
JAiIBOR SZAITfEK 
Elképzelések egy bölcsészkari tantárgyi reformról 

1. Strukturális reform -„g társadalmi környezet 
- Iskola és társadalom kölcsönös megh tározottságából következik 
hogy az egyetemi oktatás strukturális reformjának szükségessé-
gét és reális lehetőségeit a társadalmi környezet analizise 
alapján lehet körülhatárolni. 

- A felsőoktatás fentiekből következő strukturális reformját el-
sőként célszerű a társadalomban jelenleg meglevő átalakulási 
tendenciáknak az egyetemi oktatásra való visszavetitésével kez 
deni. így szükség van pl.: 

- a nagyobb egyéni felelősség,vállalkozási lehetőség, sza-
badság elveinek érvényesítésére, ami jelenti pl.: 

- a hallgató nagyobb mértékben váljon felelőssé és 
érdekeltté saját "sorsa" intézésében; 

- a felvétel és elhelyezkedés ma még központilag 
szabályozott rendjében az adminisztratív mozzana-
tok csökkentését, az önszabályozó mechanizmusok, 
a kereslet-kinálat elv fokozottabb érvényesítését; 

- megfelelő szelekciós mechanizmusok kialakítását, 
ahol indokolt, versenyszituáció teremtését,stb. 

- a társadalmi környezet gyors változása miatt az egyetem 
nem adhat egész életre elegendő képzettséget, ezért na-
gyobb súlyt kell helyezni a tanulási, önfejlesztő ké-
pességek kialakítására, meg kell teremteni a graduális 
és postgraduális képzés összhahgját / mindennek fontos 
konzekvenciái vannak egészen a t ntervi reformok, tema-
tikák szintjéig /. 

- A tartalmi reform alapjait a középiskola - egyetem - munkahely 
hármas kapcsolatából vezethetjük le. A három rendszer kapcsol 
tában az egyetem a középső láncszem. Az egyetemi képzésnek al-
kalmazkodnia kell a középiskolából kikerülő diákok fel>5szült-
ségéhez, a kibocsátott hallgatók tudását pedig a társadalmi 
szükségletekkel, elvárásokkal kell összhangba hozni. Mint már 
korábban volt róla szó - lehetőleg az adminisztratív mozzana-
tokat kerülve, az önszabályozó mechanizmusok működését lehe-



tővé téve. Bölcsészkari keretben gondolkodva ez például jelent-
heti egy eléggé népes, "szabadon lebegő", a munkahelyi struktura 
alapján nem tervezhető "humán értelmiség'" iránti társadalmi igény 
tudomásulvételét és kiválogatódás lehetőségének biztosítását. 
- A strukturális reform gyakorlati realitásának tervezésekor fi-
gyelembe kell venni, hogy az egyetemi oktatás folyamatát meg-
határozó tényezők nagy része / pl: megszokások, hagyományok, 
szemléletmód, beállítódások / nem változtatható meg ugrássze-
rűen. Ezért a reformot inkább folyamatnak, mint egyszeri áta-
lakításnak kell tekinteni. A jelerilegi és a "megreformált" ál-
lapot között több szakaszt kell beiktatni, azzal a megkötéssel, 
hogy minden stádiumnak: 

- "jobbnak" kell lennie, mint a megelőző 
- önmagában is működnie kell, függetlenül attól, 
mi lesz a következő fázis. 

