
Reform-operett 
szereplők nélkül 

A politikai szellemiségétől megfosztott jogásztársadalom lassú 
presztízsvesztése és hanyatlása nem újkeletú dolog. Ma már lehet, 
arra is késő. hogy visszasírjuk a hajdanvolt korok sokoldalú jogász-
egyéniségét. 

Egy hegemonikus politikai intézményrendszer szolgálatát el-
látó. ideológiai meghatározottságú joggyakorlás következtében ter-
mészetszerűleg háttérbe szorult a jogtudománynak — e társadalom-
tudományok közül jelentős politikai és társadalmi erővel bíró tudo-
mányágnak — a tisztelete és fejlesztése. Ez szükségszerűen bemere-
vítette az oktatási struktúrát is. s néhány nagy formátumú professzor 
kivételével (akinek sikerült átmenteni valamit a régi szellemiségből) 
évtizedeken keresztül öröklődött a konzervált szerkezet. Mindez 
közönyt, konzervativizmust, álpolitikusságot váltott ki a hallgatóság-
ban. Egy ilyen légkör pedig csak igen csekély fokban alkalmas újító 
szellemű változtatások befogadására. Amiről a következőkben írok. 
sajnos keserű tapasztalata annak, ami a november 24-én zajlott 
demonstrációval kapcsolatban fogalmazód«» meg bennem. 

Hová tűntek a joghallgatók 
ezen a napon az egyetemről? 

A folyosók szinte üresek. Az egyik teremben Kovács professzor 
alkotmánymódosításról szóló előadására gyülekezik a hallgatóság, 
körülbelül egy évfolyamnyi fiatal. A professzor egyénisége, s a téma 
„szakmábavágösága" vonzotta ide őket? 

A másik előadás a felsőoktatás egészének reformja kapcsán 
kívánta tárgyalni a jogi kari tantervi reformot. A teremben húszan 
ülnek, nagyrészt oktatók. Kik akarják hát a reformot? A bölcsészkari 
hallgatókkal és oktatókkal zsúfolásig megtelt Aud. Max.-ban a 
pezsgő, határozott követeléseket felvonultató, s az eredményeket 
rövid határidőn belül tudni kívánó tömeg után szokatlan a szemnek 
ez az érdektelenséget jelző távolmaradás. Nem véletlen, hogy az 
egyik oktató nem kevés indulattal teszi fel a kérdést: a politikai 
mozgalmak miért nem érintik meg a jogi karokat, s főleg Szegeden? 
Az a problematika, amely ezeket a rendkívül szimpatikus egyetemi 
mozgalmakat jellemzi (tudniillik, hogy alapvetően teoretikus problé-
máknak politikai felhangot adnak, melyben a teoretikus érvek és a 
politikai akarat izgalmas küzdelme bontakozik ki), egyáltalán nincs 
jelen e kapuk mögött. Sőt mi több. az átlagosnál is rosszabb személyi 
és tárgyi feltételekkel rendelkező karok egyikén rettentő fontos 
lenne legalább a politizáló hajlam megjelenése. Felvetődik tehát a 
kérdés: kinek, s egyáltalán érdeke-e valakinek itt a reform? 

Reform reformok nélkül? 
Az előadást hallgatva úgy túnt, nincsenek kialakult, határozott 

álláspontok a tantervi reformot illetően. A kar november végére 
várja az immár harmadik végső határidejű minisztériumi bizottsági 
iránymutatásokat, amely a helyi oktatói bizottsági megvitatás után 
kerülne a hallgatók elé. Vagyis ebben az esetben hiányzik a közvetlen 
kapcsolat az oktatók, a hallgatók és a minisztérium között. 

Az előadót az óvatosság, a „nem sürgetjük a reformot, mert ez 
csak egy hosszú folyamat eredménye lehet" politikája jellemezte. 
Megtudtuk, hogy itt a központi iránymutatásokat nem lehet olyan 
mértékben figyelmen kívül hagyni, mint akár a természettudósoknál, 
akár a bölcsészeknél. (Gondolom, ez is a jog „gazdasági és politikai 
meghatározottságából" következik!) 

