KISZ lehet
jogosult megerősiteni tisztükben'a képviselőket, a KISZ lévén a hallgatók
politikai szervezete,.. valamin t hogy a szervezetben való részvétel feltétele.ekkor nem a hallgatói-státus lenne, /mint a szakonk:;nt választott képviselők esetében/ hanem egy program elfogadása. Bár ezen érvek egy része
valódi nehézségéket vetett föl, nem volt kérdés sokak számáré, hogy szűkség van a szabad hallgatói csoportok által állitott képviselőkre: részint,
mert aszakok rendszere' majdnem olyan kusza lehet, mint ezek ját szakosodottak, háromszakosok, stb: /, részint mert spontán tevékenységeket nem feltétlenül, kell belepréselni már.meglevő szervezeti keretekbe. « kari KISZ-vej.
zetőség már előzőleg állást foglalt e kérúésben., és éllenezte azt;. á fórum viszont ennek ellenére szavazással mellette. foglalt állást /az egyik
állásfoglalás sem kötelezői, csak orientáló jellegű/. Ugyancsak többségi
szavazás .fogadta el azt a javaslatot, hogy a hallgatói képviselők választására a második félévre való beiratkozással kapcsolatbankerüljön sor.' Az
órák óta tartó vita és többek távozása ellenére a nézetek még egy fontos,
bár ujra általánosabb kérdés körül ütköztek meg: legyen-e joga a KISZ-nek
a képviselőket felelősségre vonniazon a címen, hogy tevékenységük nem felel meg a HKR szabályzatának, illetve hogy mi biitositja azt, hogy a képviselő nem csak saját magánvéleményének ad hangot. Ha e kérdésben '. nem'is
született megegyezős, a. résztvevők számát tekintve a felére csökként fórum résztvevői szinte közmegegyezéssel szivárogtak el - nem kétséges, - vegyes
érzelmekkel.
.

'

FÖLDKÖZELBEN
.
/Kisérlet két riport háromféle módon való befejezésére/
iolnár Imre riportjai
'
"Mert a lehetőségeket teremteni is lehet, és kell,is!" - mondotta volt
nyilatkozata zárszavában Borsi József, negyedéves bölcsész. a „-..i' 4. szó..
mában. :fivei a -lisztelt olvasókkal együttéretve . jómagam sem sieretem a világot általánosságokban megfogalmazott szép szavakkal diszitetten látni,
megpróbáltam a "lehetőség'! ; elvovit fogalgát "földközelbe" hozni; illetve
hozatni azokkal, akiknek véléményét e dolog kapcsán tudakolni merészéltem.
".hány ember, annyi vélemény" - mondha tnák . a logikusan gbadolkodók, és
igazuk is volna akkor, ha nem hasonlitanánáák már vé .cményeink is egymáshoz
napjainkban. b most következő három vélemény táh abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagyon kevesse , lidönlit, vagyis ezáltal képes átfogni éle.
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tűnk nagy /korán sem minden/ területeit, isn`tlem "földközelben' . , keményén.
.
szembenézve a valóság tényeivel, és mindezen tul felelősségtudattal.

A kérdések:
.
'
Szüksége van-é arra az ifjuságnak, hogy lehetőségeinek me gteremtésén
saját maga fáradozzon? •
.
Hogyan képzeled. el az ifjuság öntörvényü lehtőségteremtését társadalmunkban?
Mik azok a meghatározó elvék, amelyeknéka KISZ -ben alá va n rendelve az. ,
ifjuság lehetőségkibontakoztatása?
..
Mi-az, ami segiti vagy gátolja az ifjuság lehetőségteremtésének folyamatát?'
Az ifjuság politikai érettsége, táj. -ékozottságánák alapossága . élőfeltéte.
_ .
le lehet -e a lehetőségtórerntés felvállalásának?
Milyen feladatokban határoznád te meg az if jóság tevékenységét a jövőre
.
nézve?'
Nem érzed a feladatok direkt módon történő meghatározását az ifjuság ön. .
állósága lebecsülésének, megalázásának?
Szerint indokolt vagy nem napjainkban az ifjuság társadalmi kiskoruságának feltételezése?
.
Komolyan vették-e szerinted helyi, mégy.ei, országos vezetői szinteken. az ifjuság- saját kiskoruságát megszüntetni akaró refornkezdeményézáseit -.a
10. Hol pátod az - ifjuság helyét a vi,küldöttgyülések .időszal.ában?
Tágban, atnely.ben 'élünk? .
