15 éves a hallgatói önkormányzat

Idézetek a magyar egyetemi
és főiskolai ifjúságról
M E F E S Z 1956, Szeged

„A hallgatóság csatlakozása egy emberként történt. Tehát egy ilyen közakaratban nyilvánultak
meg, hogy: igen, nekik is ez kell. Ez a bizonyos
MEFESZ szó, mint egy új szervezet, egy új jelszó jelent meg, ennek volt abban az időben egy
kifejezetten jelentős hatása. Ez volt az a szervezet az azt megelőző nyolc évben először, amelyiket nem a központi hatalom hozott létre, mint ifjúsági szervezetet, hanem egy spontán, alulról
jövő dolog, amit magunk alakítottunk ki és mi
magunk találtunk ki, hogy ezt hogyan csináljuk.
[...] Sohasem az én került az előtérbe, hanem
mindig a Mi. [...] Száz évben egyszer van egy
olyan pillanat, hogy két nap alatt meg tudsz mozgatni tömegeket, ezreket, és azt érzed, hogy mindenki egyetért veled, mindenki lelkes, mindenki
jön mögötted. Ehhez az a helyzet kellett, az azt
megelőző tíz éves kemény diktatúra. [...] Áldom
a sorsomat, hogy megadatott az a ritka pillanat,
hogy 1956-ban tevékeny résztvevője - talán kicsit
több is annál - lehettem annak a csodálatos néhány napnak." (Kiss Tamás [a MEFESZ alapítója
és vezetője - a szert.]: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956, Szeged. 2002)

Ö n m a g á r a utalt iljúság
„Mivel a felnőtt értékrenddel már nem tudnak
mit kezdeni, önmagukra vannak utalva, és ez az
önmagukra utaltság sohasem volt igazán jó iskola. Az azonban mindig problémákhoz vezet, ha
valamelyik korcsoport csak saját nemzedékén
belül számíthat együttműködésre és az idősebb
nemzedéktől egyre kevésbé." (Lengyel László:
Társadalmi átalakulás és ifjúság, in. Társadalmi átalakulás és ifjúság. 2000, 45)

A rendszerváltás után
„Tulajdonosok akarunk lenni, mert ahol az
egyetemisták a fogyasztók, ott nekik is kell
élvezni a hasznot." - interjú Majó Zoltánnal a
JATE HÖK iroda vezetőjével. (Szegedi Egyetem,
1993. február 26.)

S z a b a d s á g mint e s é l y ?
„A társadalmi átalakulás szabadsághoz vezető útja
elképzelhetetlen olyan civil társadalom nélkül,
mely útját állja a régi és új szolgaságoknak, védelmet és biztonságot nyújt az átalakulás veszteseinek, illetve ha nem, figyelmeztet a társadalom
polgárai életét lépten nyomon kísérő veszélyekre,
konfliktusokra." (Gábor Kálmán: Szabadság mint
esély? in. Társadalmi átalakulás és ifjúság. 2000, 13)

A z új é v e z r e d b e n
„Új elvárások jelennek meg, nem elitképzés,
egyidejűleg oktatás, kutatás, szakképzés, regionális innováció, tanácsadás, szakértés, kisebbségek és a nők támogatása, a kisvállalkozók, az innováció, a diákéletmód szolgáltatásként való
nyújtása, vagyis a felsőoktatás hagyományos céljai, elitképző céljai eltűnésével új meg új igények
jelennek meg." (Lukács Péter: A felsőoktatás expanziója. Előadás az Ifjúság az új évezredben című konferencián, 2002. november 21.)

Hallgatói demonstrációk
1988.
1990.
1992.
1992.
1992.
1995.
1995.
1995.
1995.

szeptember 28. - október 31.
szeptember
március
november 19.
december 1.
március 12.
március 12.
szeptember 25.
október 4-5.

A magyar diákmozgalom
történetének két szegedi
csomópontja
A z 1956-os forradalom egyetemista
előkészítői
A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) 1956. október 16-án a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Auditórium Maximumában alakult meg.
„Az egyetem akkori hallgatói spontán (ma úgy
mondanánk: öntevékeny) gyűlésre jöttek össze a
BTK Auditórium Maximumában, és elhatározták, hogy politikamentes szervezetet, a MEFSZ-t
(Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) hoznak létre. A következő, alakuló gyűlésükkor (1956. október 20.) a forradalmi hangulat oly
magasra hágott, hogy a jelenlévő mintegy hatszáz
hallgató (az egyetem akkori létszáma 3000 körül
mozgott) tizenkét pontban követeléseket fogalmazott meg. A pontok között tanulmányi kérdések (mint az orosz nyelv tanítása egyeduralmának
megszüntetése vagy a zenei középiskola főiskolai
rangra emelése) mellett diákszállás-építést, az
orosz csapatok kivonását, a beszolgáltatások megszüntetését és demokratikus változásokat sürgettek. A Szegedről induló mozgalomhoz (melynek
Kiss Tamás, Lejtényi András és Gönczö! Dezső voltak
vezetői) október 21. és 23. között az ország majd'
minden egyetemének hallgatósága csatlakozott, a
műegyetemi tüntetés (23-án) a szegedi pontok fő
csapásirányán szerveződött. A forradalom leverése utáni megtorlás (1957. április) a szegedi egyetemi élet képviselőit és a diákszervezet vezetőit
is elérte, számos oktatót (többek között például
dr. Perbiró József dékánhelyettcst és dr. Baráti Dezső
rektort), valamint közel száz hallgatót ítéltek börtönbüntetésre, illetve kitiltásra."
(www.sztehok.szeged.hu alapján)

