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EZ TÖRTÉNT A TAVASZI KUULDÖTTGYÜLÉSEK IIATÁROZATAIVAI
1.

hiszem, nem lesz haszontalan, ha a iPgondolat»je1" olvasóit emlékeztetjük a taszi: kari KISZ-küldöttgyűlésen megfogalmazott feladatainkra.: Megpróbáltam utána¢ani t hogyan is állunk azokkal a felvetésekkel ' melyeket itt, "házon belül', a ka-a kellett, esetleg még mindig csak kellene megoldanunk. Előrebocsátom: az egyes
naköröket . az elhangzás sorrendjében veszem sorra = mindenféle fontossági sorre . n
mellőztem..
A legnagyobb vitát és várakozást kiváltó teendőnk az új . alapszervezeti. rendszeT1 elfogadott javaslat végrehajtása volt. Örömmel számolhatunk be róla, hogy mas óta ezek a tenni akaró, új szervezetek sikeresen dolgoznak, munkájukról a kár
algatói is hiradást kapnak /id. p1. a "gondolat--jel" mostani száma, vagy a fa1iság Magyarország gazdaságáról; elkészite t t hiradását, az UNESCO*-rendezvényeket/ .,
problémát ezzel kapcsolatban egyrészt a "hagyományos" és az elsős hallgatók alap-'
3rvezeti munkájának figyelemmel kisáráse jelenti, 'másrészt az érdekvédelem., ér•-kképviselet rendszerének kidolgozása, melyet 1982. tavaszára kell kidolgoznia a
ri vezetőségnek és az ezzel a feladatta l megbizott munkabizottságnak. Esetenként
vábbá az is gondot' j ele nt még, hogy ezeknek az új alapszervezeteknek a lé t j ogo
ltságát el tudjuk fogdtatni. Bár azt hiszem, ez ügyben leghatásosablp érvnek ma`
a végzett munka bizonyául.
A következő felszólalás a tolmácsképzés égető problémáira keresett volna választ,
azonban mind a' mai napig megoldatlan -- a képzésben részt vevő hallgatót: legnaobb aggodalmára.A kérdéssel foglalkozó kért kari tájékoztatót a hallgatók szám(.
még nem szervezték meg bár ennek alighanem elsősorban az 'a bizonytalanság az
a, mellyel a min .fttérium ezt `a kérdést kezeli. A karon idén 'ősszel mcgalakult
y hét fős bizottság, melynek elnöke, dr. Pálffy Miklós dékánhelyettes, Az ő fcl -::-tuk kidolgozni -- az idogennyolvi reff>rm figyelembe vételével -- a képzés jövni alakulását. E témakörben tehát várjuk továbbra is az értvé,
szenvedő. fél tapasztalatait, jaitaslatait, másrészt a jelenlegi helyzetről szó'
jékoztatásti
,
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eves vitákat váltott ki agy. "Szegedi `gyetámi4 cimü lep színvonala és megvétc1e :
r hallgatói úgy döntöttek, hogy a kari KISZ••vezotőség nem veszi' meg a lapét
©n hallgató maga dönti el, meg akarja-e a lapot vonni, vagy nom. Elmondhatjuk
az az összeg, ' am n it erre a célra - kif izétett a KISZ - vezetőség, most már magmamás hasznms - dolgokra lehet fölhasználni, A másik kérés, mely szerint a szertőbizottságnak lcgyon egy-egy'KISZ-os képviselője az érintett felsőoktatási '
zményekből, szintén teljesült. Változás állt be a főszerkesztő személyében is , .
iszcl m$gjclent számokat már Gróf Róza irányitásával ál-litották össze a
atársai. S'ha figyelmesen olvassátok , a megjelent számokat, valóban javult a
szinvónala. De hogy az emelkedés meddig fmkozható, rajtunk is áll. Próbálkoz- '
k gondolataitok megjelentetésével a lapnál. Hiszen a puding próbája is az evés,
,z ösztöndijak határainak emelésére és at elosztásra kerülő összeg emelésére
javaslatok -- bár országos hatáskörbe tartoznak -- most aktuálissá váltak.
.nisztérium ugyanis közrebocsátott kétféle elképzelést az ösztöndijrendszerről í
nek megvitatására a diákparlamenten kerül sor.. Vizsgáljátok míg alaposan a
ezeteket, s a' szükségesnek gondolt módositásaitokat föltétlenül mondjátok el
,ákparlamenten.
. '.
kollégiummal kapcsolatban jónéhány kérést megfógaémaztunk; Az elmúlt .héten:
cos változásokat is eredményeztek ezek a felvetésok.'A kollégiumnak kiutalt '
:eget, amelyből a vezetőség gazdálkodhat, megemelték' Ősztől a Móra Kollégiuma négy arra alkalmas szobát házaspároknak adták oda: A kollégiumi igazolvátv
;t azonban továbbra is jótékony homály fedi. A kért új kollégiumot előrelátha' •
Lg 198446-ban kezdik el épitoni .újszegeden, 400főre tervezik. A Bólyai KollA ,
I felújitási munkái megkezdődnek, majd, de átadása után más célokra fogják
,
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_ tanárképzéssel kapcsolatosan elhangzott a kérés: karunk hallgatói szeretnéegy tájékoztatót, melyen a humánképzés hosszútávú prognózisával és a tanárkét-'
reformjával ismertetnénclk meg bennünket. E tájékoztatót• a kari KISZ•-vezctósúz
szervezi, talán még a diákparlament előtt sikerül is megrendezni. Mindenesete
igy c ljétek a lépcsőfordulót, mikorra hirdetik. &pedagógia tanszék már akkor
Lgérte, :' hogy szivesen tart egy ilyen tájékoztatast, igy esetleges elmaradás:
.ri vezetőség lelkén száradna.
'
jz ötödévesek problémájaként merült fel a gyakorló tanítás kérdése. Azt
:llgatók, hogy ezt a tarvitást ne Csak Szegeden lehessen elvégezni, hanem a ha.a...
ík esetleges jövőbeni munkahelyénvagy férjük lakóhelyén is, ha a kérdéses is-'
vállalja az ezzel járó követelmények /pl• vezető tanárdijazása/ taljesitésóf,
, a kérés tökéletesen félreértetett, Az ötödévesek ugyan a jövő félévben agy
xpig valóban kötelesek vidékorv' gyakorolni ! de az a két holy is kötött, ahol ezt
kell tenniük: Szentes 'és Makó. . Tisztázatlan azonban, hogy itt vidéken hospizi kell-o csak, vagy tanitani is ' , bár mindenkinek kijelölték a Ságvári Gyakor16
láziumbeli szakvezetőjét is a második félévre. Továbbá, hogy a kötelező kijár ri7
cöltségeit kinek kell fedeznie, s a részképzés•nen résztvetteknek is kötelező -c
vidéki gyakorlás, ami az ötödévesek legnixgyobb nemtetsiésével találkozott.
2osan félreértették őket. Talán még lehetne változtatni.
KISZ-esek kérése, hogy a volt harmadik emeleti KISZ--terem helyett a dékáni
ital nevezően ki egy másikat, meghallgatásra talált. A földszinten, a nyelvi la
itórium melletti szoba a KISZ-eseké.
•
favasoltuk, hogy a központi politikái vitakörök anyagát ne vegye meg az eg } et(
J.-bizottság, mart igen gyenge szinvonalú, hiszen egységesen, valamennyi
r számára készülnek. Nos, az. anyagot továbbra is megveszi a KISZ-bizottság,
;étlenüi meg kell jegyeznünk: az anyagok színvonala lényegesen jobb, sokat j\
u.
érték ráég a hallgatók egy új .menza . . i trchozását, ami a hatodik ötéves t^''
Ls kezdődik a JGYTF-fel közösen, négyezer adagosra tervezik.
.
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Ezek voltak a tavaszi küldöttgyülés felvetései, remélem, segitségetekre lesz
a, hogy jól felkészülhessetek az okt. 9--i diákparlamentre.
Barát Erzsébet

'jékoztatásúl közöljük az Egyetemi Tanács erre vonatkozó határozatán "A II.
r elején -- februárban -- elsősorban a szegedi szakközépi$kolákban és szakmun:pző intézetekben olyan három hetes iskolai gyakorlatot kell biztositani, ahol
Löltek mindkét sza}jukban
megbizott szakvezető tanárok mellett -- aktivan
tvehessenók az oktató munkában. Egyes esetekben külön kérésre és elbirálás- biztositani lehet a hallgatóknak, hogy a szükséges fel tételek jelenléte eseszármazási helyük középfoka oktatási intézményeiben is telj esithessék a. . progt. A gyakorlatok intézményi és személyi feltételeit az illatékes szakigazgatá5ervek közremüködésével a Rektori. Hivatal tanárképzési, osztályvezetője. szerve1%--.n Szerk./
,..,

II.

.

rE KISZ! Bizottság titkárával, Kiss Barnával folytatott beszélgetés során arra
stünk választ, hogyan valosultak meg a küldöttgyülési határozatok az EB munkáhogyan müködik az egyetemi KISZ információs hálózata ♦ mennyire fejlődtek és
:n sulyt kaptak a tevékenység során a demokratikus formák és forumok; a döntésehatározatokat szélskörü viták, yéleményezések után hozzák-e?/Az első-fogalmaz; Kiss Barnabás néhol pontositotta, módositotta; Az egyes pontok alatt az ő véle;t foglaltuk össze. /
.
akció rojram történetéhez /A KISZ JATE Bizottságának akeiópro.gramja, 1981/82: /
:cióprop;ram~ első tervezete a küldöttgyülési. határozat, a kong, határozati a. KB
;linkre vonatkozó akcióprogramja, és néhány reszortos által leadott feladatterv
lán készült el'.`Az EB az első egyeztetést még a tábor előtt elvégezte. A vezetői táborban felkétte a tábor mintegy llo' rsztvevőjét, hog y . a kiosztott terv. ezeréleményezze, szabadon huzzanak ki belőle nem megfelelő részeket, ill. égészit:i az ötleteikkel, javaslataikkal. Nagy fontosságot tulajdonitott ennek, hoyg
tervek kialakitása során-szélésebb közvélemény birtokában legyen, ill, ezál.s teret adjon az alulról jövő kezdeményezéseknek. Sajnosa kiosztott akció=.amtervezetekből három darabot kapták vissza, ennyien kivántak.véleményt nyíl;ani. Az_EB ülésén zömmel stiláris, ill. egy-két tartalmi módositással lényegé'.
első tervezet került elfogadásra;
un, E}3 - VB sz iszté máról Néhány 'egyetem, részéről - egyetemünkkel összhangban
:on.gresszuson is felvetodött az EB-vB szisztéma visszaállitásának szükségessé'A jelenlegi ,szabályok szerint a bizottság létszáma nem emelhető 15 fő fölé. /"
.hangzottak alapján á kongresszus ugy foglalt állást, , hogy a következő válaszidőszakban az azt igénylő KISZ-szervezeteknek lehetővé kell tenni, hogy a je:ginél na;yohb létszámu bizottságot válasszanak. /Bz nem egyenlő az EB-VB sziszvisszaillitásával f / A viták továbbra is' folynak ez ügyben. 1982 elején a felatásról szóló KTSZ KB anyagban - amelyet intézményi vitára is bocsátanak ,tóan születik állásfoglalás . e kérdésben is.
,nkabizottsá;ok Az EB a. határozatok, döntések előkészitésében döntő szerepet
a munkabizottságoknak. A küldöttgyülés után, alső feladata holt a munkabizottmogbizása. Feladataik:.,egy döntés előkészitésekor minél szaWsebb körü felméegyeztetést végozni.lLeginkább az agit.prop. munkabizottságot fejlesztették,
' ki is bővült studibsokkal, és a kari lapok képviselőivel. Az épitőtábori biág is kidolgozta már az uj épitőtábori szisztémád, amelyről a legutóbbi EB ü. volt szó. Altalánosan az állapitható meg, hogy a Munkabizottságok nem dolgozég elég hatékonyan] Ezen ugy próbálnak segitenii hogy minden reszortfelelőstől
votolik a részletes munkaterv kidolgozáséti amelyben az akcióprogram egyik
..
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ilyos feladatának megoldása a téma,.emeUott; részletesen kell hogy tartalmazza
lolgozás módozatait, fázisait. Ahol szükséges, ott be lehet vonni speciális
Lzottságokat a munkába. Ezzel szeretné az EB elérni azt, hogy amegoldandó kérat minél alaposabban és minél szélesebb körben vitassák meg.,
Llvánossá, Határozat született arról, hogy a döntések meghozatalakor mindig
Zek a megfelelő nyilvánosságra hozatalról is. Mindig a megszületett döntés jelszabja meg a közlés formáját. /Pl. az akcióprogram megjelent a Szegedi Egyetem3 sokszorositott formában is/'Mindnyájunkat érintő kérdés a KISZ-bizottság
ágvetése. A reszortos feladattervek, ill. a karok „javaskata alapján állt össze
ségvetés tervezete. Nagyobb összeget beósátottak a karok rendelkezésére, salzdálkodásrá.:- /A. tájékoztatás erről kari szinten, titkári értekezleteken töx4
a részvé g rehajtásokról az EB fog a küldött gyülésen beszámolni/
CIl ..tago k tájékó.ztatésa A vezetőképzőn, a reszort- és titkári értekezleteken,
)kon; ill . á, Szegedi Egyetemben igyekeznek minden jelentős kérdésről táj ékoztaldni.. Maguk, is készitettek számos információs anyagot. Sajnos az információk
tős része elakad az alapszervezeti titkároknáli Nem tájékoztatják az alapsz ,er:ket jelentős részben,az'alapszervezetek pedig nem kérik számon rajtuk. Nagyon
s láncszem esik igy ki-az információs láncból.
'

-

'