Jóna Ágota /. -4 évf . magyar-német/
.

. .

.

A z ifjuság nagyon sok réteget foglal 'magábá,- - p1' a középiskolai .diákokat, ,egyetemistákat; dolgozó munkás vagy. értelmiségi fiatalokat. ;kár egyé--.
nenkénti, specifikus, akár általánosan érintkező érdekeikről van szó, .felfigyelembe, venni; s számukra, cselektétlenül szükséges a rétegek
vési lehetőséget 'biztositani. Szabad te'vékónjségiikbena társadalmi értékvár
tás és- mégujhádásbiztositc kát látom, tehát semmiképpen nem tartom .öncélu- '
nak, ha az *ifjuságnak önállóságot biztositunk problémái megoldásában.
.
Ha az ifjuság igényli cselekvési hát"árainak kitágitását, akkor ne ütköz'
zék állandó elutasitásokba, mart ez nerci Isivárit negatív. magatartásokhoz ve.zethet ... Persze az 'if juságnak is' tisztában kell lennie a parlamentáris for
mákkal..I. smernié kell szervezetének szabályzatát is, mert csak ennek ismeretében minősithet bizonyos visszás jelenségéket: Meg kell tudnia vizsgálni, ,
hogy a .hibák a szervezeti szabályzat hiányosságaiból adódnak-e, vagy 'ehhez
képest csak torzulások. Ezek ismeretében tervezetten léphet fel, s "árnyéke
bokszolát, helyett valóban alapokat érintő, kostruktiv javaslatokat tehet.
.
Ezt látom a jövő utjának.
..
f1 KISZ szervezeti aletot minden stint'en a' pártkongresszusok által meghagy
tározott elvek irányítják: A KISZ ezen • kivül együttműködik az állami és társadalmi szervekkel., a szülőkkel /szerv. szab: /, stb, A - KISZ sokirányu alkalmazkodása elvileg a' tulzott megfelelés' veszélyét' i s' magában rejtheti. ; . : .
Erre hajlainosit az-a tény . is, hogy a DISZ alkalmazkodása tulajdonképpen egy,
ideológia; alternativa:-pártölását j elériti.' ,21. ez az ideológia. hiába _pozitiv, ha vele sok' hatalmi pozidióban ülő , vezető visszás társadalmi gyakorlatot
próbál szentesiteni.• Hogy ez gyakran igy' sikerül, .annak. az is :az oka,: .'hagy..._..,1
nincs kellő .lehetőség a vezető : 4s iranyito testcletek e1lenorzoseí'e. bben
az esetben tehát kifejezettén káros •a•KISZ ilyen mér"tékü alárendeltsÉge.
Az ifjúság lehetőségteremtésében'id érvényesül áz á sajnálatos mindennapi tapasztalat, hogy a cselekvő egyén pözició,jától függ tevékenységének
eredményé. Égy vezető funkciáju embernek 'aránytalanul jobbak a cselekvési lehetőségei. Ez a helyzet akkor kedvező, ha egy KISZ-vezető az adott pozicióba rátermettsége, tudása és az őt deriiokratikusan 'választó tömegek 'bizalma
folytán kerül, és képviselni tudja a megválasztók érdekeit, ellenkező esetben azonban nem. Szorgalmazni kellene tehát a csak választói minőségben köz-
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reraüködő tagság cselekvési esélyeinek javitását. Jelenleg ugyanis .csak
arra terjed 'ki .a tevékenysége, hogy a felette . levő •első vezetőséget m~ gr
választja.. :., továbbiakban egymás fölé épült vezetőségek punkjáról: infor-,
málatlansága miatt nem . értesülhet, és n n . tudhat bizonyos szinten hozott határozatokról, pedig őt éretik;
Feltétlenül. Többen is ltifogásolták, az előző riportodban Borsi is,
hogy . tulzottan . a magunk problémaira konce titráltunk az elmult -időszak alatt.'
Pedig , épp ilyen nagy szükség lett volna a közélőt problémáira ° .reflektálnunk és megoldásukra javaslatot tennünk. ; Zzt a jogot rögziti a. KISZ szervezeti.: szabályzata.. ,4z ilyen javaslatainkat a kongresszus elé is eljuttafir :
hattuk volna; De vajon ki tudott erről a jogról közülünk? En hát: éve va--.• '
gyok KISZ-tag . , de csak most olvastam először a. szervezeti szabályzatot, s
őszintén szólva ez nem csak azén hibámból alakult igy.