. . » 
II. Tartalmi reform: célok és követelmények 
A dolgot egészen leegyszerűsítve mindenfajta szakemberképzésnek 
legalább két dolgot kell szolgálnia: 

a/ a jövendő szakember rendelkezzen széleskörű, a szakot il-
lető alapvető ismeretekkel 

b/ az előbbi ismeretekre épitve képes legyen bizonyos tevé-
kenységek elvégzésére 

A tanárképzés szakmai ágában és a tanárrá képzésben / pedagógiai-
pszichológiai képzés / is jó megközelítésben megadhatók azok a 
szükséges ismeretek és képességek, ill. kivánatos szintjük, ame-
lyeknek az elsajátítása feltétlenül elvárható. Ennek megfelelően 
beszélhetünk a szakmai és a ped.-i-pszich.-i ismeretek és ké-
pességek kritériumairól. Az ismeret jellegű alapelemeket mind-
két ágb. n az elméleti, a képesség jellegűeket a gyakorlati kép-
zés során lehet megtanulni. Az elméleti képzés funkciója az, hogy 
megalapozza a gyakorlati oldalt, biztositsa a képességek kiala-
kulásához és működtetéséhez szükséges elméleti hátteret. Az el-
mélet megtanulásának a módja tetszőleges lehet / előadás, önálló 



direkt tanulás /, a képessegek elsajátítása különböző gya-
korlati foglalkozásokon / szeminárium, konzultáció, beszélge-
tés / történhet. 
Az értékelés kritériumait az ismeretek és a képességek esetében 
is - legalább megközelítően - ki kell dolgozni. Minden tárgy-
ból ki kell dolgozni egy céltaxonómiát, melyben a célokat a 
kritériumokkal az egymásraépülés sorrendjében hierarchikus 
rendszerré kell szervezni. 

III. Jelenlegi helyzet és elképzelések 
1. A bölcsészkari oktatás alacsony hatásfokának megítélésünk 

szerint legfőbb oka: 
- az ismeretek és képességek fejlődésének megítélésére je-
lenleg nem rendelkezünk megfelelő kritériumokkal 

- jobb hiján legfőbb kritériummá vált - a tárgyak többsége 
esetében - a hallgató fizikai jelenléte 

- ebből adódik a hallgató túlterheltsége, aminek legfőbb oka 
a kötelező heti óraszám irreálisan magas volta 

- az egyetemen töltött "munkaidő" igen sok studium között 
oszlik meg,,s felaprózódik; részint ebből, részint a ma-
gas éraszámból következik, hogy az oktatóval töltött idő-

r 

mennyiséghez képest a megszerzett tudás aránytalanul cse-
kély, s nehezen oldható meg az egyes tárgyakban való in-
tenziv elmerülés, ami pedig a magasan kvalifikált szakem-
berek képzésének alapvető feltétele lenne .• 

— e túlterheltségből fakadó szellemi alultápláltságból kö-
vetkezik, hogy az oktatók és hallgatók között többnyire 
kimondatlan megegyezés születik: a pillanatnyi helyzetben 
irreálisan magasra helyezett vizsgakövetelményeknek a gya-
korlatban tört részük teljesítésével is eleget lehet tenni. 

2. A jelenlegi helyzetből az egyetlen giut világos, a teljesitmény 
egyértelmű, megbizható megítélésére alkalmas kritériumok meg-
fogalmazása lenne 

- ha ilyen kritériumokkal rendelkeznénk, akkor a fizi-
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kai jelenlét pillanatnyilag jobb hiján használt mér-
céje feleslegessé válna 

- a jelenleg használatos, ill. bevezetésre kerülj egye-
temi oktatási formák igénybevétele a hallgatók részé-
ről fakultatívvá válna 

- elképzelhetővé válna például / szélsőséges esetben /, 
hogy egy hallgató csak a félév végi vizsgafolyamatban 
vesz részt, ugy, hogy csupán önálló tanulással készül 
föl a megszabott kritériumok teljesítésére 

- az egyetemi oktatásnak ugyanakkor kötelessége, hogy a 
kritériumok teljesítéséhez megadja a maximális segít-
séget 

- ezáltal az o kt at ás jobban egyénre szabottabbá válhatna; 
a hallgató saját maga itlhetné meg, hogy mely tárgyak 
elsajátításához van szüksége az egyetem által nyújtott 
oktatási formák ¡igénybevételére, mely tárgyak esetében 
hagyatkozhat önálló felkészülésre; az igy felszabadult 
időben olyan ismeretek/képességek megszerzésére lenne 
mód, amelyekre az eddigi rendszer nem nyújtott lehető-
séget . 

