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Impulzus I.évf. 5.szám

üdvözöljük a VI. Ifjúsági Jogásznapok valamennyi
résztvevőjét, kívánjuk, hogy vendégeink érezzék jól
magukat városunkban I

T A R T A L O M
2. old.

A Jogásznapok programja

3. old.

A diákkori dolgozatok témái

5. old.

Határok

7. old.
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témáról
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9. old.
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Matuz
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13.old.
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Czifra János

15.old.

Pályakezdők

18.old.

A kérdőívek válaszaira
válaszolva.

19. old.

Iiirek

Szerkesztő

Felelős

bizottság:

szerkesztő
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Éva
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Várnay

Ernő

Dr.Bodnár

László
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- 2AZ IFJÚSÁGI JOGÁSZNAPOK PROGRAMJA
Április 2 . osütJrtik:
11,00

- Megnyitó

11,30

- Büntetőjogi perbeszódverseny
/karonként 3-3 fő részvételével,
verseny/

15»30

egyéni

- Polgári jogi jogesetmegoldó verseny
/ kötelmi jogi feladatok; U-U fő
karonként/

19» 3 -> - Szellemi vetélkedő
/ 5-5 fős csapatok
történelem - alkotmány- ós jogtörténeti
profil, irodalom, kül- ós belpolitika,
művészet, jogtudomány- jogirodalom./
Április 2 6 .

Péntek:

ip,00

- Államigazgatási verseny
/iratszerkesztés, totó az általános részből./

1^,00

- Sportműsorok
/ asztalitenisz, férfi és női labdarúgás,
női kosárlabda/

2 0,00

- Buli a JATE Klubban
/előtte: Székely est/

Április 27.Szombat:
9,00

12, JO

- Diákköri programok.
/Szegedi kezdeményezésre a Pénzügyi jogi
diákkör; budapesti kezdeményezésre az
államjogi diáitkör tart ülést. Az állam
és jogelméleti diákku
ülése./
- Eredményhirdetés, dijlciosztás, ünnepélyes
zárás.

Minden rendezvényre a Kar épületében /Lenin krt 5k/
kerül sor, a sportrendezvények az Adyi téren lesznek.
Sok sikert, jó szórakozást kiván valamennyi résztvevőnek az Impulzus I

- 3AZ IFJÚSÁGII JOGÁSZNAPOK SORÁN BEMUTATÁSRA KIÜRÜLŐ TUDOMÁNYOS
DIÁKKORI DOLGOZATOK TÉMÁI
Állani- és Jogtudományi Tudományos Diákkor t
Góozi József /III. évf. / - Györgyi Lajos /III.évf./:
Normák ós tények egy szociográfiai vizsgálat tükrében.
Dolgozatunkban a jogelmélet sikján igyekszünk bemutatni
az ásotthaluii valóság ós a normák, elvárások közti ellentmondásokat, elemezni ezek kiváltó okait ós a magatartásszabályolc érvényesülését. Vizsgáljuk a társadalmi valóság nem
kellő ismerete mellett
alkotott — a külterületi építkezést ex lege ujeütiltó — jogszabályokat, ós a gazdasági
szükségletekhez alkalmazkodott, intenziven tei'tnelő tanyai
gazdaságok sorsát.
Bemutatjuk, hogyan vált a szakszövetkezet - a szándékolt oóltól eltérően - a kisüzemi gazdálkodás konzerválójává,
ós arra keressük a választ, miért nem érdeke, a tagság jó
részónek a szakszövetkezet fejlesztése.
Iíadocsa Géza /III. évf./: A osalád funkciói ós a jogalkotás
A dolgozat három részből áll. Az első elemzi a szocialista gazdasági ós társadalmi viszonyok hatását Magyarországon a osalád tényleges viszonyainak fejlődósében.
A második részben a családi viszonyok jogi szabályozásának
bemutatása történik.
A harmadik fejezet tartalmazza a legaktuálisabb ós talán
legérdekesebb mondanivalót az uj osaládjogi törvénytervezethez.
Révész Béla /III.évf./s A szuverenitás fogalmi körének
államelmélet! vonatkozású problémái.
A dolgozat azt tűzte ki feladatának, hogy feltárja a
szuverenitás kapcsolatát azokkal a viszonyokkal, amelyek
létrehozták, alakítják, meghatározzák lényegét, formáját,
szerkezetót, funkcióját;mivel a " valódi probléma sohasem
történeti, a kérdés a szuverenitás természete" /Ward/, igy
elsősorban logikai szempontból vizsgálva az államhatalom
felsőbbsógi jellegét a társadalom hatalmi struktúrájában.
A dolgozat "előtanulmánynak" készült, a téma további kidolgozása az egyes részek mélyebb feltárását kívánja.
ÁLlain.lOf;! Tudományos Diákkör:
Czifra J^nos /III. évf./: A mai magyar oimor kialakulása
és fejlődése.
Napjaink állami címerének hosszú, változásokban ós
eseményekben gazdag ^történeti fejlődésót mutatja be a doljozat.
Állami oimerünk az Árpádok korában kezdett kialakulni, ós
történelmünk számos jelentős fordulatában igen komoly jelentős éggel bir a ciuierkóp, a cimerhasználat.
A felhasznált irodalom szinte az egész idetartozó heraldikai /oimertani/ anyagot Átfogja. Több vitatott, illetve