A politikai érettség viszont megérdemel még .n:hány szót. Politik i érettségen én azt érten, hogy az ember . képes cselekvően beleszólni
és.
társadalmának ügyeibe. Ugy érzem, nemcsak az ifjuság, de az egész társadalom életében hiányzik az .önálló politikai csalekvésre való érettség. Egy
egy réteg politikai érettsége nőm min d ig saját elhatározásától függ, ha _
nem az adott körülményektől is, amelyekbe beleszületik. A politikai érett
ség kétoldalu dolog.. Nem felsőbb határozatok mechanikus végrehajtását,
hanem az azokhoz való ésszerű, kritikai viszonyulást jelenti. Ez a viszo-- • .
nyulás egybeeshet a határozatok elfogadásával vagy birálatával.ennyíben
-az--utábbiva,l esik egybe, akkor_a politikai érettség fogalmába az is pele-- .
tartozik, hogy eset a vé3,ewznyét az egyén kifejezésre is juttathassa, s az
meghallgatásra találjon. Ha .á k3rdést igy fogalmazom, akkor azt kell meg
állapitanom, hogy a társadalo
mban a politikai érettség a demokrácia fok•
mérőjét jelenti.
Erre a kérdésre nem tudok válszolni. .z i'if juságnak" egy személyben nem
.
tűzhetek ki célokat.
Ezt inkább egy önmegőrző mechanizmusnak nevezem, amely arra irányul,
hogy a mindenkori fiatalságot a megelőző.•n+enzedék mintájára fortálja.
Ez bizonyos esetekben valóban az ifjuság tartós kiskorusitását vonhatja
maga után, hisz a következő nezéd`kre is konzerválhatja azt a politikai
éretlenséget, amellyel naponta találkozunk:
Indokolt. Minden válszóm erre utál, ennek okaira próbál rákérdezni.
Szerintem nem .vették komolyan, Mert ez együtt járt Volna a felelősség
vállalással és á. diákok által felvetett problémákban a helyi felelősök
megkeresés5vel és megjelölésével. Igy a dolgok -szépen elsimultak egy ideig. •
Uszintén szólva nehéz' a mai fiatalnak. Vagy megpróbálja megvalósitani
"többé-kevésbé" ideáljait, vagy kompromisszumot köt, , és konformistává válik. Ez utóbbi sajnos sokkal gyakoribb tapásztalatunk. Ez következi k abból
az egzisztenciális fenyegetettségből /jó állás, jo fizetés -, lakás tikkór van,~
ha befogom a szm/, amelyet ' a felnőttek már olyan biztosan ismernek és
előre jósolnak majd megtudod, ha odak rülsz/. E tekintetbán vitathatatlanul
könnyebb a még tanuló egyetemistáknak, főiskolásoknak Ennek a rétegetek
jó lehetőségei' riannak arra, hogy politikailag aktiv hatássál legyen a tár -gadaloM életéré: Mivel minden KISZ-tag jogában áll ' , a közéleti-51 való vő-lemónynyilvánitás, ennek a rétegnek kellene kapcsolatot teremtenie az ifjuság más társadalmi rétegekben - elhelyezkedő, részével is. Felvállalni és
keresni az Srdekegyeztetés lehetőségét, a köz
táitsadalmi érdekek ós célok megteremtősét, az egyr e növekvő távolságo , ét az elszigeteltség meg- .
szüntetést... De ez meg csak elképzelés. Todább kell gondolni.
:.
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Dr. Kiss Barnabás, a. JÁT KISZ EB titkára . .
1..Föitétlenül szüksége van, kéresse, • csiná1.ja
teremt -~~ meg á maga lehetőségeit, hisz az ifjuságr_ak sajátja keli ,hogy legyen a kt,
'nyező- - =
készség. Csakhogy ennek
mint mindennek, két • óldala van. :Fel- ke ' - 1 őbb
fedezni a már meglevő lehetőségékkel való
ezután jöhet számitásba
az uj utak koresése a j abbitó . szándék, .az olőrólápés szellemében;. .'zt • .
sokszor válaszként is adhatnárik a hezzánk-érkéző .számonkérésekre; mégpedig" - '
azt, hogy mennyire élt a :már adott lehetőségeivel az ifjuság?
.