A felsőoktatási reform lényegét képezóelemek: önkormányzat, 
tanszabadság elvének elvi deklarálásán túl nem láthattunk semmiféle 
garanciát ezek gyakorlati érvényesülésére {azzal együtt, hogy igaz, itt 
szinte az összes feltétel hiányzik ezek megvalósításához.) 

Még nem alakult ki határozott vélemény azzal kapcsolatban, 
hogy a jövőben egy jövőképhez alkalmazkodó, teljes mértékben 
praxis-orientált képzésrendszer, vagy egy széles körú elméleti ala-
pokra helyezett, a változó körülményekhez minden helyzetben 
rugalmasan alkalmazkodó ideál típusú oktatás győzedelmeskedik-e. 

Véleményem szerint ez már nem is vitatéma. Világos, hogy az 
utóbbi biztosíthatná egy általános műveltségi színvonal megerősödé-
sét. amely a túlzottan erős szakirányú képzés következtében ve-
szélybe került. Pedig az egyetlen hallgatói reflexióból mégis csak az 
derült ki, hogy a hallgatóknak nem ez a megfelelő.(?!) 

Kényelmi szempontból biztosan! 
(nagy) 

Kecskeméti törvénylátó napok 1988. november 23. 
Néhány leleményes újságíró 

már a helyszínen rájött: a kecs-
keméti Felsőoktatási Alágazati 
Diákparlament értelme és célja 
az Országos Felsőoktatási Ta-
nács végleges koncepciójának 
megszavaztatása volt. Megelő-
legezvén e beszámoló végét, je-
lentsük már most ki: senkinek 
sem kellett csalatkoznia előze-
tes várakozásaiban. 

A november 26-án délelőtt 11 
órakor végre összeülő parla-
mentet a levezető elnök azzal az 
örömteli hírrel fogadta, hogy a 
kedvezőtlen időjárási körülmé-
nyek ellenére a 293 küldöttből 
203 megjelent. A határozatké-
pesség ily módon megállapíttat-
ván a művelődési miniszter kö-
szöntő mondatai után az érdemi 
munka is megkezdődhetett. A 
napirendjén oly módon változ-
tatott a parlament, hogy az 
OFT terve mellett meg kívánta 
hallgatni' a demonstrációk 
folyamán már nyilvánosságot 
kapott Országos Felsőoktatási 
Érdekképviseleti Szövetség ter-
vezetét is, melyet Fábri 
György, az ELTE tudományos 
ösztöndíjasa terjesztett elő. 
Eszerint a Szövetség egy olyan 
alanyi jogon szerveződő érdek-
képviseleti szervezet lenne, 
mely külön oktatói és külön 
hallgatói tagozattal rendel-
kezne. A Szövetség megalaku-
lásának és demokratizmusának 
egyetlen kritériuma az alulról 
szerveződő demokratikus hall-
gatói és oktatói önkormányza-
tok létrejötte, amelyek minden 
intézményből küldötteket vá-
lasztanának a Szövetség fél-

.évente ülésező kongresszusa-
ira. A kongresszusok a művelő-
dési tárca hatáskörébe tartozó 
kérdésekben a művelődési tár-
cával. anyagi kérdésekben pe-
dig — társulva á szakszerveze-
tekkel. az Akadémiával és a 
minisztériummal egy Felsőok-
tatási Tanácsban — az Ország-
gyűlés költségvetési bizottságá-
val tárgyalna. Bár azt senki nem 
vonta kétségbe, hogy ez a szer-
vezet megfelelőbb és demokra-
tikusabb lenne, mint az OFT, 
mivel azonban még sok helyütt 
nincsenek meg a Szövetség 
alapját jelentő önkormányza-
tok. így azt jelen pillanatban 
nem lehet megalapítani. (Töb-
bekben felmerült: ha ilyen ön-
kormányzatok nincsenek még, 
akkor hogyan választódhattak 
demokratikus módon a parla-
ment küldöttei?) Az OFT kon-
cepcióját kritizáló vélemények 
szerint az egy önállóság nélküli, 
belső működését tekintve nem 
demokratikus, gyenge alku-

