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szervezésében tartották október 20—23. 
között , Szegeden , első alkalommal az 
Egyetemi-Főiskolai Körök Országos Ta-
lálkozóját ( E F K O T ) . A négynapos ese-
mény az országban nagy számban mű-
ködő , ám egymást kevéssé ismerő öntevé-
keny csoportokat kívánta összeismertetni. 
A két-három hónapos előkészület el lenére 
azonban a meghívott köröknek alig fele 

képviseltette magát. A programokon je-
lenlévők létszáma is meglehetősen válto-
zékony volt: 20 és 150 fő között mozgott . 
A kezdeményezést mégis értékelni kell , 
mint próbálkozást — egyfajta integráció 
megteremtésére . A z ifjúsági csoportok kö-
zötti párbeszéd megindulása, a közös gon-
dolkodás formálása — előfeltétel; talán 
ahhoz, hogy a politizáló fiatalok alakíthas-
sák is a politikát. 

Szente Zoltán, Galiba Kör (glóriával a feje fölött) és Halmai Gábor (Székely Áttila felvétele) 

Október 21-én, délután a 
meghirdetett programmal el-
lentétben csak két előadás 
hangzott el, mivel Pozsgay 
Imre államminiszter hivatalos 
elfoglaltsága miatt nem tudott 
a rendezvényen megjelenni, 
üzenete szerint előadását írás-
ban elküldte, ez azonban a ren-
dezvény kezdetéig nem érke-
zett meg. 

Először Bilecz Endre törté-
nész tartott előadást a társa-
dalmi önszerveződés alternatí-
váiról. Rámutatott, hogy az Er-
dei Ferenc és Bibó István által 
leírt tradicionális, történeti 
kettős társadalom már a '60-as 
evek eleje óta nem létezik, 
azóta ún. átmeneti jellegű tár-
sadalomról beszélhetünk, 
amely kettős integrációjú: hi-
vatalos és civil társadalomra 
bomlik! Az előbbi jelenti azt a 
rendszerintegratív, hatalomin-
tegrativ modellt, mely a politi-
kai intézményrendszeren ke-
resztül (párt. állam, áltársa-
dalmi szervezetek) a társada-
lom jelentős életfolyamatait 
szervezi. Ezek az áltársadalmi 
szervezetek üres formák, kere-
tek tartalom nélkül, többe-ke-
vésbé hiteltvesztettek, és pró-
bálják magukat átalakítani, né-
hány esetben csak átmenteni. 

A modell ma is meglevő mű-
ködési elve, hogy változatlanul 
ágazati-gazdasági szerveződési 
elv köré csoportosul a valósá-
gos, részleges hatalomgyakor-
lás rendszere. Olyan tekintet-
ben, hogy a politikai intézmé-
nyek összefonódtak, és ma is 
összefonódnak a legnagyobb 
nehézipari és náhány más lob-
bival. (Lásd: Bős—Nagyma-
ros) 

Ebben a modellben az állam-
polgár (vagy inkább alattvaló) 
alapvetően munkaerőnek és át-

neveiendó szubjektumnak szá-
mít — a civil társadalom, és a 
társadalom Önszerveződései 
nem alakulhatnak ki, vagy leg-
alábbis próbálják ezt gátolni. A 
'80-as években azonban a tár-
sadalmi. gazdasági válságfolya-
matok felgyorsultak. Ennek 
következtében a társadalom-
ban végbemenő reszocializá-
ciós folyamat nyomán megin-
dult a társadalom űjraszervezó-
dése. Újfajta kettős társadalom 
van kialakulóban, mivel a hiva-
talos modell integráló tényezői 
nem tudják a nagy egészet sza-
bályozni, minden megnyilvá-
nulását átfogni. Ugyanakkor 
mégsem beszélhetünk — hang-
súlyozta Bilecz Endre — úgy-
nevezett második társadalom-
ról. mert ez a társadalominteg-
ratív modell nem önálló műkö-
dési elv — a hivatalos társada-
lom réseiben van jelen, ott ahol 
a modellnek erre feltétlenül 
szüksége van és kénytelen tudo-
másul venni politikai, gazda-
sági , egyéb okok folytán létezé-
sét (háztáji termelés, tradicio-
nális kultúrmozgalmak hálója, 
egyházi bázisközösségek új, 
egycclú alternatív mozgalmak, 
öntevékeny csoportok, függet-
len vitakörök, egvesületek, 
TDDSZ. FIDESZ stb.) 

Kialakul tehát egy olyan kép-
let, melynek egyik pólusán a 
politikai hatalom túlsúlya dl!, a 
másikon pedig a társadalom au-
tonómiaszigetekre épülő rend-
szere. Ez már végre egy európai 
társadalomépítési modellhez 
közelálló fejlődés jele. 

