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Szombaton megtartották a szegedi pártértekezletet 

Nyolcadszor: A par t belső 
életének korszerűsítése, d i -
namizálása létkérdés. A m a -
gunk por tá ján nyomban el 
kell kezdeni a hivatali jelleg 
fölszámolását, a mozgalmi 
tulajdonságok erősítését. Eh-
hez mindenekelőtt az szük-
séges, hogy kiirtsuk moz-
galmunkból a bürokrat ikus 
„hagyományokat", az ön-
mozgatás haszontalan gya-
korlatát. Sematikus, hagyo-
mányozott formációk hatá-
rozzák meg még ma is az 
appará tus szervezeti felépí-
tését; az állami szerve^íttel 
párhuzamos felépítés van é r -
vényben. A politikai munká -
ban ennek korlátozó, bénító, 
automatikus merevségei nyil-
vánvalóvá váltak. Az appa -
rátust úgy kell átépíteni — 
valószínűleg az „osztály" 
rendszerű tagozódás fe ladá-
sával —, hogy mozgékonysá-
gát biztosítsuk és a felada-
tokra orientál juk. Szerveze-
ti mozgékonyság nélkül nem 
lehet követni a társadalmi 
mozgásokat. 

A pár tmunka társadalma-
sításának, a tisztségviselők 
újszerű kiválasztódásának 
lehetőségeit még csak tapo-
gat juk, de el kell érnünk, 
hogy a tisztségviselők se le-
gyenek a pár t örökös és e 
pályára kényszerített szemé-
lyiségei. Adassék meg ne-
kik a szakmájukhoz való 
visszatérés tisztes és méltó-
sággal teli lehetősége. Mun-
kahelyi „kikölcsönzésre", fé l -
állásos megoldások lehetősé-
gére, s ezek variációira gon-
dolok. Továbbá ilyen szer-
vezeti kérdésekre: miért kö-
telezően tagja minden pár t -
bizottsági t i tkár a végrehaj -
tó bizottságnak? A testület 
és az appará tus egymáshoz 
való viszonyáról van itt szó; 
s a testület elsőbbségére kell 
szavaznunk. 

A pártértekezlet v i t á já ra 
és bölcs mérlegelésére tar to-
zó kérdések ezek, s lehetsé-
ges, hogy döntésre még nem 
értek meg — továbbgondo-
lásra bizonyosan érdemesek. 

Kilencedszer: Ma teljes 
meggyőződéssel mond juk : a 
pár tmunka fő terepe a z 
alapszervezet. A kommunis-
ták itt élik meg igazán 
kommunista voltukat. Az 
alapszervezeti életet ehhez 
az igazsághoz illő módon 
kell újjászervezni. A munka-
hely. a lakóterület minden 
ügyére, kérdésére bölcsen 
reagáló, jogosítványokkal 
rendelkező, s azokkal élő 
alapszervezetek nélkül nincs 
korszerű párt , nincs élő moz-
galom. Országosan elvégez-
tük, városi szinten most 
próbál juk elvégezni azt a z 
elemzést, hogy miképpen 
tud juk a pár tmunka haté-
konyságát, társadalmi befo-
lyását erősíteni. Ennek leg-
főbb kritériuma, hogy a 
nagy kérdéseket valóban 
maga a párttagság döntse el. 
Valóságos pártvi tákra, ha 
kell pártszavazásokra van 
szükség. Erre való ha j landó-
ságát és képességét a pár t -
tagság az elmúlt években 
kétségbevonhatatlanul bizo-
nyította. Vitáinkban nem 

lehetnek győztesek és vesz-
tesek — csak az ügyhöz hoz-
zájárulók. Olyan integráló 
mechanizmusokat kell kiala-
kítani pár tunkban, amelyek 
a valódi ér telemben vet t 
progresszív pártközvéle-
ményt képesek kifejezni. Eh-
hez elengedhetetlen az ön-
állóság cs a hatáskör szi-
gorúan körülirt biztosítása. 
A felsőbb pártszervek rá te -
lepedése az alsóbb testüle-
tekre — legyen a múlté! 

