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helyére kerül, ha a kultura irányitói tudják, hogy'a nemzeti hagyományt
erősiteni kell. A civilizáció ellen is lehet védekezni. Létezik valaui
olyan is, ant szellemi árvizvédelemnek nevezhetümk.
K: Hogyan alkalmazzák Erdélyben .a Kodály-módszert?
V: sehogy. A japánok, az angolok jobban átveszik, hiszen a sajátjukat tanulják Deg igy könnyebben: Erdekes, hogy a japánoknál nagyon hamar
elterjedt a táncház-mozgalom is
K: , Véleménye szerint folklorizmusnak vane lehetősége a mai magyar
irodalomban?
V: A költészet különféle korszakaiban a népmüvészet jelenléte kitapintható, Balassitól Nagy Lászlóig, És biztos vagyok benne, - hogy, ha más
formában is, de ezután is igy lesz. Petőfi. népies versei csattanóra végződnek, egy lélektani helyzetet verselt meg a népdal ütemére. József Attila
a kornak megfelelő képzeteket szab'tditotta rá a formára. Juhász Ferenc
néhány versében megtartja a népdalformát, de saját .áradásával tölti meg,
ami megmarad a vers szövetében; alkatában. Lehet, hogy husz év mulva ujraéled az a balladai hang, ami Aranynál is fölbukkarit. De a balladáknak egészen más természete hatt majd, mert et a hatás kimerithetetlen, akár a
nyelv. Ellépzelhető, hogy a most divatos szabadvers-tipus ujra fegyelmezettebb mederbe kerül, és visszatérheltnek a népmüvészet különböző hangjai.
Erdélyi Eszter
+++

HIREK4---T-T.TREKI i+HIREK----EIRL7 K++++HIREK--EIRT-71Kiiii.FIREK--1111LEK
. • 1984. március 8-án öss'zegyült a 7,ölcsészkar.eElv maroknyi hallgatója,
hogy avegvitassa a bölcsészettudományi képzés távlati. fejlesztésének*koncecióját, mely az
"kék füzet" nek, az egész felsőoktatás fejlesztése torvének már a lebontott vdltozata. A vitát a kári KISZ-bizOttság.és a kari,
egyetemi tanácstag hallgatók szervezték. A vitainditót Galanb György tartotta.
A hazzászólások4 a: vita általában konkrét kérdésekkel foglalkozott.
Többen érintették az ala pképzés jellegének kérdését. Ebben a periódusban.
az alapozó, módszertani tárgyak müvelését tartanák fontosnak, ill. ekkor
kellene.elsajátitani az olyan módszereket /cédulázás, a jegyzetelés technikája, a katalógusok használatai, melyek .hozzátartoznak a további tanulmányok-mindennapjaihoz:
Felmerült al7:7 a kérd4)s is, mi a szerepe ennek az . összejövetelnek a kori.
deactó további sorsiban, pit tehet a kari Tanács, hol futnak össze a különféle vél.emanyek.. Talán meglepetésként érte a jelenlevőket, hogy mennyire
korlátozottak a lehetős6geink. Egyébként a kari Tanis is csak véleményezhette'a javaslatot.
Kevesebb szó esett a reform anyagi feltételeiről.. Abban azonban megegyeztünk, hogy nem lehet azokat figyeImen kivül hagyni; Tettük ezt Szajbély Mihály megjegyzése után, aki a "Jámbor szándék" példájáVal bizonyitotta,
pi a sorsa az: olyan t:,,rYezetnek, mely a mostani szükös helyZétet véve alapul olyan változtatásokra koncentrál, melyek non igényelnek különösebb anya.
gi befekt-Jtést.
A tervezet illást foglalt az egysakoság nollett kivéve a nyelvszakokat, ahol a képzés hétszakos maradna, A jelenlevők egyetértettek az egymásfélszakossig bevezetésével, do elvetette a nyelvszakosok kötelező
kétszakosságát, tekintettel az elkél)zelés homályosságára és a nyelvszakosok.map;as terheléSére. Helyeslzsel találkozott a jelenlevők, egyikének föl
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szakra történő szétválasztására.
2ölvetődött, hogy miért nem hiv me,f, az egyete:2 nagyobb számban tudomiA.
nyos kutatókat előadisok tartására, 13 hogy lehetővé kellene tenni a hallata csJportok számára "külső" előadók mo-hivását.
Hiányzott az anyagból az egyetom és a főiskola egybenövésének ütoLas,-zésu ós a konkrét javaslat a vidéki egyetemek"periférikus"helyzetének fölszAmlásAra.
A tervezettel összefligzésban szóba került az oktatók véleményezésnek
rendszer,) is. Sokak szerint nam sabad lemondani róla, annak ellunére,
ha g y non vált rögtön, a bevezetése után az oktatók minősitésének, jutalmazásának egyik szempontjává: Az Angol Tanszéken egyóbként egy ujfajta,
tesZtszerd véleményezési formával kisérleteznek.
szinvonalu: jó javasA tervezet ozészéről elmondható, ho,;37 i : en
latok ós csak ötletszerü, tapogatózó elképzelósek vált2gatják e7,ymást benne. Eléc, nehéz lesz a kar vezetőinek megtenni a korszorüsités következő
t8gHet alapján, szükös anyagi helyzetben késziteni el a heiyi
' melynek határideje ez óv vége.
•