3. Az egyetem részéről a következő oktatási formák biztosítását 
tartjuk kívánatosnak: 
a/ előadás: 

- minden tárgy esetében legyen egy, az illető szakterület 
alapvonalait és összefüggéseit megvilágító vezérelőadás; 
azt, hogy az előadás a tárgykör egészét vázolja-e, vagy 
egy-egy kardinális kérdését ragadja ki, függjön a rendel-
kezésére ¿Illó szakirodalomtól és tanulási segédanyagoktól 
/ az előadó dönthesse el / 

- emellett az oktatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően 
tarthatnak előadásokat egy-egy részkérdésről is 

b/ az eddigi szemináriumok helyérő lepő konzultációs rendszer: 
- minden hallgató irjon - a tárgy jellegétől függően -
1-5, jól körülhatárölt témájú házidolgozatot egy-egy fél-
év folyamán 

- a dolgozat elkészítéséhez tetszőleges számú oktatói kon-
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zultáciőt vehet igényhe 
- a hallgatóknak, a dolgozatokat a fclév folyamán meg-
határozott időbeosztás szerint kell elkészíteniük; az 
azonos témakörben, egyidőben elkészült dolgozatokat 
/ négyet-ötöt egyszerre / a dolgozatkészitők és az ok-
tató, valamennyi dolgozat kölcsönös ismeretében megvi-
tatják 

- ilyen megbeszélése egy-egy hallgatónak,az illető tárgy-
ból megirando dolgozatok számától függően félévenként 
1-5 alkalommal lenne 

— a legsikerültebb dolgozatok, esetleg a diákköri rend-
szer keretében, a félév vegén nagyobb hallgatói-oktatói 
nyilvánosságot kapnának 

c/ a speciális kollégiumok, a hallgatók és az oktatók megegye-
zése alapján, mind a hagyományos, mind az uj, konzultációs 
rendszerben elképzelhetők 

d/ ki kell dolgozni a gyakorlati jeggyel záruló konzultációs 
rendszerben a hallgatók munkája értékelésének pontos krité-
riumait 

- a konzultációs rendszert igenybe veti; hallgatók munkája 
már a félév során minősülhet; amennyiben a kritériumok-
nak nem tettek eleget, akkor a félév végén a rendszert 
igénybe nem vet'; hallgatókkal együtt vizsgázhatnak 

- ugyanezen kritériumok alapján kell a konzult ciós rend-
szert 'igénybe nem vett hallgatók tudását felmérni a fél-
év végén 

e/ a gyakorlatilag megtanulhatatlan anyagmennyiséget számon-
kérő szigorlatokat célszerűnek látszik több apró vizsgára 
bontani 

4» A vizsgák előrehozásának lehetősége 
- legyen továbbra is meghatározott, hogy a hallgatóknak mikor 
milyen vizsgát kell letenniük, indexükbe mikor milyen elő-
adásokat és gyakorlatokat kell felvonniuk 

- legyen lehetséges viszont, hogy az egymásra nem épülő stu-
diumok esetében egy később kötelező vizsgát korábban lete-
hessen a hallgató 
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- ha ily módon el obi befejezi az egyetemet, választhasson, 
hogy dolgozni negy-e, vagy pedig továbbra is egyetemi pol-
gár marad, tetszőleges programmal - elképzelhető az egye-
tem más karainak látogatása is 

5, Az egyetemi studiumok meghosszabbításának lehetősége 
- legyen továbbra is lehetséges, hogy a különösen, tehetséges 
hallgatók, a ma: föltételek mellett másodév után leadhassál: 
egyik szakjukat / a pedagógia-pszichológiával együtt vagy 
anélkül /, s helyette speciális képzésben részesüljenek 