S

)lgot emelnénk ki a fentiekből: az egyik az információk csatornája, a tásik
szoros összefüggésben - a demokratikus formák, fórumok kérdése.
a szerveződtek uj formák, az EB a döntések előkészitésének demokratizmusát,
cörü megvitatását a különböző munkabizottságokra bi na. Ez a forma korábban 1.14
tt, akkor sem müködött tökéletesen, Csak személyi feltételeken, a részortoson'
c,mennyire veszi ezt a feladatot komolyan.
döntésekről való tájékoztatás módja is hagyományos, felülről lefelé halad, s
ben,vagy már az ut eléjén elakad. S itt is ugy tünik
hogy személyekei
s, hogy a "széles tömegek" /?/`megkapják-e a nekik szóló információkat, amea lefelé mozgó hirközlés közben bizonyos mértékben módosulnak. A "vezetéség
tömeg" közötti szakadék nem szünt mag - sőt. Nem jó, ha a vezetőknél gyakran
)lepik az a gondolatmenet, hogy a vezetőség halálra dol8ozz'a magát, hogy létének a véiemán yn.y'ilvánitás .fórumai, 4e a tagság
j
közönyös.
y'
Kérdés,
Kerdes,
g g teljesen
kizárólag felülről, a vezetőségtől elindulva leht.e demokratikus fórumokat
rezei.
Váradi Mónika
Varczába Anna
-
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1
1981 tavaszán jelent meg az ELTE társé.$ alomelméleti folyóiratának,
a Medvetáncnak első száma. A kd.ad*ány a Hajósi Kö zmüvelődssi. Táborban is közkézen forgott
más könyvekkel, ujságokkal együtt.
Mint kiderült, többen hallottak a Medvetánc kiadásáról, de "elenyészően kevés hallgató jutott hozzá isdersei révén.
A kiadó igy nyilatkozik: "A Medvetánc társadalmi problémákról szóló esszéket, rövid dolgozatokat és fotókat közöl. Funkciója, hogy
érlelődésük közben találkozhassunk egymás ; ondolataival, amikor azoknak nagy szüksélTük van az éles reflexióra. Segiteni szeretné a
hallgatók bekapcsolódását a magyar társadalomkutatásba. /ezen belül
pl. az egyetemi képzés és a társadalmi környezet viszonyának kutatásába/." Mivel a kiadvány minket is érdeklő dolgokat közöl, talán'
kérésünkre a JATE-sok a 2. számból kapnak loo darabot. /Etl E./
1
'

.

dolat -j el

1981/6 -7,

DIÁKPARLAMENT

•

AZ IPJUSÁGI PARLAMENT ELŐKÉSZÜLETEIRŐL
A kari vezetőség, és az áltana létrehozott, munkabizottság az If jusági Parlatre készülve a: következő témákat.gyüjtötte össze, amelyekkel a parlamenten
tétlenül foglalkozni kell.
a merxd.zmue-'1eninizmus tantárgyak oktatásának kérdésköre
idegennyelvi reform
forditó- és tolmácsképzés
Bonvédelmi oktatás
szaktantermek, nyelvi laborató riumok
.
a tanulmányi és vizsgaszabályzat reformja
tudományos diákköri munka, hallgatók bevonása a karón folyó kutatásokba
gyakorlati pedagógiai képzés
3 nem 'nyelvszakosok nyelvoktatásának reformja
a karok között i áthallgatás lehetősége
felsőoktatási jogszábálygyüjtemény
hallgatói segítség; felhasználása az ' egyetemi sokszorositóban
diákkedvezmények, a diákigazolvány ' , előny eri
",kollégiumi kérdés" /.nyagi, stb: problémák/
mezőgazdasági munka
adminisztrációs ' gazdasági kérdések /bekani Hivatallal kapcsolatos problémak/
i

.

előzetes tájékozódó bóL kiderült, hogy a fen ti kérdésék feltétlenül Éí'demesók
ra, hogy felvessük őket. Kérünk mindenkit, hogy az ezekkel kapcsolatos bármia észrevételével keresse meg a kari vezetőséget, hogy minél átfogóbb képet
junk a problémák természetéről és véleményetekről. Ezeken - kivül
természete-- gondolkodjatok minden más . témáról, és `vessétek fel atokat az If jusági Parenten.. Minden, karunkkal kapcsolatos, fontos, eszetekbe jutó . dolgot meg kell
itenünk, tehát; a fenti kérés nem formális, hanem nyomatékos és biztató.

Kati vezetőbég
'AZ ÖSZTÖNDIJRÓL /javaslat/

szociális ösztöndil
A kategóriahatárok módositását javasolhassa a tanulóospport is, vagy legalább
legyen valamiféle egyetértési vagy véleményezési joga, mi vel vannak olyam
tényezők, a melyeket a kereseti igazolás alapján nem lehet felmutatni /pl.
valaki összeveszik a szüleivel, vagy a család anyagi helyzete más okból tér ''el a kinutatattól/.
Rendkivüli segélyek elosztása
a/' Rendszeres segély w.. évente kétszer bizonyos kategóriákon -alul
b/ Gyorssegély -. ezt bárki igénybe veheti kategóriától függetlenül, ha megfelelő indokán vannak, és ezt a tanulócsoport is megszavazza
Albérleti segély -- függjön' az adott hely, átlago8 albérleti dijái.tól, s
annak_bizonyos százalékát tegye ki az Í-III kategóriásoknál, h a nem kapnak kollégiumot; házaspárok kategóriától függetlenül kapjanak albérleti
..
..
. segélyt
taiuiná n~i ösztöndi;j
1. H árom fokozat' Vegyen, a kari.; átlagtól függően. Pl. há a kari átlag 4,3 /á
BTK-n jelenleg , ekö ül mozog/'t
L. fokozat
.
4436 - 4,5;
lom. -,1.4,51.E 4i7
III .- ".
4,71 - 5
Legyen lehetőség arra., hogy alacsonyabb átlag esetén is magasabb fokozatba.
.
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kerüljön valaki, a következők szerisit t
r. fokozatba, ha az átlaga O,2•'del tér el a kari átlagtól,
- " - , ha az I-be tartozna az átlaga alapján,
- * - , ha az 'Z-be ill. a II-ba tartozna az átlaga alapján.
Az ugrás%feltételeit kiemelkedő TDK-munka, speo,képzés kiemelkedő végzése:,
vagy harmadik szak, közösségi, KISZ-, stb. munka, egyéb, a csoport által
kellően megindokolt tényező.
--'

Az egyes fokozatokon belüli ösztöndijak megállapit ásának feltételeit az egyes
fokozatokon belül a tanulmányi átlag abszolüi értéke nem számit; figyelembe
kell vonni a romlást ill. javitást, vagy az egyenletesen kiemelkedő teljesit-ményt /ez utóbbit akkor, ha valamilyen plusz járul hozzá/, a szemináriumi
aktivitást, a tanórán kd,vüli örinüvelést /pl. nyelvtanulást stb./'; hangsulyozbttan kell beszá mitani a tudományos munkát, 'a közmüvelődésbén vagy a.peda.gógiában végzett tevékenységet, az egyetem életében való aktív vagy passzit/
részvételt, az elélt öeszteljesi,tmény és a hallgató képességeinek viszorLyát,e ri47-44ny©zőket. ,
Az ösztöndij elosztásának Módszere.
Az intézmények ]étszám szerint kapják az összeget.
Karokon belül:
a/'Az Lagok alapján a csoportok bizonyos keretet kapnak, és ezen felül tartalékolnak az ugrások kifizetésére /pl , t az összeg 3o%.-iát/'.
b/'A csoportok a fenti elvek alapján kidolgozott pontrendszer szerint értékelik,a diákokat, a rendelkezésre álló összeg elosztása az egyes hallgatók á ital elért pontok arányában történik. . . k
.

. .

.

.

Somogyvári Márta:,

Felhivjuk a figyelmeteket a stencilezett formában
kiadott
DEKANI BESZÁMOLÓRA ES INTEZKEDESX TERVIG,
amely a diákparlament egyik vitatémája. lesz. A beszámoló a többek köpött a következő témákkal foglál
kozik: munkahelyi demokrácia, idegennyelvi reform, tans
tervi kérdések, a tanárképzés gyakorlati oldala, elhelyezkedés, ösztöndij, uj kari helyiségek, kar előtti .'
feladatok /pl. követelmények, tanárképzés, gazdálkodás/.
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Ji VASLA2 ,
Az egyetemi és főiskolai hallgatóryállami támogatásának
uj rendszerérc /élméleti vázlat%"

I.
t ösztöndijrendszer problémái .
jelenlegi kategóriarendszer nem felel meg a vele szemben támasztott követelmének:
jövedelmeket csak bevételi oldalról vizsgálja és figyelmen kívül hagyja: ki adástrukturáj át
m számol a családok vagyoni helyzetével, életszinvonalával, csak a kereseti anyokat hasonlit j a össze
kategóriabesorolás megbizhatatlan, visszaélésékre ad alkalmat
ldifferenciált a felosztás, nem érzünk minőségi különbségeket az egyes, kategó- _
ák között
szociális ösztöndij
szege kevés, reálértékben jelentősen visszaesett a To--es években
állam az oktatás költságeiből aránytalanul nagy részt hárit a családra
felsőoktatási intézmér#yek hallgatói az azonos korosztályba tartozókkal 'szemben
sszu időre kiható anyagi , hátrányba kerülnek 'r-m- nem keresők lévén. Ez kontrar
elekoiót vált ki az egyetemekre és főiskolákra történő jelentkezésnél.
kategúiarendsáer ,akadályozná al szociális öbiztöndi j igazságos elosztását
Tanulmányi dsztöndij
.
rn ösztönöz a tanulása, nem diff ezenpiál eléggé
m a gyakorlati igényeknek megfelelő tanulásra ösztönöz; akad4lyozza a tantárak között differenciáló tanlilást s az jegy tárggyal, témával 4'al6 elmélyültebb
gialkozást, nehezíti a hallgatói kreativitás kibontakozását
ndezek megoldása. az oktatás átfogó . reformja nélkül elképzelhetetlen.
endkivüli segély
igények ellenőrizhetetlensége miatt nem a valóban rászorulók kapják
segély összege elaprózódik, ezért célját nem éri el
.

'

Adásra váró egyéb problémák
.
ségesnek tartjuk bevezetni a GYES-t az egyetemi és tőiskolai hallgatók száza is
egyetemi és főiskolai éveket sz. mi tsák be a munkavillalói időbe
támogatási rundszer tegye lehetővé az anyagilag függatlen megélhetést az egye:mi és főiskolái évek alatt, különösen a családos hallgatók esetében.
► ' .támsu;atási
..
ir.+. ..r.rrr.r.r+
..r í4endszer'•alapkatetaór:.iá
+t ira. ..r..i w
~

~

~

~
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'ogyas*ói kosár'
hallgatók adagos életszinvonalát s annak folyamatos változását méri. Ebből
iegállapitható a mindnnori átlagos megélhetéshez szükséges összeg. Ez alapján
z ilami támogatás reális mértéke megállapitható.
'
rövedele r kat egória
r. j í ár zet kell meghatároz.üához kidolgozni. Kevesebb kategóriát kell raegállapi!;ani ahhoz, hogy minőségi különbségeket tükrözzenek. Ne csak - az egy főre jutó
1.z©tést vegyék 'figyelembe, hanem egyéb, az életszintvonalat; jellemző mutatókat
.s, pl, a. lakás minősége, magánhasználatban levó föld, üdülőtelek, családi kialásvk, előforduló tartósbetegség stb, Énnek reális nogvalósitására csak egy
)rszágosan, egységes adatfelvétel adhat lehetőséget - tudomásunk szerint kialaitására történnek lépések.
litel
livel a fogyasztói. kosár. összegét az állámnáltnl adtat: a'sszeggel nem érhetjük
különbséget hitel felvételével lehet
:1. -- ismerve a népgazdaság helyzetét
)izto sitapi. Ez lehetővé tenné az egyatenliSták ágyági függetlenségét:. A hitel
~

.

~
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ztésével kapcsoltina össze a tanulmányt munka,
almányi mutató
zetevői: atanulnányi idd Vlyamán a legfontosabb tárgyakból rszigorlati tárk/ elért ,vizsgao ómén ; az államvizsga eredménye és a szakdolgozat minősie; a folyamatos tudományos c iákköri munka eredménye.
siónk
i gatók kategóri44k alapján differenciált ösztöndijat kapnak
ll
gyasztói kosár által, meghatározott- összeg ás az ösztöndifi' különbségét a: hall.•
hitel formájában /elveheti
nulmányi mutata51 . . űggően lehetővé válna a kamat, valamint a hitel bizonyós
.dának elengedése:
nulruányok befejezése titán megkezdődhet a visszafizetés bizonyos maximált idő . rás után. A visszatizetés Időtartama függene az anyagi helyzettől.
.

Pécsi ; Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
szakkollégiuma

L981. október 5.

+
gyzésünk az öszt.öndij-elosztási rendszer módositásáhozs 1. Rnnek megválas táyen ka. , esetleg egyetemi'belügy". 2. A jelenlegi anyagi helyzet- mellett: tabb-volna, ha a jó tanulmányi munka biztosítaná az anyag ].étminimumot a hallak. 3. Az ösztö'Glij emelé' enek összege, bármilyen elosztási szisztéma. mellett .
mpenzálja, ftz ösl öndij reálértékének elrnult évekbeli Cdökkenésétt ezért á- válk feletti vita i k vonja el a figyelmünket az Itjuságj. Parlament többi fontos
éről. 4. A. péoloi javaslatról:"az anyagi probléma tuliep az egyetem éveken.
rülő hallgató a legtdlib esetben elsó 'fizetésével son képes elérni á korábbi,
ményekkel javitott életszinvonalát. Ezt, az ogyetemt évek, s látt felvett köl1 sulyosbitani nem vol ma szerencsés, hiszen ekkor kell megküzdenie a- lakáss, asaláhlapitás anyagi gondjaival is; 84." Szert `t
.-

►

MÁNYEGYETEMEK K Z-VEZE NEK TALÁLKOZÓ A BUtAPESTE

/1981iekt. 2 -3* /'

észtvevők: KLTE, JADE, ELTE /'a sze +Yez /i Közgázi a pécsi tudományegyetem, a
ini sztériun, aKISZ. KB E?O, a budapesti KISZ 4izottság lapviselője. A találkoja az volt, Yíggy a vitatott kérdésekben a tudományegyetemek egyeztetett véle1 tudjanak felkészülni az ágazati If jusági Parlamentekre.
araizmus-leninizzmus okt ~.tásának néhány kérdéée s
Bitóként isr,ertetésre lcb i " t egy szempontrendszerr, amely a marxizmus-leniniztatásának hallgatói vileményezésére adna módot. !l vita során kiderült, hogy a
öző intézményekben mdb faj sulyu problémát jelent e tárgy oktatása. Az elmondotapján ugy tiint , hogy a Vidéki egyetemeken nem fogják külön pontban tárgyálni
fasági Parlamenten, hanem csuk at általánst képZéskorszer iisités részeként. /Oka
probléma hiá ny a, hanem á megfelelő szinvonalu elemzés hiánya;/ Pécsett- egy PL
c. tárgy bevezetését;. javasolják a hallgatók, 'mely nem politikái tájékoztató
hanem az aktuális politikai események nagyabb igényii, elméleti összefüggésegyarázótárgyaláss. A minisztérium megfelelő ddztálya nunkaosoportot hozott
a marxizmus-leninizmus oktatás helyzetének fölmegyésére. Nen a' szokványos belső
zmus-leninizmus \ oktatásának a
é snek szánják ezt' a vizsgálatot, hanem a rsa
keresik a mai oktatási rendszerben. A KISZ ehétősége abban van, hogy megfo 4
egyeztetett és megalapozott véleménnyel hhtibon az uj koncepcióra.
.

