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Yemrégiben az YISZM2 KB Közleményéből értesülhetttink arról hogy a testület több év után ujra foclalkozott az ifjusigpolitika kérdéseivel. Sajnos a
közleményből nem derült ki, hogy a tárgyalt jelentésben milyen résztémákról
volt szó és ezekkel kap7so1atban milyen vélemények hangortak el. Talán a fiam'
tal értelmiségiek helyzetével is fo,-;lalkoztak. Ez a politikai pletykákon kivül abból is sejthető, hogy az utóbbi hónapokban a pdrt két elméleti folyóirata, a Pártólet (is a Tirsadalmi Szemle is azonos adatbázisra támaszkodó
irást közölt; olym, a párt ifjuságpolitikájában felelős személyektől, mint,
Tétényi Pál és Knopp Andris. A következőkben ezeket a tényeket szeretném ismertetni, néhány probléma kiemelésével.
A tömegkommunikáció e,syre többet foglalkozik_ a réteg helyzetóvel A helyzetüket érintő valós foszültségeken / elhelyezkeCA5s, lakásgondok, az alacsony
kezdőfizetós stb,/ kivül nagy szerepe van obben annak, ho57 a tömegkommunikációs eszközök kezelése is értolmiségiek feladatai igy közeének prablémái
is előbbre kerülnek más rétegek hasenló gondjaihoz képest. Az is nagy feszült-,
ségot okoz, hogy miközben lejátszódik egyfajta feles polgárosodás a mind-nnapi életben, a po1,74ri világ értelmisér:i presatizsét napjaink fiatal és ,
öreg értelmisér;o egyaránt hiányolja A humán értelmiségiek esetében ez csak
tovább fokozza aZ abból adódó gondokat, ho-,y e cso:oort elveszti Kelet- és
Közép-Európában hagyományosan julentös politikai tényező szerepét. De a
hogy a szovjet modell mintáján 2
problémák gyökere mégis valahol o.
nyugvó tervutasitásos 7,azdasi, -; a kezdetektől a termelési eszközökkel
temben a munkaerő társadalDasitását / a történelEi köi.U1Li6nyekből adódóan:
államositásátf is meg akarta valósitani. 2z több-kevesebb sikerrel Eior:; is
valósult
Amikor azonban az intenziv gazdaságfejlesztés kerül napirendrc, megkezdődnek a ,-;azdaságpolitikai reformok, majd válságintézkelésekre kerül sor, a
piaci mebhanizmusok is előterbe kerülnek; a Dunkaerő lekötöttsége is felszaka2ozik. Csakhogy ez az állami i,azgatás alá tartozó nom terEelő jellegü szférában, Dint pl. oktatás, közmüvelődés, tudoDányos kutatások, csak
szórványosan valósul meg. .agy közérthető példa: imíziuui óráiért kb.
50-6o Ft-ot kap, ha szaktulását magánórán haaználja fel, loo :Tt-hoz jut;..
Egy nisik szólesebb társadalomtörtenet:I. probléma az, hogy hazánkban a mobilitást, az uj státuQB elnyorését a legutóbbi iaőkig az iskolai vél3zettség
törvényesitetto. Nyugat-Európában a vagyon, a szaktudás,
siker hire na:;yobb mértékben biztosítja az uj státusz elfogadását.
Gyakran büszkélkednek i2eol3giai szépbeszé(lekbe n azzal, hogy a mi ártelmiségünk döntő többsége munkás ós paraszti származAsu, ni g Nyu,gat-Európában
a felsőoktatisban_ résztvevőknek csak egy elenyásző kisebbsége az. Ezzel
minte.,y bizonyítottnak vélik oktatási rendszerünk demokratikusabb jellogét,
Ez nem ilyen egyszerii. Magyarorszdon az 1 9 41/42-es tar_vben a fizikai
származásu főiskolai ha1lgat6k aránya Degközzulitotte a 2o %-ot. Ez megha,ladta a Nyugat-Eur:pa, ill. USA-bell egyeter_lek hallgatói összetétilének
hasonló arányait . Pl. 1963 ban a francia eTietemi hallgatók 8 %-a parasztil
9 %-a munkisszármazásu volt. "E szánunkra hize1,75 összehasonlitás valami
mást is takar: e,ész társadalmi strukturánk .alapvetően kelet-európai jolleót. Nyugatonui., a gazdagok privilegizáltsása
az ártelmisci3; önreprodukálása mellett az cirtel-lisé igun jelentős hunT:da a gaZdasági'középrétegből, a kispolgári-kisvillalkozói-menedzscri 1.6tu,:bő1 vurbuváládik, ami
nemcsak a társad inak pol -,ArosultságiAt mutatja, de azt is jelenti, hogy az
értelmiségnek van egy vole i)ozociondl _
- _san egyenranja. mobilitásu eserepartnor°, auelynek léte feloldja bezártságát, S ártelmiségi pályára kevsfJ, plkalmas „,.yerekeinek nem kell feltétlonüi vilasztaKla a megkapa;3zkoclás es r.
