
A JOGI KARI FEB-RŐL

Oktatási program é s  t o v á b b k é p z é s
(Folytatás az 1. oldalról)

tatás a FEB-munka szerves 
részét alkotja. A huszadik szá
zadi történelmi és irodalmi 
anyag elemzése során minden 
egyes témához kapcsolódóan 
Sor kerül politikai kérdések 
megbeszélésére. A politikai ok
tatás eszközei az egyes poli
tikai tájékoztatók, előadások, 
amelyek feladata az, hogy 
napjaink eseményeit közel 
hozza elméleti vonatkozásban 
a középiskolásokhoz. • Figye
lemmel vagyunk a politikai 
oktatásnál a Világnézetünk 
alapjai c. tárgy tanmenetére. 
Igen gyakran kerül sor továb
bá politikai vetélkedő rende
zésére is, amelyeknek anyaga 
szorosan kapcsolódik a közép
iskola két utolsó osztályának 
történelem anyagához. Általá
nos jellegű tapasztalat az, 
hogy a középiskolások politi
kai ismeretei nem egyszer 
alacsony szinten mozognak, 
ami a felvétel esélyeit is 
nagymértékben rontja. A po
litikai oktatás említett formái 
hatékony eszközei a diákok 
politikai ismeretei bővítésé
nek.

★
A kulturális program a 

bentlakásos előkészítő mun
katervének része. Ennek oka 
az, hogy a táborok részt vevői 
vidéki középiskolások, akik a 
kulturális életben való rész
vételüket tekintve —, a fő
városi diákokkal összevetve — 
kétségtelenül hátrányos hely
zetben vannak. Az előkészítő 
tanfolyam feladata az, hogy a 
középiskolásokban váljon tu
datossá a művelődés jelentő

sége. Az elmúlt években tö
rekedtünk arra, hogy a kul
turális program lehetőség sze
rint egészítse ki a felvételi 
vizsgára elsajátítandó ' anya
got. Egy-egy színházi előadás 
megtekintése impulzust adhat 
a középiskolások érdeklődésé
nek kiszélesedéséhez. Az im
pulzus szó is utal azonban ar
ra, hogy a kulturális program 
során egyfajta teljesség el
éréséről nem lehet szó. Két- 
három hét alatt — tekintettel 
az amúgy is feszített szakmai 
programra —, egy átfogó kul
turális program realizálása 
teljesíthetetlen feladatot je
lentene. A kulturális munka 
lehetőségeit már eleve beha
tárolja az, hogy a bentlakásos 
tanfolyam rendszerint nem a 
fővárosban van. A kulturális 
programokon igen széles kör
ben érvényesül a szeminá
riumvezetők öntevékenysége.

A kulturális munkához több 
szálon keresztül is kapcsoló
dik a jogászi hivatás általá
nos jellegű ismertetése. Az in
formációszerzés lehetőségét 
valamennyi oktatási formá
ban biztosítani kívánjuk: 
Hangsúlyozzuk azonban azt, 
hogy részletekbe menő infor
mációk átadásáról általában 
nem lehet szó. A cél inkább 
csak az, hogy a középiskolá
sok általános képet formál
hassanak a jogászi pályáról, 
a jogászi tevékenység egyes 
konkrét formáiról.
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★
Az Állam- és Jogtudomá

nyi Karon működő FEB szer
vező bizottságok az egyetemi 
hallgatók „munkába állításá

nál” kettős gonddal küzde
nek: számolni kell egyrészt 
azzal, hogy ezeknek az egyéb
ként kiváló tanulmányi ered
ményt elért hallgatóknak nincs 
elegendő pedagógiai tapasz
talatuk; másrészt olyan tár
gyakat (történelem, irodalom) 
oktatnak, amelyek számukra 
az egyetemi stúdiumaik során 
nem szaktárgyak. Ezekből kö
vetkezik az, hogy a "jogász 
hallgatóknak alapvetően ön
tevékenyen kell az oktató
munkához szükséges készsé
geket elsajátítaniuk. A FEB 
szervező bizottság feladata pe
dig az, hogy szervezett for
mában adjon meg ehhez min
den segítséget. Mindenekelőtt 
a diáktanárok — akik egyete
mi hallgatók —, kiválogatásá
ra fordítunk nagy figyelmet. 
Az utóbbi években kivételt 

