
„Tablókép" a kiscsoportról 
A tanulócsoportokkal kapcsolat-

ban 1973-ban kiadott Kerettanterv 
meghatározta az ebben a formá-
ban oktatandó tantárgyak körét, 
átlagosan 15—20 főben állapította 
meg a kiscsoportokon belül a hall-
gatók számát. A kerettanterv ar-
ra is lehetőséget adott, hogy az 
intézmények — a személyi és tár-
gyi feltételek ismeretében — 
maguk döntsenek arról, mely tár-
gyaknál válasszak ezt az oktatási 
lomnál. A célkitűzés a megfelelő 
tanai"—diák viszony megteremté-
se, a viiakészség és a közösségi 
szellem javítása, fejlesztése révén 
az oktatás még hatékonyabbá té-
tele volt. 

Jelen írásunkban hallgatókkal, 
Oktatókkal folytatott beszélgeté-
sek alapján megpróbálunk képet 
adni a kiscsoportos oktatás mai 
helyzetéről, arról, hogyan vált be 
ez a forma. 

• 
Csaknem húszan ülnek a ki-

csiny tanteremben, s figyelmesen 
hallgatják társukat, amint referá-
tumát olvassa fel. Néhány perc 
elteltével befejeződik az „előadás . 
az oktató, anélkül hogy bármit 
hozzáfűzne a nallottakhoe, a cso-
portra mutat, s a véleménvüket 
kéri. Először cssak páran jelent-
keznek, s egyenként elmondják 
észrevételeiket a témával kapcso-
latban. Egy idő után azonban vé-
ge szakad a fegyelmezettségnek, 
egyre többen szólnak hozzá — 
már kézfelnyújtás nélkül. Mint-
egy kerekasztal-beszélgetéssé ala-
kul át a szeminárium, a lányok— 
iiúk mind jobban beleélik magu-
kat a vitába. Lassan a végéhez 
közeledik a foglalkozás, a tanár 
összegzi az érveket és ellenérve-
ket, majd elmondja a szerinte he-
lyes álláspontot. Ez láthatóan a 
vita folytatására ösztökélné a tár-
saságot. a rendelkezésre illó idő 
azonban lejárt. 

a 
A helyságbői kifele menet G. 

állít meg es elégedetten sóhajt 
fel: 

— Végre ez egy igazi jó óra 
volt! Becsületszavamra nagyon él-
veztem. 

— Miért, a legtöbbje néma ilyen? 
— Hát bizony, volt már néhány 

csapnivalóan rossz is. Tudod, jó 
dolog lenne ez a kiscsoport, csak 
szerintem nem eléggé hatékony. 
Ha egy-egy izgalmas témáról van 
szó, akkor igeii nagy az érdeklő-
dés, a mozgás — ahogyan az 
most fs történt: De nem ez az ál-
talános! Valóban jó referátumot 
például csak nagyon ritkán hall-
hat az ember. A többség pusztán 
kimásolja valamilyen szakkönyv-
ből vagy folyóiratból a témával 
kapcsolatos anyagot, s anélkül, 
hogy feldolgozná, valami ki« 
pluszt tenne hozzá , egyszerűen 
felolvassa. Ez az esetleges vitá-
nak is nagy kárára van. Néha 
meg az oktatóval is baj van: 
túlzottan merev, s nem engedi 
kibontakozni a véleménycserét. 
Szerintem egyik sem helyes meg-
oldás. Minden foglalkozásnak 
olyannak kéne lennie, mint a 
mostani volt. 

• 
Dr. Józsa Zolién alig pár hó-

napja szerzett diplomát a jogi 
karon, de mint leendő oktatót 
tovabbra is foglalkoztatja a kis-
csoportos oktatás: 

— Eddig mint hallgató gyűjt-
hettem . össze tapasztalataimat 
ezekről a foglalkozásokról. Ügy 
tűnik, a bennük rejlő lehetősé-
gek ellenére, a legnagyobb ré-
szük pusztán formális. Ennek 
okát pedig abban látom, hogy az 
oktatókban ugyan megvan a meg-
felelő hozzáállás, de hasonló 
szintű befogadó közegre lenne 
szükség a jó munkához Csak-
nem valamennyi csoportban meg-
figyelhető, hogy ven három-négy 
valóban jól felkészült, érdeklő-
dő, vitatkozó szellemű ember, • 
többiek viszont csak unatkoznak 
az órákon, rajzolgatnak, rejt-
vényt fejtenek, egyszóval alig 
várjak a foglalkozás végét. 