- a korábbiakkal ellentétben azonban ezeknek a hallgatóknak 
/ cca. 2-3/4 / legyen lehetősegük arra, h gy a diploma meg-
szerzése után a korábban leadott szakot rendes nappali ta-
gozatos hallgató1:ont befőjezliessc-k 

Az intenzív nyelvtanulás kérd se 
- a fent vázolt r ndszer következtében felszabaduló időbér, 
reális lehetős nyílik az intenzív nyelvtanulásra 

- az orosz nyelv oktatásánál: jelenlegi rendszeret nem kiván-
j ul: me gvált o z i a t ni 

- elengedhetetlennek tartjuk viszont, hogy egy szabadon vé-
lasztott másik nyelvet.mindenki elsajátítson és ezt legké-
sőbb; ötödév végéig minimum középfokú állami nyelvvizsga bi-
zonyítvánnyal iga•olj a 

- e col érdekében az egyetem biztositson ingyenes intenzív 
nyelvtanfolyamokat t az ezeken való részvétei fakultativ 

- azok a magyar ás/vagy történelem szakos hallgatók, 
nem rendelkeznek latin éhet :ségivel, sajatitsák el 

akik 
ye-

temen legalább1 középiskolai szint<?n>a latin nyelvet; ehb.es 
az egyetem a jelenlegi latin speciális képzéshez hasonlóan 
biztosítsa a feltételeket . 

Kívánatos lenne, hogy az ideológiai tárgyak oktatása is a govg: 
ékben körvonalazott rendszernek megfelelően alakuljon át. 

8« össze kell gyűjteni a bölcsészkari képzésből jelenleg hi nysá., 
ám szükségesnek látszó tárgyakat, s ki kell dolgozni ckt. táruk 
forma ját és számonkérésük kritériumait / pl. művelődést cm t; 1. -. t, 
művészettörténet, szociológia, tuev z'ínyelmélet, s zárni t á s -1- 9 c b • li • 
ka, bibliai-mitológiai alapismeretok /. 
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9. Legyen követelmény - az államvizsga keretében vagy azon kivüi 
a szakdolgozat megvédése. 

IV, Szempontrendszer a magyar felvilágosodás, reformkor és 
önkényuralom kora irodalmának számonkéréséhez 

1. Alapelvek 
A szempontrendszert ugy dolgoztuk ki, hogy az adott kor 

irodalomtörténeténaktminel .több aspektusát tekintethe/WGgyoy be-
leértve" a 'nóm. speeiálisanliradalomtörteiieti., ,de az,irodalomtörté 
neti korszakumegértésóhoz nélkülözhetetlen ismeretekét éstfőként-
összefüggéseket is.ÁFő célként nem a lexikális ismeretek számon-
kérését tüztük ki / ilyen téren' tudatosan a legszükségesebbekre 
szorítkozunk csak /, hanem- arra igyekszünk rákérdezni, hogy is-
meri-e a hallgató a korszak fő fejlődésvonalait, l-npcs-e ebben a 
kontextusban elhelyezni és értelmezni egy-egy konkrét müvet, s 
ebből az általános keretből kiindulva képes-o közeikorülni egy-
egy mü sajátos ós öntörvényű világához. 

A vizsgázó a kritériumrendszer pontjaiban megfogalmazott 
valamennyi területről kap egy vagy több kérdést, oly módon, hogy 
ezek a kérdések az adott korszaknak no csupán egyetlen szeletére 
vonatkozzanak, kanom időbelilog minél jobban szóródjanak. így 
végsősoron _ más és más aspektusból - a kor a maga egészében les 
a számonkérés tárgya, s ezzel csökken annak a lehetősége, hogy 
az anyagot csak időrendben félig megtanult hallgató jelesen meg-
feleljen, vagy éppen megbukjon a vizsgán. A több, konkrétan meg-
fogalmazott, jól behatárolható területre vonatkozó kérdés csak 
konkrét válaszokat tesz lehetővé, s igy az az eddigi gyakoriéi, 
hogy egy-egy nagyobb tételről / pl. az irói életművek egésze 
vagy nagyobb egysége / a hallgatónak '"'eszébe jut valami", s ez-
zel átcsúszik a vizsgán, megszűnik. ..Alapelvként azt fogalmaz-
hatjuk meg, hogy csak az a hallgató kaphat legalább elégségest, 
aki minimum a kérdéseknek egyharmadára közel kimeritő választ 
adott; csupa közepes válasszal példának okáért nem lehet a vizs-
gát teljesíteni. Amennyiben a hallgató e kérdések közül akárcsak 



