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A1melrón, 
avagy egy morzsányi emberi élet 

E sorok kója szerenasiésneik - vagy épp szerenaiiét-
lennek? - mon:dihJaitja magát, mert naponta körüfüelill 
egy órát rolt nreitrázással. Sz'E!OOnosoésnek azért, mert a 
metró számdunlk legkorszerúb'b, leggyoI1Sabb nagyvárosd 
tömegközlekedési eszköze, peronjait a kinti időjárás vi-
s·zorntagságalitnalk megfelelően fútilk vagy hútiik, a felszínt 
mo-zgálépcső segínSégével körelli'lthetem meg, egysz.ova•1, 
büsikié:n mondih:aitom, ko1'Szierúen közlekedem. & mégis, 
s7Jerencséfilennek, mert ugyebár, egy óra az mégis egy 
óra, azaz havi húsz óra, évi kettőszázaiegy;ven óra, és ki 
sem merem mondand, mennyi lesz majd a Nagy Végel-
száimoláisn:ál - ha ugyan lesz ilyen adtatl:ap. ki tudja -, 
melylbe a megfelelő rova<tmál be kell ír.norn egy kimond-
haitafil;anul: nagy számot. 

iMertt ugye, ennyJ. idő ólaltt mi in:ndent iehetne csinál-
ni! Oilkket ímli, any;ag<it gyűjteni', tanu1m, a felhalmozó-
dott szennyest ·!ciimosni, mesét ollV'asni a gyereknek, bá-
boznd vele, egy jó kils krump1ill'evest főzni - ez ugye-
bár nlind-ITTlliind értennesiel:1.b tevékenység lenne, mint a 
metrózás. A füam szerint ugyan nem has20I1:tala.n a dolog, 
leg:a!lá'bb jól lcibeszélgetjülk magtmlklat enny:i idő alatt. Ez 
a ibeszé1getés ki!ssé neh!ézikes itgyan, mert a huszadik szá-
zad eme legmodernebb kiöz!lekedési eszköze oly hango-
san csiartltog, hogy a metrózás ideje alatt letettünk a be-
szélgeresekról. Ehielyett baim'bál!l bámuljuk a szemben ülő 
piros~sár,ga/tn~ .tudom én mi'lyen szinú pulóveres 
utastá·risUiliklait, tompa. fültl.iel és ag·gyal hiailgatjuk a be-
mondott ál!lomások nevét, melyeknek sorrendjit t Jas."lan 
jobban tudjuk, mint buzgó hív:ő a Miatyánkot. 

Ez azonlbain már a műlitié. Megszűniik a tQmpa agyú 
bámullás és a nagy iOOv,esmegetés. Az ötlet, beva'llom, 
nem az enyté<m, hanem ismerefil'en utastársamé, akitől 
elmulasztottam meg<kié:rdezni a nevét és a címét, pedig 
sOklalt ·tanulJt.am tále. E fü1ltail nő ugyanis nrégy-öt éves kiis-
lányá1wd ubazott mellettem. A gyere.kikel Fei{ete Péter ne-
vű kárty1ajároékot jáitszott - az ölében -, s közben bra-· 
vú.rois ügyességgel 'keres2!trejtviényt is fej.tett. A d0>log 
tnli:ndöissze pár megállónyüt tartott, és mégi:;, magávaa ra-
gadott. Ez a: nő fe'lfiedezett va\Lamiit! Ottihonosan beren-
deikedett atmi a néhány per:cre is, hiszen nyn!Lvá·n átlát-
ta, hogy a metro• az ó életiénelk: is elliidegenírtheretlen 
része, miért ne éljen közben is kedvére? Elvégre mikor 
kártyázwn nyiu,giodtatn a g~rekével; niilkor fejtisen ke-
resztrej.tvlényt? 'Da.lán ottihon, a reggelit rohanásban, ne-
tán a mun!kialhely'én, vaigy ismét este, otthon, a1JI1iikor vár-
ja a bevásál'lás, voosorafÓZlé5, mooás és takarítás? Ugyan. 
Mire annyi s2Jaltiad ideje lenne, hogy komótosan leü.ljön 
a foteljébe a gyerekével feketepéteremi, tartok tőle, 
gyermek-e már kmótt a:b'ból az életkorból, amike>r az em-
lített ká'rtya.jáitétk még érdelrelné. Ha örökké arra vár-
ná.nlk, mí0g btazaiérün!k, éis szép nyugodtan leülünk - , há-t 
jól néznénk ki. És bár modern századunkban életkorunk 
éis élet.esélyünlk jóa;lkán meghosszabbodott, annyit a'Zért 
meg mindig nem engedlhetünk meg magunknak, hogy 
a pereelk, óráik csaik holmi tompa, terméketlen bámÉ:Sz-
ko<lással telljenek. 