A r e n d s z e r v á l t o z á s előhírnökei
„A hallgatói önkormányzati mozgalom közvetlen
előzményeként értékelhető megmozdulás 1988.
szeptember 28-án történt. A bölcsészkar hallgatói
(és a hozzájuk csatlakozó oktatók) egynapos
sztrájkjuk (mely ismét az „audmax"-ban volt)
után levelet írtak a Művelődési Minisztériumhoz, melyben követelték a magyar felsőoktatás
reformját. A szegedi megmozdulások tulajdonképpen egy aprócska ügy miatt kezdődtek:
a szeptember elején nyilvánvalóvá vált, hogy az
ötödéves hallgatóknak, a korábbiknál kétszer
több órát kell az utolsó évben hospitálniuk, hogy
így tegyenek eleget a képzés követelményeinek.
Ez volt az a csepp, amely az akkor már csíráiban

létező, a KISZ-től független hallgatói érdekképviseletet arra ösztönözte, hogy cselekedjék.
A zsúfolásig megtelt előadóteremben 1956 után
újra követelésként fogalmazódott meg az orosz
nyelv mellett más nyelvek oktatása és a marxista
gondolkodás mellett más gondolatkörök megismerésének kívánsága is. A megmozdulás (melynek Pikó András V. éves hallgató volt a főszervezője) ezúttal is országos csatlakozásokat vont
maga után (Pécsi Egyetem, október 4., Műegyetem, október 12.), majd október 31-én a szegedi
bölcsészek nyílt levelükben országos megmozdulásra szólították fel a többi egyetem és főiskola hallgatóit. 1989. május 6-án megalakult az
Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi Szövetség,
az OFÉSZ, amely a rendszerváltoztatás egyik
legjelentősebb támogatójává, és a magyar felsőoktatás reformjának katalizátorává vált."
(Matiscsák Attila-Jancsák Csaba: A hallgatói mozgalmak és az önkormányzatiság a '80-as, '90-es
években. Előadás az Ifjúság az új évezredben című
konferencián, 2002. november 27.)

A témához kapcsolódó archív fotóink
a hátsó borítón láthatóak.

A magyar hallgatói
mozgalom története
évszámokban
1956. október 16.: Az SZTE BTK Auditórium
Maximumában megalakul a Magyar Egyetemisták
és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ).
1956. október 20.: Az S Z T E BTK Auditórium
Maximumában tartja második nagygyűlését a
MEFESZ, melyen 12 pontos tanulmányi és 12 pontos politikai követeléseket fogalmaznak meg.
1956. október 18-22.: A debreceni, a pécsi, a
veszprémi, a gödöllői, a miskolci, a soproni, és a budapesti diákság csatlakozik a szegedi MEFESZ követeléseihez és megalakítják
intézményük
MEFESZ-cso portjait.
1956. október 23.: A műegyetemisták tüntetéséve] kitör a forradalom.
1957. február: Megindul a MEFESZ tevékenységében részt vett hallgatók letartóztatása. A megtorlásban csak Szegeden közel száz diákot ítélnek börtönbüntetésre vagy kizárásra.
1988. szeptember 28.: A JATE BTK Auditórium
Maximumában demonstráció indul az oktatás megreformálása és a magyar felsőoktatási rendszer átalakítása ügyében.
1988. október 4.: A pécsi J P T E hallgatói csatlakoznak a szegedi demonstráció követeléseihez.
1988. október 12.: A budapesti BME hallgatói is
csatlakoznak a szegedi követelésekhez.
1988. október 31.: A JATE BTK hallgatói országos demonstrációra szólítják fel az egyetemi és főiskolai hallgatókat.
1989. május 6.: megalakul az Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi Szövetség (OFÉSZ).
1989. szeptember 25.: Az OFÉSZ bejegyzett társadalmi szervezetté válik.
1992. tavasz: Országszerte megalakulnak az intézményi hallgatói önkormányzatok, a HÖK-ök.
1993. július: A Felsőoktatási törvényben megjelenik a HÖK fogalma.
1994. november: Megalakul a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége (HÖKOSZ).
1996. december 14.: Megalakul a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).
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