egyre nem válaszol, vagy válasza teljes mértékben elfogadhatatlan, 
ez automatikusan a vizsga megismétlésével jár. 

A vizsga gyakorlati lebonyolítását a következőképpen kép-
zeljük el. A számonkérés két részből áll, két egymást követő na-
pon; e két napot a hallgatók a mostani vizsgára jelentkezési 
gyakorlathoz hasonlóan maguk választják meg. Első napoh a kri-
tériumrendszernek megfelelően összeállított kérdéssorozatot kap-
nak, amelyre Írásban kell válaszolniuk. Hangsúlyozzuk, hogy nem 
előre elkészített tc-sztckről van szó, hanem alkalomról-alkalomra 
szabadon kombinálódó kérdéssorozatokrél. Következő nap. a tanár 
az időközben átnézett Írásbeli feleletekből kiindulva szabadon 
elbeszélget a hallgatóval - természetesen csak abban az esetben, 
ha az a kérdéssorozatra a fentiekben, megfogalmazott elveknek meg-
felelően elfogadható válaszokat adott. Az érdemjegy a két rész-
tol jesitmény mérlegelése nyomán alakul ki. 
2. A számonkérés szempontjai 

A/ Általános kor ismeret. _ 
1. 1. történelem - a magyar történelem, alkalmanként pár-

huzamokkal az európaihoz, két szempontból 
= legalapvetőbb politika, ill. gazda-

ságtört . 
= a történeti Magyarország földrajza, 
nemzetiségi megoszlása, legjelentő-
sebb politikai röpiratok • 

2. művelődéstörténet - a művelődés intézményrendszere 
= akadémiai, szinház, könyvki-

adás-cenzúra, folyóiratok, 
társaságok stb. 

- az olvasóközönség állapota, ala-
kulása 

- művészettörténet; a hazai törekvé-
sek európai háttérrel / építészet, 
festészet, szobrászat / 

- zenetörténet; a hazai törekvések 
európai háttérrel . 

- tudománytörténet 
filozófiatörténet 



Az c pontban 'tárgyalt valamennyi témakör esetében 
csupán a legalapvetőbb tájékozottság számonkéréséről 
van szó, ill. az irodalomtörténet szempontjából va-
lami okból különösen fontos jelenségek kiemeléséről. 

B/ Irodalomtörténetijéé clméle^i_ismcircitok__ 
1. Alapvető lexikális ismeretek - életrajz, az életművek 

hozzávetőleges kronológiája, a legfontosabb folyóira-
tok, intézmények stb. megalakulása, megszűnése. 

2. a periodizáció kérdései - a. periodizáció mint általá-
nos elméleti és a korban fölmerülő gyakorlati problé-
ma; irodalmi korszakok, folyamatok, stilusok elválasz-
tásé, s egy-egy életművön belüli periodizációs prob-
lémák egyaránt... 

syí 
3. korstilusok problémája - általánosságban és 
4. a műfa,jok rendszere az adott korban - elmélet 61 

korlat 
5. az irodalomszemlélet kérdései - irodalmi viták 
6. egy adott mü elhelyezése az életműben 
7. az irodalmi élet nem intézményes keretei /csoportok, 

baráti körök' stb/ , 
8. a szépirodalom határán álló műfajok / napló, emlőki-

rat, utlöirás, l^vel e z e; 
0/ Szakirodalom 

A korra vonatkozó alapvető kézikönyvek, bibliográfiák, 
a kort általánosan ós egy-egy problémát, illetve irói ó-
lotmüvct tárgyaló szakirodalom ismerete. 