Miért is ne? Eleddtig iis o1vast.am már has-mcs jó t.a-
nácsio!k:ait attól, hogya:n kelil ottlhon egyszeroe mosni -
automata. mosógéppel, termlészetesen - közben három 
nla.pra előre főzni, ehsős gyerrmelkiütnk hialmazelmétleti· lec-
kéjét eMenórdzni, a Iábunlkika!l esetleg varrógépet hajtha-
tunik. f.gy vezebi a korszerű, hlfuzadilk századi nő kor-
szerű, huszadik századi háztartását. (Már ha egyáltalán 
van· nekJ·.) Elivégm.-e nem él.ünlk má•· a középkorban. Meny-
nyi időt hagyunk klih!asmálatlianui.! A metrózás, vmam05-
megáJ,l6ban való áamr~. SZTK-ban és .a legkülönbözőbb 
hellyie!ken pecsétre, alámoásra, újbM!i ~désre várva 
merm}"i-ll'Ilenny.i idDt e!ltfecslérel'Üinlk ! 
~ az ismeretlen nő a metróban valami· korsza·ka•likotót 

fedezett fel. Megyek Fekete Pétert ven1lli. Az ~mber oly 
sdk mindenen úrrá 1e1lt: a himlőt, a távolságot és a súly-
ta:haniSágo.t i& legyőzte. 

Pont a matró fogna ki rajtunk?! 
Török Katalin 

• 
Az iden 1600-lalll je-
llen1lkeztelk aoz EötV'ö\s 
Lo.rál!ld Tiudomál!ly-

egyetem Bölcsés7Jelttudomá-
nyd Karának n~i tiago-
zatám. A túlljelenrtikezés 
négy és félszereis ! Magyer-
ból 7"13-an fe1v!é:t-elfiztek ! 

Idézetek a felvlételi vim-
gia magyar fa-áslbelii munkái-
ba!: 

Milyeni !klapcoo1ia·ta volt 
KosZto1'ányil!lla!k Kooz;to.lányi 
Ag0stontru1Jl? 

- A kö1tó vlallamire!e pe-
'l'eputtya. 

Csátlh GéZ'álvail? 
- Kooztolány,i unolka-

t.estvére. Er'edebi nevén 
Breen Jóska. 

Példák az epigrammára? 
- ATany: A vén cigány. 

Csokonai: A Gutenberg al-
bumba. Himfy. 

Dantéról jellemzés? 
- Sz.üle:i egyszerű mun-

kásembeTe.k voltGk. 
Mi a !Jclas&zikus? 
- Minden nem nap-

jainkban ÍTt művet klasz-
szikusna,k nevezünk. 

oMia\Y'etl Csehov drámát 
iisttner? 

- Vadkac$6.. 6-os számú 
kóTteTem. 

!Egy mOl!ldlait a Rómeó és 
Júll!iá·ról: 

- Az újszerű szeT.elemTól 
k benne a költő. 

A Hamll0t :i!ényege? 
- Hamlet a kö2léPk:or és 

a reneszánsz . határán áll. 
Allandóan kételkedik. Nem 
tud!ja, binin.i.e kel!l--e Isten-
ben, vtagy nem. Művelt, 
. sdlrolda:lú, >ta!niult fiú. 
Ugyalllialklkor ·mégsem tudjia 
h!iltét ~. 