Az igaz, hogy ‘a .jo.bbitó' szándék ra3gvalósitásárá nehéz: valamilyen objeltiv
mércét r egálla:pitani, = de talán . visszafelé menve, vagyis az elórni í'sivánt
cél alapján inog• lehet állapitani, hogy - mi a jobbitá szándék egy kezded;-.
nyozésben, és 'rni rném. ;. KISZ sz.ens ,ögéből fontos mágállapitani, hogy az
adott kez•áer4ő.4yezés r:ionnyire ao.igál
-' .3. j a: . a ~~ '' = . politikai, céljainak regvaló,*
sulását. •-ha -ezt a célt szolgált
kezdeményezés, akkor szándéka természe•
tea©n pozi.tiv
•
Társadalmunkban a KISZ. vállalta az if juság .képviselatét, és ezzel ogyütt
mindjobban. igy©kszik- a.z •ifjuság igérlyói t. ki~f ~ ;j czni , és teret, lehetőséget
adni a kez.de ény.ezőké szség' kibont^kezt ► t-ásához .. • Ezt nyi?vánv:a,l_óa.n sójáig .
politi i platfórmjáii a. pert pólit_k,i. céh. jaivai összhangban teszi. Tevé--.
kenys6g;ne.k ez adja mg kiindulópont iát ,. és ebben ez egyébként .széles" körben ezolgálja s károlja fel az- ifjuság:lehet.ős, gterentő kezdemzn;;ezései•t. •
A kérdés általános m:.Jgválaszol á:s útin .könkr3tan, _a felsőoktatásra, vó¢
.na,tkozóan:. a 'KISZ • célrendszere 1Lözpontilag, globálisan ,kidolgozott
fclsőoktatásnál• maradva : -" s most leginkább •csa.k erről a területről beszélek - •
a KISZ célja áz, hogy :a iga :mozgalmi eszközoiv.l hozzájáruljon a szocialista szake.'iberk6pz .s'és ortel: ii.ségi funkció kibontakoz•tatasa4oz. fit ortek a • szoaia:lista értviraiségi kifejezés alatt?..Szocialista érte1121séginek .
azt tartom, aki_ . kérsz: rü szakmai 's ~ TtAlános, valáMint köz.JLti rés poli-`
. tikéi uüvelts::ggel . is. rund-;' , ez .;k,. i;zen a te heten a 1.ISZ • .szerope 'a •köz- .,
lot gyakorlatának Oldaláról jelén -'c"ős, illetve részt . kdll •vennie .a szakMai 'értelmiségi ;kápz,és' hegfeleló feltételeinek
. ,4. :i K".SZ-nek tagjai szálaára biztositani ke1l a. közélet gyakorlatát. A
KISZ-on ,tul.autató tényéz.őkűt . pedig kedvezően kell befolyásolnia.. A KISZ
politikai alakitó• funkciój .ána.k az érvényesülzsó az -t:gyetenaon pl. az.t je.1©nt•j., .hogy. állásfo g lalása 1.et yen'a ha:1]Gatók't rintő kérdésékben,
gyon részt az .oktatás korsze•rüsit sében és általában az egpteui. közel. t ,
ben. .Ami gátolja, a KISZ munkáját, hogy mindezidáig nin sikerült. a :tagság .
.: nagy részét széles körben aktivzálni-•vagy bevanni a munkába., Szántalanször .próbálunk kózdei nyc zn. a.mel c et a tagság részéről sokszor p sszivitás: fpgád. ligyanakkor ;.viszont sokszor visszakapjuk, hogy bi n~ tészüx~k
semmit-.: A vezet o azé CYvekk.c,.1 sza ibeni kritika sokszor jogos. ugyan, q yanakkor : meg; kell próbálni 'a sajt . közvetlen körny'zetükben is kribákat keresni. :;z alapszervezetLk LjozgalMi
rir.osr:•n.ek raégfcl . elően' kihasz-ná7 vr,e. P i.:
> ~ '^' .; volna a saját.. környez; tökben, - alacsonyabb szint - ken
is a dérit ere,
aktivitásra. Sokkal több' . inten8iót,
segitséget kel): kapni , vezetőségnek :az alapszervezetektől ., ami'-sokszor
hiányzik vag y teljesen
Például a TTK 36 alapszervezetéből- a . kongresszusi Levél vitájáról sz446 össze zéstcs ipán• 12' alapszervezet továbbitotta. Nagyon fontos lenne At a l rúl jövő, kezderaényetiésék, javaslatok
konkrét megfogalmaz sa, fülönösen .a.-_tervezís, az akcióprogram - készitésénoi
időszakában
•. e
.