•itatható lcérdéat érint./pl. az úgynevezett «agyar királyi
oimer oroszlánjainak, kettős keresztjeinek eredete; a
oimer, mint az uralkodó társadalmi viszonyok kifejezője./
Pénzügyi Jogi Tudományos Diákkör:
Kőrös László /lll.évf./ - Várnay Ernő /Ill.óvf./j
A magyar és a tőkés vállalatok termelési kooperációJa.
Gazdasági fejlődésünk egyik uj formájának gazdasági
ós jogi vonatkozásait igyekszik bemutatni a dolgozat.
Nyugat-Európa és az európai szocialista országok között
érdekkapcsolatoktól az egyes vállalatok sajátos érdekéig.
A jogi /különösen pénzügyi jogi/ kérdésekkel együtt rendkívül
nagy területet próbál átfogni. Ez, mint minden ilyen kísérlet nem kis kookázatot jelent.
A közös diákköri ülésekre az érdeklődőket szeretettel
várjuk.
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HATÁROK
Az elmúlt évek nemzetközi-politikai mozgására jellemző
enyhülési folyamat fokozottan ráirányította a figyelmet az
osztályharc olyan területére, amely eddig 18 meghatározó jelentőségű volt a világrendszerek egymáshoz való viszonyában, de
ez a szerepe még tovább növekedetti az elvi-ideológiai-világnézeti szembenállásra. Az ideológiai harc élessége is a konkrét történelmi feltételektől függ, és egyaránt megábafoglalja
az adott osztály eszméinek terjesztését és az ezekkel szembeni
nézetek elleni harcot.
Ezért' tulajdonítanak nyugaton olyan nagy jelentőséget napjainkban Szolzsen.yicinnek, akinek személyében a "demokráciáért",
"szabadságért", az "orosz népért" vivott harc vezető alakját
látják. A most 56 éves iró a háborúig tanitó volt, akkor önként
jelentkezett arcvonalszolgálatra. 1947-ben koholt vádak alapján
letartóztatták és 8 évet töltött börtönökben és táborokban.
Ottani élményeiről szól az "Iván Gyen.yiezovics egy napja" o. kisregénye /1962/, majd későbbi elbeszéléseiben is elesen fordult
szembe a szovjet társadalom fejlődését gátló tényezőkkel. A legújabban nyugaton megjelent és nagy port kavart "Gulag szigetcsoport" c. könyve érteti meg, hogy Szolzsen.yicln személyi kultuszról szóló birálata összefonódott a szooialista társadalom elleni
fellépéssel. Ez azonban egyáltalán nem j^ipiíiazt, hogy a szocializmusban ténylegesen létező hibák feltaraaa,azonos lenne a társadalmi rend támadásával.
általában
A társadalmi jelenségek értékelése során is elsődlegesen
meghatározó tényező az osztályhelyzet és szemlélet, a kettő egységben van, tendenciaszerűen áthatják egymást, de mint minden
objektumben, ez az egység is viszonylagos - az osztályszemlélet
nem mechanikus tükröződése az osztélyhel.yzetnek. Ez az oka az
adott osztályon belüli viszonylagos ideológiai különbségeknek.
Szolzsen.yinin esetében világos, hogy nézetei tuljutottak
az egészséges kritika eszközének használatén, a bírálat támadássá torzult. Az a következetes marxista-leninista platform,amely
az SZKP XX. kongresszusán az egyedüli helyes álláspontból értékelte Sztálin személyi kultuszát és ennek következményeit, feladatul tűzte a politikai gyakorlat és az elméleti munkák kritikai felülvizsgálását: "Aki fél a hibák és fogyatékosságok beismerésétől,az nem forradalmár. Semmi okunk hiányosságaink elkendőzésére, hiszen fő irányvonalunk helyes". De ez senki számára
nem szolgálhat ürügyként a szocializmus épitése eredményeinek
megtagadasára.
Érdekes a problémával kapcsolatban Lukács György "Szolzsenyicin"-esa^éjét megismerni, amelyben az egyese kijelentések mellett általános érvényű gondolatokat, találunk.- vitatható
Lukács szerint "a szocialista realizmus középponti problémája jelenleg a Sztálinkorszak^kritikai feldolgozása. Természetesen a szocialista ideológia egészének a főfeladata éz". A dolog
jelentőségét abban látja, hogy "a szocializmus mai világában még kevés olyan ember vesz aktivan részt, aki a sztálini korszakot
valamiképpen nem élte át, akinek jelenlegi szellemi, erkölcsi és
politikai fiziognómiáját nem a korszak élményéi formálták volna...
Márpedig lelkileg ténylegesen senki sem passziv az ilye.n eseményekkel szemben. Az ember mindig alternatívák elé kerül, amelyek
következményei a helytállástól az okos vagy buta, helyes vagy

-6; helytelen kompromisszumokon keresztül az összeomlásig, a kapitulációig vezethet. De sohasem osupán egyedi eseményekről és
reagálásokról van szó, hanem mindig ezek láncolatáról, és a korábbi reagálás mindig a későbbi nem-jelentéktelen mozzanata.
A mult feltárása nélkül nem térható fel a jelen." A végkövetkeztetés* "Ma még senki sem tudhatja, hogy álként végződik majd
valójában a jelen megfejtésének irányéba történő előrenyomulás,
amelynek a Sztálin-korszakot, osaknem valamennyi m& oselekvő
8zenély emberi-erkölcsi előtörténetét ét kell világítani. Döntő
itt a társadalmi lét folyamata lesz, a szocialista tudatnak a
szocialista országokban és főként a Szovjetunióban végbemenő
megujulás'a és ujboli megerősödése, aminél azonban minden marxistának figyelembe kell venni az ideológia, különösképpen az irodalom és a művészet szükségképpen egyenlőtlen fejlődését."
A kérdés egésze arra hivja fel a figyelmet, hogy mekkora
jelentősége van a marxista álláspontu elvek, vélemények alapos
és tudományos elhatárolásának a nem-marxista ideológiai kiindulásu és ezért cáfolatot követelő gondolatoktól, bírálatoktól;
az értünk vagy ellenünk való kritikák pontos szétválasztásának.

