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BÖLCSgSZPARLANENT '8

"A magyar társadalom tagjai :ivsz6zadok óta élnek a tirsadalmI hierarchia
minden szintjén erős és egészségtelen fügOségben a fbiöttünk lévő hatalmasságoktól, s ez a társadalmilag állandósut fUzgősgviszony rányomta bélyegét a társadalmi viselked'2sYormkra és a társadalmi tJdatra.
Igy inditja Hankiss Elemér e m6ltb-.n is teklntő, do nr.T.jainkb6A, sz616 Diagnózisok c, esszékötet uDolsó toniffmnyát,
VaMoan: a 7o-es . évEA szülötte a di-fílkp,Iriament sokszor igazolta számomra az
idézett sorokat Jeilemző, hogy a középiskolában, ahol 1976-ban osztálykötelékben kötelezően vettiink rszt ás c1soroltu1 i.;kohiS zavarraa ártatlan
dolgainkat, a gyillés vége felé felálit_egy sz6munkra ismeretlen városi veze
tő és ledorongolta a serdülő ifjuságot : mendván hogy :eom ezt várta tőlünk
mert "oz egy panasznap"„ Kér. dezem mit várhatott? Talán hogy a sard.üiők hamut szórnak a fejükre és megfogadák a holnaptól ± jóviseictot, vagy komünikében egyetértésüket fejcZik ki a Helsinki záróokmánnyal?
Biztos vagyok bonne, hog y
onno, ha bármelY irányban többt vLrnánk
akkori önmagunktól. Mindez feltótwiezi T,cruész.etcsen, hogy
mást látunk és
mást várunk mind önm2gunktól, .Aind, a parlament eredményeitői, Jámboron ma
semmilyen felelős reformot végigvinrii nom 1hab Ekkor Ic kell vetnünk viselkedésformáink és tudatunk Hardisstól idézett avittságát i his z ajó rAcgoldásért mindig küzdeni kc1i, Igy történt az bici p?rlamenten is,
•
Az ülés a megnyitó mondatok utá,t1 agy kis
kezdődOtt, A jegyzőkönyvvezetők
helyükön Ulve a résztvevők számát 4rc tcksditák c, Köztudott pedig
az Aud Max-ban 24o számozott holy von de azokon az üléscken mogosztva többen
szorongtunk, és ski. ].gy nem féri- cl állva 1 párkányhak támaszkodva vársa a
kezdést. Hiába. Az ülé.st fél 6r(val clnapoLt.lk a "csekély részvétel indokán
Sajnos sem az elnök Vörös Ágnes. son a h2i.lgatók nem k5rték a pontositott
újraszámlálást, De nózzük v6,-,,Te a Darlament clső szakaszát, Ez a szokásosan
sokszinil közérdckü kérdóshaLmazt t‚rtalmazta l a menzától a müv6szetig 0 Az cddigi parlamentoktől különbözött a kérdéskörök r(ndszeitozettsége„ Már az előkészitéskor két hallgptó - széles kerii közvéleménykutats alapján országs
egyetemi, ós kari hatáskörü csoportokra osztotta a javaslatokat, amit a
ben olvashattu-nk Ezt a vita anyagávr-L ? a hozzászó.lásokkaI csak ki koll
Mégis mór fenyegetett a "bajsorel6" elhúzódása, mikor a pariamcnt szo
rencsésen elfogadta 7 hogy a jE'vaslt ás a vita anyagát tokintsg egy intézkedési tery alapjának,
Rövid szünet után az cot második ás mindcn bizonnyr1 nehezebb szakasza kozdő•
dött: a HKR szabályzata került vitára l, a KISZ vzetős5g (1ltal mcgbizott . bizot7
ság előterjesztése, illetve a kari KISZ vczetősg ezzej egyet non értő 4
tagjának hallgatói jogon bcnyújtott javasi -2ta ryomn, Sajnos az utóbbit csak
a szünetben kapta kzhez a parl.nt,, Mgis gyorsan kle'lakultak az erővenalk,
melyek mogmutattákg a HKR JKISZ-tel val.6
függctiens,:!ge, QZ ,:.rvényes
törvények szerint buktató Aaday lehet
n KIS7, KB-ban elhangzott
az általánon érdekvédelmi jeges.itv:.nyokrt lc ', ell a KYSZ-Eck / mint poIitikai
szervezetnek adnia 0 Ez a Pirtélet c, fol.yáisstbóL fai is olvastatott,
A két tervezet alapvctően szervezeti rendFzerban 1,-ülbnbözött o A Posta Isttán
vezette bizottság közvctlan psrlamanti del:lekreját jcwasolt, a második tervezet pedig a tancsoportokbóI, rint scjtokből
sorrend":-szerü
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képviseleti fel•ép;.tmúny,7Ye: tott :;a'vaslat.ot.<3
Véleménye sz<;r.int a e.ok szint kGut c;..vc:sz. a Iényeg, czárt a képvisel.ő:i.z^.k hc::l_y beni parlamenti j el^ ; óse ós via asz t a ? valamint uta s t s Ukk. :F. való ellótása
oper tivubb, Viszont az alsó s7=ntA e r a 2,, tL v.z e; közvettenobb,
~
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i C _ .:J ~.~ ~a. ,~:'cnt
- ~~ t•
~ ~ ~~
r t ...