■ nem téve ragaszkodtunk ah
hoz, hogy a FEB. munkában 
részt vállalni szándékozó 
egyetemi hallgató legalább 
egy teljes tanéven át hospi- 
táljon valamelyik, nagy gya
korlattal rendelkező szeminá
riumvezetőnél. Á szeminá
riumvezető fontos feladata, a 
hospitáló szakmai előkészíté
se, akinek fejlődéséért sze
mély szerint is felelősséget 
vállal. A hospitáló, rendsze
rint még alacsonyabb évfo
lyamon tanuló hallgató ese
tenként, a szemináriumvezető 
ellenőrzése mellett önálló fog
lalkozást tart. Gyakran több 
szemináriumvezető is részt 
vesz ezeken a kísérleti szemi
náriumokon. Említést érdemel 
még az is, hogy szeminárium- 
vezető csak tanulmányai so
rán kiváló eredményt elért 
hallgató lehet.

A FEB szervező bizottság a 
diáktanárok — szeminárium- 
vezetők és hospitálók — alapo
sabb felkészítését több módon 
is segíti. A szorgalmi időszak
ban minden második héten 
meghívott egyetemi oktatók 
egy-egy, a felvételi előkészítő 
oktatási programjához több 
szállal kapcsolódó témából 
szemináriumi foglalkozást 
tartanak. Minden tanévben 
egy alkalommal módszertani 
tábort szervezünk, amelyen 
az utóbbi hónapokban felvető
dött általános és szakmai jel
legű kérdések megbeszélésére 
kerül sor. Az eddigi tapaszta
latok egyértelműen ezeknek, 
az igen intenzív munkaprog
ramot tartalmazó táboroknak 
nagyfokú hasznosságát bizo
nyítják. A módszertani tábor 
programján szerepel egy ún. 
mlntaelőadás tartása is, ame
lyet egy tapasztalt egyetemi 
oktató tart. S végül az alapos 
szakmai felkészítés eszköze az 
egyes foglalkozásokat időköz
ben közvetlenül megelőző 
szakmai megbeszélés, melynek 
lebonyolításáért a szervező 
bizottság elnöke, vagy vala
melyik tagja felelős. A való
ban alapos, több szempont 
vizsgálatára kiterjedő kivá
lasztás és az ezt kiegészítő 
rendszeres jellegű továbbkép
zési formák, valamint a fen
tebb elemzett, gondosan ki
dolgozott oktatási program, 
garanciái a magas színvonalon 
folyó felvételi előkészítő mun
kának.

Hamza Gábor
ELTE ÁJTK

FEB szervező bizottság elnöke

JELENTI
„A pápaság története” cím

mel, a Kossuth Könyvkiadó 
gondozásában megjelent Ger
gely Jenő docensnek, az 
ELTE BTK Tudományos Szo
cializmus Tanszéke oktatójá
nak könyve.

★
Nina Möller Andersen dán 

nyelvész, az elmúlt három hó
napban a BTK Germanisztikai 
és Romanisztikai Tanszékén 
dolgozott, mint vendégelőadó, 
s dán nyelvet ps nyelvésze
tet oktatott.

★
Manherz Károly tanszékve

zető egyetemi docens, az NDK 
Kulturális Centrumban nagy 
érdeklődéssel kísért előadást 
tartott „A magyarországi né
metek népi kultúrája, néptán
cai” címmel. Az előadást ar
chív fiimfelvételekkel is il
lusztrálták.