Révész Béla
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KÖNYV EGY DIVATOS TÉMÁRÓL

Divatos ma a szervezésről beszélni.Ha valaki komolyan akarja azonban tanulmányozni az igazgatás, szervezés problémáit,
akadályba ütközik. Kevés az idevágó magyar nyelvű irodalom.
Egy jó elméleti összefoglalás egyenesen ritka.
Egy ilyen jellegű összefoglaló mű elkészítésére vállalkozott
Dr. Szentpéteri István, az A "1 1 a m j o g i
Tanszék docense. Ezévben megjelent könyvet "Az igazgatástudomány szervezés• elméleti alapjai". /Az Akadémiai Kiadó jelentette meg, tartalma
szoros összefüggésben áll a szervezéstan cimü studiummal.
A Szegedi Egyetem közült róla legutóbbi számában ismertetést/.
Erről a könyvről érdeklődtünk Dr. Szentpéteri Istvánnál.
- Mikor kezdte el a könyv Írását, s hogyan iródik egy ilyen
tudományos munka?
- 1966-bRn kezdtem meg az anyaggyűjtést; 6-7 év munkája fekszik benne. Egy ilyen könyv folyamatosan iródik. Ez azt jelenti,
hogy az ember szinte állandóan gondol rá. így az eredeti elgondolás folyton alakul, formálódik, esetleg meg is változik. Az
elgondolástól a teljes megvalósításig sokszor olyan akadályok
adódnak, melyek kerülőkre, változtatasokra kényszerítenek.
- Ezt ugy érti docens ur, hogy nagy a téma?
- Igen. Divatos a téma. Nagy ós szerteágazó már az idevágó
irodalom. Teljes, komplett összevonásról itt mar nem lehet szo,
illetve meghaladná egy könyv kereteit. Ez a nehézség irés közben merül fel igazén. így könyvem tisztán elméleti vizsgálódás
csak, elméleti összefoglalás.
- Hol merült fel igény a könyvvel kapcsolatban, vagyis kik
fogják használni?
- Elsősorban ezzel a témával foglalkozó akadémiai dolgozók,
valamint kutatóintézetek, de közvetve a gyakorlat is hasznalja.
Az egyes vállalatok, intézmények ugyanis termelésük, hatékonyságuk érdekében végeznek ilyen jellegű kutatásokat. Ezek a kutatások egy adott vállalaton, intézményen belül is megoszlanak
alap- és alkalmazó kutat ásókra. Az alapkutatásoknál fel tudják
használni ezt az elméleti müvet.
Hogy ez mennyire igy van, azt tanúsítja az a tény is, hogy
a könyv hamar eltűnt a könyvesboltok polcairól. Érdeklődtünk,
s kiderült, hogy a vásárlók zöme vállalat, intézmény volt.
- Nehéz, fárasztó egy ilyen könyv megirása?
- Igen. Mint mondtam, a munka folyamatos,, mindig gondolkodik rajta az ember. így állandó idegfeszültséget jelent, mely
főleg a munka befejező szakaszában jelentkezik.
Szentpéteri docens ur azt is elmondta, hogy göröngyös az az
ut is, amig a kész mű az Íróasztalról a könyvesboltok kirakatába kerül. Komoly nehézséget jelent a terjedelmes idegennyelvü
anyag tanulmányozása is.
- Ismeretes, hogy a fejlett tőkésországok szervezési gyakorlata hatékonyabb, mint a szocialista országoké. A könyv ilyen
jelleggel érinti-e a témát?
- Ez nem szervezéstani probléma. Ennek gazdasági gyökerei
vannak. Tudjuk, hogy a szocializmus nem a gazdaságilag legfejlettebb országokban győzött először, ahogyan azt Marx hitte.

Itt elsősorban a termelés fejlettségéről van szó. Tehát a
termelésszervezeteknek kell a megfelelő szintet elérnie.
Mivel könyvem tisztán elméleti jellegű, itt azt világítja
meg, megvizsgálva az idevágó marxi és polgári elméleteket,
hogy az igazgatástudomány szervezéselmélealapjai ideológiailag éppúgy megalapozottak a szocialista tudományokban,
mint a polgáriakban.
- Gondolom, nagyszerű érzés a szépen bekötött könyvet
látni a kirakatban, amin annyit dolgozott.
- Bizony, az.
Köszönjük Dr. Szentpéteri István docens urnák-ezt a kis
interjút, s kívánjuk, még sokszor érezze azt a.í örömet, melyet egy könyv megjelenése jelent Írójának.