5. Direktben, generálisan nem lehet előfeltétele, mert raag. a •KISZ-tagság
is heterogén rété ződésii Ps külön üző felk szültségü. Mivel a KISZ-tagság
egy része new őreit olitik~ ila. , fontosnak én ebben. a.2 esetben 'azt látnám, hogy minderre me kel'. 4ogy tanitsuk az if.jüságot. Teg kell tarvitapunk a. 'közéletre, ug • hogy megteremtjük számára a politika gyakorlásának
a lehetőségét. 2ersze
számolná. kel). azzal, hogy vannak felelőtlen,
.
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nem reális megnyilvitulások id az if jueág réeiáózről. A KTSZ-nek fel kell
készülni a viták vállalására., a ném reális megnyilvánulásokkal szemben.
'risztón .kell kiszUrni az egészséges politikai mondanivalót, és ezt továbbitani demokratikus fórumokon.
A kongresszusra vale falkészülés időszakában - ugY érzem elég falada ~
tot kapott a KISZ . és más szervek is. Sok jogos probléma. és javaslat került
a felsvi ire. "zt kell alaposan elemezni, és tisttátni, mi vonatkozik ebből
a KISZ-re és mi ném.:gin az irányokat alapvetően fidnak látóm. Aktivitás,
öntevékenység, rugalmasság. Ebben tz irányben kell előre lépnünk, és mindezt a napi munkákban aprópénzre váltani. Zn tontosná.k érzem a falada.tadást.
Megfogható, értelmes,, testreszabott .feladatokat kell adni, mert ezekkel . e
tudjuk nevelni az ifjúságot. A feladatok meghatározásához kellenó az alul- .
ról jövő több kezdeményező és váll.lási készség. A kongresszus ugyan kijelöli a feladatokat, fő ir ínyokat, uj munkamódszereket, de azt nem lehet
elvárni tőle, ho y K.Y. -ra. konkrétan is raeghatározza mit kell tennie.
Ezért kell több munkát végezni helyi szinteken is. gi szemoly szerint i s
számátok minél több ember tudására és segitségáre, pl. a tervezősben ős
munkamódszereink alakitásában.
Szerintem a jövőben a mozgalom is ezirányba kell hogy fejlődjék, Léhát
minél nagyobb teret engedjen a hakyi önállósának 3 tervezésben, politikai
k )z'3sben, stb. En a kongresszustól is ilyen utak kijelölését várom. Csakhogy az öntevékenységhez tevékenység is kell. AZ első lépés tehát az, hogy
programjaink meF;határoz .ásában minél többen aktivan vegyünk részt.
8: Globálisan az ifjusara nézve ez a feltételezés .sémaiképpen sejt indokólt.
Különösen nem az egyetemi . '5s főiskolai hallgatók rzt 'egíre nézve.. Számitani
kell a véleményére, közremiiködásóro. Ha egy részének vannak gyerekes nieg . .
nyi1v nulasai,akkor meg kall tanitani az érett : politizálásra, fel kell hivni a fi , yel.mét . felelősségteljés állásfo ,lalá.sra:
Véleményem szerint komolyan vették, a megoldás érdekében történtek is
kezdeményező képesek, Vannak kérdések, amelyek elsősorban a felsőoktatásban
jelentenek problémát, pl. íly©n jélle megoldás, mint itt a bölcsészkaron,
sehol másutt nem vetődött fel.. Az általiban felsőoktatási problémának te-'
kinthető, hogy baj van az alapszerveze .t . ek{w1, hogy nem működnek, lazuló,
szétosőfélbe n vannak. Uj módon történő kia1akitásukra' tudomásom szerint
még nem volt példa. En ezt egy lehetősógnek tartom. Itt a bölcsészkar a
tevékenységi alapot helyezte előtérbe; Ugyanigy 'többféle módon is lehetne
alapszervezetet szervezni. 2ersze még sok vita ós ellenérv van a dolog körül, pl. az alapszervezeti funkciók körüli viták. Tudjuk, ho gy három alapfunkciója van egy szervezetnek: politikai, éraokvÉdolmi és szervezeti
Ebben ' az esetben vitatott, hoz;; * az érdekvédelemmel, a , szervezeti
alr
irányitással mi lesz. Ha, több évfolyamból kerülnek ki az alapszervezet ' tagjai, kérdésessé v lik a párthoz való kápcsoládás is, stb. iEn a magam részéről utkeresésnek, moz ;almi kisérl©tnek tartom a bölcsészkar kezdeményezését.