★
A Germanisztikai és Roma

nisztikai Tanszéken folyó dia
lektológiai és német néprajzi 
munkálatok eredményeként — 
Manherz Károly tanszékvezető 
egyetemi docens szerkesztésé
ben — a Tankönyvkiadónál 
megjelent „A magyarországi 
németek néprajzához" 4. és 
a „Magyarországi német mes
terségek” 1. kötete, mindkettő 
német nyelven.

★
A Budaörsi-úti Kollégium 

C-épületének előcsarnokában a 
Bólyai Fotókör — a Kör tag
jainak munkáiból —■, kiállítást 
rendezett A február 23-tól 
március 15-ig látható fotótár
laton 60 friss alkotást nézhet
nek meg az érdeklődők. A 
kiállítással a Fotókör munká
jának keresztmetszetét kíván
ja bemutatni, ugyanis a kiállí
tott munkák mindegyikét — a 
fotózás minden fázisában — 
kör-tag amatőr fotósok készí
tették.

•k
A BTK Skandinavisztikai 

Szöveggyűjtemény sorozata 4. 
köteteként megjelent N. Ba
logh Anikó: XX. századi nor
vég elbeszélések című kötete.

k
Süveges Má ta docens, az 

ELTE ÁJTK Mezőgazdasági 
Jogi Tanszékének oktatója, „A 
magyar mezőgazdasági jog” 
címmel előadást tartott 
Moszkvában. a Szovjetunió 
Tudományos A? adín-iája által 
1983. január 10—18. között 
szervezett nemzetközi agrár
jogi konferencián.

Diák
voltam

Pekingben
„A Magyar Népköztársaság 

és a Kínai Népköztársaság kö
zötti kulturális egyezmény 
alapján 1954 és 1961 között hét 
évet töltöttem Pekingben mint 
egyetemi hallgató. Két évet 
egy nyelvi előkészítő tanfolya
mon, ötöt a Pekingi Egyetem 
kínai nyelv- és Irodalom sza
kán.

Erre az időszakra estek a 
szocialista átalakítások, a 
„száz virág”-mozgalom, a 
„nagy ugrás”, a szocialista or
szágokkal való kapcsolatok 
megromlásának kezdete, hogy 
csak a legfontosabb eseménye
ket említsem. A szünidőket 
kihasználva bejártam az or
szág nagy részét.

. . .  Ne várjon az olvasó nagy 
titkokat, szenzációs leleplezé
seket. Hétköznapokról lesz szó, 
ha néha kissé szokatlan hét
köznapokról is. Ma már ez tör
ténelem, szerencsére Kínában 
is . . .  •

. . .  Amíg az egyetemre jár
tam, úgy éreztem, hogy a kö
rülöttünk zajló politikai élet 
csak akadályozza tanulmá
nyainkat. Most már tudom, 
talán nem is az volt a legfon
tosabb, amit az egyetemen ta
nultam, hanem az, ami akkor 
csak zavaró tényezőnek tűnt, 
amit közben láttam, hallot
tam . . .

. . .  Ez a könyv azoknak szól, 
akik ném jártak Kínában, még 
pontosabban: elsősorban a ná
lam fiatalabbaknak, akik élet
koruk következtében sem lát
hatták, élhették meg mind
ezt . . . ” — írja Polonyi Péter 
most megjelent könyvében. 
(Gondolat)

A viszony
lagosság 
kihívása

Érthető, élvezhető-e a mo
dem irodalom, művészet? 
Igazuk van-e azoknak, akik a 
válságjelenség láttán a művé
szet lehetetlenségéről, csődjé

ről beszélnek? Mik is azok a 
sokszor emlegetett válságje
lenségek, mi tekinthető á mű
vészet változó arcából átme
neti tünetnek s mi időtálló vív. 
Hiánynak?

Másfelől: viharos korunk s 
különösen az oly sók megráz
kódtatást hozó XX. század va
lósága ábrázolható-e hagyomá
nyos, bevett eszközökkel?