'

.
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tudomá e et emek távlati fe lesztési konce • ció a
őrsi Gyula EME rektor eloadása/
r volt pénz a fejlesztésre, de nem volt koncepció, ma koncepció van, de a nes
ez határozza meg a lehetőségeinket. Mindannyiunknak reformnemzedékké kell
akt A reformok hiányát elsősorban ellentétes érdekek okozzák, ez jó ártelepben
politizálásra kell hogy szoktasson bennünket. I.Pblitikai Bizottsági határozat
nőségi jegyeket fogalmaz meg. Ez nyilván rengeteg érdeket sért. A kéyzés fő
érái: minőségi váltózás; hogy a szocialista szakemberképzésnek ki kell egészülrtelmiségképzéssel /ez résztételt jelent a közéletben is, nüveltségi és szaketi követelményt támaszt'. A képzés strukturájának megváltoztatására is vannt
latok; szerencsés volna a három cikiusu képzés bevezetése /megalapozó, szakzri ._
graduális képzés/. A fakultativitás arányát .növelni kellene. A kétszakos képtalakitására is vannak javaslatok /Marx György: természettudomány és másik
fizika, kémia stb.
meghirdetése. Segiteni kellene a vendégelőadói kollékat nem-tantök bevonásával is/. Szemléleti kérdések: az autokratikus hagyokat toleránsabb szemléletnok kellene felváltania /pl. az egyszemélyi tanszékést rotációval kellene felváltani/. A formális testületi és szavazati demikriaz egyetemen is magatartásbeli demokráciává kell-változtatni. Az oktató.» iall,aszonyt partnerviszonnyá kellene alakitani.
nem taktikai s hanem létkérdések! A vitavezető vél©ménye -szerint a következő fő
sek tisztizását veti. föl az előadás:: mi. az egyetern,tái a. fUnkoiója; mi az éttel=
képzés; hogyan lehetne minőségivé tenni az egyetemi. képzést. A vita során egye-özt elhangzott ,hogy .a hallgatóságnak fellépéset során nem, ingerlő-, do határozott
emet kell felvennie.
ll a t& érdekvédelem: a ,vita az ösztöndij elosztásának uj módja körügy. folyt,
t-óbb mint. má sfél órai vitatkozás után kiderült, -hogy a konstruktivitás telhiányzik a társasel a témát illetően, ingerültté vált a han„ulat,. "Termékeny"
t után a következő közös álláspont alakult ki: a keretösszeg szétosztásában
óiá t kell biztositani áz egyes intézményeknek /' külön szociális és tanulmányi
ndi j fenntartása mellett/ A keretösszeg kialakÍtása a következő módon történa szociális ösztöndijat a létszám és a tág értelérben vett szociális helyzet
án állapitsák meg, a tanulmányi ösztöndij nagyságát csak a létszám határozza
A szociális ösztöndijat nagyobb mértékben kell emelni, a módositáskor, ugy,hogy
igatök anyagi nivellálódását segítse.- A tanulmányi ösztöndi ját ` pedig kevesebb
ató nagyobb anyági ösztönzésére kell forditani. / A.JATE KISZ EB vitaanyaga
gileg ugyanezt tartalmazza' A pécsiek merőben más rendszerű elképzelését id.
murikban,/
HKR vitáján -a tanácskozás teljesen elveszítette konstruktivitását. Két alapvezét azonba n kirajzolódott: az egyik egy ilyen rendszer-létrehozását és jogositkkal való ellátását hangoztatta, míg a másik, félve, hogy egy ujabb müködéslen mechanizmust , hozunk létre a kellő ismeret és fölkészültség nélkül, a hallkompetenciájának kialakitását tartotta fontosnak, a rendszerekben való gondolhelyett.
Czupi Gyula
"

~

--

.

aBöLCSÉSZKAR
ars nentséze: Bizonyára sokan megütköznek azon,hogy égy hallgató véleményt
ári t egy olyan nehéz-komplex stb. kérdésben, mint a bölcsészkari képzés.
zt Azért, mert magam is ennek a képzésnek a közepe-vége táján járó "szenvedője:
k, és tehetem azért is, mert erre /közvetve,közvetloniil?/ "felkértek" mint a
u
kitergőő diák perlament ~l* övendő résztvevőjét.
~
A témának terineszetszerúlog
szakirodalma van, a rengeteg kérdésből csak néhányat szeretnék felvillantani,
abban, hogy^.a diákparlamentre csalogatónak ez is elég lesz, és mások is elák "nézetrendszerüket".
-
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n felsőokta tás el y zetéről, távlatairól folyó vita - minden bizonnyal - magábölcs szkarral egyidős. A vita azonban éles fordulatot vett a 7o-es*évek eleé`;podi; a "reformizál gatás" vagy "forradalmi átalakitás" kérdésében. Akkoriban
már előbb is!] sokan megkongatták a vészharangot a bölcsészkarok fölött a
el vagyunk késve"-hivatkozással...és a "harang'szava" talán csak mostanában,
övétkező években fog elhalni,hiszen az 1983-as átszervezésre határozat szülei tArsadalor tuaorla aitké
zás minőségi, mennyiségi mutatói nem éppen szivderit
a hurrán szakos h 3 11,tók száma pl, negyede az ausztriainak, hatoda a jugo sz=
hak, kevesebb mint fele az NDK-ban humán szakokat tanulók számának. A minősélusztrálja pl., hogy Magyarországon gyakorlatilag nincs lemorzsolódás: loo
tó közül átlagosan 93 kap diplomát /vö.: Svédországban kb. csak a fele!/, tes hogy kiből lesz szakember -paradox módon- nem a felsőoktatási rendszerben
ettek szinvonala -ugy. tünik egyre alacsonyabb, a felvételeken legfeljebb csak
y megszállott ;tanár.-diák magánakciójának lehetünk tanul; az átlagos irodalom,
elem oktatás a középiskolában egyre többször produkálja a gyenge középszert.
nscr; egyre s zt magában rejti a humán értelmiség un. elszürküléséhek veszélyét
zt biztos záloga a folyamat - most már persze alacsonyabb szinvonalu - ujra
ődésének. Ehhek az ördögi körhöz aztán szinte a "kör" valamennyi pontján
ördögi körök" csatlakozta?, \amelyek viszont nem .kisebb kérdést, vetnek fel,
pedagógus anyagi megbecsülésének kérdését: Ez utóbbi már - bizonyos összeben egész társadalmunkat érintő probléma.
etem sok-vonatkozásban /és ez főlégi; a bölcsészkaroktp. jellemző,' igazodik a
zó zürke mezőnyhöz: a számonkérés alacsony szinvonaluvá válik' megjelenik a
alu teljesitményvisszatartás stb... és az egyetem semmilyen módon nem kap jelhogy . rossz szakembereket bocsátott ki, hacsak a felvételizők sbinvonalából
orsze a szinvonalcsökkenésnek sok egyéb magyarázata is van. Hol ezt, hol. azt
álnak be az egyetemi anyagba, az óraszámok egyré növekednek, aránytalanságok
fel, hiszen a két szak amugy is "nyomja, szoritja" egymást. A hallgató peide;yik s 4k elvárásainak próbál 'megfelelni - hiszen erre kényszeriti az ize pontból néra differenciált ösztöndíj, vagy jóbb esetben /ha anyagilag meg
eti magának/'elkezd másfél szakos lenni", és igy esetleg tényleg egyetemi
nalor. tanul meg ' valámit. Felléphet aztán az a jelenség is, amit az egyik küliiésc;n valamelyik oktató igy jellemzett: "Olyan magasan van az elméletileg
Int szint, a la c, hogy senki se próbálja átugrani." Szóval egyezményesen átálnak a.I ;et t a
,.tálak. hatatóknak nem érdekük a magasabb szinvonalu-oktatás, hiszen ez csak
időt / esci`legf az egyéni érvényesülést jelentő publikációs tevékenység ide é.lent, Igy a szinvonal maximum erkölcsi kérdés lesz, amit egyedül csakc.a hallréleményeznek, ma még - sajnos - eléggé kis hatásfokkal.
ill, növeli a problémák számát, hogy a bölcsészkarnak egyszerre kell tanárotdósokat, és közmüvelődési szakembereket is képezti. Ehhez aztán elkészül a
1" tanterv, aminek eredménye az lesz, hogy sem tánárokat, sem tudósokat, sem
:lődési funkciók ellátására alkalmas szakembereket nem nevel ki: Hogy mégis
ilyenek ? Sajnos eiszinte a vúlatlen miive, igaz az "irányitott véletlené";
ilerri érdekeltségi viszonyok mellett csak az extra ambíció, a meg nem fizelóra /tanár/, a kellően nem érdekelt tulmunka /diák/ hoznak létre a korszerü
ményeknek.Liefelelő szakembereket. Az egyéni érdeklődés kiélése - holott ez
ividuál .is hasznul
sokszor komoly áldozatokat követel, pedig a józan ész
az egyetemnek az ilyent táro g atni kellene, segiteni pl. abban, hogy a hallszismeretei egy tudományág gondolkodásmódjának elsajátításához vezessenek,
ár ezekkel a részismeretekkel is baj van, hiszen a koordinádiás zavarok miatt
é11 okold miatt is/ teljesen esetleges néhol á tanult an
mibenléte. Ezeken a
áció s avarokon nem -scgitett a tanszékcsoportok létrehozása sem, mert admitiv intézkedés maradt, Számos átfedés van téhá°1,. és nagy hiányosságok: ugy, 111,L,
1. sokminlent a hallgató, hogy a fi ozófia.történetben alig, vagy nem jártas,
z'a studium bevált alapja volt a btlósészképzésnek.
.
~
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Lanos filozoffáiikepzettseg nélkül az ideológiai-világnézeti tantargya esetreprodukálás lesz, de semmiképpen nem megértett átgondolt tudás. Arról, hogy
kiil hogy lehet irodalmat tanitani, már nem is szólok. Irodaloml, Gyakorlatilag
Lágirodalmi oktatás nem létezik, hiszen seb személyi feltételei, sem tantereltételei nincsenek meg. Igy legfeljebb néhány klasszikus "behajtását" jeleni tantárgyi hiányosságokat emlegetve lehetne beszélni arról a"komplex törtéképzésről", amelyben csak elvétve fordul elő a szociológia, jog vagy akár a
,sági földrajz; a művelődéstörténet pedig elsikkadt
' •
•
ze a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Hadonló ellentmondásokat a hatvan
5vek közepe körül szinte mindenütt jelentkeztek Európában és"a hetvenes évek
pére legtöbb eurgni ország egyetemén felbomlott a hagyományos rendszer, és
riböző elvű reform- modellek léptek életbe; Ilyen pl. az NSZK-ban a karok helyett
ehozott, több tantárgyat integráló "szakcsoport-rendszer", vagy az NDK-ban és
yelországban - a feloszlatott tanszék-rendszer helyett - bevezetett kari inték, és a rokon tanszékeket egyesitő szekoid. Kidolgozták a rotációs elvű tanvezetés rendszerét,is. Az értékelések alapján ugy tűnik, hogy a reformok, válatások kivitelezésének négy alapfeltétele van: * l;/ polit,kai feltételek, 2./
.sági 'feltételek, 3./ szervezeti feltételek, 4./ személyi feltételek. Ahol
a feltételek nincsenek meg az adott reformtervezethez, ott a r é g i fejére
tett admiaisztrativ "parancs" minden bizonnyal elhal.
szinünek tűnik, hogy egy uj reformtervezet mindenképpen .a 'iiostaninál nagyobb
rnativitásn.k kell jellemezni egyrészt, másrészt pedig közös /vagy részben
3s/ társadalomtudományi alapképzésnek. Hogyan képzelhető e z . el a gyakorlatban?
in bizonyitott tény, hogy a két tanári szakot a gyakorlatban "nem használják
/a tanárok nagy része többnyire csak sz egyik szakját tanitja/ oélszerii len/ uj képzést egy ill. másfélszakos profilura tervezni. Ez megoldhatná a nyelvtudás örökös gondját is, ugyánis . a félszak nem állna másból, mint egy /agy
/'élő i.egennyely megtanulásából. Ez a megszervezett nyelvismeret az általás bevezetett /VI. -VII. évben /e posztgraduális képzés keretében a taníthatóság
vonaláig volna fejleszthető. Az alapozó térgy egy széles'müvelódéstörténeti
Lum lenne, a "filológusok" számára történelem központisan, a történészek szápedig egy "irodalmibb" változat., Mindkettő mellett helyet kaphatna egy komoly
z ifiatörténeti stúdium. Az oktatás ezen első szakaszában lezajlana egyrészt egykompenzáció, másrészt pedig egy másodlagos szelekció Ez utóbbiba tartozna
.