pozíciójú konzultatív szerv csu-
pán. Hosszas, késő délutánig 
tartó vita lezárásaként, a kérdé-
sek tisztázása nélkül a levezető-
elnök szavazásra kívánta bocsá-" 
tani az OFT megalakulását. 
Többen tiltakoztak, mondván: 
addig, amíg nem tisztázódott, 
milyen jogokkal rendelkezik az 
OFT. nincs értelme a szavazás-
nak. Egy ..szimpátiaszavazás" 
mégis volt. amelyben 169-en 
vettek részt, s így kiderült, a 
parlament nem határozatképes! 
Végül a probléma azáltal nyert 
megnyugtató megoldást, hogy a 
levezetóelnök kiderítette: mi-
vel a jelen gyülekezetet először 
Veszprémben hívták össze, az 
lényegében másodszori össze-
hívást jelent, így ezek a szabá-
lyok (határozatképesség, 2/3-os 
szavazati többség) most nem ér-
vényesek. Világos, nem? 

Végül a „parlament" úgy 
döntött, garanciákat kér. Az 
OFT-nek legyen egyetértési 
joga minden, a felsőoktatást 
érintő kormányzati, miniszteri 
döntéssel szemben. Amennyi-
ben ez nem valósul meg, úgy az 
OFT ne alakuljon meg. A tiszt-
viselők, az OFT hallgatói tago-
zatának. valamint az őket ellen-
őrző 65 tagú hallgatói választ-
mánynak a megválasztása azon-
ban további bonyodalmakat 
okozott. Mivel az OFT végső 
szavazására csak 102-en marad-
tunk, voltak olyan felsőoktatási 
ágak, amelyek sem az OFT-
tagjukat, sem a választmányi 
tagjaikat nem tudták volna 
megválasztani, így lehetetlenné 
vált akár az OFT. akár a vá-
lasztmány megalakítása. Meg-
oldásként. ideiglenes megbíza-
tással koordinátort választót 
tunk, de mivel a következő 
„parlament" összehívására csak 
két év múlva-kerül sor. így az a 
veszély állt volna fenn. hogy - t 
mivel a „parlamentnek" kell 
megválasztani minden tisztvise-
lőt — az OFT nem alakulhat 
meg. így méltó befejezéseként 
a napnak, a „parlament" 5 perc-
cel korábbi döntésének ellen-
tmondva a még meg nem vá-
lasztott választmányt bízta meg 
a tisztviselők megválasztásával, 
a jogosítványokról szóló dön-
téssel. Hogy a választmány tag-
jai kik lesznek és mily módon 
választódnak, senki sem tudja. 
Mindenesetre két évre meg-
nyugtatóan rendeződött a felső-
oktatás hallgatói érdekképvise-
lete. így a ..parlament" másnap 
küldöttek híján, automatikusan 
feloszlott. 

PIKÓ ANDRÁS 

tisztelt ismeretlen és ismerős barátaim! 
drága ellenségeim! 
bocsássatok meg vagy gyűlöljetek jobban, hogy előttetek estem a 
nyílt politikai szónoklat csapdájába és hogy a műit helyett a jelen s 
még inkább a jövő tolakszik elém. 
vagyis tolakodik elétek. 
ez itt egyetem, most is az. a korlátozott szabadság laboratóriuma, 
mindig van pont aminél tovább lehet menni, csak egyet nem lehet, 
megnevezni a ... jelző nélküli szabadságot, úgy lehet tenni, mintha 
az volna, jelző nélküli, azaz le lehet mondani a nagyobbról a 
többért, vagy eddig le lehetett. 
te milyennek képzeled az új börtönudvar felett a végtelen kék 
eget? 

az autonóm egyetem álma. a korlátozott szabadságban felnőtt 
polgár álma. 
„magyarországon nem kötelező egyetemre járni" — idézet jurato-
vics aladártói. idézet a konyhákból, ahol az idegességtói kifehére-
dett szájú fölnevelő édesanyák álltak éjfélkor a félretaposott 
pongyolákban. 
juratovics aladárra — kinek ideje eljő még — lehet, lehet elfogad-
ható javaslatom, kérem a jate btk hallgatóit, hogy a fenn nevezett 
országgyűlési képviselőt válasszák az egyetem díszdoktorává és az 
erről szóló okiratot a hallgatók által gyűjtött háztartási szemét 
kíséretében adják át neki. 

