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'elmerültek,/bár nem a "--"-lel kapcsolatban/ áltolános1bb, magatartásbeli kéris, hogy mementóként többet ér, ha olykor az ember "fejjel megy a falnak" a
tisszunokra kényszerítő"kis lépések" folytatása helyett. Mások viszont ugy vé-•
ek, hogy a tapasztalatok szerint ezeket az akciókat csak 'igen rövid ideig őr; a közös emlékezet, azok eredményessége kétséges, ezenkiviil a politizálás lé."a legnagyobb nyereség' elve" nem engedheti meg ,"sem a legalitás, sem az ille.
s abszolutizálását".
,ok szó esett- a kiadvány tartalmáról és feladatairól is. A fórumon az a vélemény
t ki, hogy tovább kell folytatni /elsősorban riportokkal/ olyan emberek megtatását, akiknek olykor nagyon is határozott véleménye Csak a szük baráti kör
ismert. Esettanulmányok, tényfeltáró cikkek, riportok szólhatnának arról, hogy
ki tömeges méretekben az, hogy a különböző fórumokat eleve eredménytelérnek
elezik, ebből mennyi a tényleges meggyőződés és mennyi az előitélet. Arról,
letmódbeli, pszichikai okok és a társadalmi konvenciók miért és íiennyiben zár/ főleg/ a lányok előtt egy szabadabb, tevékenyebb egyetemista lét utjait.
körvonalazható nemzettudatunk, beszélhetünk-e magunkról szÓ,Lván egyetemista
ság-tudatról...
:ég sok téma szóba került ezen a csütörtöki estén az információközléstől a nyilt
membesitésig, az életminőségtől a' politikai tudatosságig; Szeretnénk monden
Lk után hasonló fórumot rendezni amira e zuton hivunk el minden érdeklődőt:
'

Hévizi Ottó
+++

NÉHÁNY GONDOLAT A GONDOLAT-JELRŐL
kor a tavasz folyamán kiváncsisággal vettem a kezémbe a "bölcsészkari KISZzet időszakos kiadványát". A kíváncsiságom mellé Öröm is társult. Örömömet az
, hogy végre egy, a szó nemes értelmében vett diáklapot olvastam, és a,későbn is olvashattam. Nemcsak egy diákoknak irt uJságrdl van szó, amelyet "felnőtirnak, hanem érződik a friss nyelv, szellem és a fiatalos lendült is.
ap minden egyes számát "vegyes" hirek, értékelések előzték meg. KI-ki saját
kozása, réteghelyzete, munkamegosztásban játszott szerepe, szelleme és vérmére•alapján itélte meg. Igen sokan "több irányból" féireértelmezták. Egy-egy kitt gondolat alapján minősitették a lapot ős alkotóit.
liszinü;,hogy irritáló volt és marad az ujság stilusa, tartalma a tóvábbiakban
okatlan ez az uj hang, a sok egyforma ujság között. ;Az interjuk, riportok,
szin'essé. pergővé és olvasmányossá t e zik alapot. Teljesen ujszerü a többélemén Y ~ álláspont
megjelentetése
P
~ ami valószinüle-g egy-egy
U~
gY gY diákréteg~ hol yhangját beállitódását tükrözi.'
itv a lap szerkesztőinek az a törekvése, hogy minden diáknak írjon, feltárja
nevezett/ passziv tömeg rétegődését, érdekeit és véleményét. Továbbra is szüka'különféle nézetek, vélemények ütköztetése. Ezt a lapot á KISZ kongresszus előetei hozták létre. Ez meghatározta témaválasztását ós a cikket müfaját is. A
ven tükrözte a bölcsészek, egyuttal a szegedi egyetemisták, fősskolésok, s .talzás nélkül az egész magyar f e lsőoktatás KISZ-mozgalmának helyzetét, a diákok
lis nehézségeit, a nagyobb tájékoztatásra, együttgondolkodásra„pa r tnerszerépigazgatásra és demokráciám, való készségét és vágyát. Nagy érdeme, hogy minden tükrözte.
.x
y érdeme ugyanakkor a bölcsészkari párt-, KISZ- és állami vezetésnek, hogy ezetörekvéseket támogatta, felvvállalta és esetenként orientáltan anélkül, hogy a törekvéseket beintegrálta, vagy illegális sikra terelte volna. A bölcsészazetés helyesen "}rezelte” az uj törekvéseket és á szükségszértten keletkező
ctusokat. Tették ezt annak ellenére, hogy mindenfelől érték a "viharok". Ezért
ság törekvései nem torkoltak anarchiába.
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mteletre méltó az ujság szerzőinek, szerkesztőinek is a botorsága, hogy kővet-men megőrizték a különféle hatások ellenére is-eredeti törekvéseiket, szánd
.án ez a lap a későbbiekben elősegiti az együttgondolkodást, együttpolitizálást.
iitja tisztelni az éllentétes véleményeket, kialakitja a diákokban és a vezetőkdemokráciára való készséget. Ugyanakkor partnere is lehet a kari KISZ, párt
Lapi vezetésnek a különböző döntések előkészitésénél, hatásainak fe"ltárásá1 hallgatói vélemények közvetitésével. Kontrollja lehet a KISZ-vezetésnek, n6-;i a közös felelősségvállalást is.
Lószinüleg szakaszhatárhoz érkezett a lap, Bőviteni kell a témaválasztást. Te,rségi területüket szélesiteni szükséges. Több embert kell bevonni az ujságiráslap szerkesztői mindezt világosan látják;- amit tükröz a Gondolat-jel szerkosznek kibővitett ülése is. Ez az ülés üditően hatott rám őszinteségével, gondo;azdagságával és ujat akarásával. Élményben volt részed... Csak igy továbbl
Nagy Balázs
+++