Tizedszer: A párt vezető 
szerepének értelmezésében 
szigorú egységre kell jut -
nunk. Nem ügyintéző, ha-
nem politizáló, politikaépítö 
pár t az eszményünk. Az 
ügyintéző szerepben rendkí-
vül egyszerű és gépies a ve-
zető szerep biztosítása — ha-
talmi kérdéssé degradálódik. 
Elismert hatalmi helyzetről 
lévén szó, ebben akár meg 
ls lehetne nyugodni. De ne-
künk olyan társadalmi el-
lenőrzés alat t kell dolgoz-
nunk, amilyen egyetlen más 
politikai erőt és szerveze-
tet sem kötelez. A pár t kü-
lönös felelőssége ebben áll. 
Vezető erőről lévén szó, a 
nemzeti közmegegyezés épí-
tésében is különleges szerep 
a mi pár tunké — ezért kö-
vetkezetesen kötelező ránk 
nézve, hogy'1 befogadjuk és 
magunkévá tegyük a társa-
dalom valamennyi progresz-
szív törekvését, s annak é r -
zékeny és megbízható integ-
rálására mindig képesek le-
gyünk. Szüntelenül elemez-
zük a közhangulatot, a tá r -
sadalom reagálásait ; mindig 
érdekel jen bennünket , mit 
gondolnak az emberek, hogy 
alkotó elemzésre, továbbépí-
tésre képesek legyünk; egy-
úttal megáldassunk azzal a 
képzelőerövel, amely dolga-
ink elvégzéséhez feltétlenül 
szükséges. 

Tisztelt pártértekezlet! 
Kedves elvtársnők és elv-

társak! 
Igyekeztem szóbeli kiegé-

szítőmben összefoglalni azo-
kat a szellemi indítékokat, 
amelyeknek érzékelésére 
ugyan elegendő volt az elő-
terjesztett pártbizottsági ál-
lásfoglalás-tervezet, doku-
mentár is megfogalmazására 
viszont már idő nem adó-
dott. Tíz pontba tömörítet-
tem a szóbeli vitaindítót. 
Nem a szám mágikus-bib-
likus erejére alapoztam 
ugyan mondandómat, de a 
szegedi pártélet megújulásá-
hoz legalább tíz alapvető 
kérdésben kell ma álláspon-
tot kiépítenünk. Remélem, 
hogy a tízből végül egy lesz: 
erős elhatározás, hogy a szo-
cialista fej lődésünkre össz-
pontosítsuk minden figyel-
münket és energiánkat, szi-
vünket és eszünket! 

• 
A szóbeli kiegészítő után 

megkezdődött a vita. 

ÉLÖ ELEMÉR 

Felszólalásában a Tisza Vo-
lán kommunistái nevében a 
„hogyan tovább?" kérdését 
vetette föl. Utalt arra, hogy 
a gazdaság jelenlegi gyönge 
teljesítményéből való kilába-
láshoz olyan módszerek és el-
járások látszanak alkalmas-
nak, amelyek sok szempont-
ból lényegükben térnek el a 
meglévő és kialakult gyakor-
lattól (szocialista piacgazda-
ság. vegves tulajdonviszo-
nyok, önálló kisszervezetek 
stb ). Ezek az ú j fejlemények 
szükségessé teszik a munka-
helyi pártszervezés merev 
szerkezetének átgondolását, 
rugalmasabbá tételét. A jö-
vőben minderre tekintettel ú j 
típusú emberekre és politikai 
módszerekre lesz szükség. J a -
vasolta, hogy az újonnan vá-
lasztott pártbizottság e kér-
déseket a következő pár tér-
tekezletig tekintse át. Szólt 
arról a gondról, ami t az okoz-
hat, hogy a munkahelyi pár t -
szervezetek, amikor támogat-
ják az ésszerű gazdálkodást, 
szembekerülhetnek egyéni és 
csoportérdekekkel. Ahogyan 
mondotta: kemény szelekció 
nélkül nincs kibontakozás, de 
az ezzel együt t járó feszültsé-
gek kezelését meg kell ta 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

