
Á közgyűlés „védelmében"
Féltem a szövetkezeti demokráciát, pontosabban aggódom a termelőszövetkezeti
mozgalmon belül a szövetkezeti jelleg olykor tapasztalható elhalványolódása
miatt. Ami abban is megnyilvánulhat, hogy például egy szövetkezet életében
hogyan tölti be hivatását vagy egyáltalán betölti-e legmagasabb fórumunk, a
közgyűlés. Mindannyian tudjuk, itt a kisújszállási Tisza H-ben is, hogy a ter-
melőszövetkezet olyan tulajdonságáról van szó, amely nemcsak létéhez tarto-
zik szorosan hozzá, közösségi természetének elidegeníthetetlen része, hanem
amely egyben meg is különbözteti más termelő üzemektől, vállalati szervezetek-
től. Hogy még közelebb kerüljek a témához: azokat a fórumokat féltem — tar-
talmi oldalról közelítve hozzájuk —, amelyek hivatva vannak éltetni és szol-
gálni a szövetkezeti demokráciát, amelyek a közös gondolkodás és elhatározások
izgalmas, véleményeket ütköztető, feszültségeket kisülető színterei.

Jól ismerjük, hogy amióta az első szövetkezetek megalakultak, azóta a köz-
gyűlés volt az a hely, amelyen mint a legdemokratikusabb fórumon, a közösség
minden tagja részt vehetett, s így közvetlenül hallathatta hangját a közös gaz-
daság valamennyi ügyében. A közgyűlés az idők során a tagok tudatában mély-
ségesen beleivódott, és a tagság ragaszkodik is ehhez a lehetőséghez. Csakhogy
időközben történt egy s más, ami a részvételnek az eredményességét kedvezőt-
lenül érinti. Például növekedtek területben a szövetkezetek, s a taglétszámuk is
alaposan megnőtt, így azután — a nagy számok törvényében — bizony csök-
kent az említett közvetlen beleszólás esélye, bár elvileg egyáltalán nem zárult
ki. De van ennél egy nyomósabb oka is annak, hogy érzésem szerint, a közgyű-
lés sokat vesztett demokratikus tartalmából, illetve jelentőségéből. A rendelke-
zések értelmében ugyanis mind a terveket, mind az év végi zárszámadást egy-
aránt meg kell vitatni, megbeszélni, szinte valamennyi fórumon. így terítékre
kerül vezetőségi ülésen, munkahelyi értekezleten, küldöttgyűlésen, és majd
csak ezt követően bocsáthatók a közgyűlés elé. S ha ehhez még hozzávesszük,
hogy végigjárják a megfelelő politikai fórumokat is — párt vb, pártbizottsági
ülés — akkor végül is előáll az a sokszor lehangoló helyzet, hogy az utolsó
állomáson, épp a közgyűlésen a már többször megvitatott téma egyáltalán nem
vált ki élénkséget a résztvevők körében, a dinamikus közvéleményt alakító köz-
gyűlés egyszerűen formális, olykor reprezentációs találkozóvá üresedik, mon-
danom sem kell, hogy ily módon csorbát szenved mind a szövetkezeti demok-
rácia, mind a szövetkezeti jelleg.

