
Vélemények, értékelések 

Ment-é a sztrájk által a világ elébb? 
A J A T E rektora. Csákány 

Béla az események idején kül-
földön tartózkodott , ezért csak 
hazaérkezése után tájékozódott 
a történtekről. Október 3-án 
délután beszélgetésre hívta meg 
a hallgatók képviselőit. 

„Egy rektornak nem nagy 
öröm, ha az egyetemén sztrájkol-
nak, de a maguk követeléseire 
csak a buta emberek fogják azt 
mondani, hogy hőbörgés." — 
mondta. Örömmel fogadta, 
hogy az Állásfoglalás nem 
„bérsztrájk"-jellegű, nem a kö-
vetelmények csökkentését cé-
lozza, hanem a jobb, magasabb 
szintű egyetemet. Úgy vélte 
azonban, ha eredményt akarnak 
elérni, a követelések nem ma-
radhatnak a BTK falain belül, 
feltétlenül meg kell szerezni más 
intézmények támogatását is. 

Elmondta, hogy találkozott 
Czibere Tibor művelődési mi-
niszterrel, aki,,,négy sor kivételé-
vel" elfogadhatónak ítélte a kö-
veteléseket. A rektor úgy vélte, 
sok kérdést helyben meg lehet 
oldani, ezeket munkatársaival 
együtt tanulmányozni fogják. 

A főiskola csatlakozik 
Papp Attila, a Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola KlSZ-tit-
kára többek nevében tudott a 
sztrájkról beszélni, mivel kezde-
ményezésükre nemrégiben ösz-
szehívták a Hallgatói Testületet 
és megvitatták az Állásfoglalást. 

— Csatlakozni kívánunk ah-
hoz, — kezdte a KISZ vezetője 
— amivel egyetértünk. De szá-
mos olyan kérdést is találtunk, 
ami az egyetemisták belső ügyé-
nek látszik, és van olyan is, 
amivel nem értünk egyet, vagy 
legalábbis nem világos előt-
tünk, hogy miről van szó. Mi 
úgy gondoljuk, hogy ez már 
nem csak a minisztériumot, ha-
nem közvetlenül a kormányt 
érintő probléma, s így politikai 
jellegű. 

Rendkívül fontosnak találtuk 
azt a pontot , amely arról szól, 
végre döntsük el, hogy eltartott 
a diák vagy se? Mert , most aki 
tanul az gyerek még, nem fel-
nőtt, nem teljes jogú állampol-
gár. Ez így tarthatatlan. Ugyan-
ilyen fontosnak találtuk az 
autonómia kérdését. 

Fölmerült itt a főiskolán - de 
azt hiszem, erre az egyetemisták-
nak is érdemes volna odafigyelni 
—, hogy az alsóbb szintű okta-
tást általában ugyanígy érinti a 
problémák jó része. Hiszen pél-
dául az egyéni felelősségvállalás 
ott is felmerül. Úgy gondoljuk, 
nyílt levelet lehetne intézni a pe-
dagógusokhoz is, hogy csatla-
kozzanak a megfelelő pontokon 
az Állásfoglaláshoz. Nem látjuk 
biztosítottnak a helyes érdekelt-
ségi viszonyokat, s a feltételeket 
sem, hogy létrejöhessenek. Ha a 
tanárképzőben nem lesz több 
kar, nem lesznek más jellegű 
szakpárok, akkor szakadék tá-
tong majd az igény és kínálat 
között. 

Nem értünk egyet az ötöd-
évesek képzésének ügyében 
sem. Szerintünk, alapvető mód-
szertani felkészültség szüksé-
geltetik a tanításhoz. 

A „Fogalmi emlékeztető"-
ben van néhány dolog, amivel 
fogalmilag nem tudunk mit kez-
deni. („A szigorlat nem kollok-
vium; az Index nem cseléd-
könyv" stb.) Értetlenségünket 
talán csak a megfogalmazás 
módja okozza. Szerintünk kicsit 
szerencsétlen volt a sztrájk 
megszervezése, mert nálunk 
senki nem tudott semmiről, és 
nem értettük az elzárkózást. 

