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Mindezekből kiindulva az ELTE BTK KISZ-bizottsdga III. 2o.-'i ülésén
a következőképpen foglit állást:
Javasoljuk, hogy a vizlépcsőrendszer jelentőségére való tekintettel a KISZ KB és Környezetvédelni Tanácsa szorgalmazza a kérdés tárgyaló
korrekt szakmai vitát amelybe minden órintettet vonjanak be - a széleskörü nyilvánosság előtt, egészen a döntéshozatalig.
lullennyiben .a .viták során szakmai-tudományos álláspont ost egyértelmüen alátámasztja
aKISZ KB foglaljon állást a jelenlegi
a mu.nk átervek_ m.egvalósitása ellen
latok aaonnall laillitAsa mellot t.
A Gabcikovo-Nagymarost vizlépcsőrendszer ügye figyelmeztet: ilyen
sok embert érintő döntések előkészítő fázisában nélkülözhetetlen
a széles- nyilvánosság kontrollja előtt
zajló szakmai vita e
A KISZ KB ezt tekintse fontos politikai kérdésnek, s következetesen
képviselje a megfelelő fórumokon. .
Budapest, 1984 március 2o.

ELTE BTK KISZbizottság
+

"A magyar jobb létért, a talján
hitéért:
Egyedül a lengyel küzd a
Szabadságért. "
/19, sz.. magyar diákdal/
A len;yelek nem szeretnek dolgazni. Állandóan szzrájkolnak, s igy ne m.
csoda, hogy csupán a magyar élelmiszervonatoknak köszönhetik, .hogy, ennyit
is ehetnek. /Mellesleg ezek okozzák 37, aelniszerek hazai áremeltedésát
vonatok. Tehát, hogy osznek./
A lengyel munka helyett csak"seftel" ; törölközőt árul a miskolci piacon és a Polonia-expresszen eser:Iyőt.
Imo, néhány Lengyelországról és a len;, yelakről széles körben elterjedt
elsősorban a sztrájkok idején fo:;lalkoztatvélerlény, bár a ''lengyel
t?, kdzvéleményünket /talin törvényszerüen muló jelleg g el, de azért egykicsit
azért ezzel is a kérdés lényegére mutatva/, s a:!ta a "kérC:ésre" a fenti,
b.I'ntóan
feleleteket. S a hazug ve,'1-,szok ebben z esetben különösen
n:joul.sztólk, mart ezekkel a lengyel-ma g yar kapcsolatokban /lep;elibbis magyar részről/ uj óra kezdődött: a részvétlenségé, sőt az ellenszenvvé. ElőfJrdult már, hogy kormányaink, ellentétes o1d-.1on álltak, Am az, hogy az
e;yik nép tömegei ilyen avorzióv -t1 viselk -Jdjenek a másik nép iránt, az nem o
Nola a politikai illisfoglansokra gonJelok, s nen is az értelmiség e;yes csoportjaira, melyek tovább ápolják a baráti viszonyt, du hiába, a 16nyeG veszett el: a töme: - ok rokenszonve.
A két népet-az előbbiek alapján mondjuk azt: egykoron- olyan baráti
szi171k füzték egymáshoz, melyekhez fogható tflain nem is található az európai népek közötti kapcsolatokban.
Nem az o(;yes réteel' 1-.:f:yomány!lpolá3iról volt csupán szó, mint manaps-
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engyel-francia viszonylatban szintén létazett, harem a két nép történelin vclighuzódó vörös fondl volt ez, áth-.tva a tirsadalom e.3észét, kii15ösképp ritka jelenségkint Európa gyülölködésben bővelkedő közpső rimultban a kezdoti érdekazonosságok szülte - együttmükődés.olyan "kétóbarátin szellemet alakitott ki, mely minden.században megter matte a
a ldtványos érintkezsi pontját, Bóla horcetől. az 500 magyar Polenlieig; /Polenliedek- a mult századi lengyel sz2badskpoz1.:iak szélas rokonZenvhullámot inditottak el sok országban. 3nnek iroallmi veteiletét jcl, i Aik a polonofil költemények- a Polenliedek. A magyar irodalomban keletk0ett ilyen müvok száma, mec:közelitEog azonos a német irodalomban keletkeuttekéval, amely - figyelembe véve a kit iroaal4m ;.összteljesitményétp:
mqgyar-lenwel szimpátia bizonyitékát jelontik.1 s amely sokszor az árukkülönbségnél erősebbnek bizonyult, s önralósra szurt téve felüleueledett azon, valamiféle pozitiv előitélotti is vált.
.L,ppen ez az önmozf'ás volt lojrtékesubb része ‚kapcsola;unknak, amiok ta1ri logszobb es közismert mec;nyilvinulásai a II. vildgháboru ilején
"ttszódtak le. A barts ág mint vis major.
Mára azonban megszünt 2z önmozgis erz, eyedUli inditéka, hiszen
:in a politikai knpcsolntok tcrán irtulmutlen b , rits!tról beszélni, loeljebb érlekazonossicjok/on fesetenként a misik kormánnyal való éraekaonossáokon/ alapuló együttmüködés vagy jó viszony létezik. S a politiusokat ey osetle:w.s konfliktushelyzetben csak az /var,y az sem/ készteti
fenti értelemben vett baráti lépésekre, ha mögöttük jelentős ilyen 3/-5
elmü era Allnak. ;11..li1or tehát ilyonek nincsenok, az omlitett önmozgás
,)hetősége sincs többé,
baritsag konjunkturdlissi losz.
Különösen fontos lehet oy ilyun hagyomány abban az esetben, ha 1
ipvisole:i mechqnizmusok nefa 6arantilják a közakarqt legalább hozzdvető)ges órvényesülését a naz,y)olitikában, hiszen e:kor a pozitiv órtikt.aramávnl ütköző tettek ellen val6 fellép3sbon összetartó eerőként hnthat.
q h'ansuly itt a közelebbi behatiroldst hem is igénylő kazitix tartal)n vanig*A fentiek nlapjn válh -,tna progressziv urővé a barátsd -:; a maa
)nfliktusokat tompitó hatsival akkor, 122: valóban népek közötti érlekuJ_)ntétről volna szó /s a )olitikai szféra csupdn ezt tükrözné/.
Visszatérve a tulajlonképpeni témához a korkép összetett, clór.a. hats
nemzettudattal való bonyolult kapcsolatára utalni, s ilymódon n.,zon. köthető a baj kinlakulisa egyatlen időponthoz. Az 1980-as s az ,-zt
vető eseményok azonban dintőknek tekinthetők: Nézzük a Magyar Elmélot
ap2illérét: ha állandóan sztrijkolnak, no csodálkozzanak, hogy'nincs
t enniük !
Persze csak informális csatornák közvetitatték az események lecsadásdt ilyan direkt formában, do lányében uRyanoz hangzott 'el száutqn TV-Hiradóban és "vita"f3rumon, iródott ujságokban és brosurdkban.
ngzott el és iródott azzal is, hogy nem hangzott el és iródott mu,-,; sok
nlen.
S noha az információk tökéletes monopóliuAdt nem lehet megteremteni,
ilvánvaló, hoJ vannak rétegek, melyek lehetősé4 folytán ilyen téren
3z31. ,; áltatottabb helyzetben vannak , idejük, möljeak, sőt kedvük
ics információk után apmozni.
. /Nemi;en osztom Oláh Miklós - Valós
1983/11 - tulzóan"optimista"
etét, mely szerint az inforL):1ciómonopó1iu: -Iokan át információk esetic; hnmis tartalmak esetén, Utközve az informális csatornákon át terjedő
'ormációkkal, leloplezőslnak. Oldh M. itt Lazarsfeld vizsjiatdra utal,
ay szerint a tdcae.kol_mmunikaciós eszközöknek a személyes befolyásolásképest csak jelentéktelen a szerepük. Am a társadalom nagyabbik - s
munkra jelen esetben fontos - része jórészt elzárt azoktól a -nevezzük
is ii7y- "személyes 7, eo1ydso1e -,:tól",,akik informicióiktt mi,shonnan mehetnék, mint az omlitett mone -)óliumokból, különösen
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,;o0.1..inyok eset.Sn/
pb. következtut: ha cc)/ n6p
r t
...ak 6s oil
sztrAjkol,
szerut doiozni, tusta. S nyilvin nela m6ltó a rokonr:zenvre.
- hij.n az ok)kri, c5lokra vonatkozó információknai, amik
esetle,: pótolhatndnak bizonyos tört6nelmi tapasztalntokat is - valóban az
eLvelüli hel-yes következtetis.
távltban - termciszutesen - lehet, ho.y csun muló epiz61
Landez, :lint annyi 12...s kcIrd6sben, azt mondhatjuk Tiost is rajtunk
7r1r:AL
sorsl. I1Ltve azon, hoy metchotjük-o ami rajtunk mulik.