— Mint leendő tanár. ' hogyan 
látod énnek a képzési formának 
a jövőjét? 

— Az élőöb emiitettekkel van 
ns6zeiüggésben: úgy érzem, hi-
ányzik a diákok többségéből az 
elhivatottság, a kellő szakmai ér-
deklődés. Sokam például csak ak-
kor vesznek a kezükbe szakiro-
dalmat. ha referátumot kell ké-
szíteniük. Tehát szerintem min-
denképpen a hallgatói oldalt kell 
erősíteni: az oktatónak alapos 
felkészültségei. érdeklődésre 
valóban számot, tartó témák ösz-
szeválogatásával. a hallgatóknak 
pedig folyamatos tanulással 

Az eddig leírtakkal kapcsolat-
ban nem egy hallgatótól hall-
hattuk már védekezésként-, egyes 
tantárgyakból azért nem kiszül 
fel rendszeresen a foglalkozások-
ra, mert nem latja értelmét an-
nak, hogy olyan dolgokra paza-
rolja az idejét. amikre ja ké-
sőbbiekben úgysem lesz szüksé-
ge". Akadnak, akik az oktatók 
módszereit kifogásolják, „dedós-
nak" tartva azokat. Mások arra 
hivatkoznak, hogy a kiscsopor-
toknak inkább a jó közösség ki-
alakításában, a közvetlenebb kap-
csolatok megteremtésében; egy-
vnás jobb megismerésében vara 
döntő szerepük. Ez utóbbi felfo-
gást látszik igazolni a jogi kar 
egyik évfolyamán néhány esz-
tendővel ezelőtt kipróbált kez-
deményezés. A kísérlet lényege 
olyan módsze/ bevezetése volt, 
amelynek segítségével egy-egy 
kiscsoport tagjai egymást értéke-
lik féléves "munkájuk alapján: 
egytől ötig terjedő számjegyekkel 
mindenki osztályoz mindenkit, 
ügyelem be véve a csoporttag ta-
nulmányi, közösségi és társadal-
mi munkáját, általános emberi 
magatartását. Ennek megfelelően 
azután elkészítik a csoportban 
levők rangsorát. A kezdeménye-
zés sajnos csupán kísérlet ma-
radt — a kiscsoportoknak e célját 
tekintve nem ártana Ismét felele-
veníteni, esetleg továbbfejlesz-
tett változatban újra megpróbál-
kozni vele. 

• 
Oktatókat; is kértünk meg ar-

ra, mondják el tapasztalataikat, 
benyomásaikat a kiscsoportos 
foglalkozásokról. A Természettu-
dományi Kar dékánátusában 
rögtönzött kerekasztal-beszélge-
tésre invitál meg dr. Vincze Irén 
dékánhelyettes. Partnereink még 
dr. Kiss László és dr. Szirovieza 
Lajos. 

Elöljáróban mindannyian egyet-
erlenek abban, hogy a kiscsopor-
tos oktatási rendszer jó, mert es 
állandó, folyamatos tanulásra 
serkenti a hallgatókat, e ez a 
foglalkozásvezető tanár munkáját 
is nagymértékben segíti. Sajnos, 
azonban e karon részint a terem-
hiány. részint a tanár szakosoknál a 
tantervi előírások miatt nem vál-
hatott általánossá. A vegyészek-
nél viszont például igen nagy a 

tanszékveztö kiket jelöl ki a fog-
lalkozások vezetésére. Ebben 
ugyanis nemcsak a szakmai fel-
készültségnek, hanem az emberi 
tartásnak, a közösséghez való kö-
zeledni-tudásnak is jelentős sze-
repe van. , 