Úgy döntöt tünk, hogy még 
október elején csatlakozó jel-
legű demonstrációt tartunk a 
Topolya-pályán, ahol kifejtjük 
véleményünket és lefijuk a mi 
követeléseinket. 

Szabó Dezső, a JATE gazda-
sági főigazgatója: A sztrájk 

A JATE BTK hallgatóinak állásfoglalása 
A magyar felsőoktatás é s azon belül is a humán felsőokta-

tás — saját társadalmi, politikai é s gazdasági környezetét 
tükrözve — a jelenlegi helyzetében é s állapotában nem képes 
megfelelni a modern kor támasztotta követelményeknek, a 
magyar társadalom rövid é s hosszú távú érdekeinek. Egyete-
meinkre é s az ott folyó oktatásra - egészében é s intézménye-
sen — a poroszos hagyományok, a tantervutasítás, az autonó-
mia hiánya, átideologizáltság, a teljesítményközpontúságot és 
a minőségi szempontokat érvényesíteni képtelen mennyiségi 
termelés jellemző. Ezt a helyzetet é s állapotot tarthatatlannak 
é s az eddigi módon megreformálhatatlannak tartjuk. A felsőok-
tatás egészét kell megváltoztatni, új alapokra helyezni. Minden 
további halogatás, reformfoltozgatás a (humán) értelmiség, a 
tágabb értelemben vett (írás) tudás létét, a magyar társadalom 
általános é s kulturális érdekeit veszélyezteti. 

A felsőoktatás átalakításának alapja a felsőoktatási intéz-
mények teljes autonómiája oktatási és tartalmi kérdésekben 
és a tanszabadság kell, hogy legyen. 

Ennek érdekében követeljük: 
— Az oktatás egészét , így a felsőoktatást is magábafog-

laló új jogi szabályozás, akár új oktatási alaptörvény kidolgo-
zását . A jogszabályalkotás vagy törvényalkotás előkészítő 
munkálataiba egyenlő, partneri módon vonják be a felsőokta-
tási intézmények vezetőit, az oktatók é s a hallgatók képvise-
lőit, független szakértőket. A jogszabály/törvény elfogadását 
előzze meg nyilvános társadalmi vita é s széleskörű, korrekt 
tájékoztatás. 

— Szűnjön meg a tantervutasítás. A Művelődési Minisz-
térium hatóságból váljon felügyeleti szervvé, mely csupán 
felügyeleti jogokat gyakorolhat. Az oktatás tartalmi kérdései-
ben a MM csak a diploma kiadásának általános feltételeit 
határozza meg. 

— A felsőoktatási intézményeken belül kell dönteni, hatá-
rozni a kisebb oktatási egységek, a félév teljesítésének 
feltételeiről. A diákoknak ezeket a — minden bizonnyal sokkal 
szigorúbb — követelményeket szem előtt tartva jogukban áll a 
felkészülés módozatainak megválasztása. Az óra látogatása 
sem kötelező, hanem ajánlott, a számonkérés feltételeinek 
teljesítése érdekében. 

— A szorgalmi időszak teljesítésének feltétele meghatá-
rozott é s minimalizált szemináriumi gyakorlati jegy megszer-
z é s « legyen, amely szemináriumok kapcsolódnak az évfolya-
mok megfelelő tananyagához. A kötelező szemináriumok 
eltörlésével a hallgatónak joga a szemináriumok é s a tanárok 
közötti választás. 