PÉNZEN VETT AKTIVITÁS?
/Egy nem pártatlan kivülálló felvetései/

.

3.térő panaszként hangzik el a Gondolat-jel tevékenységével kapcsolatban, hogy
ásztői-szerzői gárdája egy szük körre korlátozódik, az-utánpótlás jelentkozészinte minden jele nélkül, és bár cikkei jelentős mértékben megkavarták az
vizet", számos ujszera pozitivumot tartalmaznak, az általúk kiváltott
bárire is meghőtt -- érdeklődés közel, sincs arányban a szándékolttal és kivána1. Fenyeget a veszély, hogy végül is beltezi észet alakul ki, mégpedig,éppen
lyan lap szerkesztésében, amely társadalmuk ma talán legfóntosabb ügyével:, a
rácia kibontakoztatásával való foglalkozást vállalta fel; S prógrama tilzte ki,
az elitista-paternalista tendenciaék leküzddsével az egyetemisták minél nagyobb
ének véleményét tolmácsolja.
nézzük csak meg konkrétan: melyek voltak azok a témák, amelyékről irva a Gon-jel közönsége egészéhez szólt. A választ Az érdekvédelemmel kapcsolatos kérvoltak ezek. A hallgatók szociális, anyagi életkörülményeivel való foRlalkovélte tehát az ujság teljesiten azt a feladatát, hogy a bázisául szolgáló
ekkel kapcsolatot tartson. Ennek a problémának a középpontba állitása volt-jel '
a KISZ legutóbbi kongresszusára; s, szintén ezzel, kapcsolatosak az ifjuság
etót érintő, mostanában napvilágot látott rendelkezések is. S valóban: a halléletkörülményei javulóban. A szerkesztőség és az .olvasók azonban nem kerülözelebb egymáshoz. Pénzen vett passzivitás? Vagy csak ismét áz entelektüel ök ismert dileL-i áj a termelődött ujra? A l meg nem értett zseniké, akik hiába szék az általtitk hőn imádott' népüket annak akarata ellenére is megváltatni, parti'
itásuk, közömbösségük falát semmilyen'raszkolnyikovi tettel nem törhetik át?
a, gyanum, hogy a fenti izléstelen tirádák zsákutcája elkerülhetetlen, ha vál
lanul megfeledkezünk arról, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. Hiába emelik
ztöndijat, ha a hallgató elissza, elkártyázza, hiába több az albérleti segély,
lakó semmittevéssel csapja agyon otthon az időt, hiába javul a tankönytelláha a használók vagy a magolésból vagy a lógásból űznek sportot, s mindezt azért,
életűket perspektivátlapnak látják, nem találják meg benne a helyüket. S akinek
megbizható hátországa a magánéletben, nincsenek tartalmas emberi kapcsolatai,
Kies elfoglaltságéi, annak nem lesz motivációja arra, hogy politizáljon, a violgaival foglalkozzon. Hald' emlitsek égy 'egészen triviális, db alapvetően fonényt, amely eddi telja'sen figyelmen kívül lett.hagyva: á bölcsészkaron a hall~ obb része 1á
"ríj A nők - ~- az évezrede~ elnyomatábból eredő előitélet és
legnagyobb
legna.
rlat miatt -- a közéletben többnyire másodhegediisi szerepre kényszerülnek. Eenergiáikat már fiatal korban is tulnyomórászt a társkeresés, a mindenapi enkapcsolatok kötik le. S mennyire fokozottan lehet ez érvényes ott, ahol ez
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