Q 
Végezetül a Juhász Gyula Ta-

nárképző Főiskolán és a JATE 
Allar..- és Jogtudományi Karán ; 

jártunk. A főiskolán dr. Nagu 
Antal főigazgató-helyettes mond-
ta el ésrevételelt, tapasztalatait: 
— Először a marxista—leninista 
tárgyaknál vezettük be a tanuló-
csoportos foglalkozásokat. Később 
tovább szélesítettük a kört. s a 
Neveléstudományi, majd a Peda-
gógiai Tanszék is bekapcsolódott 
ebbe a munkába. A szaktanszé-
keknél azonban nem kerülhetett 
sor a bevezetésére, elsősorban a 
személyi és tárgyi feltételek hiá-
nya miatt. A tanulócsoportok ki-
alakításával lehetőség nyílt az 
előadások és a szemináriumok 
arányának megváltoztatására is. 
Azelőtt ez az arány hetven—har-
minc százalék volt az előadások 
javára. Ma már sikerült ezt meg-
fordítanunk hatvan—negyven 
százalékos arányban. 

— Melyek az előnyei, illetve 
hátrányai ennek a képzési for-
mának? 

— Előnyei között említhetem, 
hogy ebben az oktatási formában 
a közvetlen kontaktus révén sok-
kal jobb a tanár és a diák közöt-
ti munkakapcsolat. Több idő jut 
a hallgatói véleménynyilvánítás-
ra, s egyúttal a felmerülő kérdé-
seit megvitatására is. Nagyban 
segíti az elmélet összekapcsolá-
sát a gyakorlattal, jobban felkel-
ti a hallgatók érdeklődését. Hát-
rányaként az mondható el, hogy 
bizonyos fokig háttérbe szorul az 
egyes témák közötti összefüggé-
sek feltárása. Főiskolánkon az a 
gyakorlat hogy ennek kiküszö-
bölésére félévenként két-három 
úgynevezett szintetizáló előadást 
is tartunk. 

Ax Állam- és Jogtudományi 
Karon nemrég készült el a kis-
csoportos oktatási forma legfon-
tosabb tapasztalatairól szóló je-
lentés. Dr. Papp Ignác dékánhe-
lyettes ennek ismeretében össze-
gezte a benyomásokat: 

Kiscsoportos foglalkozás 
» 

jelentősége, különösen a labora-
tóriumi foglalkozásokon. Mint dr. 
Szirovieza Lajos — aki öt éve 
dolgozik kiscsoportokkal • — 
mondja: 

— Nagy előnye ennek a for-
manak. hogy több a lehetőség az 
azonnali kontrollálásra, a de-
monstrációkra «aló kellő felké-
szülésre. A tanár-diák kapcso-
lat még jobbé tételében is r.agy 
segítségünkre van, ugyanis a ko-
rábbi oktatása formánál szinte 
semmilyen visszajelzést nem kap- ' 
tunlc a hallgatóktól, erre most 
minden lehetőség adott. Ami hét-
ránya lehet, hogy a diákok nem 
találkoznak egységesen a tan-
anyaggal. Gondot jelent még ná-
lunk a teremhiány mellett, hogy 
kevés a jegyzet. Ez pedig a hall-
gatók felkészülésében okoz prob-
lémákat. 

A elmondottalihoz dr. Kiss 
László még hozzáteszi: 

— Korábban kifogások merül-
tek fel az előadásokkal szemben, 
hogy túl sok. illetve az oktató 
csupán leadja az ányagol, utána 
mintha elvágták volna. Ma már 
az a gyakorlat, hogy a tanár nem 
mond el mindent Az érdekesebb 
témákat a tanulócsoportos foglal-
kozásokon részletesen megbeszé-
lik. Így az oktató is tehermente-
sítve van, s a kiscsoportos órák 
segítenek a hallgatók önállóvá, 
nevelésében. 

Beszélgetésünk során szóba ke-
rül az is, kulcskérdés, hogy a 

— A jelentés is megállapítja, 
ez a képzési forma a jógi karon 
jelenleg nemi a legjobb, nem vár-
ható el általános .szervezése. En-
nek elsősorban objektív okai van-
nak: az utóbbi években jelentő-
sen megnövekedett a hallgatói 
létszám. Együtt a három tagoza-
ton minden egyes oktatóra 32 
hallgató jut. Ez rendkívül nagy 
megterhelést jelent számukra. A 
másik ok a teremhiány. Koráb-
ban a nappali tagozaton 30—35 
fős csoportokkal dolgoztunk, a 
közelmúltban kapott helyiségek-
kel sikerült ugyan -5-re csökken-
teni egy-egy csoport létszámát, 
de még ez iá sok a kiscsoportos 
tormához. Az elmondottakat is 
figyelembe véve továbbra 16 alap-
vetőnek tartjuk a kiscsoportos 
formát, ahhoz azonban, hogy 
előbbre lépjünk, feltétlenül szük-
ség van t job'o 'személyi és tár-
gyi feltételek megteremtésére. 