E szempontrendszer a problémakör ilyen irányú 
számonkéréséhez az első megközelítésnek tekin-» •• 
tondő; további pontocitása, ujabb szempontokkal 
való kiogőszitcse nc-mcsak lehetséges, hanem 
szükséges is. Gólunk most csak ogy ilyon szem-
pontú számonkérési rendszer kidolgozása lehe-
tőségének bizonyítása volt. Punkcióképossőgőt 
hivatott szemléltetni az alábbi 



k é r cl é s - üorozzi 

Malános_ Mori^mer^t^ 
történőién - = Mária Terézia ós II. József törek-

véseinek azonos és eltérő vonásai 
= II. József intézkedéseinek ellentnon 

dáooc hatása Magyarországon 
- ---==A pánszlávizmus jelentkezése a tör-

ténelmi Magyarország területen 
- A vármegyerendszer helye a magyaror-

ozági államapparátusban 
művelődéstörténet 

- a művelődés intézményrendszere 
- Az 1840-os evek hirla.p és folyóirat-irodal-
mának jellemzése 

= A Ratio Educationis lényege 
- az olvasóközönség állapota, alakulása 

= Csokonai a korabeli olvasóközönségről 
= Milyen közönségigényokre lehet következtet-
ni a- Tudományos Gyüj'tu.nány cimü folyóirat 
szerkesztési elveiből, tartalmából? 

- művészettörténet 
= A romantikus festészet 
= A biedermeier izlés jellemzői 

- zenetörténet 
= A verbunkos 

- tudománytörténet 
- A nevrtoni kozmológia lényege, eszmetörténet 

kövétkezménye i 
='Hézetck a magyar őstörténetről az 1820-as 

években: Horváth István 
- filozófiatörténet 

= Herder történetiilozőfiája 



B/ Irodaiontörténeti_és élnéleti_isneretek_ 
1. Alapvető lexikális isnerctok 

= Petőfi élete és nüve-i 
2. A periodizáció kérdései 

= Ervek és ellenérvek az 1772-os korszak-
határ körül . 

= Vörösmarty 1830 körüli korszakváltásának 
j ellenzői 

= fejlődési szakaszok Kenény élotriüvébcn 
3. korstílusok problémája 

= Romantika ás klasszika: Teleki tanulmánya 
A régi és uj stilus különbözőségéről 

= "Ideál" és -reál" az 1850-es évek irodaiom-
s zeniéleteben 

4. Küfaj elmélet 
= A regény helyzete a kor műfaji rendszerében 

Eötvös A falu jegyzője cinü regényének 
példáján 

5. Az irodalomszemlélet kérdései 
= A prozódiai vita 
= Kazinczy Ortológus és neológus nálunk és 

más nemzeteknél c. müvének helye a nyelv-
újítási liar c b an 

= A "poézis"' szerepének negitélése Kardán-
nal 

6*.Egy adott mü elhelyezése az életműben 
= Arany: Toldi szerelne 
= Jókai: fiatalkori novellisztikája 

7. Az irodalmi elet non intézményes keretei 
= ái Kassai magyar Museun körének szerveződése 

és tagjai között t ánadt nézeteltérés okai 
= Kazinczy és Debrecen 
= ái fiatal Magyarország Kora mozgalmának 