Pakai András
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- Polgári jog Kérésünkre Dr.Kemenes Béla docens, tanszékvezető
beszélt a tanszók munkatársairól, oktatási- ós kutatási
tevékenységéről, állami- társadalmi szervekkel és a külföldi országokkal fennálló kapósolatairól, a harmadévesek
Írásbeli vizsgájáról.
- Létszám: főállásban: ptr. Bérezi Imre adjunktus,
Dr.Bárdosi István adjunktus,
Dr.Besenyei Lajos adjunktus,
Dr.Tóthnó,Dr.lábián Eszter, adj.
Dr.Simics Zsuzsanna gyakornok.
félállásban: Dr.Szilbereky Jenő egyetemi tanár,
Dr.We3zelovszky László adjunktus.
Ez a létszám első pillanatban soknak tűnik jogi kari
viszonylatban, mégis pillanatnyilag a tanszék mérsékelt
káderfejlesztósre szorul, mert az oktatási elfoglaltságnak
jelentős részét osak külső erővel tudjuk megoldani. Ehhez
számba kell venni, hogy ide tartozik a polgári jog kétéves
oktatása, a polgári eljárásjog, a osaládi jog ós a nemzetközi magánjog. Ezek mellett a gazdasági ós igazságszolgáltatási ágazatokban az összórák 3O-3O JÍ-ában érdekelt a tanszék. Rendkívül erőteljes tehát az óraterhelés. Az ideális
megoldás az lenne,ha főállású oktatók látnák el az órákat.
Természetosen a tanrendi elfoglaltság osak egyik rószo
a munkának, melyhez egyrészt az oktatott tárgy jellege
folytán, másrészt az egész oktatási rendszerben elfoglalt
helye folytán egyéb oktatási feladatok kapcsolódnak. A jelentős
VQZsgato:helés uellftt uóg
a végzős hallgatók egynegyede is
a tanszéki tárgyakból irjá szakdolgozatát, ami rendszeres
konzultációkkal, a dolgozatok kiértékelésével jár. Tanszókünk erősen érdekelt a nyáx-i szakmai gyakorlatokban is.
A tárgy joganyaga állandóan változik, amely a friss
joggyakorlat és jogirodalom állandó tanulmányozását igényli.
Ebből következik, hogy az órákra való felkészülés nem lehet
rutinfeladat, hanem minden héten kisebb- nagyobb mértékben
uj feladatként jelentkezik.
Az oktatási anyaggal való ellátás részben tanszéki
feladat, ugyanakkor központi, a másik lcót egyetem tanszékeir
vei közösen megoldandó feladat is.
Általában véve az ellátottság nem rossz. Husszu ideig
jó volt '5a. tankönyv, megfelelő segédanyagok is voltad /példatár, jogszabály gyűjtemény/, amelyek készítésében a tanszók
tagjai is közreműködtek. Olyan jogintézményeknél, amelyek
időközben vátoztak, s a tankönyv elavulttá vált, saját kari
jegyzet kiadásával igyekeztünk és igyekszünk segíteni, mint
például az általam irt irfuvarozási jegyzet, amely hamarosan
megjelenik, vagy Bes/enyei elvtárs ós általam készített
Lakásbérlet. Kiadás előtt áll a Kötelmi jog különös rész
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egységes jegyzet, melyet Eorsi ós Világhy professzorral
készítettünk. A tankönyv megírása tolódik, mert a Ptk.
refromjához fog kapcsolódni.
Állami.társadalmi szervekkel való kapcsolatunk.
A tanszók profiljából következik az állami- ós társadalmi szervek gyakorlati munkájában való meglehetősen erőtoljes
közreműködés. Ez visszanyúlik arra az időre, amikor a Ptk,
kodifikációs kormánybizottságba, mint a bizottság titkára
bekapcsolódtam. Ez a kapcsolat azóta is állandó ós intenzív.
Jelenleg is tagja vagyok a kodifikáoiós bizottságnak, ós
vezetője a 3.sz. albizottságnak./ez a bizottság a kártérítéssel foglalkozik/ Igen gyakran kapunk egyéni vagy tanszéki
felkérést szakvélemények készítésére. Pl. szakvéleményt
készítettem a gazdasági bíróságról szóló jogszabály tervezetekhez; tanszéki vélemény készült a családjogi törvény
novellájához. Igen erőteljes volt a bekapcsolódás a Pp
Novella munkálataiba is, A legszorosabb a kaposolat a bírósági joggyakorlattal is. Állandó megbiVottkónt rendszeresen
részt veszek a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumán, és
tanácsvezetői értekezletén, A fővárosi ós több megyei bírósági kollégiummal, s főleg a Csm,-i Bíróság Polgári Kollégiumával igen szoros a kapcsolatunk.
Tagja vagyok a MJSZ Polgári Jogi Szakosztálya vezetőségének, és elnöke a megyei szakosztálynak. Ugyanilyen a
kaposolat a Magyar Iparjogvódő Egyesülettel.
Dr. Bérezi Imre az Ipar jogvédői Egyesület vezetőségének
tagja, Dr.Tóthnó az MJSZ Megyei elnökségének a tagja, Dr.
Bes/enyui La^os az egyetem jogtanácsosa.
Atársadalmi munkában Dr.Tóth Lászlóné mint pártvezetősógi tag, Dr.Besenyei Lajos mint pártcsoport felelős vesz
részt. Bérozi Adjunktus a Szakszervezeti Csuosbizottság
tagja, magam pedig megyei tanácstag vagyok.
Vélemény az Írásbeli vizsgáról.
Az oktatás módszertani és korszerűsítési,munkálataiba
hivatalból is be kell kapcsolódnunk, mint a M[;M Jogi Szakbizottságának tagja, kari viszonylatban a gazdasági ágazat
vezetőjeként működöm, ós elnüke vagyok a Kari Tudományos
Tanácsnak is. Külön ki kell emelnem, hogy a tanszéki munkatársak is rendkívül intenziven foglalkoznak oktatási- módszertani kérdésükkel. Ennek bizonyítéka, hogy minden évben
Felsőoktatási Szemlében több dolgozat is megjelenik a tanszék
munkatársainak tollából.
Az uj módszerek egyike példáját jelenti a harmadéven
bevezetett Írásbeli formában történő vizsgáztatás. Itt két
dolgot szeretnék nyomatékosan hangsúlyozni: nem vagyok hive
az Írásbeli számonkérési formának, ha az kizárólagosan és
elsődlegessé válik. Tekintve azonban, hogy polgári jogból
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a hallgató négy alkalommal vizsgázik - az államvizsgával
együtt - oólszerübbnek láttuk azt, hogy egyszer az Írásbeli formát válasszuk. Meggyőződésem ugyanis, hogy a
joghallgatóknak ismeretanyagát szóban, szabatosan ós kulturáltan kell előadnia, mert az az eredményes tevékenység
alapkövetelménye. Tény azonban, hogy fogalmazni is tudni
kell, Írásban is rögzíteni,illetvo közvetítenie kell ismereteit a gyakorlatban. Ebből következik, hogy az Írásbeli vizsgának van pedagógiai, didaktikai hasznossága.
Nem szabad engedni, hogy a hallgató elfelejtsen fogalmazni.
Másik lényeges dolog, hogy az Írásbeli számonkérés
részünkről is kisórlet volt. A kérdések összeállításánál,
a pontozásnál a tanszék igyekezett messzemenő gondossággal
eljárni. Természetes, hogy a tapasztalatokat hasznosítjuk.
Aa Írásbeli formát továbbra is alkalmazni kívánjuk; talán
a változás az lesz, hogy féléves anyagból tartunk a jövőben
ilyen irányú számonkérést. Feltétlenül fenn akarjuk tartani azt a módszert, hogy a gyakorlati foglalkozáson mutatott
tej^esitményt a pontérték alapján figyolembe vesszük,
ugyanígy a szóboli vizsgánál is,
Kutatómuiika
A tanszéken széleskörű ilyen irányú tevékenység folyik,
főbb tárnák szerint t
- a szerződési rendszeren belül a szerződés-szegós,
különösen a hibás teljesítés; szállítási szerződések
létrejövetele, teljesítése ós szankoiós rendszere,
- feltalálói jog, ujitási jog problematikája,
- peren kivüll eljárások elvi és gyakorlati kérdései.