~'r~. a3 .--j
z ,~t~ készült:, H,,`` KISZ
Igy ~ i±,e.
a p ar ;;. atae,
r •_;r~ fúziós
.ck _.~ ?~~.
te ~~r:,
~v v
pedig konzul.té cióri é s tagjai_n keresztül gyakoroljon befolyást
a HKR-re, E:z,?cá,
.
raegszünt a xiézetc;.t::rós és Bodó Katalin mcg? -.á:.zott KISZ ,s.~t ~ .i.t:k ~x is c: gy c~{~ ~:-.x fi, c,±t.
a komprdMisszuno: 1';exyvc)zí?ttelr, Sajnos Ú. döne,s"hozac#>aIt .:ég egy vita halasztotta. A kroxid;:gi..a;.lag `;., tervezetben o.ze.x=cpet a Kari Tanácsban a diákokat ?
le tő egyeté,rtés7. J o g ° Ezzel több oktató rem érte t t egyet . kL dö n Vs or az oktatókkinevezésével kapoSo1ú 1 ba:, egyrészt szakmai oko.bó: másrészt azért ac rt
a jelenlegi eg„etemi' szabályLat se m t:esz.i, ,,._.t: lehetővé, /Baá,-áz.r Miha ~e ~T iroda-•
~ ; ~.
'lomtörténeti Tansz ék olyan ko m promi_i=sz u :.ío t javasolt, miszerint
a:~ o~gy~ .rt'
~ ; r t, ~ .
Jjog
og csak a deraons: ~ r +:.: o.r ~ ~ i.rie ~► ez ~,:st::k,~~:
omAK
A rektor úr• többször véfifó J og.nak ért o lbez t.e
e:gyetért:ési j ogat éo kif ejtet_.
tot ezt semmilyen formában nem támogatja,,
A HKR ,t, tervének szerkesztői ezut n k if e jto tték g a? egyet érté si jög :supán a
Kari. Tanácsban. Mutatná. a diákok esetleg egységes t:.i. r takozását 9 az Egyc;temi.
Tanács ezután t mint f cJ;orit .~~ ? i f6ru4 i } ig, e
l dönthet, Ugy vélem vt á nk
hasonló t a rektor ún és a r_1i.ni_ ~~~~:, .. ~r~.ii.;y~ vitájához az .egyetemi~ .
kinevezése ügyében ; melybene g yé:k é nt agy
esex támogatjuk a •rektox ur o
Láthatóan hasonló módon kötnek a magyar társadalom Hanki:stór idézett ;á „a3.