? e, z.e e sno c izom ha t ó lemorzsolódás, és a különböző tanári ill nem .tánári pályák
'
való orientáció. °
reform-modellek ujfajta formákat is hoztak: elsősorban szemináriumi formákat
regolvasó körök, különböző együtt dolgozó team-ek stb.../'az egyetem háttérbe
.tva a hagyományos ©lőadást.
és érdekes jelenség az egyetemek, karok közötti
:olt áthallgatás", ami nálunk is igen kivánatos volna.
Ljánlhat6, meggondolandó reformokat lehetne tovább sorolni /` pl. "igazi" laiyely oktatás egységesen, tehetségek egyéni un. rövid tanterve, különböző tanintegrációk, egyéves, egy vizsgaidőszakos rendszer stb./ de énekesebb /és
;erübb is/ elgondolkodni:-nem a feltételek felmérésével, kellene kezdeni?.. a
:lyi feltételeket pl. nagyban javithatná egy fialós érdekeken nyugvó. elismeré:ndszer kidolgozása'.. és megint össztársadalmi problémáknál vagyunk: a jöventelmiség egy rész ének bérpolitikájáról, és az őket képző oktatok, tudosok a-megbecsülésénél. ' A sok levonható következtetés közül Kovács Gézáé kíván: ide, amit bármilyen reform ivegitélé sekor figyelembe hell vennünk:
az egyetemek belső önfejlődése nem függetlenithető a .társadalom összfejlődé: alakulásától" /'elsőokt. Szemi. 1978/2./'
Kokas Károly Györ gy
i-Bessenyei: Humán képzés és társadalom Valóság
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A középiskolai tanárképzés helyzete... Felsőokt.Szen1. 197o/7•-8 `"
.
uo. 1978/2
•Unger: Szempontok a bölcsészeti karok...
András: Felsőoktatásunk fejleszthetőségéről Társ.Szeml. 1981/5.
;: A tudományegyetemek távlati fejlesztési koncepciója Felsőokt.Szeml. 1978/2.
tédei: A középiskolai tanárképzés.:: Felsőokt.Szeml..1972/7-8
uo.
ri Andor: Tanárképzés, szakképzés..,
István: Pártélet 1981/4.
)ulzus 3, /kézirat/
"E 3éves intézkedési terve Első tervezet /kézirat/
.rlik, hogy a közelnultban megjelent /az 1977-ben kiadottat módositó/' hatáaz 5%, os bérfejlesztési mutatót 454-ra szállították le.
N ITA A Z -ÉRDEKVÉDELMI RENDSZERRŐL
;ny:
' , 5.:számában közöltünk egy javaslatot, a hallgatói képviseleti rendszerre . , A
;et alapelvei a k'ivételnélküliség, a közvetlenség és.a nyilvánosság. A képvi. rendszer a választott csoportvezetőkre és tanszéki képviselőkre épül; belő. a kari KISZ-vezetőségből áll a Kari Hallgatói Tanács, amely képviselőket
;t a Kari T an ácsba ős az Egyetemi Tanácsba, és -- a javaslat szerint -- bizoa hallgató kat közvetlenül érintő jogokat gyakorolna. "A Kári Hallgatói Ta'élévente, a kari tanácsbeli képviselők val<n .rA vel gyakrabban ülnek össze: A .,
i kar tanácsbeli képviselőiből, és az egyetemi KISZ-vezetőségből áll össze az
;mi Hallgatói Tanács, amely az igények szerint ülésezne,' két ülés között peegyetemi szintü jogokat az Egyetemi Tanács hallgatói képviselői gyakorolják./
.
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tavaszi kehi KISZ küldöttgyülés megbizta a kari vezetőséget , fogy az uj a
:rvezeti strukturának megfelelő érdekképviseleti, érdekvédelmi rendszert dol1 ki a 'karon. A kari 'vezetőség munkabizottságot hoz létre, s .a tervezetet az
küldöttgyülés elé terjeszti majd. Az egyetemi KISZ -bizottság szintén foglal
ebben az évben az érdekképviselet, érdekvédelem kérdésével.
[érőm fő problémakört különithetünk él, melyek egyés pontokon természetesen
k egymást, s épp ezért egyiket som vizsgálhatjuk a többitől elszakitva:
Lallat
e ói ,ké Rvi.s 1 t a különböző szintü állam. fórumokon, testületekben
szekciók, kari'tanáce, kari munkabizottságok/; ennek eddig kialakult , mocha;a: évfolyangyüléseken választott tanszéki képviselők, karitanácetagok a csak
funkcionáló kari érdekvédelmi munkabizottság irányításával /tényleges irá- a kari érdekvédelmi felelős/. Ez az alapmechanizmus továbbra is fenntárthavel az alapszervezeti strukturaváltozás ennek alapjait nem érintette Addig
tődött az alapszervezetekhez direkt formában/t. Feladat: hatékonyságát és
nosságát növelni, ennek érdekében szervezeti kereteit pontosan körülhatárola tanszéki kénviselő jogai és kötelességei a legkidolgozatlanabbak mind a
tanszék, min a hall g atók irányában
•
a szekci kékviselet jelenleg, még nem épült ki, ennek fő oka, hogy,ninos a
szckcioknak közvetlen feladatuk az oktatási folyamatban
a kari tanácsi ke visel t müködik pillanatnyilag a legjobban, de hatékóny
sága nem I 1e'gitó0
onáló érdekvédelmi munkabizottságot kell létrehozni, mély ezeket a képviselemákat koordinálni tudja.
zociális órdc kvedelen edaig szorosan kötődött az alapszervezetekhez, ezt letette az alapszervezeti es csoportstrukture, egybeesése. , Beladat a csoporalapuló rendszer létrehozása, de ha a tanulmányi ösztöridijnál érvényesíteni
.
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ik a közéleti tevékenység szempontjait is /s ha elfogadjuk, hogy az egyetem
;yszerüen szakember-, hanem értelmiségképző funkcióval rendelkezík,}vagyis a
?ti tevékenység a "szakirány" integráns része/, akkor'ezen tevékenységek
?roit hozzá kell kapcsolnunk a rendszerhez, s itt alapbázisul az alapszerveihet számitásba.
Ifj. Törvény -MM. végrehajtási utasításában biztositott KISZ jogosultságok,
:et KISZ-testületek /alapszervezetek, KISZ-vezetőség/ gyakorolhatnak. FelaL gyakorlati alkalmazás legoptimális módozatait kialakitani. Nem térképeztük ,
logy melyik kérdésben milyen szinten szállhat be a KISZ a leghatékonyabban
altságaival a kari döntési mechanizmusba. A. lehetséges alternativák kidolgoil figyelembe kell venni az intézetek létrehozásának lehetőségét is, hiszen
. állami vezetés döntési szintjei ennek megfelelően átrendeződnek majd.
vényeges feledat a ,"direkt" KISZ-es /a jogosultságokon keresztül gyakorolt/
:épviselét és'a KISZ-szervezet politikai irányi rtása alatt, álló + de szervezermáiban net direkten a KISZ testületeihez tapadó hallgatói képviselet kapcso-Lk meghatározása. Véleményem szerint kétirányu ez a feladat:
yrészt a jogosultságok gyakorlásának előkészitő munkájában van /vagy lehet/
>e a hallgatói képviseletnek /jónéhány kérdésben mire az ügy kari szintre -;ési szintre -- kerül, mire• a KISZ kari szinten tudná gyakorolni jogosultsáa kérdés már jórészt eldöntött a tanszéki vélemény, rangsorolás által/ --isen a tanszéki képviselőknek.
isrészt a kari KISZ-szervezetnek a maga politikai és szervezeti lehetőségeit
Liginél jóval átgondoltabban kell kihasználnia, jobban kell mozgósitania ok)olitikai elképzeléseinek érvényrejuttatása érdekében -- ezen törekvéseinek
.ntere a kari tanács lehet, ez a kari KISZ-vezetőség és a választott kari taLgok az eddiginél sokkal szorosabb és tervszerűbb együttmüködését igényli.
a kari tanácstagok és a KISZ-vezetőség a kari állami munkaterv alapján hatóm,eg, hogy melyik témára milyen módon készülnek fel, melyik kérdéssel'indóL KISZ-vezetőségnek külön is foglalkoznia, stb. /'
.

, -

:

Melinda: NA ÉS A GYAKORLAT?...
"--" 5. számában megjelent Szijj Ferenc terve a hallgatói képviseleti rend1. A. tervet a kari vezetőség megvitatta„ s bizonyos ítészeit megfontolásra
lta az érdekvédelmi rendszer kidolgozására megbizott munkabizóttságnak. /Ez
a tervezet 3.3.3. pontjáig megfogalmazott elképzelésekre vonatkozik./k feneirt szempontokat figyelembeVéve nem tartjuk helyesnek azonban azt, hogy
csak szervezeti-formális Oldalról közelit
a képviselet jónéhány pontján a szóba jöhető kérdések alaposabb vizsgálatára
van szükség -- hiánya merev rendszert hoz létre /pl. egyáltalán nem körvonaLazott lehetőségek esetén nem tudunk állástfoglalni, Id.a tanszéki értekezLetek jogkörének kidolgozatlansága/
ágbázis hiánya /1d. a Kari Hallgatói Tanács egész rendszere/ E tekintetben
.daljuk, hogy a tervezet nem számol a realitással. A hallgatók részéről olyan
almi öntudatot, politizálási készséget feltételez, amely egy ideális állafelelne meg. Kétségtelen, hogy egy tervezet tükrözhet leendő gyakorlatot,
>kozatok kihagyása irreálissá teheti azt. A Kari Hallgató. Tanács helyett pl.
3obb létszáma koordináló tanácsot-vagy bizottságot tartunk müködőképesnek,
rendszeresen, általa meghatározott időben és gyakoriság gal tarthatna kibővitett i tiléseket, és amely
alapvetőeh a cso ortvezetőkre ill. évfolyaMtitkárokra, továbbá kari tanácstagokra, tanszéki képviselőkre, ill szakon belül 1 megbizottra, és a kari
érdekvédelmi felelődte épülne
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)ktatói-hallgatói véleményezést ebben a formában nem tartjuk megvalósitha3,llgatóknak nem kötelező; az oktatóknak igen
3zékvezétők oktatói véleményezésének nyilvánossága
a nyilvánosság azonban csak a faliu j ságra terjedhet ki."
3kke1 együtt: a tervezetet a regbizottság átgondolja és megvitatja, s annak
1yéről márciusig /a kuldöttgyülé sig/ folyamatosan tájékoztatást ad.

..

Ferenc: HOZZÁSZÓLÁS Deák Ágnes és Kalmár Melinda cikkeihez
•
birálók két oldalról kérdőjelezik meg tervezetünk -jogosultságát: Deák Ágnes,
alegi rendszer fenntarthatóságát állit ja, Kakaár Melinda pedig az ,általunk
Lt rendszer hiányosságaira próbál rámutatni. Véleményen szerint egyik,birá- '
zcs elfogadható érvekkel ,alátámasztva.
iák Ágnes elemzéséből is kiderül, hogy a jelenlegi érdekképviselet három
van szétszakitva. A háróm rész három különböző jogkörrel rendelk ezik: 1. w
ci képviselet -- az egyes szakok évfolyamai választják'; a képvise lőknek a
ag érvényben lévő szervezeti ; és müködési szabályzat 48. §-a ,és 88. pontja ér_
31% tanácskozási joguk van; 2. tanácstagok -- évfolyamgyülések választják ő3jkörük szerintem nem tisztázott /a szabályzat szerint döntési joguk van,
Efj.Törvény-adta jogok a KISZ-vezetséghez vannak utaliaá/, a kari és egyeteicstagok ezen belül szintén egymástól független rendszer szerint müködnek;
-érdekvédelem -- KISZ-gyüléseken megválasztott felelősökre épül, a tavaszLsztázott jogok birtokában. Ennek az álapmechanizmusnak az a hibája, hogy az
részek nincsenek természetes módon kapcsolatban /a koordinálás sem teriészepcsolat/, s igy ez döntésérvényesitési nehézségeket, valamint illetékességi
iákat rejt magában.
3 tartalmaz ez a rendszer; egy másfaj a nehézséget is, amely implicit módon
1 megtalálható Deák Ágnes irásában - igaz t egy ellenkező irányu érvelésbe
L. Véleménye szerint a hallgatói képviseletet és a szociális érdekvédelmet
cell különválasztani, e az utóbbit az alapszervezetekre álapozni, hogy a
;i tevékenységnek /a "szakirány" integráns részének/ szempontjait i„s érvét ni lehessen. Én ezt ugy fogalmaznám meg egyszerübben, hogy a különválasztás
KISZ-ben aktivan tevékenykedők szociális megjutalmazása. Ez viszont szeegyfajta hallgatói 'tudathasadást okoz, higzen az anyagi érdekérvényesitt;snek
rszortibb, több kilátássál rendelkező utat nyitunk meg, mint a "szakirá.uyu-ezzel elmélyitjük a szétszakitottságot. Az integrálási igénynek csak egy
s'képviseleti rendszerrel tehetünk eleget, amelyben a szociális érdekvés a tanulócsoportokra alapul, persze ehhez azt kell belátnunk, hogy a
s problémákat feldolgozó HKR-munka is közéleti tevékenység. A KISZ-munka
elismerését esetleg más módon is meg lehet oldani,
lmár'Melinda•kritikai szellemü irásában két kifogás lényeges. Az egyik
a tervezetünk "csak szervezeti.-formális oldalról közelit". A megállapitás
de nem lehet kifogás' Az érdekvédelmet tartalmilag is meg lehet közeli
az ügyek elintézésének foxmá ja is fontos / az Ifjusági Törvény ezt a de , K
iskolájának nevezi/. A tervezetünk ez utobbinak a rendezésére tesz javas.
'játékszabályokat" próbál lefektetni. Arra természetesen vigyázni kell,
a játék ne malmozás'vagy snóbli legyen, de ezt a tartalmi kérdések szerve116 beépitésével nem lehet garantálni, legfeljebb olyan s z abályok megadáLmelyek komolyabb, tétre menő játékokat is lehetővé testnek. Ez már válasz
lényeges kifogásra 3 h, amely a HKR tömegbázisát kérdőjelezi meg, ponto c bhogy lesz-e Olyan érdeklődés a Kari. Hallgatói Tanács iránt, hogy az dönlegyen. Az érdeklődés attól fdgg majd, liogy a müködése során mennyire
.
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Ds érdekek merülnek fel. Szerintem vannak nagyon fontos hallgatói érdekek,

,. 5'
1

ant ezek közül sók ma még lappang. Pelszinre keriilésüket elősegitheti egy
n rendszer létezése, müködése, és elősegitheti a KISZ érdektudatositó tevé_
sége is.
•
Slenényem szerint egy jövendő HKR-nek három alapelvet kell szem előtt tarta1./ kivételnélküliség - a demokrácia kiindulópontján nem pragmatikus szerpont / kilencven-valahány %.-os KISZ-arány/, hanem az ellentmondásmentesség elvét ! .
érvényesiteni; 2./ egységes rendszer - ennek szükségességét már fentebb éattem; 3./ a jogos kisebbségi érdekek érvényesitésének lehetősége - a - jövendő
nem veheti át egy az egyben a KISZ mozgalmi jellegit döntéshozó-végrehajtó meizmusát; hiszen előfordulhatnak olyan sérelmek is, amelyek egy tanszék hallLn kivül másokat nem érintenek.
~
arvezetünknek jelen pillanatban négy valódi hiányosságát látom. 1./ Nem tudja
Ldani a jogok problémáját.
vőbeli megoldás talán bizonyos jogok helyi szintü átruházásában kereshető.
vásik eljárás lenne az, hogy egyelőre intézményes jogok nélkül hivjuk életre
ndszert /ill. annak egy átmeneti formáját/. 2./ A KISZ-szel való kapcsolat is
bbi gondö.lkodást kiván. Itt is többféle megoldás képzelhető el, de .a konkrétu51 csak a megvalósitás során van értelme beszélni..3.1 Az előzővel összefügg
;orvoslati szerv igénye is. Egy HKR-rel szeraben.érvényesithető vétójog esetén
tervezet/ létre kell hozni egy fellebviteli forumot is. Ez lehetne talán egy
ni ifjusági bizottság, igaz, ennek -az Ifju sági Törvény vég ;ehajtási utasitása
int nem lehet döntési jogköre. 4./ Kidolgozandó végül a kisebbségi érdek érasitési mechanizmusa.is
a:aélem, ,hogy a diákparlamenten az alapélveket, ill. a felsorolt hiányosságokat
Lehet tárgyalni.
'

téma iránt érdeklődők figyelmét felhivjuk a Népszabadság 1981. októb r 20-i
3. oldalán megjelent 'o Diákképviselet az egyetemeken " cimU cikkrd: Remélhogy e három vélemény egyidejü közlésével jobb feltételeket teremtettünk a
érdekvédelemnek érdekképviseletnek mind az elvi, mind a gyakorlati tisztéioz Várjuk a további véleményeket, felszólalásokat; -Szerk./ .`

lamint a lépszabadság okt. 25-.i. stámában megjelent vászcikkre: Együttesezi sz egyetemeken.
ELLESETT PÁRBESZ É DEK
.om lemondtál.
Lz, hogy lemondtam. Otthagytam őket, Mint Szent Pál az oláhokat.
olykor miért vállaltad el egyáltalán?
'
valakinek csak kellett vállalnia. KISZ-titkár nélkül nem elehet alapszervezet.
nem akarta, 'hát '.én áldoztam fel magam.
.
s©gitett sokat amint látom a mártiromságdd.
.em az én hibán, hogy két év alatt egy közös programot nem tudott magának
hozni a csoport. Egy ember hiába veri a ,nyálát, ha többinek ez kamu.
egy ember csak arra jó, hogy legyen kibe törülközni] ha gáz van.
az volt? .
volt semmi : Legfeljebb langyos viz. Á végén különben csak hárman maradtunk
portban, mert a többi szétszéledt. Volt aki átig azolt más klubba /alapszer/ volt olyan is aki Végleg kilépett.a buliból. g
életek :ai lesz?
lőre ' szabaduszók Vagyunk, de csak oda kell társulnunk nekünk is valamelyik
hoz.
a többiek?
'
igen, mert végülis hozzátartozik az ember érdekéhez az is, hogy KISZ-tag

..
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'i. Senki sem akarja ilyen hülyeség miatt eltekerni a saját jövójet.
z uj alapszervezetekben, erről vajón mi lesz a vélemény?
sak szöveg ezzel az uj alapszeritezettel, mert hiába akar egy-két ember
zni, ha a többi csak azért van ott, mert az az érdeke, hogy ott legyen
Dl.
r mi változik egyáltalán?
ez lesz az álapszitu, nem sok minden. Nem mondom; hogy semmi, de nem sok...
töröd a fejed egykomám?
, hogy mit kellene irni, nehogy megsziwassák érte az embert.
a már miért szivatnának meg téged?
eld mi, lenne abból,ha az ember egy véleményben azt`irná le egy tanárról
gondol...
e ez névtelen, nem?
csoport nevében irom.
'Art egyedül?
iltuk.először közösen is, de egy félórányi vita után - kiróő mit i.rjunkaki elszállingózott, mint- ősszel az ökörnyál. 4tán az lett, hogy 'mindenki
t egy tanárt, akiről megirj a a véleményéti ugy, . hogy a többinek is megfelel•
.