Az első témával kapcsolatban: közvetlen résztvevője
lehettem a MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében a fogyasztói érdekvédelem jogi kérdéseivel foglalkozó kutatómunkának,
melyet az Intézet hat minisztérium megbízásából végzett.
Anyaga három kötetbon, több mint 600 oldalon került publikálásra.
Jelenleg bekapcsolódtunk a "Szocialista Vállalat"
országosan kiemelt téma kutatásába; itt elsősorban a
termelőeszköz kereskedelem ós a minőségvédelem oimü témával foglalkozom. Ebben eseti megbízások kapósán a taxaszók
tagjai is résztvesznek. Dr.Bessenyei és Dr. Tóthnó adjunktusok a"szállitási szerződések»'témaköréből Írják kandidátusi disszertációjukat.
A f e l t a l á l ó i joggal Dr.Bérezi Imre foglalkozik, a
per~n kivüli eljárások kérdéseivel pedig Dr.Bárdosi adjunktus.
Az ő vonatkozásukban is biztosra vohotő, hogy ez óvben
benyújtják disszertációjulcat. 1973-bon a tanszók tagjaitól
15 publikáció jelent ueg.
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Nemzetközi kap030latai.uk.
Külkapcsolataink élénkek, sokoldalúak, de fejleszthetők és fejlesztendők, különösen abból a szempontból,
hogy biztosítani lehessen a tanszéki munkatársak hosszabb
tanulmányúton való részvételét.
A mult évben két nemzetközi tudományos konferenoiát
is rendezett a tanszék itt Szegődön /egyet az Államjogiós Pónzügyi Jogi tanszékekkel lcozósen/, amelyeken 30-35
külföldi vendég vett részt.
Végül hangsúlyozni szeretném, hogy a tanszék sokoldalú
feladatait csak ugy tudjuk megoldani, hogy valamennyi munkatársain rendkívüli sz /retettel, lelkesedéssel, színvonalasan oldja meg a feladatok ráeső részét, s ezért ezen a
helyen is szeretnék nekik kószonetot mondani.
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EGY I1ÜNAP A SZOVJETUNIÓBAN
- utiólmények, kollégiumi élet Nolióz dolog élménybeszámolót objektív hírösszefoglalóval kezdeni, de mivel az Impulzus a hallgatók tájékoztatására is szolgál, mégis meg kell tennem.
197^. február 11—ón a József Attila Tudományegyetemről
2 0 hallgatóból ós egy tanárból álló csoport indult a Szovjetunióba nyelvtanulási óéiból. Közelobbi állomáshelyünk Krasznodar volt, ahol Kubáni Állami Egyetem tanárai vállalták azt,
a nehéz feladatot, hogy bonnünket már az első tanítási napokonszólásra bírjanak, a továbbiakban pedig segitsenek bevezetni az orosz nyelv rejtelmeibe.
Csoportunk összetétele hűen tükrözte kari arányokat
Szőke Zoltán IV, Kiss Anna IV, Deák Dániel II, Czifra János,
Szathmári Erzsébet III.évf. Tehát 10 TTK-s, 5 bölosész ós
a fenti 5 jogász kapott benne helyet.
Vezetünk - ugy vélem, megórdemli, hogy leírjuk a nevét
- Dani Mihály elvtárs volt, a Központi Lektorátusról.
Az egy hónap alatt, amit a Szovjetunióban, ebben a hatalmas és csodálatos országban töltöttünk, Krasznodaron kivül
sokfelé megfordultunk.
Első helyen említeném Moszkvát. Jártunk a Kreml-ben és a Lenin
Mauzóleumban. Láttuk a Lomonoszov Egyetemet, a Trotyakov
Galériát, sétáltunk a Moszkva folyó partján és a Kalinyin
sugáruton.
Néhány hót múlva házigazdáink elvittek minket Novorosszijszlcba,
a fekete-tengori hős városba. Pausztovszkij kedvenc városáról
órákig lehetne beszélni.
A legnagyobb élmény, mégis Jereván volt, Örményország mesés
szépségű ós gazdag fővárosa, ahová sokunk első repülőútja
után érkeztünk.
Jereván építészeti remekei is elhalványulnak azonban lakóinak vendégszeretete mellett, amelyet a csoportunk élvezett.
Igaz, nem panaszkodhatunk azokra az orosz barátainkra sem,
akikkel együtt laktunk a kollégiumban: a nap bármely szakában mindenben s-gitsógtinkre voltak, igyekeztek kellemessé
tenni a náluk töltött hónapot.
A kollégium
Kezdjük magával az épülettel: általában az uj házgyári elemekből
épülnek .*< Szovjetunió - szerte találkozhat Link szegletre azonos
tipusuval. Általában négy emeletesek, ezek mindegyikén 26
négyágyas szoba található. így 3-U ópületben el tudják helyezni egy közepes nagyságú egyetem hallgatóinak mintegy 70-8u
-út. A kollégiumokat közvetlenül az egyetem mellé építik,
nem sajnálják a pénzt a járulékos létesítményekre sem, mint pl.
sportpálya, étterem, büffó.
Magában a kollégiumi életben is sok eltérést - számunkra
nóiai furcsaságot is - tapasztaltunk, ha összevetjük a hazai
szokásokkal.
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A szobákba felmenni osak akkor lehet, ha a portásnak
felmutatjuk a belépőt. Idegeneket osak a társalgóban lehet
fogadni - ahol még a dohányzás is tilos.
A folyosókon és a portán minden nap más szoba adja az ügyeletet. Mivel a kollégiumban hangosbemondó ninos, igy a portai ügyeletes feladata a telefonon hivott vagy egyébként
keresett személyek értesítése.
A folyosói ügyeletesek rendszere is jól mutatja a
szervezettséget, amely minden szovjet diákotthonban uralkodik. Folyosórendszerénként két-két diák, vagyis szintenként négyen adnak folyosói ügyeletet. Föladataikat annyiban lehetne összefoglalni, hogy nekik kell a lakószobákon kivül
minden mást tisztántartani. Reggel 8-kor jelentkeznek a
kollégium igazgatójánál, estig takarítanak. Az előadások
látogatása alól aznapra felmentik őket.
A szobákat a diákok maguk taka.itják, s ezt egy bizottság naponta ellenőrzi. /A szoba rendjót ezen túlmenően - mint
nálunk a nyári középiskolai táborokban - osztályozzák is./
Mielőtt a lakók egymásközti érintkezési formáiról beszélnénk, el kell mondanom, hogy a kollégiumi felvétel nagyjából
hasonló a mienkhezt az egyetem dékáni hivatala, a diáktanács
és a f^omszomol közösen határoz egy-egy személy kérelme
ügyében. A kollégiumi dij évente osak 6 rubel, ami kb. 80.Ú
Ft-nak felel inog. Ezért gondolom, érthetőek is a fent leirt
ós a hallgatóktól elvárt követelmények.
A Szovjetunió kollégiumaiban sok szép ós érdekes szokás
divik, amelyek nyilván az orosz életformában gyökereznek.
Mivel fiu ás leányszobák is találhatók az emeleteken,
mindennapos dolog, hogy egymást vendégségbe hivjékj vasárés ünnepnapokon közösen készítik és fogyasztják el az ebédet, vaosorát. Ősi rítusként ál tovább a teázás is.
Érdekessége e kollégiumoknak még az is, hogy a konyhát
- mivel a diákmenzán éppúgy készpénzzel kell fizetni, mint
éttermekben - sokkal intenzivebben használják, mint nálunk.
Úgyszólván nincs olyan szoba, amelynek ne lenne konyhai
felszerelése.
Visszatérve a rendszeres vendégségbe-invitálásra, talán
ennek tudható be, hogy a lefekvés ideje jóoskán eltolódik
és éjfél előtt ritkán kerülhet rá sor. Ennek ellenére nmn
tapasztaltam, hogy valaki elaludta volna az első előadások
kezdeteit,
E zajló élet mellett a kollégium lakói rendszeresen
ós sokat tanulnak, Ila 4-es átlagnál rösszabb az eredményük,
ninos ösztöndíj: sem szooiális, sem tanulmányi.
Végezotül: sok élményben volt részünk, nyelvtudásunk
nagyon nagy hasznát látta az egy hónapnak, örülök, hogy
sikerült kijutnom.

