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Március 2o-án került sor a Közgazdaságtu.Lorcányi Egyetemen egy tanácskozásra, amelyen a fővárosi egyetemek KISZ-es rés `KISZ-en kívüli tegjai
vettek részt. Az előzetes várakozásnak megfelelően zsufolásig megtelt
a n gytéren,.ahol több mint l000 diák jött össze az ország legkülönbözőbb helyeiről, a vidéki és fővárosi főiskolákról is. Ebben az-évben
először valósult M'eg ilyen jcllegü rendezvény, amelynek célja pusztán
politikai eszi :csere volt. h- teremben az ifjuság politizálni akarása
érződött, feledtetve az elmult évek KISZ fórurnainak unalmas légkörét..
A kritikusabb hangvétclü f .;lszólalásoket nagy tapsvihar köszöntötte,
s nerc volt ritka az se:i, hogy a. seunitnond6, frázisokat puffogtató .
felszólelókb t belefolytották a szót.Soka i' kiálltak emellett az"udva- .
riatla.nsá.;" mellett, sőt kiemelték, hogy a közélet leás területein is
alkalmazni lehetné ezt a• módot, hiszen a demokratizmus egyik megnyilvánulása az, hogy az eaborek szabadon kifejezhetik tetszésüket -vagy .
nemtetszésükc:.t . egy-egy . felszólaló iránt. Itt is_ . közel ha sonló próblé-.
mák vetődtek fel, mint a - szegedi küldöttgyüléseken. .
-ösztör_dijak reálértékének csökkenése, /ösztöndijenelés/
-házaspárok timogatása
.
• kollégiumi férőhelyek növelése
elhelyezkedések, nyári gyakorlatok, őszi mezőgazdasági munka problé•
mái
-:ASZ-en belüli problémák /passzivitás, stb. /'
.
-ideológiai képzés hiányosságai .
A kari. KISZ-titkároktól .a pártvezetőkig mindenki elismerte, hogy a
KISZ szervezet 'ma, 3.. 981-ben nem tudja ellátni azt a feladatot, amit.
1951--ben, ala.kuláriakor :méh; :sikeresen megoldott; azt, hogy ös'sz.efogje
a magyar ifjus.áF;ot ós képviselje az érdekeit. Felvetődött egy országos
térjesztésü ujság gondolata is, valamint a. pestiek részére egy egyetemi kávéház létrehozása. Ezeken kivül mé g; 'sok mindenről 'volt .szó,
amelyek a fővárosi egyetemek belsőéletére vona.t1 oztak. Már éjfél feléjárt az irő, -kikor bezárult a tanácsköz...ás. A résztvevők, a rendezők _...
/Budapesti KISZ 'Bizotts ág/ elégedettségüknek adtak hangot: ilyen fó- .
rumra igenis szüksé •van, hogy közelebb :kerüljünk egymáshoz, megism©rjük egymás gondjait, együtt próbáljunk negoláet keresni az egyetemi:
if jusá g és a . n^:gyr fL,.t -Llsá; problémáira,
Ezt a remek ötletet a közeljövőben a Szegedi KISZ Bizottság is pártol1 atná. oly módon, hogy megrendezne e ;y ehhez hasonló szegedi tanácskozást. Ezt az a tény is indokolná, hogy Szeged az. egyetemisták- városa, de az itteni felsőoktatási intéisényök nagyon elszigetelődtek
keveset tudnak egymás problémáiról. Egy ilyen fórum bizonyára sokat .
segitene ennek megoldásában. .