.

'

ag mit jelent?
11 jót, se tul rosszat.
t nem?
eld,el, ha egy rossz tanárról megirod a véleményed őszintén, ettől még az a
nem fog megjavulni, de a csoporttal azért nyugodtan kihuzathatja a rövidebbét,
szont.egy jó tanárról megirod, hogy teszem . azt rá lehet gyujtani az óráján
aem kötelező járni a szemináriumaira sem, mert nem olvas névsort • eüyébké_nt
ért jár el mindenki, na meg a jó órák miatt is persze - szóval, ha ezt
Dd, akkor ezért a tanárt is me ;sziva,t3ák. ' Szóval diplomatikusnak kell lenni.
'
1 egysé g esen állna ki 'a csoport a véleménye mellet, akkor...
5g? Nálunk legfeljebb a lógásban egységesek az emberek. mert ha szorul a
valahol, akkor már mindenki azt nézi inkább, merre e 'lőnyös&bb kibujni a
)ól.
.
.1 egy diplomatának kell lenni az embernek?
cell . találnia a középutat, ez a lényeg:'.
.

.

•

,ok, ki tudja megmond.ni, hogy milyen uj, szervezetek vannak a karon? Hová
s az embernek belépnie?
.
és mindenhova érdemes.
.
nkratan, hogj'kifélék, ' mifélék?
t
ófia, történész, faliujságos.ii
ilyenek?
'
neked mi kéne?
yén alapszervecet nincs, hogy fák, virágdk, tényit.
z' meg, milyen szervezet volna?
aminek az volna az alapszabályra, , hogy megtil á! á. tagjainak a °gyülésezést,
vezkedati
.
.,,,
sz enélküi nem tétethet egy szervezet!
pp ez a bajon , az egésszel. Az örökös é.gyonszervpz
hogy itt minden csak
megszabott, zárt keretek közt mehet végbe. 'Hol a spontán őszinte
szinte kezdeményeaelye?
.
;ondolat j elbe sincs kedved megmártózni?
.
már, ez a legnevetségesebb társaság az egészben.
.

a az udvari bolond szerepét, őfelsége ellenzéké...

E4el..i e."10Jal%araserc

mi bajod vele?
iás, csak ez. Ennek ellenére, lehat, hogy éppen ide fogok belépni, i.
2i a francnak kell neked mindig valamit kavarnod?
ait kavarok én?
t. Nyüzsögsz, ott vagy mindentt„ ahol valami kavar van,
fog neked jóra vezetni, majd meglátod. •
k odamegyek el, az 3 érdekel.
i j árt el kezdesz kavarni. Én figyellek amióta ismerlek; mindig ezt
1, de szerintem ennek nem lesz rádnézvo jó vége, majd meglátod.
ni fog történni?
;nak szállni.
rt mi rosszat követek el? .
ssz, hogy " kítünsz. Nagyon feltünő vsgy. Mindenütt f ©lhivod magadra a
3t. Aztán ne csodálkozz, ha több problémád vsn, mint másoknak az élettel.
vások hpgy élnek?
Tarnak annyit, hanem szép csendbún raeghuzódnak inkább.
:ci?
idenki, a többség. És
épp ez a baj, mert, ha a többség nem lenne ilyen
5s lenne a helyzet, de mivel egyszer ilyen, akkor itt nincs értelme a nagy _
Isoknak, mert arra az ember ráfázhat. Nézz meg minket. Mi. nem kavarunk
at n:;m is fog háborgatni senki.. t
eked jó?
ae lenne jó. Miért kockáztassak éni"uásokérti amikor lehet, hogy ezek a . mások
se izélnek. r}z emberek jól élnek és a jó életeiket nem fogják •kockáztatni ,
rt, még ha létezne valahol ez a jobb élet. .
:por...?
lát akkör. Ez van...
:

•

.

.

.

,

•r

.ellent? Megy a nagy hühó, de én m=lr megértem itt jónéhány hasonló dolgot
londhatnám, hogy nagyon lelkesedtem volna értük.
t volna alelkesedésedre okot?
y az ember . - 1 . t j a van va3.. s , foganatja ; , amit elmond* Mért idejön az ember
rában. Látja a doldokat, problémákat, mond e, is, ahol tudja, kcsz.szobáh,
közt, vagy akár a diákpfkrlamenten, aztán ez igy megy addig; amit meg nem
rt amikor már ; át ja , hogy az egéstnek sem mi értelme sincs, ho gy minden
régiben, semmi, nem változik, akkor aztán nár'nem mondja többet. Minek monaek..:?
3knek.
ed azok nem igy gondolkoznak, Ugyafiigy. És igy is maradnak*
a ' kérdés meddig?

MIÉRT VAN KdNYVTÁR?
a nem lehet használni. Illetve ha csak kedvezményezetteknek) un. illető•
lehet haszn6hi.
áboritó és elkeddetlenitői hogy egyes tanszéki • könyvtárak látogathatása
hallgatókkal. szemben gyakorolt kegy a könyvtárosok 4agy feletteseik részélap ilyen eset történi m9g velem,/Ismerve a kiailagtók véleményét tipikus^thatom. / A tudományos szocializmus tanszéki " könyvtár a kiirt nyitvatartá-»
itt többször zárva volt - st az ajtó egyébként elég sürün zárva van -, de
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nt égett a villany. Harmadszori próbálkozásomra, araikor már "dörömbölten" is
tón, az végre kinyilt. Bebocsáttatást csak azért kaptam ; mert,annak tudatáhogy az engedély, ami alapján bizonyos anyagokhoz hozzányulhatok, a könyvtó.1 van, már harmadszor zavartan a könyvtáros munkáját: /Az engedély még nem
ott:/ Zavartam, mert odabent, zárt ajtók mögött, nyitvatartásiidő alatt, omunka folyt, amihez másnak nincs köze. Elismerem az ilyen munka szükségesséde tiltakozom az ellen, hogy ez kizárja a hallgatókat a könyvtárból:
Miután végülis a könyvtáros nem kis áckodás után megengedte - felsőbb engedély
hogy bentmaradjak, egy kupac klasszikust . használhattam asztalnak. Erde~l
Legjegyezni, hogy közben legalább nyolcan-tizen kopogtattak, és ez idő alatt
.k/volna/ a felsőbbség engedélyét is. Természetesen az aj tó nem nyilt ki.
Sok'szó esett már arról, hogy a hallgatókat szociális é.s intellektuális szemK51 kiskoraként kezeli a társadalom és az egyetemi vezetés. Ugy gondolom, hogy
.ég baj - és nem csak a hallgatók bánata miatt. Ám ennél sokkal nagyobb baj,
oktatókat is ekként kezelik. Érthetetlen, hogy pl: egy történelem szakos
;ató miért nem nyulhat "kényes" történelmi dokumentumokhoz' Vajon egy leendő
'nak, egy leendő kutatónak csak tömegesen publikált forrásokat és összefoglalá
kell olvasnia? És ha m' engedély kell «-: és túdom hogy még sokáig kelleni
sajnos -, akkor miért kdtl ehhez a genoralissimus engedélye? Miért nem elég
tiktanár engedélye, 104 egyben tákoztatná a könyvtárost, hogy milyen anyagot
a hallgatónak? Talán a tanszéki könylitára,k legfelsőbb vezetője, vagy az ő
lese stb. kétségbevonja az oktató illetékességét a.tanulniváló kijelölésében?
.eg felelősségérzetüket? Mindkettő bizalmatlanság: A bizalmatlanság pedig. fojó : oktatónak, hallgatónak egyaránt.
Jó lenne, ha a diákparlamenten szó esnék az effajta dolgokról; De ne csak pa;, kritikát mondjunk, hanem próbáljunk elgondolkodni azon, hogy miként lehetne
ztatni ugy, hogy oktatónak, hallgatónak egyaránt jobb legyen.
-,

,

Roboz István
SZÜRETI MULATSÁGOK
Az egyetem elvileg szeotembér közepén kezdődik' A z . első héten nem történik
:.érdemleges - áák sincsenek, mert vagy az oktatók, vagy a diákok nem' jelennek
de rendszerint mind á két fél tudja, hogy az első szemináriumra "nem illik"
Lni, vagy csak a vpferátumok kiosztása történik meg mintegy tiz pere alatt,
.s az oktatás szeptember vég e félé kezd beindulni - bár egyes oktatók ennek
► któber elején sincsenek tudatában. Mindenesetre lassan mindenkinek kiosztat-ik
'orátuma, s aki jól helyezkedik, az lecsap az első időpontokra ás máris neki
Lt, hogy összeollózza vagy esetleg kitalálja az istentudjahányadik elméletet,
elemzőst. A KISZ is megpróbálja beinditani a szervezeti életet - sajnos néha
Olyan meddőnek bizonyul, mint a referátumokra épülő szemináriumok nagy réS amikor a diákok kezdenek lassan beletörődni, hogy EGYETEMre kell járni ..
Lz tavaly óta nem sokat változott - akkor jön a SZÜRET. Október első felében,
természetesen hetekkel veti vissza az oktatást. Vagyis ez a hetekkel azt j©-.,'hogy szinte ugy érzi az ember, hogy két évkezdet van: az első szeotembér
;n 1 a másik szüret Után, s az első csupán technikai élőkészítése ennek az
;inak"° . . Da hát miért nem lehetne rögtön az első héten elmenniídolgozni? Vagy
is van néhány ulyan
Ll nagy szervezési 'feladatoA jelentene?_ Bár ezen
. évre visszatérő jelenség, ami elgondolkoztathatná az őszi munkák szervezőiIlőször is a létszámi Jó, ha az egyes évfolyamok kétharmada megjelenik. regge), és a jelenlévők agyrése napközben, vagy közvetlen a névsorolvasás után
igazolást nemlétező, vagy
;oppol. Akik el •sem' jönnek, azok beszerzik az orvo '
3zi frontokkal. kiujulá betegségeikről. Ez termese esen erkölcsileg eléggé el
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télhető, és a közösség teljes megvetése kellene, hogy sujtsa őket, 1ülönöha közben mé g; maszekolnak is, és ezt a hetet pénzkeresésre használják fel.
ik kint vannak, azokról. seri sugárzik az őszi munkák iránti őszinte és önn lelkesedés, és ez érthető is. Ez á' hét szinte teljesen kiesik, és még
meg sem fizetik - hiszen maszeknál naponta akár 2oo - 300 Ft-ot is meg leeresni. Hogy ott dolgozni is kell? Ha megérni, és megfelelő ösztönzőrenddolgoznának ki, vagyis meg lehetne keresni egy'hét alatt 800-l000 Ft-ot,
akadnának olyanok szép számmal, akik keményem dolgoznának, Az egész egyetem
természetesen nem lenne kapható. Dekát a jelenlegi szervezési viszonyo k .
t nem é ri meg, és nem' csoda, hogy az egyeteriisták nyujtják a legkisebb
sitményt - a kisiskolást még beállitja a tanitánéni azzal, hogy tessék dol, de ez később nem nevezhető hatásos ösztönzésnek,Vgyanakkor elég furcs és
mális az a tény, hogy az ország mezőgazdaságának j éré sze az ,idénymunka ikötelezové tett formájára rendezkedjék be
.•
Somogyvári Márt a
.4

kkben emlitett érkezési nehézségek meghiusitják azt a törekvést, hogy a
k és a tanárok az első szemináriumi órán megbeszéljék a félév anyagát,
gyezzük, hogy a munka szervezői legalább azt az ösztönzési formát negprótták volna, hogy -hasonlóan a mult évhez- a teljesitményt kisebb csoportokámolj ák el. - Szerk. /
.

V ANNAK TJIÉG DÖ C C ENÓK
gy mor golódást, a dékáni hivatallal szemben ellenséges hangulatot idézett
z év eleji tul gyórsan lezajlott kategória módosítási "akció" és a szociáegélyek ügyének ugyancsak villámgyors intézőse. Végre gyorsan intézéződr
z ügyek - mondhatnánk: Csakh ,) gy a dollognak bibije van.
katagóriamódositással az volt a baj, .hogy szept. 14-én /az első tanitási
céli 12 órára le kellet adni a kérelmeket. Ezt a határidőt fentről szabták
hivatalnak. Ez .nem is lenne , baj; ha kiértesitették volna a hallgatókat 'az
lces módositás határidejéről: /Érre kiválóan alkalmas lett volna a beirattkoinvitáló levél./ Ehelyett a hivatal előtti táblára írták ki kb. két héttel
ban, hogy mikor kell leadni a kérelmeket - mondván, hogy. legalább 15o hal lIk volt halasztott vizsgája vagy UV-ja.
rábbi probléma, hogy u y kellet módositási kérelmet beadni, hogy hallgatók
tudták, hogy hányadik kategóriába tartoznak. Persze ez . nem "lenne báj ,
idenki ismerné. a rávonatkozó rendelkezéseket, főleg, ha ez közvetlen érdeke'
ceseritőbb a szoc. segélyek ügyének "folyása"; Ebben az ügyben ugyani s .
sunk, pontosabban. a minket képviselő KISZ-vezető/vezetők a ludasak. A
Ll ugyanis az érdekvédelemmel regiizott KISZvezetőtől megkérte a csoport>k névsorát. Az I. ,zl. és V. évfolyamét megis kapta - fecniken; A
is IV.-ét nem: Igy utóbbiakat nem tudta értesiteni. A táblára ez esetben
volt irva 'a teendő. Sajnos nem várható el egyetlen csoportvezetőtl scm,
Linden nap lesse a dékáni előtti táblát.
:érdés ,? rsze önmagától adódik: Miért nincs a dékáninak névsora a 'csoport■ kről, és vajon mi várható a késtülő uj érdekvédelmi rendszertől, liha ilyen
t ő dolgokat nem tudunk'elintéznt:
aslomi vessünk' magunkra... /továbbiakban esetleg egy pillantást; követ, stb/

_.