Czifra
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Annak idején, a kezdet kezdetén, nekem is megvoltak mór
az elképzeléseim az egyetem utáni évekre - mint mindenki másnak - de valahogy olyan távolinak tlint minden, ami KINN van,
az egyetem viszonylag zárt világán kivül. MgSt már azonban
egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hová kerültek, akik végeztek, megvalósultak-e terveik, mennyi ujat kellett még tanulniuk, milyen nehézségeik voltak eddig, stb.
Erről beszélgettem Dr. Szecskay Andrással és Dr. Nypr^es
Gyulával; - akiket tavaly 1973. január 2t-én avattak fel jogi
doktorrá.
András Budapesten ügyvédjelölti
- Megpályáztam az állásomat, sikerült. Az egyetemen sokat
segítettek, talán közrejátszott diákköri tevékenységem is.
Régi vágyam és elképzelésem volt, hogy ügyvédi pályára kerüljek, tekintettel arra, hogy a jogi álláslehetőségek közül legközelebbről ezt ismertem. Persze ez, hogy Pestre jöjjek, csak
később alakult ki, talán a véletlen is közrejátszott, de ma már
nagyon örülök, hogy igy választottam, pontosabban, hogy igy elkerült.
Szimpátiától a tanulásig
Azért választottam ezt a pályát, mert ez volt a legszimpatikusabb, ezt találtam közelállónak magamhoz, igy éreztem, hogy
ceak ezt tudnám csinálni. Szerencsé« ember vagyok, legalábbis
egy évi munka után ugy érzem, mert azt osinálhatom, amihez kedvem van. Ezt azok után merem mondani, hogy eléggé sokat dolgozom,
sokszor csak későn este járok haza. Ez persze egy csöppet sem
panaszkodás, mert nem osinálnám, ha nem tetszene és akkor háromszorosan fárasztónak érezném.
- Elégedett vagy a munkahelyeddel?
- Egy e&'Jszen kis munkaközösségbe kerültem, ma ennek rettenetesen örülök. Sokkal jobb a kontaktus, az eg.ymást-segités,igy
tágabb lehetőség nyílik a szakosodásra, talán egy kicsit családiasabb is a hangulat. Ez nem utolsó, mert a fél életünket itt
éljük le. Nem érzem azt, hogy elveszek a közösségben; többet tudok kérdezni probléma esetén.
Szakmai probléma nap mint nap van, mindenkinek van, mindenki megoldja. Tudomásul kell venni, hogy az egyetem még nem "kész"
jogészt ad ki, hanem csak olyan embert, akiben kialakította az
érdeklődési kört, megadta az eligazodás útmutatásait. Az ügyvédjelölti munka 90 #-a uj ismeretek szerzése. Nekem mostanában alig
jut időm egy szépirodalmi könyv elolvasására. De mindent egyszerre úgysem lehet csinálni. Szerintem ez olyan, hogy mindenki kialakítja a saját receptjét és aszerint él. Az már szerencsés ember,
aki receptet tud kialakítani.
- Mi a véleményed a jelenlegi oktatási rendszerről?
- Oktatási rendszer? Vagy azt mondom, hogy jó az ahogy van,
mert aki akarja úgyis megtanulja azt, ami hozza közel áll, vagy
ami érdekli, a nemakaráson pedig semmilyen reformmal nem lehet
segiteni; vagy azt mondom, hogy volna mit reformálni, éppen ötlet
is akadna, de az egy kicsit hosszabb terjedelmű lenne.
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Praktikum és nosztalgia
Azért mégis röviden: Jóformán ali§ hallottunk az egyetemen
jogpolitikáról, szerint em komoly jelentősége van a gyakorlati,
mindennapi jogalkalmazásban. Erőltetni kellene egy kicsit jobban
a nyelvoktatást. Érzem a hiányát. Mindennapos gazdasági élettel,
közgazdasági összefüggésekkel többet kellene foglalkozni. Mindkét
nagy jogterület - büntető és polgári - állandó jelenlevője. E nél
kül azt hiszem, nem is lehetne csinálni. De spec. koll. formájában megoldható. Más kérdés, hogy valószínűleg én sem jártam volna
ilyenre. Ez az a bizonyos lépcsőházi gondolkodás, amikor utólag
esik le a tantusz.
Ágazati képzésben a mi évfolyamunk volt az első. Ma ennek
semmi hatását nem érzem. Lehet, hogy majd kialakul, de szerintem
szakosodni, ágazódni később is ráérünk, sőt éppen akkor lehet
ezt kiválasztani, amikor már a gyakorlatban is csinálta az ember
e^y kis ideig. Messzi a hasonlat, de olyasmi, mint amikor az óvodást megkérdezik, mi leszel, ha na^y leszel.
Még egy szerintem fontos: én imádtam a római jogot. Valahogy azt ugy kellene megtanulni mindenkinek, aki erre a pályára
jön, mint a bibliát. Az a katalógus, az alap.
- Hogyan gondolsz vissza egyetemi éveidre?
- Nekem a legszebb öt évem volt. Ehhez hozzá kell tanni,
hogy 2o éves vagyok, de azt hiszem, hogy igy fogom mondani még
évek múlva is. Nekünk, a mi évfolyamunkon nagyon jó volt. Van
egy kis nosztalgiám, de megpróbálok praktikus lenni és inkább a
jelennel foglalkozni.
Pedagógus helyett jogász
Dr. N.verges Gyula a Szabolcs-Szatmár megyei Állatforgalmi és Husipari Vállaltnál dolgozik:
- Ott kezdeném, hogy szinte: véletlenül lettem jogász.
Pedagógus akartam lenni, de a nagy túljelentkezés miatt egy barátom tanácsára jelentkeztem jogra - a jelentkezési határidő letelte előtt pár nappal. Igy különösebb terveim nem is lehettek
kezdetben, csak később kedveltem meg a birói páLyát és határoztam el, hogy büntető biró leszek, Szerződést kötöttem az Igazságügyi Minisztériummal a Nyíregyházi Járásbírósághoz - ami nagy bak
lövés volt. Ti. a szerződésben a másik fél csak arra vállalt köte
lezettséget, hogy fogalmazói munkakörbe kinevez az emiitett helyre, de hogy szakvizsga után bírónak hová osztanak be - ezt ők dön
tik el. «Tő lenne erre a tényre felhívni a szerződést kötő hallgatók figyelmét. Miveltesak Ígéreteket kaptam a jövőre nézve, leszé
molva a büntetőjoghoz és a birói muntekörhöz fűződő illúziókkal,
a szerződést - a tanulmányi ösztöndíj visszafizetésével - felmond
tam és két hónapja jelenlegi munkahelyemen dolgozom. Nem bántam
meg, hogy jogász lettem, és azt sem, hogy vállalathoz jöttem.
A jog minden ága érdekes és lebilincselő, minden munkakör vonzó
lehet.
- Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó jogász legyen?
- A tárgyi tudás mellett még számtalan e^yéb tulajdonság:
talpraesettség, találékonyság, stb. E téren talán a nők hátrányosabb helyzetben vannak - más kérdés, hogy gyakran még kóros előítéletek befolyásolják az embereket értekelésük kialakitésában.
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- Mit gondolsz, az egyetemen megfelelő felkészítést kap-