* 

A teljesség igénye nélkül pró-
báltunk meg helyzetképet adnia 
kiscsoportos oictatási formáról. A 
vélekedésekből kiderült bármeny-
nyire is újat, többet hozott ez a 
képzés — hibáival, fogyatékossá-
gaival együtt — még nem vál-
totta be a hozzáfűzött reménye-
ket A céL a még hatékonyabb 
oktatás elérése érdekében a lei-
tételek javításán túl, oktatók és 
hallgatók még megfelelőbb hoz-
záállására is szükség van. 

SZALAT ZOLTÁN 

Őstörténetünk kutatásáról 
Háromnapos tudományos ülés-

szakot rendeztek Szegeden — 
március 7—S—9-én — a honfogla-
lás előtti magyarság történetével 
loglalkozó tudományágak képvise-
lői, hogy- megvitassák a magyar 
őstörténeti kutatások eredménye-
it és tennivalóig Az MTA szege-
di Biológiai Központjában össze-
gyűlt több mint száz magyar ős-
történeti kutatással foglalkozó 
szakembert a rendezők — a Sze-
gedi Akadémiai Bizottság őstör-
téneti munkuközössége és a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem ki-
lenc tanszéke — nevében dr. Szö-
kefalvi-Nagy Béla akadémikus, a 
SZAB elnöke köszöntötte. A ta-
nácskozás megnyitóján részt vett 
dr. Tamasi Mihály, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője és 
Szántó Tivadar, a Szeged városi 
pártbizottság osztályvezetője. 

Megnyitó előadást Róna-Tas 
András egyetemi tanár tartott. Rá-
világított arra, hogy a magyar 
nemzet őstörténete egyre jobban 
az érdeklődés középpontjába ke-
rül, fellendültek a vele kapcsola-
tos vizsgálódások. Ennek eredmé-
nyeit a különböző tudományok 
képviselői éppen ezen a három-
napos tudományos ülésszakon vi-
tatták meg. A témakör elméleti 

kérdései tisztázásának és mód-
szertani fölmérésének, tapaszta-
latcseréjének szándékával vettek 
részt a konferencián a magyar 
őstörténettel foglalkozó történé-
szek, régészek, nyelvészek, nép-
rajzosok, antropológusok, érem-
történészek, szövegfüológusok, 
történelmi térképtannal, zenetör-
ténettel és más segédtudományok-
kal foglalkozók. Az első napon 
az elmélet és a módszertan téma-
köréből tíz előadás hangzott el. 
Március 8-án és 9-én pedig több 
előadásban számolták be eredmé-
nyeikről és a feladatokról az V.— 
X. századi magyar történelem ku-
tatói. Az előadásokat élénk érdek-
lődés kísérte és vita követte. A ma-
gyar őstörténettel foglalkozó kuta-
tók tanácskozásának kiemelkedő 
eseménye volt dr Köpeczi Béla 
akadémikusnak, az MTA főtitkár-
helyettesének előadása a proble-
matika történetfilozófiai hátteré-
ről és tudománypolitikai aktualitá-
sáról. Az MTA főtitkárhelyettese 
egyébként elismeréssel szólt a 
Szegeden folyó kutatásokról és 
bejelentette azt is, hogy az aka-
démia kiemelt támogatásban ré-
szesíti ezt a komplex kutatási 
témát 

Tudományos tanácskozások 
Több tudományos ülésre került 

sor márciusban a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem és a Szegedi 
Akadémiai Bizottság rendezésé-
ben. 

Március 6-án, a SZAB-székház 
üléstermében dr. Szabó György, 
dr. Kovács Ádám, dr. Kelemen 
János, dr. Nemessányi Zoltán és 
dr. Szabó Márta tartottak elő-
adást. 

Március 13-án újabb tudomá-
nyos ülést rendeztek, ennek prog-
ramjában a Szolnok megyei He-
tényi Géza Kórház-Rendelőinté-
zet orvosainak esetbemutatói és 
előadásai szerepeltek. 