„aki fizet az parancsol." idézet újra a díszdoktortól, aki elvesz, aki 
robotoltat, aki röghöz köt, az parancsol, aki fizet az mi vagyunk, 
aki parancsol az nem mi vagyunk, a megbocsátás ideje nem 
előzheti meg a bosszúállás idejét. 
mi a javaslatom a fölnevelő édesanyáknak? Állítsák előrébb az 
órákat, és imádkozzanak Istenhez, hogy a csörgést átaludják. 

kaszárnyaszocializmus, a szavak már nem az eljövendő orgazmust 
idézik, a szavakból ismeretlen helyre költözik az igazság karcsú 
csodaszarvasa, van-e a pártnak vadászterülete? ha van tartózkodó 
szemérem, most mind a válaszoló arcán, nincs, természetesen, a 
válaszra a 93 ezer km-es vadaspark álmatlanságban szenvedő lakói 

'felkapják a ... nyúlcipót. 
magyarország missziós terep, a misszió az egy angol film. anglia a 
demokrácia őshazája, a demokrácia a mi álmunk is. a mi álmunk 
nyílvessző, mely a csodaszarvas felé tart. 

vajon a zúgó szélben meghallható-e csupán a suhogás? a korláto-
zott szabadság, azért szabadság mert kimondhatja az autonóm 
egyetemet, és azért korlátozott, mert a csapdába esett rókáról nem 
a lábat, hanem a rókát kezdi el lerágni, az egyetemi autonómia 
fagyos kis rókaláb, amit aztán az éles vasak közül már viszonylag 
könnyen kiszabadíthatunk. 

kedveseim! 
innen már nem vihető el semmi, ide már semmi be nem hozható, itt 
pontosan annyi lesz mindenből, amennyit akarunk, ha ennyit, 
akkor egy csomó dolgot el kéne rejteni, hogy ne ütközzünk 
minduntalan beléjük, ha már kitörtük dugdosás közben a laborató-
rium ablakát, akkor vegyük le az ablakkeretet is. hogy többen 
látványhoz férjenek. r,e akarjunk a kevesebből többet, mert a 
látvány gazdája a szem, s a hóhér magával csupán a fekete kötést 
viszi. 

tnost a börtönórök nyitják az ajtót, ami mögötte van az pedig 
készen volt. kisétálhatunk és elfoglalhatjuk az autonóm egyete-
met. fölöttünk a végtelen kék ég. alattunk a megfejthetetlen 
lábdobogás a kövezett udvar kövén, egyenletesen lépegető facipők 
koppanása. 

azt hiszem a hasonlat fölfalta önmagát, 
barátaim! 
ki az utcára, előtte minden reggel ahogy vagyunk, izzadtan, 
szájszagún, feszülő hólyaggal. gyakoroljuk néhányszor a fölkelést, 
föl! föl! 
legalább magunknál magásabbra! 

BALOG JÓZSEF 

Érdekes beszélgetés zajlott 
le november 23-án, szerdán 
délután a bölcsészkaron. A 
meghívottak. Balog József, Ba-
logh Iván, Bárdi Nándor, Bel-
lovics István, Békés Csaba, Gar 
lamb György, Kalmár Melinda 
és Samu Attila a közelmúltban 
még maguk is a kar — az átla-
gosnál lényegesen aktívabb — 
hallgatói voltak. A megújí-
tásra. a változtatásra tett ko-
rábbi próbálkozásaikról, azok 
eredményeiről beszéltek a de-
monstráló hallgatóknak. 