Roboz Istváfi
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ÉLET HELYETT ÓRÁK - A BÖLCSÉSZKARON
/ avagy a kari csapdák/
)ndolom nem árulok el e g y nagy titkot, ha azt mondom; hogy a bölcsász«.
iallgatóinak nagy része félművelt. Még mielőtt .belebonyolódnék a szó mély;einek feltárásába, egyszerüen átsiklok fölötte, és al3nyegre térek:
c vannak okai. Az okok pedig azok a csapdák, amik készen és félkészen vára,zokat, akik nem tudnak /akarnak/ változtatni "áldozat i" - sorsukon.
csapdákat igy nevezném: "Bele a közepÉbe", "Verkli", "Kibiccsönd!" /HanElemér után - lopva/.
)le a köze oébe". A' gimnázium, a serég esetleg néhány munkahely után belemtünk az egyetem, szabadságba. Hamarosan rájöttünk arra, hogy ha akarunk
yünk, ha nem akarunk nem megyünk be, sokszor sem igy, sem .ugy nem értjük
L is van szó. Hiszen az előadó, vagy a 'szemináriumvezető feltételezte róhogy kivülről tudjuk Marx-Engels-Lenin összes müveit, a Bibliát, ismer- .
Lrisztotelészt, Hegelt, Lukács regényelméletét már a gimnáziumban kiaédu:kt jól beszélünk angolul és németül és kicsit akarunk franciául is. Nem
:lve arról,,hogy az egyetem összes alkalmazottjának összes nyomtatásban megat, opusát elolvastuk és meg is feszéltük már . egymás között. Nem egy órán
c át a nagy dilemmát, hogy: ha elolvastunk,valamit, akkor miért nem arról
:lünk, miért lettek témák általunk ismeretlen emberek, még ismeretlenebb ..
.ófia megalapozottságokból kiinduló elképzelése maga a mü helyett? _ Mi ez?:
észduma vagy tudományos összehasonlitás?
Sly nyomokat hagytak ezek az órák sokunkban. Elültette a kétely, a hiábava;, sokszor az utálat magvait. Nagy felelős-ég van elsőévben a tanárokon. Ó)sn, általános- és középiskolában bevett szokás az év eleji felmérés, az
Szintre hozás szándókával. Nálunk, ahol csak alsó ponthatár van, aztán jöaindenki: előnyös és hátrányos helyzetit, protekciós, szerencsés, okos és
;alrnas, miért nincs meg ez a' rendszer?
'Verkli". A szemináriumok egy verkligyáros mestermunkái lehetnének. Idézzük
ftil, hogy . néz ki egy gyakorlata Bevezetés: öt perc, referátum lo-90 perc,
vagy inkább vitázgtás vagy inkább egyetértő csönd: lo-5o perc, a tanár
magából, hogy maguk megint nom készültek: 5-20 perc, kinek-kinek izlése
,nt. A szemináriumi kinokat, kálváriákat, poklokat hosszasan részletezhetde minek. Mindenki ismeri.
t viszont megjegyezném: Nem lenne talán jobb, ha áz átlagosan 12/félévi
náriumból csak 7 -8 lenne a tanár által kötött, és az utolsó 4-5 a "félidődöntessék el, miről is szóljon. Hátha fölvetődne valami. Egyszer, emlékszem
elyik szemináriumvezető adott nekünk egy szabad órát, mondván:döntsük el,
szerétnénk,beszélgetni. Ugy meglepődtünk, hogy szólni se óirtunk. Tehát,
yosrüivel találkoznátok - példánkat látva - ne lepődjetek meg, harsogjátok
verklit.
"Kibiccsönd
Más verziók szerint kuss! A Kibic különös ismertető jegyei:
nem /vagy csak falból/ KISZ-tag, nem jár könyvtárba, nem delegálják,
n is képviselik, de ha egyszer elege van és szólni szeretne, akkor a Kibic_ .
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1. a középi sko .laban
!ényleg, miért félmüveltek a bölcsészhallgató$?.. sés miért kapaszkodnak a
az első hetekben, hogy "uramatyám, hova kerülte tn1", hogy "hogy an fogom én
venni?"...
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1. dolog nyitja"- teljesen meglepőt - nem az egyetemen van /élásva/, hanem a
iskolában; és nerc csak a dolog nyitja van ott, hanem szegény ágrólszakadt
Lskolai tanár is. mert, tanitana ő, szegíny, mindenféle Csudaságokat, °ha: pl.
a volna az ötvenes években az ajkkor tabunak számitó, fehér foltnak számit'ó
tat. őt még csak ideológiailag "képezték ki". Tanitana ő"szépeket, jókat, ha
ideje utánajárni, elolvasni 'etc.,. , de nincs; neki "csak" * TIT-vezetni, könyvnak lenni, KISZ-esnek lenni, uttörőnek lenni..., heti negyven órát megtartat ideje. Nulcsak az önképzésről, órára készülésről szokik igy le sikeresen,
talán még az olvasásról is. /Már bölcsész korában dem szokott az emberfia
reket" csak ugy Olvasgatni; minek is, mikor bőven adnak erre instrukciótf/'
ugyan már, mit vergődjön azzal a néhány oktondival / }'mindegy-milyen-diploma"
vagy Sazzal, az egy . /4 a jó t kettőt/ érdeklődővel, amikor az osztály
3 ner.i az ő "területén" müködik. Oker nem érdeklik a humán tudományok? DehogyEtt jut eszembe: amikor kezdő bölcsész koromban - a nagymanóm meglátta, hogy
3inálok /ti. olvastam/,. kijelentette:. "Kisfiam, ebből nem lehet megélni.!".
;vettem, 's bizonygattam..,, mert még nem tudtam, amit a sok humán alapérdek-,
orvos, mérnök etc.. tud,. hogy... tényleg- nem, vagy csak alig. "Öregem, le
5om a nyolc órámat, és..... otthon könyv + lemez... jut rá a fizuból..,"
)é a különbségek már az egyetemen elkezdődnek: szeretném én azt a bölcsészt
, amelyik felveszi a "versenyt" egy kicsit is miveltebb TTKéssal. Lbhet, hogy
id annyi adatot•, évszámot,.;, de az olvasottsága) Kétségbeejtőt Azt mondja
, hogy a olalraux .rja valahol... és a Vonnegut legujabb könyvében... ,szóval
Kant:., ' /meg hogy/ Wittgenstein ezt meg azt sokkal plasztikusabban fejti
Lnt mondjuk Heidegger.... Mert . a fránya TTK-s "ráér" olvasni, mert ő tud. angonert neki .van ideje...
3izony, .bizony, régen volt már: Babits, Németh László., Riedl Frigyes /és még
ze folytatni akár Szerb. Antallalr, mind-mind középiskolái tanárok voltak...
p is lenne, ha a tehetséges emberek nem negatív ösztönzők alapját választapályát /"ido ne + •mert felkepik az állam"/, vagy ha ezek 'a negatív ösztönzők
;alán nem léteznének..
.ztán itt va,n , a bölcsészkar: azért ~a m,~;gasröptü, jeles gondolkodókon kívül
> ill a katedrán, ill. lehet, hogy 6 is magasan kvalifikált, csak valahogy
'dekli a jövendő bölcsész műveltsége ,, tudás .i.., - ezért ujra elkezdi oktatni
;6nelmet, irodalmat stb-t középiskolás fokon. Es még hiányokat is pótol: a:
•tom két pártra szakad i "minő rendsz reső elme!" /3 ólnevelt ek/, é.s, .. "gyeéz benn van az Ablak Zsiráfbanf " jnekik kisöccsük van/.'Hát ez van!... és
,yan is, mikor egyetért a csoport: "hogy miért kell egy 1=1/ könyvből ollózJa, ez felolvasás-óra volt.`
»ersze nem lehet uniformizált az 'oktatás: a MALÉV is üzemeltet ILI-18-as és
-es gépet is, de, ii a duplafedelűeket már kivonták a forgalomból, és ,kinek
netalántán eszébe beerezetni őket! /Igaz, hogy rossza hasonlat, mert o tt;
m megy, az? leesik..:../
ztán: az egyetemen lehet csorogni Oe az átcsorgó, se az egyetem nem vezre az öt'évet; a vizsgákon a tanár is tudja, hogy ót-tízezer oldalt elolnem lehe t ... é.s tényleg, miért nem? - mért a hallgatónak negyven órája van,
u az órarendje, a - néha - ! özeptskolás módszerü szemináriumra készülve fela idejét, mert az egyetemmel nyit és csuk a. könyvtár /á kölósönzés mitikus!/
ha ez nem i v lenne /1d. egész az elejétől!]/, akkora diák jól megbecsült
> uspálya jövőjétől., a kevés oraszámu "tud63.tanár" alapos elokészitésétől stb ,
érelve tanulna, olvasna, nyelveket tudna, sőt, értelmiségivé válnae,... mi
SÖLC SÉSZ LENNE.
..a dologban a legszomorubb az, hogy sokan közülünk a társadalmi igénytelenLpanaszolásátrál fisak saját igénytelenségieket bástyázzák körül.
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Az utóbbi időben sok szó esett- a "-,-" eddigi számairól,
magáról a kiadványrő.l, hivatalos fórumok értékelték, magunkszervezte összejövetelen beszélgettünk róla. Talán a
ti érdeklődésetekre is számottarthatnak a következő oldalakon olvasható gondolatok, vélemények.

FELJEGYZÉS
7
MP JATE BTK Kari Vezetőségériek. 1981. okt. 1-4n tartott üléséről.
nden: e KISZ • propagandamunká jának kérdései, a"Gondolát-jel"
Anderle Adám
sos anyagról s a Gondolat-jel eddigi számairól szól& véleménye; a következőkszegezhető :
ondolat- el része a KISZ; propagandamunkájának, de csak égy része g a munka más
eivel később foglalkozunk. . A lap szérkesztését egy KISZ-árlapszervezet, a
lat-jel"-alapszervezet végzi . Mint az alapszervezet titkára és patronélc, ,, -elmondták: a szerkésztésmunkájában' részt vet t a kard. KISZ:titkár is, s a
ISZ-vezetőségnek van rálátása á'lapra. ugyanakkor gond, hogy ninos. egészsénkamegosztás a szerkesztőségben; a tényleges szerkesztést négy-öt ember végtöbbiek jobbára a technikai munkákban vesznek részt. A patronáló tanár felabban Al, hogy szerkesztőségi .üléseken orientáljons mit lát fontosnak, megiak stb. Gond az utánpótlás kérdése is, a szerkesztőség nagyobb részét a .moeV, évesek jelentik.
akérdés volt az is, mennyire a kari KISZ lapja a Gondolat-,jel; néhány vélezerint- a lap tulnőtt az induláskor vázolt elképzeléseken„ Egybehangzóak volvélemények a lap minőségét illetően: éppen azért van hatása alapnak, mert
nalas, mert alapkhdéseket vet föl az ifjusági Mozgalommal kapcsolatban, a
agság problémáit őszintén tárja fel, s ez erény. A. hozzászólók véleménye
t a szerkesztési mechanizmus a hallgatók "társadalmi nag'koruságának" hizoa, A lapnak a jelenlegi formában információs, visszajelző szerepe van, s
kkor magában hordja agytársadalmi önellenőrzés lehetőségét is, ezért szükséy. ilyen lap a karon,
ben utaltak arra, hogy az'utóbbi számokban bizbnyos tartalmai beszűkülés t
iető, ,továbbá, hogy emelni kell alap kari jellegét,
prle Adám írásos anyagát reálisnak, jónak tartva, néhányan felvetették a hi:g kérdését is: valóban tükrözi-e a lap a hatszáz hallgató véleményét? FonF elelősség kérdése i$.
tak olyan vélemények, amelyek szerint tisztázni kell, hogy mit akar közölni
csak hangulatot, közérzetet? Létkérdés a KISZ-munka megujulása, adjon ehhez
;get, érvényes programot a lap. Ne a bizalmatlanság vezérelje a szerkesztős vigyázni kell a megfogalmazásokra is.
.,hogy legyen impresszuma - a felelős szerkesztő s a kiadó feltüntetésével.
Sri vezetőség szerint a lap feladata a hallgatók aktivizálása. A KISZ-vezeteg kell hogy nézze, hogyan tud segiteni a lap a.félévi politikai felada.
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kán elmondta, hogy amikor a lapról van szó, egyuttal a kari KISZ-munka eis szem előtt kell . tartanunk' Bizonyos kérdésekben /oktató-hallgató minődemokratizálás stb:/ most már nem vitatkozni, hanem cselekedni kell! Közöéljaink, közös 'a felelősségünk is' de ehhez toiábbra is kölcsönös bizalomra
kség.
tronáló tanán szerint erősebben kell kifejeződnie a lapban a szerkesztőség
yének, azazt ha valamivel a megjelent interjukból nem ért egyet, azt jelezszerkesztőség. A szerkesztők nagyobb támogatást cárnak a kari KISZ-vezető-'
Kérik, hogy írjanak cikkeket a kari ,KISZ-edzetők továbbra is. A Gondolat-
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zlapszervezet titkára elmondta, hogy elhatárolja magát, s a szerkesztőséget
az időnként felbukkanó véleménytől, hogy a lap a. politikai pluralizmust
tné, ez félreértés lehet: 'A kari. KISZp-titkár- szerire is félreértésről van
xgyanis a , lapon beihli viták alapja inkább az: politikai vagy tömegszerves. KISZ. A lap szerkesztői továbbra is figyelni kivánnak a konkrét KISZra, /érdekvédelem, közművelődés stb./, s igyekeznek megszólaltatni, aktivi_
a hallgatók t°néma" rétegét is.
pártalapszervezet titkára összefoglalva a vitát,elndndta, hogy a 361 előké- ►
tt ülés hasznos volt, fontos volt, s a következőkben látja összefoglalni a .
vonatkozó értékelést: 1. Támogatjuk a lapot, s ezzel érdekeinknek megfelejárúnk:el. 2. A szerkesztés eddigi - hem direkt - politikai irányitását t'á ~
juk.--3. Tárogatjuk a lapot, mert magára vesz olyan funkciókat, amelyeket ;énél fogva - a Szegedi Egyetem nem tud betölteni. 4. De érdekünk az is,
megfelelő mederben" maradjanak az ujitó törekvések, s hogy az' együttmükökben ne al egyenek rések.
z a napirend előadója, Anda le Ádámi válaszolt: örömmel vett-e,' hogy a szer
őség elhatárolta ma-át a politikai plurálizmtstól.. Összefoglaló javáslatai
atkezők voltak: 1. Támo g atni kell a lap altködé sét ! 2. A kari KISZ használja
ltározoftabban á.. lapot a KISZ-munka megujitásáral 3. Ösztönözzön cselekvésre,
t 4. Meg kell oldani és szervezni a verj esZtését ! '
.
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,dONDO. LATIEL-FÓRUM!