Halmai Gábor alkotmányjo-
gász az emberi jogok jelenlegi 
magyarországi szabályozásáról 
beszélt. Előadása elején fon-
tosnak tartotta a jogállam fo-
galmát tisztázni, amely szerinte 
az az alkotmányos berendezke-

dés, ahol az emberi jogok a 
jogrend által intézményesen ga-
rantáltak. Ma Magyarországon 
a szabályozás — különböző 
részletszabályozások révén — 
főleg az állampolgárok korláta-
ira vonatkozik. A szükségszerű 
fejlődés egyik alternatívája egy 
angolszász típusú átalakítás le-
het — alkossunk egy valóban 
demokratikus alkotmányt, és 
így további szabályozás szük-
ségtelen —. de ennek itt ma 
még nem sok realitása van (pél-
dául a független bírósági rend-
szer hiánya miatt). Egy másik 
út tűnik járhatónak, vagyis az 
alkotmány mint alaptörvény 
mellett alkotmányos, vagy or-
ganikus, részletező törvények 
megalkotása. Ezek akár az új 
alkotmány előtt is létrejöhetnek, 
mert a lényeg csak az, hogy 
azzal közös kritériumrend-
szerre épüljenek. A részletező 
törvények megalkotásánál a 
nyugati demokráciák gyakor-
lata, illetve nemzetközi jogi ha-
tározatok szolgálhatnak pél-
dául, mely dokumentumoktól 
Magyarország nem függetlenít-
heti magát, ha szervesen akar 
kapcsolódni a nemzetközi 
életbe. A kérdés rendezése sür-
gető — annál is inkább, mert 
Magyarország csatlakozott egy 
fakultatív egyezményhez, 
melynek lényege: az egyez-
mény aláírói önként alávetik 
magukat egy emberi jogi fórum 
határozatainak. December 1-
jétól tehát mindenki, aki végig-
ment a magyar jogi orvoslati 
gyakorlaton, ehhez a nemzet-
közi bizottsághoz fordulhat. Ez 
nem kis kihívás a magyar jog-
rend számára! 

G. G. 

(A többi rendezvényről a 3. ol-
dalon számolunk be ) 

„Nem látok sok esélyt arra, 
hogy az 1989-es költségvetés-
ben az oktatás részesedése 
számottevően növekedjen. A 
kialakult arányok tradíciókat 
őriznek s ezeken változtatni 
igen nehéz." — Ez a monda t 
azon a sa j tó tá jékozta tón 
hangzott el , amelyet a Műve-
lődési Minisztérium képvise-
le tében Józsa György, az 
Egyetemi és Főiskolai Főosz-
tály vezetője tartot t ugyanab-
ban az időben , amikor az 
Opera t ív Bizottságnak át-
nyújtot ták Szegeden a hivata-
los választ. S ez a megállapí-
tás minden bizonnyal fonto-
sabb, mint amit kísérőlevél 
mond: „állásfoglalásukban a 
magyar felsőoktatás jelenlegi 
helyzetéért és jövőjéért érzett 
jogos aggodalom fejeződik 
ki." A kis konferenciává tere-
bélyesedő tá jékozta tón az új-
ságírók úgy vél ték, hogy el-
lentmondás van a politikai 
határozatok és a valóság kö-
zött . A magasszintű állásfog-
lalások ugyanis több helyen 
k imondják , hogy az oktatást 
fejleszteni, támogatását nö-
velni kell, ám az elköl thető 
pénzek hosszú évek ó ta válto-
zat lanok. A főosztályvezető 
nem tudta föloldani a dilem-
mát . Mint e lmondta , a felső-
okta tás részesedése a költ-
ségvetésből évek óta válto-
zat lan, 0 , 8 - 0 , 9 % - o s . A Mi-
nisztertanács felsőoktatási 
cselekvési p rogramjának vég-
rehaj tásához a jelenlegi 8 mil-
liárd forinton kívül ú jabb 8 
milliárd kellene, ha ezt nem 
kapja meg az M M , a program 
évekig e lhúzódhat . A válasz 
elismeri hogy a felsőokta-
tásra sokkal több pénzt kel-
lene fordí tani . Czibere Tibor 
művelődési miniszter is arról 
beszélt aznap megjelent Nép-
szabadság-beli nyilatkozatá-
ban, hogy legalább az összeg 
két-háromszorosára volna 
szükség. Különösnek találták 
a tudósí tók, hogy a tárca ve-
zetője így folytat ta: „De ez 
jelenleg természetesen lehe-
te t len ." 