— A felsőoktatási intézményekben az eddigi kötelező 
ideológiai tárgyak helyét szabadon választható formában ve-
gyék át az általános társadalomismereti tárgyak és a filozófia-
történet. Ez a változás legyen teljes é s visszalordíthatatlan: ne 
lehessen filozófiatörténet elnevezés alatt csak dialektikus é s 
történelmi materializmust, politológia elnevezés alatt csak tudo-
mányos szocializmust, közgazdaságtan alatt csak marxista 
politikai gazdaságtant oktatni. A marxizmus-leninizmus hason-
lóan az orosz nyelvhez legyen egyenlő jogú é s helyzetű, mint a 

többi filozófiai irányzat é s nyelv. Ez jelentse a marxista tárgyak 
é s az orosz nyelv szabadon választhatóságát. 

— A tanárképzésben hasonlóan az orvosképzéshez a 
szakoktatás időtartama 5 éviegyen. Ezt az időtartamot semmi-
lyen jogcímen, még a pedagógiai képzés érdekében sem lehet 
megrövidíteni. A képzés végén, a diplomamunka sikeres meg-
védése után a hallgatók szakdiplomát kapjanak, a tanítani 
szándékozók egy éves pedagógiai képzés é s fizetett iskolai 
gyakorlat után, megfelelés esetén pedagógusi képzettséget 
igazoló tanári diplomát kapjanak. 

— Az egyetemi oktató maximálisan képzett oktató ós 
nevelőszakember. Munkájáért az általa oktatott szakterület 
legmagasabb fizetését kell kapnia, a tudományos pozíciók, az 
egyetemi státusok fokozatában. Javadalmazása az általános 
bér- é s jövedelemmozgás szerint alakuljon, é s az inflációs ráta 
mellett a tanítási órák száma, s vezetett szemináriumok, a 
megtartott előadások é s a megjelent publikációk függvényében 
állandóan változzon. Fizetésének, é s pusztán annak - kielé-
gítő munkavégzés esetén — elegendőnek kell lennie méltó 
lakásviszonyok, életszínvonal, könyvellátás é s utazási költsé-
gek fennakadás nélküli biztosítására. 

— A hallgató a munkáját végző fiatal szakemberjelölt. Nem 
kivetettje, nem eltartottja, nem élősdije, hanem állampolgára a 
társadalomnak, ezen belül az egyetemi társadalomnak. Munká-
jáért fizetést kap, javadalmazása az általános bér- és jövede-
lemmozgás szerint alakuljon é s az inflációs ráta mellett legyen 
tekintettel a lakásviszonyokra, a tanügyi költségekre és az 
utazási körülményekre. Az ösztöndíj fizetés-jellegének alap-
vető feltétele, hogy amennyiben a hallgató kölcsönt kíván 
felvenni, a pénzintézetek hitelképes ügyfélnek tekintsék őt. 

Ezzel egyidejűleg szükséges é s követeljük, hogy kormány-
zati szinten vizsgálják felül az oktatás, azon belül is a felsőokta-
tás anyagi feltételeit. Az oktatás - az általánosan vett kulturá-
lis, szociális é s egészségügyi szférával együtt kapjon nagyobb 
részesedést a költségvetésből a katonai kiadások, az államilag 
támogatott párt- é s tömegszervezetek költségeinek terhére. 

Kijelentjük: a pedagógusok nem lehetnek tovább a nemzet 
napszámosai, fizetésük nem éhbér. A pedagógusok felelnek a 
jövő nemzedékeiért, méltányos társadalmi é s anyagi megbe-
csülésük álljon arányban össztársadalmi fontosságukkal. Fize-
tésük, é s pusztán az, elegendő kell legyen a méltó életszínvonal 
é s szakmai önképzésük biztosítására. 

A hallgatónak minden, a legtágabb értelemben vett, őt 
érintő kérdésben joga a véleménynyilvánításra annak minden 
formájában. A hallgatók választott képviselőik révén képviselte-
tik magukat az oktatási döntéshozás minden szintjén. Erdekeik 
védelmében é s érvényesítésére joguk van szervezetek alakítá-
sára, együttes fellépésre az Alkotmány tiszteletben tartásával. 