kezdeményezzük és garan-
tál juk az önállóságot. Kezde-
ményezzük a városnak a po-
litikai, az igazgatási, a t aná -
csi, a tömegszervezeti szlé-
rá jában , a költségvetés, a 
fejlesztés, a rangsorolás vo-
natkozásában — és garan-
tá l juk a politikai és tá rsa-
dalmi, gazdasági és művelő-
dési megújuló intézmény-
rendszerben. 

Indítványozzuk, hogy az 
önállóságot korlátozó jog-
szabályokat vizsgálják felül, 
illetőleg teremtsék meg az 
önállóság jogi garanciáit . Az 
önállóság eszközök és ha tás-
körök nélkül értéktelen — 
azokkal együtt teljes felelős-
ségi rendszer. A városi pár t -
szervek joggal t a r tanak 
igényt e r re és készek ennek 
további korrekt megosztásá-
ra. Nem kisebb igazság ki-
mondására késztet ez a prob-
lémakör, minthogy fölvállal-
juk az önállóságot a pár t 
pol i t ikájának helyi megvaló-
sításában a párt tagságra és 
a lakosságra támaszkodva, 
és szembesít jük felelőssé-
günket nagyobb közösségek-
kel is, tudva ugyanakkor he-
lyünket, érdekeinket és kö-
telességeinket a nagyobb kö-
zösségekben. 

Az ú j típusú, valódi fele-
lősséget ezek a körülmények 
együttesen í r ják kórul. 

Negyedszer: Határozzuk 
meg a nyíltság, a nyitottság, 
és a nyilvánosság valódi 
tar ta lmát! Ezek nélkül de-
mokrat ikus közélet nincs. 
A szegedi pártéletben, köz-
életben is lá thatóvá és á t -
tekinthetővé kell tenni a 
döntési folyamatok vala-
mennyi elemét: a döntések 
születését, a motiváló kö-
rülményeket , a mérlegelés 
fő szempontjait , valóságos 
lehetőségeinket és korláta-
i n k a t Döntéseink megala-
pozásához a párttagság és a 
lakosság véleményének fo-
lyamatos ismerete segíthet. 
Teljes áttekinthetőségre és 
világosságra kell törekedni 
szándékainkat és lehetősé-
geinket illetően. Ehhez a 
sa j tó felkészültsége, elköte-
lezettsége és partneri1 indí-
téka is szükséges. Pártszer-
veink " konstruktív, segítő 
magatar tása esetén jogos el-
várással lehetünk a sajtóval, 
társunkkal, krit ikusunkkal 
szemben. Ez a kapcsolat 
nem viselné el a titokzatos-
ságo t a mellébeszélést, a 
korlátozások gyakorlatát. S 
nemcsak a saj tó előtt kell 
kinyitni az aj tókat . Kezde-
ményezzük a pár tmunka és 
a pártélet nagyobb nyilvá-
nosságát. beleértve azt a le-
hetőséget is, hogy egyes ta-
nácskozásainkon jelen le-
hessen az érdeklődő „kar-
zat" is. Lépjünk ki az oly-
kor magunkra kényszerített 
„illegalitásból"! Pár tunk-
nak nem lehetnek olyan 
ügyei és vállalkozásai, kez-
deményezései és vitái, ame-
lyek n e tartoznának a tel-
jes közvéleményre. S ebben 
a folyamatban törekedjünk 
a r ra , hogy nyilvánvalóvá 
vá l jék: a politikai munká -
n a k egyéni vonásai is van-
nak ; a politika művelőinek, 
harcosainak — mindannyi-
unknak — személyes a rcu-
latuk. Indulatok, szenvedé-
lyek, érdekek, erkölcsi moz-
zanatok motiválják, ra jzol-
ják az egyéni politikai port-
rét. 