Pedig tapasztalataim szerint ma sem kisebb a közéleti érdeklődés a közösség
tagjaiban, mint régebben. A jövő iránti felelősség még talán fokozottabban is
él bennük, ezért azután úgy érzem, a hiba a közösen gondolkodás kialakult
mechanizmusában rejlik, ugyanannak a témának a sematikus többszöri ismét-
lésében kell keresnünk a közgyűlésen tapasztalható, felvetett témák iránti ér-
zéketlenségnek az okát. A dolgok ismételgetésével akaratunk ellenére a szövet-
kezeti demokrácia belső tartalmát öljük meg. Nem arról van tehát szó, hogy az
említett fórumokra nem volna szükség, hisz azok jól fogják át a szövetkezeti
társadalom minden rétegét, ezekre a csatornákra feltétlenül szükség van. De
okosabban kell differenciálnunk, különbséget tennünk a mit mikor és hol vitas-
sunk meg kérdéseiben. Ugyanaz a téma is kaphat más-más megvilágítást, ha
sajátos igénnyel közeledünk hozzá minden egyes fórumon. S akkor a munka-
helyi értekezletek és a közgyűlés pl. tartalmilag nem mosódnak össze. Főként
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akkor nem, ha nem egyszerűen a sokszor fárasztó, csak főbb tervszámokban
megadott terveket és számadásokat járatjuk körbe. A közgyűlés egyébként sem
az a fórum, amelyen a résztvevőknek már csak a befejezett tényekre kell egy-
szerűen igent mondaniok egy általános kézfelnyújtással vagy fejbólintással. A
megfelelő előkészületi folyamat után is, miután több szempontból is megvizs-
gáltatott a téma, még mindig meg kell maradnia a közgyűlésen a választás esé-
lyének, ha nem is mindenben, de mindenképpen néhány jelentős kérdésben.
Akkor bizonyára nem fullad unalomba a szövetkezet legmagasabb fóruma, jól-
eső feszültség, az élő valóság levegője tölti meg. S egyáltalán nem lesz kár, hogy
kevésbé ünnepélyes, s inkább munka jellege domborodik ki.

Ügy kezdtem, hogy féltem a szövetkezeti demokráciát, de azt hiszem, most
már egyértelmű, hogy csak átmeneti veszélyről, a megszokás, az ismétlődés
szülte veszélyekről van szó. A mindent mindenütt mindenkor megbeszélünk el-
laposító sematizmusról, amely, sajnos végeredményében gondolatilag inkább le-
fegyverez, üres szalmacséplésbe csap át, semmint közös cselekvésre ösztönöz.
Épp ezért igen fontos, hogy úgy komponáljuk meg a szövetkezet életén belül
az egyes fórumok tevékenységét, hogy azok valóban építő kövei lehessenek a
szövetkezeti demokráciának, amelynek továbbra is egyik kiemelkedő fóruma,
maga a közgyűlés.

BOZÖ IMRE

Fiatal értelmiségiek közérzete
A hatvanas évek elején felgyorsuló társadalmi fejlődés szükségletként vetette
fel — a gazdasági folyamatok újszerű elemzése mellett — a társadalmi struk-
túra, ezen belül az egyes osztályok, rétegek fogalmának, helyzetének, szerepé-
nek tisztázását. így került előtérbe és azóta is napirenden van — és most mÜr
valóságos súlyának megfelelően — az értelmiség társadalmi szerepének vizs-
gálata.

Az értelmiségen belül sajátos problémavilágú csoportot képeznek az 1970
után végzett fiatal diplomások. Egyrészt, mert ők már a fejlett szocializmus
építésének időszakában értek felnőtté, és dinamikusan változó korunk köve-
telményeinek megfelelő modern tudásanyagot sajátítottak el; másrészt bennük
lobog az ifjúságra jellemző lelkesedés, energia, s az ebből eredő „bocsánatos"
türelmetlenség is hajtja őket. A többségükben meglévő felelősségérzet és tett-
rekészség esetenként — ellentmondásokkal találkozva — nem tud megfelelően
kibontakozni, s ez átmeneti feszültségeket eredményezhet.

Napjainkra megtörtént az értelmiség fogalmának, helyzetének, szerepének
tisztázása, és mind inkább előtérbe kerül az életmód vizsgálata is. Társadal-
munk további fejlődésének elengedhetetlen feltétele — munkásosztály szám-
arányának és vezető szerepének növelése mellett — a magasabbrendű minőségi
tulajdonságokkal rendelkező, elkötelezett, korszerű, cselekedni tudó és akaró
értelmiség nevelése. Ez a folyamat természetesen csak az életmód szocialista
elemeinek megerősödésével, illetve általánossá válásával együtt, attól elvá-
laszthatatlanul mehet végbe.

A szocialista életmód kérdéseinek fokozott előtérbe kerülése abból a szük-
ségletként jelentkező új követelményből is ered, hogy a fejlett szocializmus
építésének megváltozott, bonyolultabbá vált feltételei mindannyiunktól na-
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