Ezen állásfoglalással célunk a véleménynyilvánítás, a 
tájékoztatás, a társadalmi vita megindítása volt. Ennek megfe-
lelően állásfoglalásunkat eljuttatjuk a kormányzatnak, a műve-
lődésügyi miniszternek, a képviselőháznak, a társadalmi szer-
vezetek és a sajtó képviselőinek, és az ö s szes felsőoktatási 
intézmény vezetőjének. 

JATE BTK HALLGATÓI 

gazdasági követeléseivel mélyen 
egyetértek, sőt kissé kevésnek is 
tartom ókét. Úgy gondolom, az 
Állásfoglalás nem hangsúlyozza 
kellóképpen, hogy mindenfajta 
önállósági törekvéshez az eddigi-
nél lényegesen több központi tá-
mogatás kell. Hiába engedjük 
meg a teljes tanszabadságot, ha 
nem tudunk hozzá termet, okta-
tói státust adni. Az elmúlt két év 
alatt 13 millió forinttal csökkent 
az egyetem költségvetése — mi-
közben az árszint átlagosan 30 
százalékkal növekedett, de 
egyes műszerek és vegyszerek 
esetében 70-80 százalékkal. Az 
alapellátásban olyan nehézsé-
geink vannak, hogy ha az eredeti 
terven felül 5-600 forintra van 
szükség, órákig kell sakkozni, 
honnan vegyük.... 

Kiss János I. évf. történe-
lem—földrajz: A felsőoktatást 
szerintem is alapjaiban meg kell 
változtatni, s ebbe a diákságot is 
be kell vonni. Ebben egyetértek 
a sztrájkolókkal. Az Állásfogla-
lás vegyes érzelmeket keltett 
bennem. Sok mindennel egyet-
ér tek, de néhány dologban más 
a véleményem, néhány pontot 
pedig naivnak tartok. Nem ér-
tek egyet azzal, hogy a marxista 
ideológiai tárgyak helyett csak 
általános társadalomismeretet 
tanuljunk. Véleményem sze-
rint, csak valamilyen világné-
zeti szemponton át lehet társa-
dalomismeretet oktatni. Naiv-
nak tartom az oktatókra vonat-
kozó részt: amíg világ a világ, 
lesznek jó és rossz tanárok. Né-
hány követelés túloz: ilyen az 
oktatók nagyarányú fizetés-
emelése, és az, hogy az ösztön-
díjak növekedése kövesse az in-
flációs rátát . Ha semmilyen 

munkabér nem tudja követni, 
miért épp az ösztöndíj tudná? 
Azt hiszem, ezekben a kérdé-
sekben szerényebb követelé-
sekkel nagyobb eredményt le-
hetne elérni. 

Pártállás-pont 
Anderle Ádám, a J A T E pb 

titkára: Az Állásfoglalást csak a 
17 ponttal együtt érdemes tár-
gyalni. Komoly, kop9gós, de 
reális pontok ezek. Én azt a 
kérdést tettem föl magamnak, 
hogy, miért éppen Szegeden és 
miért épp a bölcsészek? Úgy 
vélem, többféle feszültség 

„keresztezte" itt egymást, ren-
dezetlen országos és egyetemi 
ügyek, valamint speciálisan böl-
csészgondok. Most folyik a 
menza átépítése; a hallgatói lét-
szám 600-ról 900-ra emelkedett 
(miközben az oktatók és a tan-
termek száma alig változott, a 
szerk.); most ért az V. évesek-
hez a tantervreform, s most jöt-
tünk csak rá, mit is jelent tulaj-
donképpen; a tavalyi TVSZ 
módosítás részletesen szabá-
lyozta a hallgatók kötelességeit, 
de „nagyvonalú" volt az egye-
tem tennivalóit illetően; feszült-
séget okozott az is, hogy a kö-
zépiskolákban az orosz nyelv 

Visszhang 
A bölcsészek sztrájkjáról beszámolt az országos sajtó. A 

híradások terjedelme, hangvétele, tálalása igen nagy különb-
ségeket mutat. 