kikényszerítő, kifundáló 
gyakorlat megszüntetése ér -
dekében a vonatkozó előny-
szerzésre jogi hivatkozást 
megengedő országos, megyei, 
városi jogszabályok hala-
déktalan felülvizsgálatát, é s 
a jogi külön ösvényeken 
történő közlekedés lehető-
ségeinek kizárását. A hata-
lom — nem előjog! 

Az általános romlás egyik 
alapvető oka és szembetűnő 
következménye az erKolcsi 
lazulás. Sokszorosan ar ta l -
mas pár tunk megítélésére, 
ha ilyen lazaságokban veze-
tő személyiségeket é rnek 
•tetten. Egyes vezetőknél 
gyakorlattá vál t a „törvé-
nyes" előnyszerzés, vagy 
inkább az előnyszerzés „tör-
vényesítése" és jogi meg-
alapozása. Megyei és szege-
di esetektől is visszhangzik 
a közvélemény. Visszatérő-
en erkölcsi elmarasztalás 
tárgya a lakásügyek inté-
zése; gondolok a kedvez-
mények odaítélésére, az ál-
lami lakásingatlanok elide-
genítésére, és sajnos, foly-
tathatnánk a s o r t . . . Pár t -
testületünket, párttisztség-
viselőinket felelősség te rhe-
li, engem személyesen is, a 
túlzott „toleranciáért", és 
ezért nem menthe t jük fel 
magunka t sem teljesen. Mi-
ként más erkölcsi botlások 
(vézetői önünnepeltetés, ked-
vezményes vásárlások stb.) 
ismeretében is tisztességgel 
meg kell á l lapi tanunk: en-
gedékenyek vagy elnézőek 
voltunk az ügyeskedő „jo-
gászkodással" szemben. Ki 
kell mondanunk tisztán és 
világosan: veze tö=alka l -
masság és erkölcsös, tiszta 
magatartás. Ha a szorzat 
egyik tényezője nul la — a 
szorzat maga is nul la! 

Ezek a vezetők nem csu-
pán saiá t erkölcsiségüket 
kérdőjelezik meg. hanem 
súlyos károkat okoznak a 
pár tnak is. Szigorúan és 
következetesen meg kell 
válni a pártot lejára tó, be-
szennyező vezetőktől. 

Hatodszor: Szólnunk kell 
kapcsolatrendszerünkről, 

felsőbb és alsóbb szervek-
hez, tanácshoz, tömegszer-
vezetekhez, egyesülétekhez 
való viszonyunkról. A Köz-
ponti Bizottság szeptember 
27-ei ülése ebben példaadó; 
állásfoglalása számíthat a 
párttagság egyetértésére. A 
magunk helyzetében azon-
ban továbbra is gond a vá-
rosi csúcsok hagyományos 
összefonódása, ami a jövő-
ben nem viselhető. A párt 
vezető szerepének és befo-
lyásának nem mandátumok 
kölcsönös „cseréjén" keresz-
tül kell érvényesülnie, ha-
nem .a kommunis ták akt ív 
jelenlétén, a párttagság be-
folyásán. 