mindannyiunkat ki..vü°!, és belül, A diákok .: em akarják ki:saj áti.ta.r)._I. aL: ' oktai_.ók
. .kiválaszt ásának jogát ? csu án k "cszo ás t k r:ak Hiszen ismert a szinte már
állarai jelszó ° A döntést ott kell ho z ni :.Z.raU. a é._::I g t:öb b . az ]..nf or l:l ác iól
Az oktat ~ s pedig olyan része az egweterii munkának amelynek a "diákság a ~ zon ~
vedő ~ alanya' a A rekto ~w úr no;2ászé?ása után dc ~ Bál ~ zti
javaslatra
á
a
parlament elfogadta a kompromisszumot: ; ~:~gynt-ó r ~t~ és. ~:. igényét a demonstrátori ~:.ia.~
nevezésekre rlérséke:l.t~e a
~
ita- órekoI't &Ix? modl_yevakadályomTa a módositott tervezet elfogadását és a
képviselő megvál,aszt á sát; ; A parlament a következőket bizta mag a HiLR szab6.1y. ,>
tatának végl,egesitóséve'i a valamint a ka;r:i, é= egyetemi tanácsban való részvt: ,tellel:
:
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István
Galamb György
Erdélyi Eszter
+ó Sz..i t asi László
Károly
5 o Bit ~ K::ro;
Pikó András;
7., Tomka Béla '
Ezek a hallgatók egyben az ÉRDEKVÉDELMI TANÁCS tagjai,ö
Müvószettörténeti tanulmányaimban olvastam e sorokat "Már pedig ahol nincs
választási lehetőség e ott kifejezés sem létezhet, 3 A. lehetőségek lassan kedve-azőbbé _ alaku'l.nakn `Járjuk a HKR éle trehiv ísát. és a szerény de serény képviselet
gyakorlás-át•,, %egyetemünk testületeibcr. Q /
Ez az a pán'•y ahogy, .hátra dőlhet az olvasó és a krónikás is,. mondvános Ez i -- e,
ezt kivívtuk„ Mi, a hallgatók ;, KISZ tagok ós nem tagok megszavaztuk a d.cmokra-
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tize us egy új formáját. Közösség alakult, mert a mi érdekünkben, a mi gondjainkat mondták el a hozzászólók. A sok ai-ből figyelemfelhivóan kilóg az ők
mondták. Összesen talán 20-an. Elfogadom, ez részben természetes, Egyrészt
minden közösségben van, aki valamely kérdést mélyebben ismer, vagy érhetőbben
összefoglal t s3tó#'t odafigyelnek rá. Másrészt nem az ujjukból szopják mondanivalójuk, hisz a mi közös dolgainkat ismerik, és azt vitatják pro ős contra
De MI bölcsész szakokat hallgatók, a magas kultúra várományosai, a többszáz
jelenlévőből csak 20-3o vitaképes embert tudunk felmutatni?
Magába szállhat a szerző és olvasója: Tudja-e nagy nyilvánosság előtt is kifejteni nézeteit és tud-e azok mellett ellenállásba ütközve is érvelni? .
Megtanultuk-e a m e ggyőzés elfogadását vagy a legnehezebbet, a jó konpromisz-szum kötését?
Már pedig ezt csak közösségben lehet megtanulni; eszmei t érdeklődési vagy
egyszerüen együttélési.közösségben.
Sajnos az eszmei-érdeklődési közösségekből van a légkevesebb. De ha van, vagy
valahql alakul, könnyen nevezik "csoport"-nak. Ez a szemlélet vágja el egy
szükebb közösség , nagy közösséggé alakulásának folyamatát.
Lélektanilag ugyanez történt a bevezetőben emlitett középiskolai parlamenten
is, csak dologi oldalról.
A városi vezető dorgálása után Mély csönd keletkezett. Majd kilégzés és megindul a beszélgetés először a pa lámehtrőI, később valaki Ibéjti'újtollát,
aztán viccet mesél, végül mindenki haza akar már menni.
Egyszerü példája annak, hogyan atomizálódik egy alakuló érdeklődési tömösség.
Sok hasonló esetet megélhettünk már, Talán csak éreztük ezt néha, egyedül'hazafelé ballagva.
Az idei parlament után természetesen a siker érzésével csoportban beszélgetve
láttam hazamenni éjfél felé a hallgatóságot. De ne esak a szenzáció ereje
lobbanjon érdeklődÉsünkben,_hanem mint eszmei közösség, hosszú távon kísérjük végig mindannyian a megvalósulás eredményeit,
.
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Cserkaszky Miklós

+++
Nézők vagy szereplők?
Kari diákparlament, Azt hiszem nem bün, -ha sarkitumt bizonyos szempontból
mérlegelem a parlament szerepét.
Nézőként vagy szereplőként éltük-e meg az eseményeket? Megmaradt bennem
az a kijelentés, mely szerint a diákság nagy része politikailag kiskorú, kép-telen.arra, hogy a kar belső ügyeiben véleményt nyilvánitson. Az érdektelenségünket, tehetetlenségünket kicsit misztifikáló kijelentés, úgy érzem ' mégis
igazzá vált. Legszembetünőbben ez a KISZ által megbizott bizottság ill. a
KISZ vezetőségi tag által a pala ont elé terjesztett érdekvédelmi tervezetek
vitájában nyilvánult meg.
Kétségtelen, hogy egy kari parlament adja a legdemokratikusabb lehetőséa diákok számára, hogy a kar tözUgyeibe beleszóljanak, véleményt nyilvánitsanak, döntsenek. Mi pedig még csak próbára sem tehettük politikai érett-