,

konf1iktushe1yz,;ne4 oz fők6nt erőszake11enoss6oet jelent. Tud):1,
talajra t6vetum, s a törtóne1mietlens57 v,ddj -J.t .
ho:v ki tudndr: vódeni, amikor at a. n6p0k közötti kapcsolatJk
zitivn':k tekinters.. Hozzáteszem: tendonciakónt./

iuncsak
is

Tomka 2,361-:1
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"JÓ GY!LKORLÓPÁLYA LEHET .LZ ITEGY1.12.1
tboszu1et6s Dr. SerfőZő Lajossal/
G.)ndolat-jel": ,Lmikor elvdllalta 1960-ban a clacdni mebizatist, ailycn
c6lokat tüzftt, tüzlietett maza old?
,,erfőző Lajos: E:láltaldn neLl villaltam szivesen, lelkesen ezt a mebizatist; iT1-2 a feladat na,7,ysa, a vole jdró felelős
vi,v amiatt :-.ert
vol/r.
NoL tu2..o:11, hoy aauk , fiatalQok isperik-c Kovacs :,ndrds 'qi alak"
C. filuj6t. Ennok oyik 1niyes mondandój?, - 0,3y kinai DOSO alrlpjdn ho . :y valakinek o .,,y zdrt sz,b.iban bekötiitt szem_el kull elmennie a fali;,
de 14n1i előb) torpan
mint ahca a fal valőjdban v7.n. Uy EondoltaLl,
num is tudjuk, hol vannak a falak, V igy nelsi is mo3yünk el
nu.:.csak a f2aakiz, De - yek maj . 1 el, hanoti - a realitis)kAl'kiinlulva ezeket a falaka4 kicsit
tditani is iyeksze. -kkor ezt Szabó Pdl
reg6nynek pim6vol, fLz "Aho3y lehot"-tel illusztt =.rsadalmi politikai fejlód,:is menetnek isLaeret.iben uy következtettem, hogy tevdY; lehet menni. Pirsze oz ey olvi lehetős6;.
_;yakorlat
onnl sokk -d nehezeb , volt. Hi 'szon 1980-an :slár vi1gosa.n,;rző.lött az,
tovibiakban csak erősjdöttf 11.,),y az 6lutünkut, lainkdnkat jócsk_fit
felttelek
behatdroló, befoly_isoló objektiv, anyac,i,
'
2zen kivül a 1)blesszkar / persze neDcsak'az/ rendkivül sokszinU, hctoro"n. Itt nemcsak a kát nav csoport: oktatók 6s hraljltók Eec,ltóre
3zeken belül is S2120 kletkorcsopprt, 5vfolyan- s szakössze-:
t6tel 6s a kar 23 ef , ys6:.:e 16tezik. Ez ronlkivUl sok különbiző
lecrülk;e:4 ok4)mo., ma.ly4akjak i.1 ,t 1,fohszin
,410,folfJc!;5.sa/n-t,zuln sok
szubjektiv folfo„;dsa/ nyilvdn ne:2 teszi könnytt,w4.,
a k6zös
akaratra juts lta.1 luhessen az et;51,11bk6nt szükülő o -)jektiv lehetős
::.ellett a szubjektiv lehetős,okot kihaszndlni. Ez ed.i ..; tal.in tul
dltalanos.
szocialista deraokr:acil fej1eszt,Ss5nek ijny6ből kiinaulva azzal
ddlkorta12,
ho,7,:; a helyi viszonyokhoz ilkalmazkodva elő -'1 ")re jussunk D2
1:1-,:
oktatói-h211 , ';atói partneri viszonyt illetően.
171,1,
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