A III.

egyeteme

III

E g y oktató spontán hallgatói
véleményezése a Bölcsészkaron
Már a lapzárta után jutott az Egyetem birtokába két dokumentum, mely a Bölcsészkar angol és amerikanisztika szakos hallgatóit érinti. Az első egy Berta Árpádhoz, az
SZTE BTK dékánjához eljuttatott kérvény, mely az „egyetem angol nyelvű oktatási rendszerében található Jate Academic
2 néven futó vizsgával" szemben megfogalmazott panaszokat tartalmazza, ill. az
ezen a vizsgán szereplő „atrocitásokat" szeretnék tisztázni. „Ezen atrocitások többek
közt Bajnóczi Beatrix (az SZTE BTK AngolAmerikai Intézetének tanársegéde — a szerk.) tanárnőnek köszönhetőek." (Az idézetek a
kérvényből származnak.) A kérvény megfogalmazói többek között a következőket
állítják: „Az idei vizsgán a diákok majdnem
90%-a megbukott, ami arra enged következtetni, hogy kicsit túl magas a mérce. (...) A Use of
English vizsga olyan eredményt hozott, hogy a
szokásos 50%-os ponthatárt 46%-ra kellett levinni, hogy egyáltalán valakit át tudjanak engedni. (...) Bajnóczi tanárnő az ő órájára járó
diákokat biztosította arról, hogy vizsgájuk sikerülni fog, amennyiben ezt az órát végigjárják.
Aki bejárt erre az órára, és 4-essel zárta a kurzust', most megbukott a vizsgán. (...) Az első
vizsga eredményeinek tiderülése után megkérdeztük Bajnóczi tanárnőt, hogy mire számítsunk szeptemberben, mire ő - idézzük: „olyan
vizsga lesz, hogy egy vérbeli angolnak is nehéz
lenne megoldani". (...) Ezek után ... ezen a héten már nem egyszer hangoztatta, hogy „Nyugodtan kérjétek ki a dékánit, úgyis mindenkit
megbuktatok, VAGY nyugodtan kérjétek ki a dékánit, úgysem engedek át senkit". A vizsgához
nincs konkrétan megadva, hogy miből tanuljunk, bármit kérdezhetnekfüggetlenül attól, hogy
leadták-e az órán vagy sem. Konkrétan meg kellene határozni azokat a segédanyagokat, amiből
tanulnunk kellene." A kérvény írói kifogásolják a magas követelményeket és könnyítést kérnek a dékántól.
Ezt követően egy ellenkérvény is született, melyet 30 hallgató látott el kézjegyével. Ez a következőképp szól: „Tisztelt
Dékán Úr! Több különböző forrásból tudomást
szereztünk arról, hogy az utóbbi napokban
tanszékünk, az Angol-Amerikai Intézet megbecsült oktatója, Bajnóczi Beatrix támadások kereszttüzébe került néhány hallgatótársunk többszöri sikertelen alapvizsga kísérlete kapcsán.
Természetesen megértjük hallgatótársaink aggodalmát sikertelen vizsgájuk miatt, azt azonban, hogy emiatt a felelősséget teljes egészében
egy személyre hárítsák, meggondolatlanságnak
és felelőtlenségnek tartjuk. Hallgatóként sokunknak volt alkalma Bajnóczi Beatrix alap-

vizsgára felkészítő óráin részt venni, amelyek
során minden kétséget kizáróan bizonyosságot
nyert, hogy a tanárnő a hallgatóknak a lehető
legtöbbet igyekszik átadni a tudásából, az
alapvizsgára való felkészüléshez a lehető legtöbb segédanyagot biztosítja, és a hallgatók kéréseikkel-kérdéseikkel mindig bizalommal fordulhatnak hozzá. Úgy tapasztaltuk, hogy a
vizsgával kapcsolatban bátorítani igyekszik,
tehát az ellene állítólagosán felhozott vád
(előtt - a szerk.), miszerint egyes hallgatókat
szándékosan megbuktatni készült volna, értetlenül állunk. Véleményünk szerint, az őt ért vádak egy kétségbeesett bűnbakképzési mechanizmus termékei, melyek mindössze
arra
irányulnak, hogy a vizsgák kapcsán nehéz helyzetbe jutott hallgatók önnön helyzetüket racionalizálják. "
Egy szóbeli ígéret ellenére a húsz évismétlésre kötelezett hallgató e szerint senkihez sem tud fordulni panaszával. Az ügy
esetleges újabb fejleményeiről következő
számunkban szívesen beszámolunk.
( munkatársunktól)
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Korábban is előfordult már, hogy hallgatók petíciót gyártottak egy oktató ellen a
Bölcsészkaron (a legkeményebb „harc"
a Történeti Intézet egyik oktatója és a
szigorlati követelmények miatt alakult
ki néhány éve), sőt még az is előfordult,
hogy a hallgatók saját HÖK-jük ellen
gyűjtöttek össze nagy számú aláírást.
Nincs ebben semmi rendkívüli.
Egy bölcsész gyakran lázad, és fordul
szembe a vélt vagy valós igazságtalansággal, talán nem véletlen, hogy épp a szegedi bölcsészek kezdtek sztrájkba először az országban jogaik érvényesítéséért
1988-ban.
Láttunk már olyat, hogy egy oktató
szinte teljesíthetetlen feltételt támaszt
egy-egy vizsgán, de olyanról is hallottunk, hogy a diák igaztalanul vádolta
meg tanárát. Ez így volt korábban, s valószínűleg így lesz a jövőben is. Az oktatók hallgatók általi véleményezésének
gyakorlati bevezetése valamit segíthet
ugyan a helyzeten, de elégedett mindenki sohasem lesz.
Egyvalamiben azonban mégiscsak
fordulópont ez az ügy. Most először fordult elő, hogy egykori (Vukman Péter, Mátyás Dénes) és jelenlegi (Hertlik Balázs,
Kuthy Petra) hallgatói önkormányzati képviselők saját hallgatótársaikkal fordulnak
szembe, és rohannak a dékánhoz, hogy
megvédjék tanárukat (a levél aláíró között ráadásul olyanok is szerepelnek, akiket még nem is oktat Bajnóczi Beatrix).
A HÖK tisztségviselői, akik - elvileg - saját hallgatótársaik bizalmából, az ő érdekeik érvényesítése céljából kerültek a
HOK-testületbe, most saját választóik ellen fordulnak. Valószínűleg okuk van rá.
Hertlik Balázs is a négy szerencsés
hallgató között van, akik át tudtak
„csúszni" a dékáni méltányossági vizsgán. A HOK-alelnök egy másik vizsgán
viszont örökre megbukott. A hallgatói
érdekérvényesítés a Bölcsészkaron végérvényesen a múlté.
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