Figyelembe véve spciális helyzetét /kóré, . helye, szb./ a társadalom
nagyon fontos részét : alkotja az if jusá; !.. Indokolt tehát gondjaival int enziven foglalkozni, elismerni holyét, - aráit a iafia tevékenységével, munk 'á jáv; l kiérdemelt a társadalomban. Fontos ; hogy élni tudjon a meglévő lehetőt»,
sé, eivel, persze folelősséi teljesen, á.s ugyanakkor teremtse is meg a. maga
:lehetőségeit, jobbité szándékának érvényesülésével. Ebben szimithat: a KISZ
mindenkori sezitségére.
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só~lőv ~;s ,
Gyuri s ierió; t~
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11yilván.- 'sziiksétie Ván, csak á.z a - kárd~5-; - he-gy at` ember ki -f~;,a .~. c• vivni a na ~a célkitüzés;it.. Szerinten három . alapdolog jellémző, árai há. tássa.l .
van az "ifjusá g ála~itására': ~ z ember - n~ Észületésekor Olyan mint egy nay y `°-• •- _
és .- •
gráni.taá.r0,, ~ teli •.ren~;et o ~, f.orra
• áv á.l -,- - -s zinne•l,~
. lehétősé.g;el.. .Esélyeibón
P.
,
otalán 461 -ess b gei•ben is ~totipot-ens. A ~kisgyer~ ek teli a. megismerés ut áni'
,
szin~ e vá ~ y '.:v-ncienh~ tosa~;avál,' amit =neveltetesavel' ~,• növeke ~?esekor szepen,:.
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foko2,at'o'sán ell.reszit'; .é,s. ez-t a•- nagy gránittömböt: a társadalom végrülis - e;;y• —
kis -ctCá.varráfs.rá`; ja 'lo, sr-i'ilyén 'éppen sztikséges égy nagy. gépezet icaiiködé só-hez 6•4 sél1mi "több. •.raiután mo-;;sza;báditják 'az embert • a nagy ősi "mindenigény- . =
akinek
ráadásul ...
től"; - 'Sörínyü l}oltrl•e .z,; y - cc-61113án -fo~ yasz ~ ói - .1ényt nevelni',
,
,
•
alland ~ -~ e;;Ziszt•encialis• .harcban •kel•l ~;~ egkiizdeni létéért.' Terr.laszete•sén ez
a folyAnát' gyakran erec'mznyezi-az't, hógy áz e m ber elforclul- a -társadalon- •
tól és S•nd•'jnféleképpen° külöribözni akar. Vagy, tudá.tosán", wegy- megjátszva• -•
~ '-s. 'társa-,' .':. " '
teszi ekt; "1~~.i:ncTc~ nnek .a:z`~ 'oka:;,• •-szerint ~en;~ ~a,z ~ 'impotens
... ... .: közé osztály
, •
, ,. „. ~ .
• da.lombariy -~~ kiv~él az- ifjus ~ia.k tneg ~'ké1'1 küzdeni•e ~ sajást h e yenek -elérése ~:rt".• ~ •
Ezzel a középosztállyal szemben; amely csupán iróasz`t;a.la •véd-elnére :'rundezkedett' b:‘ az'i.fji.iskOá.k-;'.s-ajrio ,s it kell-vennie az• .ő ..harcmoaorát is, plai azt'. j elenti., Alo•gy lassan hotzá` hasón1óvá válik.-' Az • az igaz ság, • ho g y szép - do -.- ,
log ez •a.•Il eliet:őststerent.4s,r •rle ha. ' a t embér i;azári bóld4 ~ akar
1 enni
, •ákkor •
•
- /~Jitt ~;c~iistoin 'száririt•:i.s / ~r~.i:nirnal•ispa kell csökkentenie ~ fizi ~ kai::
igenytit, szükségl.e-tsit,• igy talán - rent"esiil'-á.z 'anyá ~i. =javak büvkörétől,• é:s erejét
.
nem 'emészt* fbl az -értük való •állarid• hs.`rc. -Igy. falán •lehetősér;et -nyer,
,
hogy -boIdo-gsáL;igényét int ell ektuá3:i s ; '- . sz elle63 szrint eri .próbálja - ki elégite;n. Minderrio -viszó.nt :nen sok •teret talál -a táisadalonbari; •
•
•.
.
••
.