E két pólus: a művészi fik
ció s a lét valósága az. ame
lyet Széli Zsuzsa, egyetemünk 
tanára átívelni igyekezett ta
nulmánykötetében; az első rész 
írásaiban szélesebb körben, a 
művészet szükségszerűsége, a 
legújabb prózai törekvések, a 
történelmi tudat, az erkölcsi 
dialektikus felfogás, a halál
tudat, s a vitatott-vitatható fi
lozófus Nietzsche ürügyén; a 
második részben az osztrák 
Irodalom sajátosságait taglaló, 
az e századi és legújabb törek
véseket i smertető elemző írá
sokban. (Magvető)

„A magyar 
nyelvet 

írni kezdik"
Milyen irodalmi normák 

szabták meg a középkori Ma
gyarországon az írók tevékeny
ségét? Mit gondoltak műveik
ről és közönségükről az al
kotók? Mit várt a publikum 
az íróktól, előadóktól? Mi 
volt az a szabályrendszer, 
amely az alkotókat szó. vagy 
írsábeli közlendők megfogal
mazásában befolyásolta? Ezek
re a kérdésekre keres választ 
Tárnái Andor, egyetemünk 
professzora e könyvében, szin
tézissé formálva a kor egyes 
jelenségeit feltáró részletkuta
tásokat.

A latinul író. latinon iskolá
zott literátusok tevékenységé
nek elemzéseiből vezeti át az 
olvasót a magyar nyelvű al
kotások bemutatásához, új 
megvilágításba helyezve latin 
és anyanyelv, szó- és írásbeli
ség kapcsolatát, különösen 
nagy fontosságot tulajdonítva a 
művek megszületésében a tár
sadalmi igényeknek és az al
kotók mindennapi gyakorlatá
nak. Ily módon az irodalmi 
gondolkodás vizsgálata az 
egész közénkori szemlélet fres
kójává szélesedik. (Akadémiai 
Kiadó)

Kortársak
Lev

Tolsztojról
„Csodálatos a keze: nem szép, 

és a kitágult vénáktól bütykös, 
de mégis sajátosan kifejező, és 
alkotóerővel teljes. Ilyen keze 
lehetett Leonardo da Vinci
nek. Ilyen kézzel mindent le
het csinálni. Olykor, beszélge
tés közben, ujjait mozgatva, 
lassan ökölbe szorítja, majd 
hirtelen kinyitja kezét, és 
ugyanakkor egy kitűnő, találó 
szót mond. Istenhez hasonló ő 
— nem Zebaothhoz vagy egy 
olümposziho?, hanem ahhoz 
az orosz istenhez, aki „juhar
fa trónuson ül, aranyló hársfa 
alatt”, s noha nemigen fensé
ges, de talán minden más is
tennél ravaszabb”.

Makszim Gorkij emlékezésé
ből idézünk, amely rendkívül 
találóan, szemléletesen jelení
ti meg a Háború és béke, az 
Anna Karenina, a Feltámadás, 
csodálatos kisregények, novel
lák és színművek alkotóját. 
Érthető az az érdeklődés, sőt 
kíváncsiság, amellyel az olva
só a remekművek alkotója fe
lé fordul — szeretné megérte
ni sajátos egyéniségét, sorsát, 
ellesni műhelytitkait. Ebben 
segítheti ez a minden eddigi
nél teljesebb emlékezésgyűjte
mény, amelyet Lev Tolsztoj 
legközelebbi hozzátartozóinak 
(feleségének, gyermekeinek), 
közeli barátainak, titkárainak, 
írótársainak memoárjai közül 
állítottunk össze. Felsejlik a 
könyvből Tolsztoj örökké ví
vódó, ellentmondásos egyénisé
ge, alkotói szenvedése, képet 
kapunk hétköznapjairól, szo
kásairól, egy-egy irodalmi, mű
vészeti és politikai jelenségről 
kialakított véleményéről. Egy 
pillanatra mintha magunk is 
ott lennénk Jasznaja Poljaná- 
ban, hallgatnánk, sőt látnánk 
is a muzsik külsejű, szakállas 
öregembert, akinek gondalatai 
mit sem vesztettek erejükből. 
És mintha vele' lennénk azon 
az éjszakán, amikor mind
örökre elhagyta birtokát és 
családját, hogy az emberek kö
zé menjen; majd szomorúan 
állunk ott halálos ágyánál. . .