Németh Eiria
0

A Kari Tanács március 1-i tahAdskoaásán fontos személyi kérdésekkel
folalkezott. A kar dékánja, Serfőző Lajos már tavalyi'megválasztásakor '
jelezte, hogy csak egy évig kivánja posztját bet31teni.E7Art a Kari Tanács
Mikola Tibort javasolta
Az ő megüresedett helyére /oktatási
dékinhelyetteS/ pedig Szalanln Editet javasolták' A tudományos dékánhelyet4,'7
tes posztjára Anderle Ádámot jelöltók, de a szaVazás nem hozta meg a Kart
Tanács által akkor szükségesnek hitt minősitett többséget. Az Elnöki Tanács pár nal?pal azelőtt hatilyba lépett rendelete értelmében azonban
,-rU t;
..J1J,;„ .x:. a /Magyar Közlöny, 1984. 5, sza a dékánholyettesek rektori kinevezése előtt elegendő .l. a Karl Tanács véleményének "peghall7atIca" /non világos , mit fed ez a kifejezés/: Anderle Ádám ennek. ellenéra'- értesüléseink szerint visszalépett jelölésétől.
A Karl Tanács az Idegennyelvi Tanszékcsoport élére Csuri Károlyt, a'
Pedagógiai-pszichológiai Tanszékcsoport élére Ágoston Györgyöt, a Klasszika-filológiai Tanszékcsoport élére Szádeczky-Kardoss Samut, a TörténeLli
Tanszékcsoportéra Makk Ferencet, a Magyar nyelvi ós irodalmi Tanszékcs:)ortéra pedig Róna-Tas Andrist javasolta. Az Egyetemi Tanács mircius 3-i ülósón
az összes jelölést jóváhagyta,
A Karl és az Egyetemi Tanács a köVetkező javaslatokat tette a minisnteririck_ a tanszékvezetőkre vonatkozóan: összehasonlité Irodalomtudományi Tans zők: Kanyé‘Zoltin; Nemet Tanszék: Salyámosi Miklós; 2. sz. Irodalomtörtéiti Tanszék: Grezsa Ferenc.. /eddig a JGYTF-en'Actatotti; Olasz Tanszék:
Szabó Győző /eddig az ELTE-n és a padovai egyetemen oktatotti; Finnugor
Tanszék: Mikola Tibor; Angol Tanzék: Rozbnyai Bálint; Történeti Segédtudományi Tanszék: Makk :Ferenc; Altajisttika Tanszók: Róna-Tas András.
Sipos Katalin

-n Elnöki Tanács módositotta a felsőoktatási intézményekről szóló
0
1962-es törvényorejü rendeletét. Ennek értelmében: A rektorhelyetteseket a
miniszter bizza meg az Egyetemi Tanács "meghallgatásával". /Eddig az EgYetomi Tanács Választotta minősitett többséggel./ A dékánhelyetteseket a rektor bizza nog, tZ1)blaitt:tt "meg kell hallgatni" a Kari Tanácsot.i/Eddig:
a Kari Tanács választotta miriősitett többséggel, a rektor 3óváhagytt4. A tanszék- és a tanszékcsoportvezetőkre a Kari Tanács tagjai és a miniszter teheu
javaslatot, melyről az Egyetemi és a Karl Tanács "véleményt nyilvánít", s