- Nehéz erről véleményt nyilvánítani. Vádként hozzák fel
általában az oktatási rendszer ellen, hogy túlságosan elméleti
jellegű - szerintem n*gy részben alaptalanul. A jogot mi gyakorló jogászok a gyakorlatban tudjuk igazán elsajátítani, tehát
ügyintézés, tárgyalások, stb. sorén. E téren az egyetem a jelenleginél többet nem tehet. Amit nyújt az elég - persze ez is függ
az e^yes tanszékektől. Hogy milyen szakember lesz valaki, az túlnyomórészt az adott egyéntől függ. Viszont az ágazati képzésnek
nem sok jelentősége volt. Sok felesleges dolgot megtanultunk és
még több szUkséges tudnivalót elfelejtettünk. Nem akarlak kiábrándítani, de nev, várd a diplomád istenitésétl Majd meglátod,
milyen kevés tudassal tevékenykednek a jogászok. Egy Tsz jogtanéosos például egyszer tőlem kérdezte meg a Tsz törvény számát.
- Lennél-e még szívesen egyetemista?
- Szivesen visszamennék egyetemistának - talán még a vizsgaidőszakokat is beszámítva. Sem azt megelőzően, sem azt követően nincs még egy oly gyönyörű időszak. En hazajöttem dolgozni,
mégis sokszor egyedül érzem magam. Szegeden saját magunk válaeetottuk meg a baráti társaságunkat - választék volt bőven - s ez
később.csak korlátozottan van igy. Olyan szórakozási formák álltak rendelkezésünkre, melyeket az egyetem után mér nem találunk
meg - soha nem unatkoztunk. Az egyetemi időszak alatt az ember
életében a társaság, a szórakozás állt az első helyen és helyette
ma a munka. Nem tul kedvező helycsere!
Számomra nagyon hasznos beszélgetések voltak. Nagyon
szubjektivek, nagyon esetlegesek, mégis sokat mondtak.