Tudósí tónk kérdésére Jó-
zsa György e lmondta , hogy a 
Minisztertanács nem foglal-
kozott a sztrájkkal és a köve-
telésekkel. Szerepei az állás-
foglalásban, hogy az okta-
tásra fordítot t összegeket a 
fegyveres testületek és a tö-
megszervezetek támogatá-
sára fordítot t Összegek csök-
kentésével lehetne fedezni . , 
Er re miért nem reagált a mi-
nisztérium? — kérdezte a 
Magyar Rád ió munka tá rsa . 
Mi csak a saját hatáskö-
rünkbe tar tozó kérdésekkel 
tudunk foglalkozni, ezekre 
adhatunk választ. A z Ö n által 
felvetett probléma a Pénz-
ügyminisztérium, az Orszá-
gos Tervhivatal és a kormány 
hatáskörébe tartozik — felel-
te Józsa György. A k k o r talán 
célszerű lenne összehívni egy 
olyan sa j tó tá jékozta tót — ve-
tet ték fel az újságírók — 
ahová a PM, az O T illetéke-
seit és egy miniszterelnök-he-
lyettest hívnak meg, „és mi 
majd kérdezünk!" Juhász Er-
zsébet az M M sajtóosztályá-
nak munkatársa ígéretet te t t , 
hogy ezt a találkozót még a 
költségvetési tárgyalások be-
fejeződése előtt megszerve-
zik. Mi ott leszünk. . . 

M. T. 

Október 27-én délelőtt 10 
órakor Szövényi Zsolt főtaná-
csos átadta az MM hivatalos 
válaszát az Operatív Bizott-
ságnak A levélből, melyet az 

Egyetemi és Főiskolai Főosz-
tály írt alá, az alábbiakban 
részleteket közlünk. 

* 

Az állásfoglalásnak a ma-
gyar felsőoktatás helyzetéről 
adot t általános é r tékű megál-
lapításai véleményünk sze-
rint nem veszik f igyelembe 
kellően a felsőoktatás tagolt-
ságát , azt , hogy a különböző 
intézménytípusok és azon be-
lül az. egyes intézmények el-
té rő fel tételek közöt t , más-
más szinten tesznek, illetve 
tudnak eleget tenni feladata-
iknak. A magyar felsőoktatás 
ál talános és egyoldalú elma-
rasztalása, erőfeszítéseinek 
és e redményeinek leértéke-
lése mél tánytalan. A felsőok-
tatás helyzetét több szem-
pontból magunk is kritikus-
nak tar t juk , de úgy vél jük, 
hogy felsőoktatásunk rendel-
kezik olyan e redményekkel 
és belső é r t ékekke l , ame-
lyekre alapozva, s a szüksé-
ges anyagi fel tételeket meg-
teremtve kiépí thető a társa-
dalmi igényeknek megfelelő 
kotszerú felsőoktatási rend-
szer. 

A Minisztertanács ez év 
nyarán át tekintet te a felsőok-
tatás fejlesztési programjáról 
szóló ha tároza tának végre-
haj tásá t , megállapítot ta a le-
maradás okai t ; a felsőoktatás 
fejlesztésének meggyorsítá-
sára rövid távú cselekvési 
programot fogadot t el. A cse-
lekvési p rogramban érintett 
t émák zömében egybevág-
nak az állásfoglalásban meg-
fogalmazott és változtatásra 
javasoltakkal . 

A felsőoktatás reformjához 
véleményünk szerint nem új 
koncepcióra és programra 
van szükség, hanem a Minisz-
ter tanács cselekvési prog-
ramjának megvalósítására. 
Az állásfoglalásból nem derül 
ki, hogy a jelenlegi alaptör-
vényt hol, s miként kellene 
módosí tani . Az oktatásról 
szóló 1985. évi i . törvény jog-
alkotási szempontból is új 
a laptörvénynek számít. Elő-
készítése már abban az idő-
szakban tör tén t , amikor álta-
lános elvként érvényesül t , 
hogy a törvény a szabályo-
zandó terüle ten az a lapvető 
kérdéseket rendezze. U j ok-
tatási a laptörvény kidolgozá-
sát mindezért jelenleg nem 
tar t juk indokol tnak. 

Azér t , hogy az autonómia 
ne marad jon puszta deklará-
ció, hanem é r d e m b e n való-
suljon meg, az anyagi, gaz-
dálkodási működte tés i felté-
telek javítása is szükséges. 