- Szé ~~.nt'ern, .:ez• ia:sZichóló,.;ia3 •alapállás kérdése. .i s . • A. . egyen • szenpontj a- ••.
ból nindenfae struktura káro-s; • -Me•rt.- eltyo•nja az iriclividurnot. A ' társadalrai.
rendszerek. -4áryézett-s.6ge, hi ero.rchiá j a• általábazytt maga képére ' igyekszik - ‘.
nanipul.ál.ni-4a;szkirozni az,..inclividuraot. Ezzel -szersb©ri az egyén •e gyet ~l-en .. •
, védekez.ési.;:lehetősége,. hogy.
--eg.y. m:ikro.világot 'épit . .ki . maga köré lb arátokat: •• :.-. •.•.
szerez-va.gy ~ : "fi.1ozrófi.6t.' fogalrrl-az .meg/,, arainek a. s.egit ségével k:é pes `a- • kül- •`- -. :
ső világ .hatáát torripi.tani._ P"Lásként....f.oga.lma,zva; annyit• fogad el* abból az . .. .;• 1 '•
illető társa,dá,l.araből., 'amennyi ••lét;é.haz . f eltótleniil - szüksége-s, é s •ez • .a mi• • .- •
niraumelfoga.div égyb-en- p e r.sze az: -árra.l' való "szerab©uszást" is jelent... • .-• •
Szerintem kl. KTSZ-szerve.zet.a2 -ifj.0 emb,e r lelkének első raé;kiséstője• . '- Q' ..
társadalmunkbAn. :A 2 első u.tjTelző :a..társadalrai manipuláltság felé. •Persze
taindez:,már o vádáskorban' tlkozdődik:, de • én raost -a• góndolkodni• kezdő. tizen-..
évesekről bt szp3ck. P.e,rsze: lehgt, ho ;y' :c;z a manipuláció nem -előre .tuda.to-' san kite:rv.elt., • ._d. e ak k cr • is veszélyes, mert a világot.;. a- valóságot ~ c'sá,k • : .:
egyetl ~;n néző.l2d,ntból: engedni láttatni.' Mindezt • Mersze. saját - .tuliránYitótt:y ••
tulszabályózottj.raódszereivel teszi.,*. amelyekből . nem haj lamló sok?`"t' . •engedni!
vac-y- lazitani. .t.~ látát•ér. tágul•asáv ~-: el-:lGntétesen ~ ebből csak bészükülés
.i.
, : . .. • .. _ .
' : , , ,...• . • •
kövEtkez ~hot:- -; • '- , •
4... Mindazt bátoljá; •runi-t mát. az eddigiek. -során. elmondottam. Szgiterié talán• '
az, ha..•kepe,.s-1,enne' az •önkifejezes;:mi;nden .lehetséges fórumát uegtereinteni, teret, lehe•tősá g' t- adni any.agiá:.és. szellemi ..Szinten egyaránt; . non •- -po•dig
' •.
eyoldalu.sá,_;ra, • .ondo1.t;,la.nelekbn.vs,ló gondolkodásra .késztetni.- - •
_
-_:..
5. Vo l t .alkal:a.in< alá]:kozni már külföldi egyeteMi,stákka.l, és kiderült: be
szélgeté seink sorau, hogy többet tudtak a marxizmusról, mint •n; Ez- n:t`il••
vánvaló,. hisz lehgtőségük van többféle nézőpont iitköztetéséro, a választásra, ami arra-.a• készt`a•~ i az embert, hogy mögé nézzen a dolgoknak, kiélezve •é ~rozze magán kzrdisek, problémák valóságát. Nálufik ugy érzom elsatnyul az
emb'er politikai érdeklődé sa., : ha van> c:gyálta,lán ilyen.- Mert nem hiszerii, hogy
csak- -annyi tart c:nile,. társadalriu.nkba.n amennyit ebből a lapok megirnak. idás
az, h~a. az ember ea4á t képességei biz'tókában képes at őt érő többféle ingerből kiszü'rni az igalságot, és nitisi ha 'erre a oélra nástál kap már eleve
egyszinii,_, rá31ásul ha á zfiátati utasitással ellátott szemüve ,3t. A szabad in,
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formáci66amlás a társadalmi tudat fontos része. Ha az előbbit csorbitják,
.
bent j ák, akkor .bénul vele az utóbbi is.
r nem .
s Ln- soha .nem képzeltem magam. bc,ie .még ilyen helyzetben. Azt hiszem ra,.
kellene
i
.,
is tudnék feladatokat szabni.. Talán csak annyit, hogy olvasn
.
és
még
többet
beszélni
erről.