A lebilineselően izgalmas, 
szépirodalmi erejű emlékezé
seket ritka fényképek egészí
tik ki. (Gondolat)

DIÁKÉLETMÓD

A kollégiumokban sok jó klub, szakkollégium van. Van tehát 
lehetőség arra, hogy megbeszéljük, ami bennünket érdekel. A | 

ajtó nyitva van. . .

Á bölcsész nem lég 
(sokat) és művelődik

Bozontos haj, szakáll, bajusz, 
farmer, ócska dzseki, hóna 
alatt egy Valóság. (Végül is 
ezért mertem megszólítani.)

— Melyik a legnehezebb na
pom az egyetemen? — kérdez 
vissza, miközben elgondolko
zik. Nézd, ha rendesen bejár
nék, akkor a csütörtök lenne. 
Reggel nyolctól délután hatig 
vannak óráim. Még ebédidőm 
sincs. Egy szendvicset szok
tam bekapni délben, útba ejt
ve a büfét két óra között. Van 
mikor azt sem, mert a büfé 
mindig zsúfolt. Szerencsére az 
első óra előadás. Ide csak egy- 
szer-kétszer kell elmenni, mert 
elég liberális a tanár, és azért 
szerencsére, mert gyakran el
alszom. Megvan ugyanis az a 
rossz szokásom, hogy késő éj
szakáig olvasok. Természete
sen a kötelező olvasmányokat 
is, meg mindent. Ezt a Valósá
got, most a buszon akartam 
elolvasni, de mindig túl-nagy 
a tömeg. Két-három évvel ez
előtt még vígan olvastam a 
buszmegállóban, de azóta nem 
tudok. Elfáradtam, öregszem 
vagy mi. Azután 10-től van 
egy szeminárium, arra min
dig be kell menni, mert 
egy szigorú nő tartja. Ha nem 
megyek be, akkor igazolást kell 
vinni. Jól ismerem a körzeti 
orvost, de szégyellenék zsinór
ban kérni tőle igazolást, meg 
nem is adna. Szóval erre az 
órára, meg a következőre ál
talában mindig bemegyek. A

délutáni előadásra nem min» 
dig, és a nap végén a vérsze
gény nyelvórára sem mindig. 
Most persze megvan a véle
ményed rólam, hogy lógok. Vi
gasztalódj, nem mindig lógok. 
Az esetek többségében benn 
ülök az órákon. Mások nem ül
nek ennyit a munkahelyükön 
mint mi. Ha mégis lógok, ak
kor egy kis dumaparti, vagy 
mozi kedvéért teszem, vagy 
hazaugrom és alszom egyet, 
mert úgy .érzem nem bírom ki 
a nyugdíjas korig, amíg csök
ken az ember alvásszükséglete.

Persze, hogy járok színház
ba. Havonta többször is. Az 
öregem erre mindig ad pénzt. 
Dehogy a szüleimmel járok 
színházba. Miért is tenném? A 
haverjaimmal. Meg van szer
vezve, hogy ki mikor és honnan 
szerez színházjegyet. Egyál
talán mik ezek az ellenséges 
kérdések? Még idejében figyel
meztetlek, hogy az előítéletek 
veszélyes hálójába keveredtél, 
ha azt hiszed, hogy a bölcsész 
lóg, nem olvas, nem iár szín
házba, nem művelődik. Még 
mielőtt kérdeznéd, hangver
senyre'és múzeumba is szok
tam járni.
' Sportolni? Mikor? Nem, azt 
nem tudtam, hogy van egyete
mi sporttelep, természetjáró 
szakosztály, meg hogy síelni, 
vitorlázni, kerékpározni le
het. Na jó, most megfogtál. 
Boldog vagy?

— kara —

EGYETEMI
LAPOK___
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