tagjai, helye, jelentősége 



3. A szépirodalom határán álló műfajok 
- Melyik reformkori útleírásból való az alábbi 
részlet? 
"...midőn Amerikába beléptűnk, c cnki t ölünk, 
sem egyik útitársunktól is passzust nemcsak 
hogy nem kort, hanem'még csak nevünket sem 
kérdezte... Ki legalább hallomásból ismeri 
az európai országok nagyobb részének harnin-
cadi, policiai és passzusbeli rendszerét, 
gondolni fogja, miért lettok oly figyelmesek 
reám nézve ezen tárgyak... Midőn az utazó is-
meretlenül, elfáradva, pártfogás nélkül Európ 
némely országainak határához ért, a várt ven-
dégszeretet helyett emberek állják útját he-
gyes vasakkal; leszállítják szekeréből mint 
gyanús személyt, elkérik Írásait, vizsgálják, 
vallatják ü bántólag kémlelik; azután a szögé: 
utazó portékáinak esnek, azt kíméletlenül fel' 
túrják és egybegázolják." 

zakirodalom 

A rcgénymüfajra vonatkozó általános és Eötvös művésze-
tere vonatkozó konkrét szakirodalom felsorolása 
--ilyen szrkirodalon foglalkozik az 1820-as évek epiká-
jával? 

Rán.jááééKÁa. JJ-.*J- A fenti szempontrendszer első-
sorban az ismeretek mérésére al-
kalmas. A képessegek felmérésé-
nek a kiscsoportos konzultációs 
rends zór követelnényrend s z eréb cn 
kell döntő súllyal szerepelnie* 
/ Pl.: bizonyos módszerek alkal-
mazása műelemzésekben, a tudomá-
nyos munka alapelemeinek alkotó 

. alkalmazása stb. / 



rtékel óséhe z zo b Kraaeriunok 
étből 

itnényérték emelkedésének irányéban no./ 
szint elemeinek pontos definiálása 

rendszerben és rc-ndszerekbon való cl 
A vizsgált nyelvi 
Az elemeknek a nyelvi 
helye zóse 
Az alk .ima'zott terminusok pontos definiálása 
.1 haz i akirodalesi r¿produkálásának foka 
a/ kötelezőként mégadott szakirodalom 
b/ aj nlott szakirodalom 
c/ szabadon választott szakirodalom 
Külföldi szakirodalom reprodukálásának foka 
a/ kötelezőként megadott szakirodalom 
b/ ajánlott szakirodalom 
c/ szabadon v..'.laszt.ott szakirodalom 
A f.eldcl-ozo'tt szakirodalom kritikus megítélésére való kő 

re/ való lkot 

a/ jól formált és nem jól fa-miit strúkturák^ konfrontélása 
alapján al.megadott 2. önállóan választott 

b/ jól formált struktúrákból álló korpusz35 analizise alapján 
Hl. megadott 2. önállóan Választott 

.i. szabály nyelvspecifikus voltának, ill. általános termesze 
tének fe1ismerése 
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11. A szabály fórnális megfogalmazására/leÍrására való képesség 
Az 0 I 3 j két uvben csal: az első 8 kritérium alkalmazását javasion. 
A nyelvészeti oktatásban az el: : két évben a hagyom:nyos szeni-
n.riumi forma teljes, ill. részleges-me.yfcartasát ajánlom, oly 
módon, hhgy az elrm évben a rsszv .tel ..' egy-egy alkalommal több 
kisebb tárna feldolgozása c Íjából / kötelező legyen, a második 
•:,vbon a jelesek száméra szabad választasi lehetőség nyilna a he-
tenk nő továbbra is megtartandó szeminárium, ill. a havonkénti 
konzult ciós forma között; a harmadik évtől kezdve ezt 3-4 fos 
csoportok kéthavonkénti /igényesebb térnek önálló feldolgozása!/ 
konzult cinje.. v Itané fel. 