A március 20-i ülésen dr. Job-

ba György, dr. Kupecz Ilona és 
dr. Mojzes László előadásai hang-
zottak eL 

• • • 

A SZOTE Gyógyszerészeti Vegy-
tani Intézetének 15 éves tudomá-
nyos működése alkalmából ren-
deztek tudományos ülést a 
Gyógyszerésztudományi Karon 
március 21-én. Dr. Vinkler Ele-
mér, tanszékvezető egyetemi ta-
nár bevezetője után dr. Szabó 
János, dr. Lázár János és dr. 
Stájer Géza tartott előadást, 
majd dr. fíetri Gábor az egyetem 
rektora méltatta az intézet mun-
ká j á t 

Alakuló ülés 
Március 12-én délután tartotta 

U"&lákuló ülését a Magyar Pszi-
chológiai Társaság dél-magyaror-
szági szekciója. A Bács-Kiskun, 
Békés és Csongrád megyéből ösz-
szegyűlt szakembereket dr. Sző-
kefalvi-Nagy Béla akadémikus, a 
Szegedi Akadémiai Bizottság el-
nöke köszöntötte, majd dr. Kar-
dos Lajos, a pszichológiai tudo-
mányok doktora, a Magyar Pszi-

chológiai Társaság tiszteletbeli el« 
nöke tartott előadást 

Ezt követően a szekció két tára-
elnöke — dr. Geréb György, a 
pszichológiai tudományok dokto-
ra, tanszékvezető főiskolai tanár 
és dr. Duró Lajos, a pszichológiai 
tudományok kandidátusa, tan-
székvezető egyetemi docens — is-
mertették a területi szervezet fel-
adatait és ez évi munkatervét 

A C T A H I S T O R I C A 
Az ACTA HISTORICA LXIV. 

kötete két értekezést tartalmaz. 
A Pénz és ember, a pénz a XVII. 
századi történeti apropóján című 
tanulmány szerzője José-Centil 
da Silva professzor, aki évekkel 
ezelőtt vendége volt egyetemünk-
nek és már korábban is publi-
kált a történeti tanszék actájá-
ban. Jelen tanulmányában a 
pénz szerepét vizsgálja a XVII. 
századi gazdasági rendszerben 
Sszak-Itáliában. E korban kizáró-
lag fémpénzek vannak forgalom-
ban. A szerző kétféle pénzt kü-
lönböztet meg: az arany és ezüst 
pénzek, melyelmek van belsőéi-
tékük és a „munkapénzek'', me-
lyeknek nincs. Ez utóbbiak szol-
gálnak a munkabérek fizetésére 
kisebb vásárlások .lebonyolításá-
ra. Az arany és ezüst pénzek a 
kincsképzés és a nagykereske-
delemi eszközei. A kétféle pénz 
közötti árfolyamkülönbség növeli 
a spekulációt, a pénzkereskedel-' 
met és így nagy haszonnak lesz 
forrása. Ha a pénz értéke eredeti 
értékének 50 százaléka alá esik. 

akkor már funkcióját többé nem 
képes ellátni. A XVIII. századtól 
a kialakuló új fizetési rendsze-
rek központja már nem Itália, 
hanem London és Amszterdam. 

Varga Ilona: As államháztar-
tás új vonásai a XVII. századi 
Oroszországban című tanulmá-
nyában azt vizsgálja, hogy a 
XVII. századi Oroszországban az 
államszervezetben jelentkező a 
régi kereteket szétfeszítő tenden 
ciák milyen, forrásokra támasz 
kodtak, az államháztartás milyer 
forrásokból fedezte az átalakító-
hoz szükséges eszközöket. Az adó 
és vámrendszert a kereskedel 
met és a monopóliumok helyze 
tét vizsgálva a szervező arra • 
következtetésre j u t hogy a szí 
zad eleji politikai-gazdasági vál-
ságot az orosz államnak külön-
féle reformokkal sikerült áthi-
dalnia. A fejlődés anyagi alapjá-
nak biztosításához a polgárság 
eszköz volt. Erős polgári réteg 
nem alakult ki, a hatalom csupán 
eszközként használta fel. 
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