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Gondolat-jcl 19344 4. sz.
U6skért akarou kifejezni, azt mondhatom, hogy általiban _
társadalompolitikai elképzeléstik és a hivatalos idealogizált társadalompolitikai nézetek közt komoly rés van. Da
ea még'nem jelenti azt, hogy legitimációs válsággal állunk
szemben. A közérzet ilyetén állapotának okait nehéz volna
megragadni - 1 ma3.uk teljességében4 ,de,ezt csupAn státusz-elh,
lyezkedési, a munkahelyi problémákra, a helyi nyilvinosság
konfliktusaira visszavezetni, az okok megkerülése lenne. Lz
hogy kritikai észrevételeik . ezeken messze tullépnek: a re,fornok lassusága, az innovativ készség elégtelenségo, a sze:
lemi munka nem megfelelő megbecsülése, aracionaliznu_s dek1arált céljai és a va 1 ásá7os viszonyok közötti ellentmondás
•
a politikai intézmények, fórumok, formális, bürokratikus
voltát illető megjegyzések azt jelentik, hogy gondjaik non csupán a niicrokdzöss6g szintjével kapcsolatosak. Ugy vélem, hogy ezen problémik megoLd._
nem elsősorban a politikai propaganda áltnlAnos, hanem kritikai me:j-egyzósek, álláspontok tartalpónak fokozott fiyelembe vétele. Ehhez padig
elengedhetetlenül szükséges az értelmiségi mikroköz-össég.ek tényleges autorimiájának n'ivukedése, ani csak a társadrOmi nyilvánossá; talaján képzelhető el.
Bárdi Nándor f Szig bels, haszn.! f
FEJEZETEK A RÉSZLETES KÖZöSSÉGKÓRTANBÓLNI.

Hasadásos közössé-,zavarl aristophi*a, arisztofilia /gör-ből/
k,leggyakoribb, általában fiatal korban keletkező közöss63betegség. /2/
'Régebbi neve ifjukori emeltyükér v. excellencia praecox./
Láván, hogy a betegség nincs hatással a csoport intellic;enciájára ás értel ,
mére, nehezen felismerhető. Viszont szembetünő, hogy tevékenysééből hiányzik a célszerüségre való törekvés, a ki- és összetartás, a kezdemányczőképesség, stb.Ennek következtében a csoport sajátosan kettéhasad, 61nnyalt 'inmagában megosztja és kát ci:soportk.;"nt ertékeli. Ez a kettészakadt
érzékelés azonban csupán locf,ikus folyománya a tényleges kett6válásnLk, a
a hibás érzékelésnek funkcionális okai van- nak.
A csoport tényleges szétszakadsa"minőségi" értelembon nent vé:bo. /L"minőségi"
ezuttal_nem a valós, hanem a csak a asoport
számára létező értelemben használatos./
L tömb egyik lehasadt, tulajdonképpen lehasitott darabjának tagjai ui. rár a leszakadás előtt "megszüntek emberek lenni"
esztétikumi Irltak./A lehasadás
a "minőségi" változásnak az eredménye, s nem
oka.
1. részletes közössé -?kártan: az e7yes
közessegbetegségek.okival, keletkezési módjával,
tüneteivel, felismerésével, megelőzésével és gyófoglalkozik. A szigoruan vett közössér-beterr,ségeken kV41 ez - a tudomány tárgyalja a
c17.nrt1 Ziq