A változtatást célzó törek-
vések kiindulópontja egy 
politikai faliújság volt — bizo-
nyos TTK-s példa nyomán — 
1980 szeptemberétől. Például a 
lengyelországi eseményekkel 
kapcsolatos, elsó kézből szár-
mazó, lengyelből fordított do-
kumentumokat is megjelentet-
ték itt. A hallgatóknak persze 
tetszett, az oktatókat azonban 
megosztotta — mesélte Csaba. 
(Melinda: „Túlságosan is ko-
molyan vettek minket ahhoz ké-
pest, amit valójában akartunk." 
Galamb György: Elsőévesként 
lelkes olvasója voltam a faliúj-
ságnak, jellemző a konspirációs 
hangulatra, hogy ezért beépített 
embernek néztek a szerkesz-
tők. ") A társaság egy része az-
tán bekerült a kari KISZ veze-
tésébe, és a többiekkel együtt 
„árnyékkormány gyanánt" 
irányították az eseményeket. 
Nagyon meghökkentek azon-

Elődök az előzményekről 
ban. amikor ezért, jóllehet, 
őszinte szándékkal cseleked-
tek, frakciózással, ellenzéki-
séggel vádolták őket. 

A kővetkező jelentős állo-
más a — ma is létező — 
Gondolatjel című kari lap meg-
indítása volt, melyre a Szegedi 
Egyetem akkori működésével 
való elégedetlenség következ-
tében került sor. A következő 
kari KISZ-taggyűlésre. amely 
akkor egyedül volt a változtatá-
sok lehetséges fóruma, már kö-
veteléseik 17 pontba foglalt lis-
tájával álltak elő. (Több más 
mellett követelték például al-
bérlők házának építését, a Sze-
gedi Egyetem szerkesztőjének 
a leváltását, a tagság által állí-
tott jelölt indítását a KlSZ-tit-
kár választáson.) Jakó Attila, a 
TTK volt hallgatója a felsőbb-
ségnek az erre való reakcióját a 
következő idézettel érzékel-
tette: „ Mi ez a lengyel stílus? " 

Bárdi Nándor szerint az a 
küldöttgyűlés választóvíz volt. 
a változtatásra irányuló törek-
vések ugyanis ekkor artikulá-
lódtak először politikailag. Ko-
rábban azok csak szakmai té-
ren, illetve az egyetemi színpa-
don jelentek meg. Ehhez nagy-
ban hozzájárult, hogy a 
„lengyel események személyes 
sokkot jelentettek az egész ma-
gyar értelmiség számára." 

Erjesztő hatást gyakorolt az ek-
kor Szegeden tartózkodó po-
zsonyi diákcsoport is. melynek 
közvetlen kapcsolata volt a 
cseh '68-cal. Ekkor vetették föl 
a KISZ-küldöttgyűlések és a 
diákparlament különválasztá-
sát is. Határozati jogot követel-
tek a parlamentnek, és bizott-
ság alakítását a határozatok 
végrehajtásának ellenőrzésére. 

A Hallgatói Képviselői Rend-
szer (HKR) létrehozására két 
terv is született az idő tájt. En-
nek kellett volna — elképzelé-
sük szerint — átvennie a KISZ 
jogosítványainak zömét. 
„Kiderült azonban, a KISZ ha 
akarja sem adhatja át a jogosít-
ványait" (Békés Csaba). Bárdi 
nagyon figyelemre méltónak 
találta a HKR létrehozására 
vonatkozó egyik, Szíjj Ferenc 
által készített tervezetben, 
hogy „az nem már eleve a 
kompromisszumokból . indult 
ki. " Ennyiben ez — szerinte — 
szoros rokonságot mutatott a 
jelenlegi bölcsészkari törekvé-
sekkel. 

A HKR bukása okozta csaló-
dás után az elsó reformnemze-
déknek „nem maradt más, mint 
a szakmai munka". Melinda azt 
is elmondta, hogy barátait a 
politizálás óhatatlanul olyan 
szerepekbe kényszerítette, 
olyan konfliktusok okozója 

lett, amelyek miatt ma már 
nem vállalná azt. Ugyanakkor 
,.a napi 24 órán át való politizá-
lás" a szakmai, a tanulmányi 
munkájuk rovására ment. 