VI. A t_-j.it, rg£i reform terve, és ejddigi tanulságai egyes, 
¿k a Ívsz -kokon 
A nyelvszakok reformjának kidolgozásánál két alapproblémát 

- ill. c Irendszert vettek. figyelembe. /!•/ é középiskolából ki-
kerüli diákok nyelvi szintje nem felél meg az egyetemi kezdökö-
vetélményeknek /ez egyébként mentalitásukra, -felnőttsegükre•; is 
álli'; ¿2/ Az egyetemi tanulmányok vegén elnyert diploma értéke 
us k>.pzct iscg-báz'ioa nem. áll arányban a társadalmi elvárásokkal 
ss szükségletekkel<> 

Ezek fi /elenbevátelével a reformképzés strukturé.ja a kö-
vetkezőképpen alakul: I. év - úgynevezett alapozó képzés, mely-
nek sor, 11 erőteljes nyelvi alapozás történik, valamint el. készitu 
tant. .rryak a további, magasabb szaintü tanulmányok folytatáséhoz 
/'irodalomelmélet, nyelvtudományi bevezetés, országismeret, stb.á. 
II-III. év - ez az úgynevezett áttekintő kurzus, amikor vázlato-
san, a legfontosabb témákra koncéntrá.lva képet kapnak a hallga-
tok a tant. rgy irodalomtörténetéről, nyelvtudományáról, kultur-
tort ;net rol. Ebben az időszakban a kimondott nyelvi képzés már 
kiseb ?ian súlyt kap. IV1-V. év - a sp.ecd.alizáció időszaka, ekkor 
nyilik lehetőség arra, h /gy a hallgatok tehetség:, ir; .nyúlt s- .ga, 
valamint & reális társadalmi lehetőségek figyelembevételével az 
egyes diákok bölcsésszé, tanúrrá, tolm,.ccsá vagy fordítóvá vál-
janak. é A reform elképzelései szerint a specializáció nem. uni-
formizált , ezt az egyes tanszékek egyéni adott síigaik szerint 
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kithat jak ki, ezzel szeriben az I-III. év anyaga egységesített 
összes bölcsészkaron. / 

jegyzések az 1980-ban beindult reform eddi0i tanulságai 
PD'bi , 
- A tantárgyi reform ilyen vázlatos form jáhán jónak tekint 
hat.., elvileg lehetővé teszi egy korszerűbb oktatási rend-
szer kialakítását; a buktatők természetesen a gyakorlati 
megvalósítás során jelentkeznek. 

- Legnagyobb veszély az, hogy a II-III. év áttekintő kurzu-
sa tűiméretezö'dik, s az anyag kiterjed előre és h/tra, az 
alapozás, ill. a specializálód. .a» rovására. 

- ITem megoldott probléma meg a specializálódás mikéntje, ill 
a tanulmányok végén kapott diploma milyensége /mármint, 
hogy ez miként tükrözi a specializálódást, ill., hogy en-
nek milyen konzekvenciái vannak, /. 

- Elméletben adott,de a gyakorlatban kidolgozatlanok meg a 
hallgatói önállóság bátorításának formái. A nyelvszak ta-
pasztalatait íi :v elembe véve azt mondhatjuk, hogy I. éven 
elképzelhetetlen a szemináriumok konzultációs rendszerré 
alakitása, s kívánatosnak látszik az előadások kötelező-
kent való megtart..sa is. 
Az áttekintő kurzus időszakában megoldható, hogy a vállal-
kozó szellemű ós önálló hallgatók az előadások helyett 
egyénileg készüljenek fel; a szemináriumokról való elma-
rad st azonban csak a logjóbbaknak /pl, formális kritéri-
um: jeleseknek / engedélyezném. 

/ 
A specializálódás időszakában logikusnak tetszik, hogy sze 

• min. riumok és speciális kollégiumok helyett egyóni konzul-
tációk os kiscsoportos tutoriális foglalkozások keretében 
történjék a képzés. 

- Természetesen az óralátogatási kötelezettségeknek, ill. a 
tanulási formáknak cz a fentebb vázolt flexibilis felfo-
gása csak akkor kivitelezhető, ha rendelkezésre .11 e j 
pontosan kidolgozott, kompakt követelményrendszer, amely-