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' /K6 d L liortré/ .
Kekén már nn3s időm mást mono ani, csak az t , . amit gondolók. °!
.
terem
20.02 ~l:;g,érÍ ozik
2o.o7 kölcsbnös őszinteségben és bizalomban egyezünk uei . ...
. ..
Az életemből ...1963, dipi . omlfilm a Tizezer n -:p...neu kapok diplomát,+
mert ez agy vacak ' é s nem üti meg a mértéket... Németh László, Illyés
Gyula, Nagy László szerint vód.eneM kell s.: r möm. szakadtáig is ezt a
filmet, akár az életen árán is„.. núnka nélkül, vaságyon, ételmaradékkal, amit a menzáról... kétszer hivattak be; nem trénterc... itt van magáért egy nagy fekete kocsi, akkor még közel voltak az ötvenes évek...
egy fehér és egy fekete szmoking az operett szinházból és Cannes-ból
egy nagydij. Európában, nerc a magyar ugaron... ess én rájöttem, hogy két
Magyarország van ás nin agy , ahol mindenki egyforma játékszabályok
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szerint gondolkokli1z,'Az i ]az, -ho gy •a nőphatalom v2lóban a n5p hatalma
kell hogy ie :y en. du ha ‘,7+ a mondatot nou vá om ki afj1ibő1 ,nem eng odik lovetituni„ né gy évi g u- 7-cunti-f111.1et non forrf; athattam...az '
önt3y ilkoss.visz!6nt hem deMokratiku Ufaj... Teltek, multak az évek
ás én furcsa mód mé lis mu gm'radtan, •de rijöttom, nem ctak.a tudomán y ban, a müvé.szetbon islcockiz atos mél yebben, izanan, va gyis őszintén
ondolko.dni...'de ha nUii mpn4. semmit, akkor vajon minek baszól az enbur? k 1.1.-.41;si-vakit'ős'me gvakul tőle a történelmünk is Az i-2; azsig ot n(.14•e1,i,-.;•esak kimondani, az i Taesk;ot érvényesiteni is kell...ős
.akkor u7;y határoztak, h my •ez a filmem is be lesz tiltva...mert én a
dialektikát is fontosnak érzuzi a gondolkodisomban, MixiJaddi, pi ; az t
mondoll va 3y arról hallatok, amit gondolok, addir; szabad embernek mondom ma g am, De a dol gok csak cselekvésekben tisztulnak mu g .i.ho1 nincsenok mikro'cözössk,,amal y ek riprakészen érzékelik az embarCselekedeteit, leuérik' é'studltositják
ott, a z évbor elveszik. Purcsa_
,tbrtóhelf.di f1r'tLsbn 1unk riiii,1 inkáb') alkalnitlan vIlaki a ve, zetére,' annil joblr,n rakodik hozzá, mert h:ltalma van, -ablhozzájáruLe gY'jólbzurveZott- rriffia-szollam atetéséhez az öttusábin,.1]bben
a,semmilyensé:,ben num. lehut,tisztin látni, fo, ;alu zni js itélkozni.
Az áró se.:;mik e gy na ;.;57 semmivé ;7,y ülnuk össze idug uinkbun r tüdaidnkbin
társadalMunkb-:,n. A dol AokLt me g kellene 'próbálni szilárdan anuvükön.
nevozni l -mert 'ha nu it6Ikezün1r, akkor is me';,4akalunk.
i e: aznondis
nem jo kérdése, hnu kötelessé g ...B.Nagy László... Andzr6j Wajda,
miatt-1. büszke vaf.; yok Kelet-durópa-i sorsomra... Mi az 13.0TL koE:tYo1:d
va' zr mt a nbujosi
?... olyan m.,--A.,;(51 értető,15, min:t
.