alapszervezet _ október 8-án egy 'fórum keretében beszélgetésre ,nvitáladazokat, akik figyelemmel ki s érték a kiadvány eddig megjelent öt számát, arL képük, véleményük alakult ki, és a remélhetőleg elkészülő továbbiakhoz. peI n ötletük,elképzelésük. A fórum előkészitésekor-meghirdetésekor sajnos nem
;yt:tlenségről tettünk bizonyságot, mivel a plakátok egy héttel korábbra szól5s csak sebtében tudtánk változtatni azokon' Talán ezzel is magyarázható,
lz alsóbb évfolyamok hallgatói közül csak kevesen jöttek el' Viszont örömittuk, hogy'több jogász- és TTK-s hallgató, főiskolás, sőt végzett egyetemisoktatófigyelmét is felkeltette a; kiadvány] és szivesen eljöttek arról be- .
;tni', vitatkozni.
Iagának a két órán át tartó beszélgetésnek a menetét, hangulatát, fütötté)héz lenne visszaadni, igy ez a `rövid tudósitás csak azokról' a főbb gondolat7ő1 kíván beszámolni; amelyekről ott.a legtöbb szó esett. Beszélgettünk a lap
járót, a szerkesztésről, az irásokról, ; arról, hogy valóban a hallgatók-okta- '
>ndolatait jel z i-e a Gondolat-jel. Többen elmondták, hogy legyen jobban in;i* a'Gondolat-jel, sok rövid irás, tudósitás segítse ezt elő. Legyen minél
riport, vagy olyan irás, amely képet ad a hallgatók sajnos igen széles un„
.tegéről, adjunk több teret olyan cikkeknek, amelyekben a véleményalkotás
ős $szinte, mégha nem is feltétlenül átgondolt minden részletében. Mások a
íny eddigi megfelelő szinvonalát /'és persze az'adott kérdésben való fellépés
sságát/ féltették olyan cikkek "elszaporodásától", amelyekben a megállapi Lt nerc támasztják megalapozott, átgondolt érvek. Kicsit mondvacsinált vita
.rról, hogy irjanak elsősorban: a szerkesztők vagy minden e gyetemi "irástuiintha a szerkesztés /értsd: a '"--" alapszervezet/ nem abból élt volt. jóeddig is, hogy irásra biztat erre hajlandó embereket. Szó esett arról is,
,Gondolat-jel munkatársi köre széletvie annyira az alsóbb. évfolyamokon, hógy
továbbvihesse a kiadványt' Nagyobb hirv©rés kellene itt, és talán több ráés, "meggyőzés" a bátortalanság feloldására..
.
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'elmerültek,/bár nem a "--"-lel kapcsolatban/ áltolános1bb, magatartásbeli kéris, hogy mementóként többet ér, ha olykor az ember "fejjel megy a falnak" a
tisszunokra kényszerítő"kis lépések" folytatása helyett. Mások viszont ugy vé-•
ek, hogy a tapasztalatok szerint ezeket az akciókat csak 'igen rövid ideig őr; a közös emlékezet, azok eredményessége kétséges, ezenkiviil a politizálás lé."a legnagyobb nyereség' elve" nem engedheti meg ,"sem a legalitás, sem az ille.
s abszolutizálását".
,ok szó esett- a kiadvány tartalmáról és feladatairól is. A fórumon az a vélemény
t ki, hogy tovább kell folytatni /elsősorban riportokkal/ olyan emberek megtatását, akiknek olykor nagyon is határozott véleménye Csak a szük baráti kör
ismert. Esettanulmányok, tényfeltáró cikkek, riportok szólhatnának arról, hogy
ki tömeges méretekben az, hogy a különböző fórumokat eleve eredménytelérnek
elezik, ebből mennyi a tényleges meggyőződés és mennyi az előitélet. Arról,
letmódbeli, pszichikai okok és a társadalmi konvenciók miért és íiennyiben zár/ főleg/ a lányok előtt egy szabadabb, tevékenyebb egyetemista lét utjait.
körvonalazható nemzettudatunk, beszélhetünk-e magunkról szÓ,Lván egyetemista
ság-tudatról...
:ég sok téma szóba került ezen a csütörtöki estén az információközléstől a nyilt
membesitésig, az életminőségtől a' politikai tudatosságig; Szeretnénk monden
Lk után hasonló fórumot rendezni amira e zuton hivunk el minden érdeklődőt:
'

Hévizi Ottó
+++

NÉHÁNY GONDOLAT A GONDOLAT-JELRŐL
kor a tavasz folyamán kiváncsisággal vettem a kezémbe a "bölcsészkari KISZzet időszakos kiadványát". A kíváncsiságom mellé Öröm is társult. Örömömet az
, hogy végre egy, a szó nemes értelmében vett diáklapot olvastam, és a,későbn is olvashattam. Nemcsak egy diákoknak irt uJságrdl van szó, amelyet "felnőtirnak, hanem érződik a friss nyelv, szellem és a fiatalos lendült is.
ap minden egyes számát "vegyes" hirek, értékelések előzték meg. KI-ki saját
kozása, réteghelyzete, munkamegosztásban játszott szerepe, szelleme és vérmére•alapján itélte meg. Igen sokan "több irányból" féireértelmezták. Egy-egy kitt gondolat alapján minősitették a lapot ős alkotóit.
liszinü;,hogy irritáló volt és marad az ujság stilusa, tartalma a tóvábbiakban
okatlan ez az uj hang, a sok egyforma ujság között. ;Az interjuk, riportok,
szin'essé. pergővé és olvasmányossá t e zik alapot. Teljesen ujszerü a többélemén Y ~ álláspont
megjelentetése
P
~ ami valószinüle-g egy-egy
U~
gY gY diákréteg~ hol yhangját beállitódását tükrözi.'
itv a lap szerkesztőinek az a törekvése, hogy minden diáknak írjon, feltárja
nevezett/ passziv tömeg rétegődését, érdekeit és véleményét. Továbbra is szüka'különféle nézetek, vélemények ütköztetése. Ezt a lapot á KISZ kongresszus előetei hozták létre. Ez meghatározta témaválasztását ós a cikket müfaját is. A
ven tükrözte a bölcsészek, egyuttal a szegedi egyetemisták, fősskolésok, s .talzás nélkül az egész magyar f e lsőoktatás KISZ-mozgalmának helyzetét, a diákok
lis nehézségeit, a nagyobb tájékoztatásra, együttgondolkodásra„pa r tnerszerépigazgatásra és demokráciám, való készségét és vágyát. Nagy érdeme, hogy minden tükrözte.
.x
y érdeme ugyanakkor a bölcsészkari párt-, KISZ- és állami vezetésnek, hogy ezetörekvéseket támogatta, felvvállalta és esetenként orientáltan anélkül, hogy a törekvéseket beintegrálta, vagy illegális sikra terelte volna. A bölcsészazetés helyesen "}rezelte” az uj törekvéseket és á szükségszértten keletkező
ctusokat. Tették ezt annak ellenére, hogy mindenfelől érték a "viharok". Ezért
ság törekvései nem torkoltak anarchiába.
,

.

'

`

.at --jel

1981/6-7.

a GONDOI4,2-•JEI, ről

25

■

mteletre méltó az ujság szerzőinek, szerkesztőinek is a botorsága, hogy kővet-men megőrizték a különféle hatások ellenére is-eredeti törekvéseiket, szánd
.án ez a lap a későbbiekben elősegiti az együttgondolkodást, együttpolitizálást.
iitja tisztelni az éllentétes véleményeket, kialakitja a diákokban és a vezetőkdemokráciára való készséget. Ugyanakkor partnere is lehet a kari KISZ, párt
Lapi vezetésnek a különböző döntések előkészitésénél, hatásainak fe"ltárásá1 hallgatói vélemények közvetitésével. Kontrollja lehet a KISZ-vezetésnek, n6-;i a közös felelősségvállalást is.
Lószinüleg szakaszhatárhoz érkezett a lap, Bőviteni kell a témaválasztást. Te,rségi területüket szélesiteni szükséges. Több embert kell bevonni az ujságiráslap szerkesztői mindezt világosan látják;- amit tükröz a Gondolat-jel szerkosznek kibővitett ülése is. Ez az ülés üditően hatott rám őszinteségével, gondo;azdagságával és ujat akarásával. Élményben volt részed... Csak igy továbbl
Nagy Balázs
+++

PÉNZEN VETT AKTIVITÁS?
/Egy nem pártatlan kivülálló felvetései/

.

3.térő panaszként hangzik el a Gondolat-jel tevékenységével kapcsolatban, hogy
ásztői-szerzői gárdája egy szük körre korlátozódik, az-utánpótlás jelentkozészinte minden jele nélkül, és bár cikkei jelentős mértékben megkavarták az
vizet", számos ujszera pozitivumot tartalmaznak, az általúk kiváltott
bárire is meghőtt -- érdeklődés közel, sincs arányban a szándékolttal és kivána1. Fenyeget a veszély, hogy végül is beltezi észet alakul ki, mégpedig,éppen
lyan lap szerkesztésében, amely társadalmuk ma talán legfóntosabb ügyével:, a
rácia kibontakoztatásával való foglalkozást vállalta fel; S prógrama tilzte ki,
az elitista-paternalista tendenciaék leküzddsével az egyetemisták minél nagyobb
ének véleményét tolmácsolja.
nézzük csak meg konkrétan: melyek voltak azok a témák, amelyékről irva a Gon-jel közönsége egészéhez szólt. A választ Az érdekvédelemmel kapcsolatos kérvoltak ezek. A hallgatók szociális, anyagi életkörülményeivel való foRlalkovélte tehát az ujság teljesiten azt a feladatát, hogy a bázisául szolgáló
ekkel kapcsolatot tartson. Ennek a problémának a középpontba állitása volt-jel '
a KISZ legutóbbi kongresszusára; s, szintén ezzel, kapcsolatosak az ifjuság
etót érintő, mostanában napvilágot látott rendelkezések is. S valóban: a halléletkörülményei javulóban. A szerkesztőség és az .olvasók azonban nem kerülözelebb egymáshoz. Pénzen vett passzivitás? Vagy csak ismét áz entelektüel ök ismert dileL-i áj a termelődött ujra? A l meg nem értett zseniké, akik hiába szék az általtitk hőn imádott' népüket annak akarata ellenére is megváltatni, parti'
itásuk, közömbösségük falát semmilyen'raszkolnyikovi tettel nem törhetik át?
a, gyanum, hogy a fenti izléstelen tirádák zsákutcája elkerülhetetlen, ha vál
lanul megfeledkezünk arról, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. Hiába emelik
ztöndijat, ha a hallgató elissza, elkártyázza, hiába több az albérleti segély,
lakó semmittevéssel csapja agyon otthon az időt, hiába javul a tankönytelláha a használók vagy a magolésból vagy a lógásból űznek sportot, s mindezt azért,
életűket perspektivátlapnak látják, nem találják meg benne a helyüket. S akinek
megbizható hátországa a magánéletben, nincsenek tartalmas emberi kapcsolatai,
Kies elfoglaltságéi, annak nem lesz motivációja arra, hogy politizáljon, a violgaival foglalkozzon. Hald' emlitsek égy 'egészen triviális, db alapvetően fonényt, amely eddi telja'sen figyelmen kívül lett.hagyva: á bölcsészkaron a hall~ obb része 1á
"ríj A nők - ~- az évezrede~ elnyomatábból eredő előitélet és
legnagyobb
legna.
rlat miatt -- a közéletben többnyire másodhegediisi szerepre kényszerülnek. Eenergiáikat már fiatal korban is tulnyomórászt a társkeresés, a mindenapi enkapcsolatok kötik le. S mennyire fokozottan lehet ez érvényes ott, ahol ez
.
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a GONDOLAT-JEL-ről