Kommunikálni,
nézetet
cserélni..
gyon sokat, .
határtalanul. Mást nem tudnék mondani.
Pontosan annak érzem. Szerintem nincsenek, vagy csak na3.yon
elyon.an
4
vagy
mi
a Rossz'.
léteznek .á:? tal. ános érvényű szentenciák arra, hogy mi a J
nerc
pedig
azért,
mert
mások
kije- .
ezt,
Mindenki önmagából fakadóan tudja
val
i
általámost
lölik szarcár w , a jó vagy rossz utakat. Nehezen tudnék
nosan elfogadható, , •a gyakórlati életben .is követhető utat szabni az ifjuságnak. Szerintem sokkal inkibb a lehetőséget kell megteremteni a számukra, az alkalmat, hogy kifejezhessék önmaguk értékeit . Ugy látom, hogy a
tömegek a felülről meghatározott értékeket neri a jóa.karz.t riec nyilvánu1á..
sának, hanem saját butaságuk elismertetésének tartják.
nézőpontom
:szerint
abszo
Luto
nerc
jo
,os.
Mindez a
Nem indokolt. Az én .
szerinte,
i
egintcsak
a
középosztályon
pulik.
l;,
középosztályt
felfogás,.
életkor és gondolkodás tekintetében is meghatározottnak érzem. Szerin t em
ez az osztály képviselt nálunk .a "szocialist a dzsentrit", aki a társadalmi hierarchia, közepén helyezkedik col, aki végrehajtja a felülről kapott
utasitásokat, és akik miatt agyon sok információ nem jut fel a lei;felisőbb szintekre, és mindazt: azért, mert ugy érzik, hogy nem etikus,, nem
való a fekete színeket lelfelé is megmutatni. Nyilván, hogy azokat,, akik
ezeket s..szineket leginkább észreveszik . /pl. a fiatalok is/ 1 más megol.
dás ,híján társadalmilag kiskorukánt kell kezelni.
Én nem hiszem. Szerintem meaintcsak érvényesült a már előbb is e litett "kifésülés" törvénye n és a kezdeményezés nem lehetett hatással azok--= I
ra, akikre igazán- hatni akart. Ilyen á .visszafelé jövő reakció is, Vagylagos. Kényelmesebb helyzet a szélcsend, mint a problémáktól, bonyodalmaktól felkorbácsolt légkör.
Az ifjuság most ebben a világban szerintem ..:olyan, mint egy karóhó n
kötött vicsor, ó eb, amit egy idő után simán szabadjára lehet engedri
véüe .
a
idő után
mert mindenkinek szépen a lábához fog sündörögni.
t, vagyis az assziÉle
viosorgásriak, hisz jön a nunkahely,. a család, az Élet,
miláció. '.',s az a nagy baj. hogy . ezt mások is tudják, azok: is., akik a.. pórázt tartják. Azért haragszom én• azókra a fiatalokra, akik már tizennégy.
éves korukban rsegalkúsznak , a sorsukkal. Ha.mások lennének . , másságukból
profitálhatna. a vilá g; , vagy legalább a közdssé ;, amely krjrülöttük van és
igényli a másságot, téghozzá - nem pótcselekvések által kifejezve. Az állott
vizet felza.varni, szerintem annyi, mint egy •uj lehetőséget teremtene. a 1e•-tisztulásra, a társadalomban pedig az ujraértékelósre.
:
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fA három riport h_iromf,éle; felfo:;ást tükröz.
szerkesztőség véleménye több
helyen is elt é r a_ riportalanyokétól, 1e uly. .: ~ oxiáoljuk, a különböző v6lcményokből eF;ya.ránt sokat- lehet tanulni. Mi vita,tkozn ánk Kiss 3a,rz.csak
azzal-a _n::zet.:vel, ho:.;y e,;y bizonyos adott távoli cél a.lapj r_ a,zenna,1 eli,nősithető minden kezdeményezési szándék, nem tartjuk elé ; sé ;e snek, ho2;y ~
passzivitást csak a ta; ;ok, ill: á szervezeten belüli információáramlás azeL 1.
ponr -- ábö1 közeliti me,.;. Gyuris Jenő f4lfo ..; ását scam tekintjük teljesen ki ~
forrotTla.is,
ellla;_,yolt és pontatlan ka.te.;óri ~ska,t használ /pl. a zseiAtri/,
Neu értünk Q:-yut a kivülálláss3l , és a lehetőséek teljes tagadásával sem,,
Szerk./
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