Pár tunk akkor j á r el he-
lyesen. iha a köreiben és a 
nemzetben támadt reform-
igényt, az ú j nemzeti köz-
megegyezés, a politikai plu-

ral izmus megteremtésének 
szándékát jóhiszeműen, bi-
zalommal táplálja — a 
kezdeményező pozíciójából. 
Együttműködési készségünk 
nem a gyöngeség jele, ha-
nem minden alkotó gondo-
lat megbecsülésének igazo-
lása. És annak felismerése: 
történelmi szakaszváltásban 
vagyunk, amikor a tovább-
lépés pluralizmusa — szo-
cialista jövőnk megalapozá-
sának záloga lehet. Éppen 
ezért a társadalmi önszer-
veződésben Szegeden is 
megalakult, illetőleg szüle-
tő egyesületekhez, klubok-
hoz, mozgalmakhoz partneri 
magatartást a jánlunk. Mér-

Egy arc az ülésteremből 

tékrendszerünk ismert: a 
társadalmi, humanista ér té-
kek megbecsülése, védelme-
zése, továbbfejlesztése; a 
programokon túl a cselek-
vés iránya, szándéka, kö-
vetkezménye, azaz a tett a 
mérvadó. Nem elzárkózás 
— alkotó együttműködés a 
szándékunk. 

Ennek gyakorlati érvénye-
sítése és bizonyítása szándé-
kaink szerint gyorsan fog 
igazolódni. Gondolok itt a 

Szavaz a pártértekezlet 

lakóterületi pár tmunka fel-
lendítésére is. De senkinek 
ne hagyjon kétséget egyetlen 
pártszervezetünk se afelől, 
hogy az e kereteken túllépő 
indítékok és kezdeményezé-
sek a párttól és a társada-
lomtól e lvárható határozott 
reagálásokban részesülnek. 

Hetedszer: Pár tunk ideoló-
giai tevékenysége lefáradt 
az utóbbi évtizedben. Kor-
szerű, marxista—leninista 
forrásokból származó, a tá r -
sadalomtudomány mai ered-
ményeit integráló, sa já tos 
viszonyainkat elméletileg 
tükröző, a prognosztizálást 
elősegítő nézetek összességé-
re kell alapoznunk. E nézet-
összességnek választ kell ad-
nia a ma és a közeljövő 
ideológiai kérdéseire. Per -
sze t u d j u k : ez a válasz — 
keresés is, tévedésekkel, vi-
tákkal, megújulással . 

Maximális, alig teljesíthe-
tő igény ez, de mint igény 
eleven és izzó létjogosultsá-
ga van. A mindennapi po-
litizálás sem nélkülözheti 
tartósan. Ha pártértekezle-
tünk kifejezi ezzel kapcsola-
tos elvárásait , nem csak a 
felsőbb pártszerveknek üzen, 
hanem Szeged ideológiai m ű -
helyeinek, az egyetemeknek, 
a főiskoláknak, az egész é r -
telmiségnek is. Megfogal-
mazha t ja a városi pár tér te-
kezlet azt az elvárást a vá-
ros társadalomtudósai szá-
mára, hogy a pártszervek 
döntéseinek ideológiai meg-
alapozásához nagyobb mér -
tékben és hatékonyabban já-
rul janak hozzá. El kell is-
merni : ez az igény általában 
eddig is felmerült , de lé-
nyegében csak az óha j szint-
jén maradt . Ennek intézmé-
nyes lehetőségei felől közö-
sen kell gondolkozni. Javas-
lom, hogy a városi pár tér te-
kezlet ezt a szándékot e rő-
sítse meg. 

Ötödször: Beszéljünk nyíl-
tan jogról és erkölcsről, ve-
zetői magatartásról. Sebea-
hető pont ja ez az országos, 
a megyei és a városi köz-
életnek, ekörül különösen 
szenvedélyes viták, és f á j -
dalmas keserűségek és ta-
nulságok születtek. A ren-
dezetlenség, a szokásjog, a 
törvényességre való hivat-
kozások alapján megszapo-
rodott a külön elönyök szer-
zése, a törvények és rende-
letek közötti „közlekedés" 
praktikáinak kidolgozása. 

Ez a gyakorlat pártunk, 
erkölcsünk normáitól ide-
gen. Éppen ezért javasol-
juk, hogy a pártértekezlet 
kezdeményezze a külön elő-
nyöket igénybe vevő vagy Pil lanatkép — munka közben 