?U számaránybeli okok miatt van'sulyosan megnehezítve! Mennyi lelki törést,
rációt okozhat ez, s ráadásul mégjobban eltávolít a publikus aktivitástól!
is azt bizonygassuk, hogy "mindenkinek lenne itt okos és mélyenszántó vélecsak azért nem mondje el, mert fél", hogy aztán a-mikor a megkérdezett "utca -Ady-téri folyosó -- embere" mégsem tudja vagy akarja -- érdeklődés vagy kék hián -- megoldani az élet értelmét másodfoku egyenletekben, átessünk a ló
>ldalára, s világfájdalmasan felsóhajtsúnk, ezekez csak a diszkó érdekli!
az kétségtelen ugyan, hogy a demokrácia csak azok számára releváns, akiknek
Leményük, társainkat azonban ne csak olyasmivel traktáljuk, _ami távol esik a
itt, szürke hétköznapoktól, hanem kérdezzük olyan dolgokról is, amelyek közit befolyásolják életvitelüket. Ez azonban nem .lehet. féloldalas: ha á GondoL jó példával járt elöt akkor, amikor nem riadt vissza száraz jövedelmi ada;lésétől, akkor ne zárkózzon a l azelől sem, hogy interjukban, riportokban,
szo',iográfiákban, elemző tanulmányokban is foglalkozzon 'tanulótársad. embe)lémáival. Az életszinvonal dolga után vállalja fel az életminőséget is. A
c kijáró javak után a lelket megilletőknek is fordítson figyelmet. Mert nincs
:s a jelenségek komplex szemlélete elől: aki ma, Magyarországon'a köz ügyeit
javitani, az inem tártózkodhat a privátszféra anomáliáinak kuatásától sem.
fezt ne a kiválasztottak. gőgös leereszkedésével, gombostühegyretüző álobj , ek-3ával, hanem a miértetig elh.toló oknyomozással, emoátiával, emberi sorsok
;lmutatásával. Hiszen a jó tollu, politikailag tudatosabb, szélesebb látóSlesészeknek saját társaikat nem sajnálni vagy lenézni, vagy -- a démosz ural)ropagálásakor -- dicsőiteni 1 ell, hanem megérteni. Csák igy remélhető „hogy
iyitottak legyenek olyan dolgokra, amelyekbe aktivabb, politikusabb kollégá
?etnék bevonni őket.
Balogh Iván
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KONFERENCIA SZENTENDRÉN 1
Lr Urbanológiai Társaság Közmüvelődés=Településfejlesztés cirpel háromnapos
unciát rendezett Szentendrén. Az ifjusági alszekció tagjai olyan egyetemi,s;iskolások voltak, akik télen résztvettek a népnüvelési gyakorlaton. Az összes
és vita ismertetése képtelenség lenne, igy magpróbálom kiragadni a gazdag
rból a számomra legérdekesebb beszélgetéseket, és remélem, sikerül valamit
•
.dnom belőlük.
iső délután Huszár Tibor, az ELTE Szociológia tanszékének vezetője tartott
itót az értelmiségről, az értelmiség és az iskola., a környezet viszonyáról.
atók -•- saját tapasztalataikon tul -• az élőadó "nem középiskolás fokon..."
véből készültek. Merész, de sajnos igaznak tűnő megállapitással kezdte Hubor: ?'Korántsem elfogadott vélemyény, hogy az egyetemek értelmiségképző inek". A szelektiv iparfejlesztés és az erősen iparosodó mezőgazdaság kinevelt
gy nagyszámu értelmiségi réteget, csak kérdés, hogy a szó klasszikus értel
s "értelmiség"-ének mondhatók-e ezek a müszaki szakemberek. És az un, rkeabályozók" megjelenésével meg merhetjük-e kockáztatni, hogy a szakemberképzés
e szoritásával /mert egyszerre minden nem megy/ a sokoldaluo.n müvelt értel-,
kerüljön a képzés középpontjába? Ha igen... Ha nem... "Itt fordul /fordulhat/
rdés tragédiává" -- mindta Huszár Tibor.
rtelmisági funkcióra nevelés kérdésének vizsgálata sem hozott sok biztató et. A középfoku oktatási intézményeket né ve szomoru képet kapunk: a szakmun- zsákutca; a szakközép -- szerencséten "öszvér" /kevesebb a gimnáziumnál
lnulási, a szakmunkásképzőnél szakmaszerzési szempöntból/, a gimnázium -- csak
nek adatik meg; veszélye a behatárolódás. Ezék imán jön az egyetem, ahol:
-nek két problémája-van: egyik ha politizál, a másik, ha nem politizál". "Az
,
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ilotlen, hogy Magyarországon az egyetemi hallgatót hallgatónak hívják." "Nem
;y, hogy az intézményrendszer egésze szabaditja-e fel az energiákat, vagy an,lenére kell cselekednünk." - az idézetek Huszár Tibortól valók.
vita természetesen nem zárult - nem zárulhatott - le. Maradt sok továbbgondoérdemes kérdés. Az egyik már említett problémát /'a "kemény szabályozók" mee e:t, "begyürüzését " a magyar gazdasági életbe/ egy esti beszélgetésen megpró: értékelni egy kiváló szakember segitségével.
;Ica Tibor, az MTA Vállalkozás-kutató Intézetének igazgatója közel két órás ersal-meditációval kezdte a beszélgetést a szocialista vállalkozásról. Nézetei
:ts kifejtésére itt nincs lehetőség, csak néhány példán keresztül szeretném
A n ., hogy elgondolásait Faár a gyakorlat -is igazolta. A Kaposvári Allahi GazTejüzeme - amely "hagyományosan" deficites volt az utóbbi évt ől , mint bi zo-;zázalék ellenében maszek kézre adott vállalkozás, nyereséges. Ugyanez a hely
;y szentesi tsz-szel. A vállalkozó - szellemü ujitóra jó példa volt a "Nosztal•»
:áveház tufa jdonosnő j et nála, a kávéházban folytattuk a beszélgetést/.. Az igeíj
erü és jól jövedelmező kávéház nemrégen beinditotta az országban egyedülálló:.
;zinházát, amely - fittyet . hányva az országban egyre elmélyülő színház- válságillandóan telt ház mellett üzemel.
,iska Tibor előadása ás a hallottak után többen elvétették -a kérdést, hogy az
társadalomra ki lehet-e terjeszteni. a vállakozások rendszerét; A határozott
" előhozta a problémakör.politikai, szociális nehézségeit, ás erre - ugy gon-- megfelelő választ nem kaptunk.. A jól kidolgozott gazdasági változtatások
egendőek, még sok szempont átgondolására szükség van, mielőtt Liska Tibor és
;ársavi merész elképzeléseiket megpróbálnák társadalmi méretekben alkalmazni,
.telmiségi szerepre való . felkészülés és a vállalkozás, szocialista vállalko;yre fokozódó jelentőségéről volt szó
a délutáni és az esti /éjszakába nyuló/
két olyan- kérdésről, amelyet a leendő értelmiségieknek nem szabad kézlegyinelintézni,. A munkáját most kezdő, IT K //interdiszciplináris TUdományos Diák
Lzért jött.létre, hogy az ilyen ás ehhez hasonló kérdésekre kidolgozza a váa lehetséges alternatívákat. Bzuton is kérlek bennetettet., hogy ha be akar.pesoló .drii az ITDK munkájába, jelezzétek a. "m-" szerkesztőségének.
:

►

►

Mó.rocz Károly
.4++
TABOR A NÉPMÜVELÉSÉRT
ottként, szivesen látott vendégként és aktöv tagként vártak kedves barátaim,
F némüvelésszakos hallgatni az idén immár másodszor saját szervezésü népnüveáborukba, a kecskeméti BÁCSÉ?-vállalat munkásszállójára, A "másodszor" sz ó
lenti, hogy az idei tábor egy sorozat második tábora volt . Az első, rendezvény
egy tanyai kö müVélődési tábor volt, jövőre, a harmadik részként pedig egy
lep szerepel a közmüvelődési programban, A sorozat kitalálói , a tanszék két:
tanára, Kiss Tamás és Eszik Zoltán. Ok szolgáltatták az ötletet, a Bács Kis'
gyes népmüvelesi intézet. az anya
es elvi hozzájáru lást, a- főiskola népmüveakosai pedig a megvalósitást biz t.o
sitott ák. Ezért önszervezésű a tábor, vagyis
alma miatt, ami ugyanis hi.nds és nem is lehet meg .előre lefektetett normákban,
yokban, hiszen mindig az adott szituációhoz kell hogy'} igazodjon.. Az egész táLehetne igy .i s mondani tulajdonképpen egy nagy be sélgeté ssorozat. A betésben pedig legfeljebb a "Jánapot%hot lehetne megteryeihi, de azt, hogy ezukövetkezik, azt az dönti el, hogy kivel áll le beszél ütni az ember. Allaml.
igi igazgatóval 'Vagy magántermelővel, függet , ynitet irttltkárral vagy könyvzépmüvelővel, osztáIyvezetőve vagy gázszere lővel ' égjóléti biztossal vagy
;ányos tanyasi drilbétrel, aki m iádúlőben a t1á 1
Az élményhalmazzá vált be:
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téseket aztá a társóság rendre az éjszakába nyaló vitáin kbzösen próbálja
lc olgozni, kollekt .v tanulsággá változtatni: Szinte belső törtvényévé vált az
táboroknak, hogy a vendégüilátók eredményekről régélő, dicsekvő hangja a
talatszerzés után inkább magyarázkodóvá; védekezővé változott • ; hogy minden
dezett - mint ha egész életében erre várt volna -, olyan készségesen beszélt
firól, problémái bőségéről Ed hogy a tábor résztvevői az egyhetes munka idett lényeges szemléleti változásokon mentek keresztül, mely nagyban hozzásee őket a felszini jelenségek mögötti lényegi összefüggések felismeréséhez,
a valóságtudathoz. Talán erilitenem kellene még az egy egy tábor után közögirt levelet; amelyben a résztvevők mó dositási, jobbítási javaslataikat tár-, .
illetékesek élé, a kialakított emberi kapcsolatokat táboron belül és kívül,
tovább... Nem teszem,mert akkor sok jó.. dolgot kellene itt leirnom. S a sok
og egyhelyütt leirva, napjainkban talán már eleve megkérdőjelezi a dolgok
t. Mindezek helyett 'inkább. azt javaslón, hogy 'szervezzünk égy találkozót vagy
tet akár a hajósi kö zr2iüvelődési tábor résztvevőinek kezdeményezésével, ahol
rendezvény társaság a kicserélheti egymás élményanyagát és véleményét is a
rzett tapasztalatokról. Az eszmecsere és tapasztalat-átadás fontosságán tul
s és hasznos lenne egy közös kiállitás megszervezése is a két tábor gazdag
panyagából /a főiskolásoknak mozgófilmijük és képmagnó juk r is van/.
-
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I'io lnár Imre
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Az ideiglenesen, lebetonozott játszótéren Pirosta: és a Farkas, aki, éppen szola érkezett, az eljövendő paradicsom és á jelenlevő xoloíiVólgy dologi meznyiásairól gagyognak, mik5zben nagyanyó békésen szunyókál a karosszékeni
!fiz europid jellegü civilizáció öl, butit és nyomomba dönt, • tudod Piroska! A.
itt saját boldogságáért, esetieg . .egyetlen barátjáért ilkot ja az ,alkotással
lidegenedett és tárgyiasult művéti De • mondd, óh, Nagy Farkas, ho l terem, az
ut? Tudod, Piroska, hiteles ember nélkiil a nemzet -- meghal. A tulbacsülertehetetlenül tisztességes ; emberekről, akiknek a tixdátitk. határozza meg lé.tüzokró. l beszélék: Például a szobrászról. De nem, nemiaz Oroszlánról, hanem az
. Tudod Piroska, ezt az embert az: abszolut' vezérli. 'Az etikáé meg a müvészedehogy; nem a tudományé; neki niries ilyen, csak relativ, legfeljebb csak rebefejezett produktumot hoz létre, giccset t©retrt. Vegyük pl. a kertitörjén sapka van, a két keze is foglalt.
,
)e hiába gyötri magát a szegény Hiteles, h körül. vári véve hülyékkeli Node
„.11ottál a . szocializációról vagy micsoda , ileg a Itöi-nymzet determinációj áról,
égy Farkas? Tudod, P5.ro ska, akkor ám az ÉN mám M-ÉN. /Jo bb, ha nem det ermijuk magunkat ♦ / Jobb No legyél jó, Pir9ska.l Legalább eg y pillanatig legyél j á:
3 csak minden embar t Meg istent meg leolt barátodatb meg minden...
To de Piroska! Tessék engem széjjelitednit Hogy adja elő az magát, hogy én ihozzád gagyogni, te -pedig 1?iröska, mag csak nekem sem esel? Ti nem éltek
életet!!! Mi lesz a te nemzedékedből, Piroska?
r

sztás: Nagy Farkas: Czakó Gábor
Piroska
: a Mozgó Világ-estre.összegyült egyetemisták a Móra-kollé iunban
Nagyanyó : Mányoki Endre
'
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HIREK

MAX. bejárata mellett megjelent a

Lliu j ság l eguj abb száma Magyaro r-31,Gazdaság cimmel. A válogatás a
gazdaságban az utóbbi években végfolyamatokra koncentrálva igyekszik
;itani gazdaságúnk vitás kérdéseire.
a válogatásból: "Csendes forra/The Economist, 1980. szept. 20.
Sándor: A másodlagos elosztásról,
1979. 12'. Hankiss Elemér: Vála korrupcióra, Valóság, 1978. 6.
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Oktöber 1-én a Móra Kollégiumban kül döttgyülést tartottak hogy a különbö-

ző okok miatt kivált kollégiumi bizottsági tagtik helyére ujakat válasszanak.
KB-titkárnak Pi li r Annamáriát /II. évf
orosz ford.-tolmács/ választották meg.

Folyamatban van az uj Kollégiumi Müködési és,Szerveze'ti Szabályzat bevezetése. Az egye emi Kol egiumi Tanács már
megtárgyalta, a végső döntést az Egyetemi Tanács hozza majd meg, • s a rektor
1-től 15-ig rendezték meg Hajó jóváhagyásával lép életbe.
özmüvelődé si Tábort, A táborlakók
arom napon az -ban dolgoztak,
pedig a nevelőotthonban, a felvidéOktóber 22-én, délelőtt ,10 órakor a
)pesek körében, a falu vezetői közt i JATE-klubban
került , so-r a Történész Kör
3geztek csoportmunkát. 11 résztvevők
ezévi
"nyitó"ülésére.
Ráffay Ernő /a kör
?ozták,.hogy önálló kiadványként távezetője/-egészség
probléúáira és
tjságot" adnak ki az ősszél, és fő+
fokozott
szakmai
tevékenységére
utalva
;ztőnek Jankó Attilát /nyáron végzett
leköszönt
tisztségéről:
A
kör
tagsága
i/ választo'tték. meg. .A KözmUv. Tábor
elfogadta lemondását, de kérte őt, hogy
iberi megbeszélésén a JATE KISZ EB
tapasztalataival,
összeköttetéseivel e.16 kiadvány gondolatát a "Szegedi
zentul
is
segitse
0.5
,a közöd munkát.
illetékességére hivatkozva
•

, el- Az uj vezető Ka,rsai László lett, aki -- '
a szintén jelenlévő --+Csatári Dániel és '
Hegyi András tanár urak segitségével
összeállított tématervet is ismertette..
Ugy tünik, hogy az eddigi /sokszor külföldi magyar ;tudósokat is bemutató!/ -Tudományegyetem Közgazdaságtudojobbára -- 'nemzetiségi kérdéssel, a ha:arának Sz .kk11441.1 a 1981 tavaszán tárainkon kiviül 616 magyarsággal.. fog.gatóvai es, 4 tarvarral megkezdte mü ,- lalkozó előadások . helyett a hazai törIgazgatónak :. dr. Veres . József dé- nelém kérdései kerülnek előtérbejez 56-

i"•

:, s Jankó Attila'megbizásával sem
egyet. Az ok: eltérő politikai né-

wettest választották meg. A szakmai
leginditásaként okt. 28-án Kornai ,
;artott előadást a MAnyról. /A kolan a tagság követelménye: részvétel
.yen szakmai kurzusin,.egy idegén
avulása heti 4 órában' /

o s ellenforradalony... a Horthy-korezak,
őstörténetünk, stb. /Hangsulyozottan me-,

rült fel az az igény, hogy a Történész
Kör ezentul több visszaemlékezőt hívjon
meg vitaestjeire, m]arnint a kör által
kezdeményezett memoár-pályázat sorsát
kisétje nagyobb' figyelemmel
.

'

int az U2 Iául tusnak , a jogi kari
Lynak a 3 száma, amely a diákparla- A „--" e száma elolvasható a tanszéki
őkészitéseképpen állásfoglalásokat, könyvtárakban, a Központi Könyvtárban
.agokat közöl. /Érdekesség, hogy Ná- és a Móra Koll.-fan , ezenkívül a kari
.szló cikkében felveti egy hallgatói könyvárusnál, helyben..
1
etét is. /
,

,

.

Szerkesztettéi a „--"-alapszerv /titkár: Hévizi Ottó/
a:. a BTK dékánja
112.4 121
Soksz. eng.: Sényei Róbertné