Bárdi Nándor, a második re-
formnemzedék tagja elmonr 
dotta, hogy bár '80 —'81-ben 
más egyetemeken is vo'ltak már 
„diákmozgolódások", a szege-
din kívül egyiknek sem volt 
programja! Fontosnak tartotta 
a Békés —Kalmár-féle társaság 
nyomdokaiba lépő csoport 
„nemzeti orientációját", amely 
— többek között — annak is 
köszönhető volt. hogy Szege-
den sokkal erősebb a határon 
túl élő magyarok gondjai iránti 
érzékenység, mint másutt az 
országban. Ekkor indult az az 
akció is, melynek révén évről 
évre karácsonyi ajándékcsoma-
gokat juttatunk el erdélyi ma-
gyarokhoz. Ehhez kapcsolódva 
Szalamin Edit tanárnő a de-
monstrációk mellett kevés fi-
gyelemre méltatott őszi tan-
könyvgyújtés eredményességé-
ről beszélt, melyről november 
elején Kárpátalján, személye-
sen is volt lehetősége meggyő-
ződni. 

1982 őszén jött létre a 
Jámbor szándék nevezetű kez-
deményezés. melyben fiatal 
oktatók és hallgatók már 
együtt szorgalmazták a kari ok-

tatási reformot, a teljesítmény-
központú egyetem megterem-
tését. A minisztériummal való 
megegyezés lehetősége 1983 
ószén. a gödöllői diákparla-
menten úszott el. Nándor sza-
vai szerint. A változtatást aka-
rók szándékai zátonyra futot-
tak a többség passzivitásán, ér-
zéketlenségén. 

Ezen az őszön került a karra 
a harmadik reformnemzedék 
is. amely a mostani törekvésekr 
nek is mozgatója. Ők találták 
meg a helyes arányokat a szak-
mai munka és a politizálás kö-
zött. uZöbb jó íráskészségű em-
ber van. volt közöttük, akik 
publicisztikus, de szakmailag is 
értékes írásokkal ébren tudták 
tartani a civil kurázsit" (B'árdi 
Nándor). 

A megújítást célzó törekvé-
sek tömegbázisáról szólva 
Bellavics István mondta el: elő-
ször az 1984 őszén megrende-
zett kari . gyűlésen sikerült 
elérni, hogy a hallgatók határo-
zatképes többsége részt ve-
gyen. Ekkor merült föl bennük 
annak a kérdése, hogy 
„mekkora hatást tud egy aktív 
mag kifejteni, illetve meddig le-
het folyamatos egy ilyen szoli-
dáris érdekközösség? Egyálta-
lán létezhet-e diákpolitizálás? " 

A törekvések kétfelé válását 
jelezte az igényes szakmai mű-
helyek. az Aetas, a Harmadkor 
létrejötte 1984-ben, az alterna-
tív oktatási rendszer megvaló-
sítását, célzó „repülő egye-
temi", lakásokon tartott sza-
badegyetemi elöadás-soroza-
tok megindulása. Ugyanakkor 
— mint azt Bárdi hangsúlyozta 
— a szakmai és politikai „elitet" 
— gyakorlatilag — ugyanazok 
az emberek képviselték. 

Bárdi beszélt arról a csapdá-
ról is. amelybe éppen a HKR 
kapcsán estek. Tudták, hogy ez 
a törekvés el fog vetélni, mégis 
úgy érezték, hogy az adandó 
lehetőséget föltétlenül meg kell 
ragadni, nehogy annak elmu-
lasztását később, más törekvé-
sek kapcsán a szemükre vethes-
sék. Szerinte az egyetemisták-
nak. főiskolásoknak egyetlen 
szerepe lehet a felsőoktatás 
megújításában: nyomást gya-
korolni. a többi ugyanis a mi-
niszterdolga (lenne). 

Pikó András a HKR példája 
kapcsán a jelenleg is fenyegető 
veszélyekről szólt. Egyrészt, 
hogy a mozgalom az idővel 
egyre kevesebb ember ügye 
maradt, másrészt, hogy — 
helytelenül — informális politi-
kát folytattak. 

A beszélgetés befejezése-
képpen Balog József olvasta föl 
— mellékelten közölt — írását. 

(kiss) 
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