A Magyar Rádió legfontosabb esti hírműsora az Esti 
Magazin vezető belpolitikai hírként, jelentós terjedelemben 
foglalkozott vele, részletesen ismertette mind a történteket, 
mind a követeléseket. A TV-híradó ugyanakkor a harmadik 
kiadásába dugta el rövid, semmitmondó tudósítását. A napila-
pok közül a két „Magyar", a Hírlap és a Nemzet pontos, ám 
szerény terjedelmű helyszíni tudósításban számolt be az 
eseményről. A Népszabadság híradása is rövid, korrekt, de a 
cím óvatosan kerülte a „sztrájk" kifejezést, helyette a történ-
teket figyelemfelhívó diákakciónak minősítette. 

Már-már mulatságos az a „kínos ügyelet", amellyel a 
Népszava járja körül a kellemetlen szót. Egyszer kerül jobb-
ról: demonstráció, másszor kerül balról: bojkott. Alatta bújik 
át: megmozdulás. Ahogy visszaemlékszem, a plakátokon, a 
felszólalásokban, a beszélgetésekben sehol e szavak nem 
szerepeltek. Csak sztrájk volt, bele a közepébe. A cikkíró — 
„mintha tojásokon lépkedne a mondataival" — érezhető 
megkönnyebbüléssel írja le utolsó, dőltbetűs mondatát: „Ma 
ismét folytatják tanulmányaikat. " (A Népszava egyébként a 
szakszervezetek lapja, a szakszervezeteké, amelyek némely 
országban az érdekvédelem legfőbb szervei, s a demonstrá-
ciók, bojkottok, megmozdulások, diákakciók szervezői.) 

Szemérmetes volt a sajtó, mint egy elsóbalos lány. Azért 
majd csak-csak oldódik, ha már többször vitték táncba... 

- o k t a -

fakultatívvá válik, mi pedig 
egyre több orosz szakost ve-
szünk föl. A legfőbb azonban 
az, hogy a kétszakosság idejét 
múlta, ha teljes értékű szakem-
bereket akarunk képezni, bekell 
vezetnünk az egyszakos vagy 
egy „asszimetrikus" kétszakos 
rendszert. Szerintem a megol-
dást ilyen irányban kell keresni, 
és nem 6 éves egyetemet csi-
nálni. 

— El tudja-e fogadni a sztráj-
kot, mint formát? 

— Az utóbbi években a hall-
gatók végigpróbálták a „csende-
sebb" véleménynyilvánítás sok 
formáját, de nem értek el ered-
ményt. Ezért logikus, hogy most 
radikálisabb eszközt, tömegde-
monstrációt szerveztek. Ami 
történt, azt én szívesebben neve-
zem fordított sztrájknak, hiszen 
hosszú évek óta nem fordult elő, 
hogy több száz hallgató együtt, 
több órán át előadásokat hallga-
tott volna. Ez a forma méltó az 
egyetemistákhoz. A követelések 
minőség-, és teljesítménycentri-
kusak. Ha nem foglalkozunk ve-
lük érdemben, igazi sztrájkot is 
várhatunk. 

Galiba kör, Szenté Zoltán: A 
kezdeményezést jónak és ak-
tuálisnak tartjuk — a végrehaj-
tás kevésbé tetszett. Ellent-
mondásokat látunk a meghirde-
tett célok és az események kö-
zött, s ez csökkentette a hatást: 
a bölcsészek országos 
változásokat követelnek — s 
ehhez „kicsi" egy ilyen helyi 
sztrájk; valóságos oktatáspoliti-
kai forradalmat követelnek — s 
elhatárolták magukat attól, 
hogy kezdeményezésük tömeg-
mozgalommá váljon; elutasít-
ják maguktól a politikát — pe-
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dig törvényváltoztatást, s a költ-
ségvetés újrafelosztását követe-
lik. Végső soron nem érdemes 
azon vitatkozni, hogy jó volt-e 
így, az a fontos, hogy végre 
létrejött egy ilyen spontán, erő-
teljes akció. Ha konkrét ered-
ményeket akarnak elérni, úgy 
gondolom, a programnak vala-
milyen szervezeti képviseletet 
kell adni, ez lehetne a KISZ 
vagy a F IDESZ, de szerintem 
jobb volna egy harmadik szer-
vezet. 