.ahogy a-föld tureo, va.gy aho gy az emb'er teszi a dol gát a mag a liufyén;
mint az öre c halászma
sokféle emberre van szüksj ; , mJ,tirG yakra is mint a v-,Isulcsk:!„ . amit azért eresztenek le,•ho g7 ott állj o n
ahol van,* ol y an va gyek, mint a viz szinét méső.oszlop/lialczZ/
lehet, ho yL: nem éri ela viz, luhet, hogy e.,65zun ellLgi a viz, c sak
e gy nom lellet'sées, az, h o :v. én lefuküqjok, ffert akkor már se.imir e: se
v gyok jó
.17-Elif..)'n az öntörvényü gondolködis s z
:1,.:kötLa,zutNgéL;
: közt nen leh'et különbsé ,,et - tenni t z önállótlan go4olkoflis-num u1104,
te3J:zetsé, hanon.igzol,;asi, ; . Einden érték r_if;hfi,tirozójaWközössé-: ;hez
való köt6d;5s,'az értu vállalt felelősé ;.; . Sokkal ri--;yob érték az, ha
e gy silány pubor 01mar2Sztql, mintha e r;y közu'des-mesdicsérjüzeriet a
filmkritiiudoknPk., 1a y iszlót,ó1./ Haza csak ott van, hol'Ao is van
/üzunet Sávanyu . rvink Petőfitől./...
s Balla közt kisubb különbsé vglt,Hointközteu és GyertyAn kozt
pert me.gvakulht a, e:,t)lekvéz is 6.,K) ucy,
a történelNünk.:.-.'iisl)prkölt, koi.inzos uborka 4
az.én okia 1 U syis k,mény ubb,mint a ti ko )onyitok,
hát munjatek.szun haaa.kibékülni-modta Kuru_miközben leszakadón
mindenki u j
t , mintha semui so :1 törtanu...de én hiszi, ho gy 'Vannak mag as buosztisban is felelősé ;teljas emberok,..
,
József
•
23.3,2 Déres doktor 'is, a .csoda yógyszer..; és a,hirzárllt...és a pin-. '
célpzukrénybu került fi12tekurOek...6s. a halálból vis-zatérő
23..42 lvtorembu kintrőliburepAl e iry le'Ae, majd mé :-e y , jönnek a fényre.
23.50... és-akkor,mJ, :rokzntc.:m'fizikail3 s .;'. in birta az egészség.eg,,'.
ós akkor eljött Pia,w iaszlo e azt monqta, tu most _-.; yci yulj
‚in csin6.2or.s
itt emburSlet'Aről van szó... az'utolsó
előtti pillanatöhlt
23.54... N,c1-. tAIALó 87,IV-SZAKDÁ2A- ezt is .me !, kellett hAt tudnunk...
24.o5... ‚is- sukot lett körülöttank a vili-, hiába próbálkortunk, s :
akkor c;ondoltuk, .ho gy
este bemondta a rádió,
horj milliás hlsznot hozó üzlptkötél történtti.
24.1o...és mi csak Ultünka felesommel'ótthon 6s hall g •Ittuk a hiruket,
ás jötteka fililesko116-,ák és meséltk, ho 7 a.filagyár bUféSében.,r.,
öt évet elvesztettem az álutomből, a le zgi.Otaielmosebb., L., a . loonan
öt év'ot..,
;., •-