Reményi Éva

KÉRDŐÍVEK VÁLASZAIRA

VÁLASZOLVA

- A 3. ós k. számban elhelyezett kérdőívek tapasztalatairól A megjelenés után a lelkesobb ós kevésbé szégyenlős
szerkosztők napjában többször ^ s felpipiskedtok a levelesláda tetejéig: van-e valami? Általában osalódniok kellett,
s kezdtek mentségeket találni: manapság annyi a kérdőív,
hogy ki sem látszunk belőle, erre még az Impulzus is ezzel
töm bennünket I A oilckirástól az összekapcsolásig nagyon
sokan vesznek ós vettek rószt a munkában. Öle valószínűleg
furosának tartják, hogy saját munkájuk eredményéről, mint
külső szemlélők Írjanak. Mindenesetre:
NAGYON KÖSZÖNJ K A BEDOBOTT KÉRDŐÍVEKETI
Ők 12-en, akik mégis eljuttatták hozzánk véleményüket ebben a formában is, nagyon sokat segítettek. Becsülendő, hogy aki azt irta, hogy rossz az újság, egyben javaslatot is tett a hibák kiküszöbölésére, ötleteket adott
a profil, a stílus, a forma jobbítására. S természetesen
nagyon örültünk az elismerő /mert ilyen is volt néhány/
s zavaknak.
Válasz a formával kapcsolatban: a bírálóknak igazuk van
javítanunk kell. Mentségünk: minden számot többen gépelnek,
szűk határidőkkel. Tördelni lehetetlen, minden utánjavitás
a meggópelt rovására megy.
A profilról: bővíteni hely /például városi események
felé/, alkotók /humor, rajz / híján nem lehet. A póosiek
"Glosszátorához" és a pestiek "prókátorához" kópest igy
is elég széles még.
A tartalom; legnehezebb t .rület. Mentségünk nincs;
igyekszünk.
Mégegyszer köszönet a válaszokért:
A SZERKESZTŐSÉG

H Í R E K

A Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából vendégünk volt, ós elbeszélgetett az érdeklődő hallgatókkal Iíulioh Jolán, Kulich Gyulának, KISZ Szervezetünk
névadójának huga.

Szakáos Ödön, a Legfelsőbb Bíróság Elnöke előadást
tartott a IV. évfolyam részére "A Legfelsőbb Biróság szorvezete, szerepe, elvi irányító tevékenysége" cimmel.

Karunk vendégeként Sadak Belaid a Tuniszi Egyetem
Jogi Karának Dékánja a "Maghreb államok politikai intézményei" cimmel tartott előadást.

Az irodali.il pályázatra beérkezett müvek értékelése
lapzártakor mó^ tartott. Nem akarjuk a zsűrit befolyásolni,
ezé t mostani számunkban nem közlünk sem verset, sem prózát,
A következő Impulzusban már megtalálhatjátok a legjobb alkotásokat.

Testvérlapunk, az ELTE Jogi Karának lapja uj formátumban /sokszorosítással/, uj cimrael - Prókátor - jó cikkekkel, folyóirat szumlével jjelent meg. Sok sikert, jó munkát
a lap munkatársainak.

Megkaptuk másik testvérlapunk, a ^óosi Glosszátor legújabb dupla számát, amjly idősebb testvérhez méltán csodálatos külsővel /nyomdáteohnika, tördelés/ ós igen szinvonalas
tartalommal büszkélkedhet. GratulálunkI