Győztünk-e? 
És mit mondanak a bölcsé-

szek? 
Pikó András: A hétfői vára-

kozásainkhoz képest siker volt, 
mert sikerült mozgósítani a kar 
nagy részét, és sikerült megma-
radni a tervezett keretek kör 
zött. 

Túlhaladott és hibás viszont 
az az elképzelésünk, hogy nem 
kívánunk „tömegmozga-
lommá" válni. Ha nem akarunk 
elszigetelődni, erre feltétlenül 
szükség van. A tömegtájékozta-
tás révén az egész ország érte-
sült követeléseink lényegéről. 
Elindult egy mozgalom, amely 
talán nem fullad ki, s valódi 
változásokat hoz. 

Szilasi László: Két kérdés 
volt nyitva. Az első, hogy „ki 
kivel van", már hétfőn este el-
dőlt, a második, hogy 
„győztünk-e" szerdán este. 
Azért igen, mert a hallgatóság 
megélt egy új szabadság-fokot. 
Nem az lett a sztrájk vége, amit 
mi, szervezők akartunk, hosszú 
vita után mást fogalmaztunk 
meg az Emlékeztetőben. Végül 
is akkor győztünk, amikor 
olyan sokan hozzászóltak, el-
mondták a véleményüket. 

Tóth Péter: Első menetnek ez 
feltétlenül sikeres, szilárd kiin-
dulópontul szolgálhat a továb-
biakhoz. Az eredményt csak 
akkor lehet majd igazán meg-
ítélni, ha megérkezik a minisz-
térium válasza. 

Válaszra várva 
A J A T E BTK hallgatóinak 

nevében az Operatív Bizottság, 
élve lefektetett jogaival és a 
sztrájkoló hallgatóságtól kapott 
felhatalmazásával, érdekeink 
közös érvényesítésének további 
menetére a következő 
javaslatot teszi: 

1. Az érintett felsőoktatási 
egységek döntsenek abban a 
kérdésben, hogy elfogadják-e 
általános alapkövetelés-rend-
szernek az A L L Á S F O G L A -
LÁS-ban megfogalmazottakat. 
Ha nem, tegyék meg javításai-
kat és kiegészítéseiket, ha igen: 

2. Valamennyi érintett (az 
MM alá tartozó) felsőoktatási 
egység dolgozza ki az új jogi 
szabályozásra vonatkozó konk-
rét elképzeléseit, és küldjön kép-
viseló(ke)t a később meghatáro-
zandó időben és helyen lefoly-
ttandó egyeztető tárgyalásokra. 
Az ott és akkor kialakított végle-
ges szöveget, az ott és akkor 
válaszott kisebb testület viszi tár-
gyalási alapként a MM-mel foly-
tatandó tárgyalásokra. 

Emellett javasoljuk, hogy va-
lamennyi felsőoktatási egység-
ben induljanak meg azok a helyi 
elemzési és vizsgálati munkála-
tok, melyek kialakíthatják a 
szükségképpen eltérő szakmai 
jellegű feltételeket egy auto-
nóm és tanügyileg (is) szabad 
felsőoktatási intézmény műkö-
déséhez. 

A képviselő testületeket, a 
képviselőket s az összes érdek-
lődőt ezután meghívjuk az 
1988. október 31-én tartandó, a 
MM válaszát elemző és értékelő 
Kari Gyűlésünkre. 

A JATE BTK hallgatóinak 
nevében: 

JATE BTK 
Operatív Bizottság 

márok—solymosi 
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