••.,
,

ondo-la.t - jel 1981/5.

28

24.2o... e;;yszresak szivünk föl4 tévedhet a mi kezünk,°is ...itlünk a
fényben, fányesednok a szav_;k...
Nei? az a tét ., hogy az. c:ub.;r u.s,;dö,;öljön
uiért, amiért élni tu,:nA +
hanem azért kell hocy éljen, araiért Dog tuslna
.
2 4. 21 ... feláll, indul kifelé, körülveszik, su,;árzik as s.rca . ; t olve a
lelkünk bizakodással, hát vannak .i,;:; ouber4k, s j6, hogy vannak...
P.iolnár lure

. ._._

A y4--7-G 0 VILÁG - OfSAR0
L
_...a..
hónapok óta kósza hiruk torjudnoki A P.lóra Kollé :;iuuban áprilisbln
Mozgó Vilátestet rendeztek, amelynek keretében Petri Györg y költőt
és Mányoki Endrét, a lap egyik munkatársát látták v.;ndó.,41. Mányoki
Enlrótől kértünk fclvilá, ?ositást Mozj .Vilá, - ;-iigybeii. A köv;;tkezókot
tudtuk u.: G: a Moz;,ó Vilás szorkesztőárdája raé„; o;;yütt dolgozik, ám a
fószerkcsztő szomélye körül tová'i'ara, is bizonytal•ansá•; van. Már a májusi szá:.1 anyaga is ösbzoillt, hogy utcár a kerül -e, nom tu:'ni.. Az elma"fovrlai okok" miatt nera j elenhvttvk nv. A lap ogyelőr.:
radt
létezik, és profilját nom akarja meváltott atni.
Az esten Mányóki a követkozd' sZávakkal uu tatta bu nekünl. a költőt:
PETHI GYÖRGY
"az abszolitt költő száoorlra.. Ú a világban nom önmagát és helyét k::rosi:
A világot akarja 1ie,;ism.:rni. Ez a Világ: önu la. "
Ez egyben a költő . ars poeticáj l lenne?
Elondolkodt:Ltó. Petri most készülő kötetéből olv -`sott fel nekünk. ,
Versei egyszerre vonzottak és tadzitottak is. Val ahol iGy utóllg olvastam, Petri következetesen törekszik -nrrrL, hocy eli.d.:Gc:nítsen a verstől.
Agrossziv részleteket, taszitó szituációk7t és sokszor durva, kifejezőseket iktatversébe. . Szinf;e 120:;ta6acly t a hagyományos verskellékeket, árázolásán -, k azok ndn felelnek m eg. A versforrsl szétrobbantásival is
'
mintegy hanti;sulyozza. azt „a diszhai"raonikusvilfs ~ ot , an::iy költészetónok
tulajdonképpeni tárgya.:
,.
•
'
•
és
. Kötetei , 1971
2974-bon jelent-k u:; ;-;. Már első kötete s. Magyarázatok M száliára.'i is ontoló:Jiei: kérdó^vket vet fel; a uásodik . a "Körülirt
zuhanás". * .lig, az elóniben az örök értékekkel szc:iahositi lohotősé,;eit,
az utóbbiháiz, leillusztrisabb v.:rse, a Lépcső selzi a pesszimizmus elmélyülését kölí;lszetéb,:n. Petri irdnikus és pesszimista költő. Elhangzott vLrsci sem vallanak egyébről, do a sokszor ra.)résm, szókir1onúó
irásait ugy érze-1, nem szaab ld kritikátlanul /Axsztán/ bofo t,a.dni. Kűltészetónok fő probléLiaköre a személyisé ,:;, az c:rtel:.i.iséL;i, szellemi
eubor és annak lehetőségei. Ez a sz::raélyisé3 azonban értékát vesztett s
ként jelenik meg. Az értékek nagy hiánya: Szdrvtot, szerelem, eüb.;ri.
kapcsolatok... zilga a világ is hiányok ásszosségc;. Versei. ezt a hiányőrzést szólnit tják rso f;. Az ember deterLiinálts:.Ga folytán csupán töre
dék auberkónt létozhet; Telj.:s ért,:küvé.. az earént e gy Lanclonki által
cslfo,;adótt ős gy akorolt társadalmi etika; t:írs`td:!lui önszefo,;áa tenné.
Hiány:;rzet és tagadás köré csoiiortosithatnánk Petr i notivtumkészletc;t.
ValahoGy minden versén érezni, hogy ó kivül áll, "kiirül minden köteléken". Do nec3di ; lch,;t kivül Marldni, és raegeri:;c:dhc;ti-c rza na.k ozt
az ember, Igaz, • a ta z,zdáo is
f ~ jtu. állásfo ;l -:lás, de ogy bizonyos
időn túl nem adh lt perspcktivát; A t ►.glaás i.iár a cselekvésformák keresését is kizárja, mGrt ilyen i:.ióc'ón önmfj ;A'o_:n kimerül.
M.
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Május 6-án, másodszori n.;kifutásr:i vé2.e sikerült lubonyol.itani a negyed ós ötödóv.;s történész.:k szavazását arról, ho m, molyik oktatójuk-nak it,;lik oda, legelőször az idén a,lzpito - ct kplókplakottc;t. / az alapitás részleteiről Laklia Márta irt a Cron,lola.t j el 4. szá:sábn n. / A 3ol.:nl.;vők előszöris elvetették-azt a javslatot, hogy a frisson alapi.