A „tantervutasítás" az 
198S. évi I. törvény óta nem 
létezik. A tantervutasí tás he-
lyett a felsőoktatást irányító 
miniszternek arra korlátozó-
dot t a joga, hogy a tantervi 
irányelveket — amelyeket 
szakértő bizottságok, az érin-
tett intézmények szakembe-
rei készítenek — jóváhagyja . 
A szabad tanárválasztásnak 
eddig sem volt jogi akadálya: 
több intézményben már évek 
óta ez a gyakorlat ; a kvalifi-
kált ok ta tók kisebb száma 
vagy pl. a teremhiány azon-
ban sok helyütt akadályozza 
ennek a megvalósítását . 

A művelődési kormányzat 
szükségesnek tar t ja az ideo-
lógiai tárgyak marxista szel-
lemű ok ta tásá t , de ez nem 
jelenthet i sem e s túdiumok 
tematikai korlátozását , sem a 
különböző filozófiai, közgaz-
daságtudományi , politológiai 
s tb i rányzatok, elméletek el-

hallgatását, vagy sematikus 
ismertetését . 

A minisztérium az egyete-
meken négy társadalomtudo-
mányi tárgyból (filozófia, po-
lit ikaelmélet, politikai gazda-
ságtan, közgazdaságelmélet , 
szociológia) — az intézmény-
nyel konzultálva — csak egy 
tárgyat ír e lő központilag. Á 
többi tárgy közül kettőt az 
intézmények (az intézményi 
tanácsok) maguk választanak 
ki. 

A tartalmi kérdésekben a 
tanszékek maximális önálló-
sággal rendelkeznek. A tár-
sadalomtudományi tárgyak 
alapvető fe ladata , hogy a 
marxizmus megismertetése 
mellett az eddiginél nagyobb 
mér tékben és színvonalasab-
ban mutassanak be más esz-
mei á ramla tokat . 

A veszprémi Ifjúsági Parla-
menten is fölvázolt ú j nyelv-
oktatási rendszer 1992-ben 
lép mindenüt t é le tbe. Né-
hány intézményben ez már 
korábban is megtörténik 
vagy megtör ténhet . A dip-
loma megszerzésének felté-
tele az egye temeken két sza-
badon választott nyelvből le-
tett állami nyelvvizsga (egy 
alap- és egy középfokú) lesz. 
Az orosz nyelv az új követel-
mények ér te lmében azonos 
helyzetben lesz a többi ide-
gen nyelvvel. 

Az egyetemi szintű tanár-
képzésnek az Állásfoglalás-
ban vázolt rendszere a 80-as 
évek elején az okta tás korsze-
rűsítéséről folytatott vitákon 
is fölvetődöt t , de különböző 
— elvi, szakmai és gyakorlati 
— megfontolások és ellenér-
vek miatt nem kapta meg a 
szakemberek többségének 
támogatását . A korábbi ifjú-
sági par lamenteken a tanár-
képző intézmények hallgatói 
pedig ismételten azt kíván-
ták, hogy a gyakorlati képzés 
mielőbb megkezdődjék . 

A hallgatók élet- és mun-
kakörülményeinek javítását , 
az okta tóka t ér intő központi 
bérpolitikai intézkedések ki-
dolgozását a korábban inté-
zett minisztertanácsi határo-
zat szintén feladatul tűzte ki. 
A tandíj- és ösztöndíjrend-
szer módosí tását , a tanulmá-
nyi hitel bevezetésének lehe-
tőségeire vonatkozó javasla-
tokat 1989. március 31-éig 
kell elkészíteni. 

Megkezdtük a hallgatók 
hitelfelvételi lehetőségeinek 
számbavételét . A legjelentő-
sebb jogi akadályt az jelenti , 
hogy a hallgató nem tud biz-
tosítékot adni a hitel vissza-
fizetésére. A probléma meg-
oldásaként javaslatunk olyan 
speciális biztosítási szerződés 
megkötése , amely esetében a 
biztosító vállalna kötelezett-
séget a visszafizetésre. 

A most folyó költségvetési 
tárgyalások során az ország 
jelenlegi gazdasági helyzeté-
ben is arra törekszünk, hogy 
a felsőoktatás a költségvetési 
támogatás reálér tékét meg-
őrizze. A korábban kísérlet-
ként engedélyezet t Szabad 
gazdálkodási rend általá-
nossá tételét szorgalmazzuk. 
A felsőoktatás fejlesztéséhez 
— az ország gazdasági előre-
haladása és távlati fej lődése 
é rdekében is — jelentős pót-
lólagos forrásokra van szük-
ség. E célból hozta létre a 
kormány a felsőoktatás-fej-
lesztési a lapot , amelyben 
1988-ban 150 millió Ft áll a 
fe lsőoktatás rendelkezésére . 
Várha tóan 1989-ben az alap 
összege je lentős mér t ékben 
növekedni fog 