Néhány ,,he!Lyes.úrás1" pél-
da: „A !kor foiytón nebe-
zedii~ ra." ,,,El lkelil zenge-
nije ... "' Kii 'kleWlebt „mon-
damja ... " 

F.s az eigy.ilk dolgom!; tete-
jén : Nem leszek ma'711aT 
szakos! A másilkon: Nem 
akaTok bölcsész lenni! 

* Az egye;. smkokiria felw-
hető !halllgiaitQk ~. 
a ,,lkeretszá•mot", éviről évire 
a Mú.velődié5i Miin!i&ztlérdum 
határozm meg, figyelem-
be véve az öt év m'ÚlWa je-
lentt!kező népgazdasági 
igényt, A km- naippa!1Ji ·ta-
gw.iaitán tíz féléív„ a7.laQ: öt ·év 
a ~ idő; Hogy a Vlég-
zeflt h;a!~ !klöziJI hOOy:an 
hellydkedlne!k el dliplomá-

A BÖLCSÉSZKARON HALLGATNAK 
julkina:K meg,fele:ló álblásibian, 
arról az egyetelmne!k még 
nincs adata. 

Solklalk s.zieoot ·tú!llképzés 
folY!ilk a kalron, vagyis több 
tanár, !köny.vtáiios, lfHozó-
fus, pszidholó~us. .múve-
szettörténiész, né,pműveló 
kerüi lk:i az egyetemről, 

mmt a:há!Jly,ra szü!kslég van. 
Kii'llönösen vonaiVk:~ ez a 
is.pooiáliiis ismlkolkon végzet-
tek·re, •példá:ul egynptoló-
gusokira, iiránoilógusokira, 
k!llasszilkla-'fifológusakra, tur-
kológUSIOlklra. Másolk a1bbain 
látják a diplomás bölcsé-
szek iklalloo'ásána'k, plá.lyia-
módois!Ltásánalk dk.áit, hogy a 
f!ila.tMdk köziű.J: .solka111< meg 
sem pr8bálik'()2Í11Jak viégzett-
ségülknek megfeleilően elihe-
!yiezlkedn'i. Rés1Jbein, ment a 
ráju!k váiró áll!lások 1gen 
ailacSODyalll fizetettek, e!b-
ból isem csalládtOlt a·lalpírtaim, 
sem megéll!ni nem tudrullk. 
A más.ilk ok, hogy nagyioo 
sokan nem hivatásérzetből, 
nem hatá1'ozott efképzelés-
sel mennek a böl~
ra, s dipkim:áj.Uk kézhez 
vébede után sem .ta~k 
V-OlllOOnJa!k a kfuálikooó l:ehe-
tOOégeke't. 

* - Milért éppen a b01-
csés7Jtlarra je'len11kezt.etelk? 
- kérdeztem a. Myosón a 
fel'Vlételiizaktéíll. 

- Miért? Hova m.ehEit-
tem volna'! 

- Hililye volitrm martek-
bóil'! 

- Ide ·talláin elég lesz a 
ponllszárna.m. 

- Háti! . • • meg·ígér.t;em 
a:n~. 

- Niem tudom. . . El.ég 
ro!SSZUii' t1amJ;l1tam ... 

- Ide !faJlán biejutolki .. • 
És hogy miéI1t éppen azt 

a MJalkot válas:zitották, ami-
re jeleni1lkeztek: 

- Magyair~enu-e 
a'klal1tam, de a történelem 
nehéz, e2Jérit .válaS:7Jtottam 
a magytar-m.1éprm'.íV'l!'Jésit. 
Népmli,vel:ésb& nincs „di-
I"Eiltot" fellvéte'l'i a.nyag. 

- Niem tudlom. 'Nliál!l 
m~dre nem je-
·1en1lke2ltek solkan. 

, , 

A ltl/UZSAK? 
l KOMAROMI ZOLTÁN FELVÉTELE 

- Milért d·rod1ailom-lma-
gya.r nyelv szia\kJra? Mert 
ebbő'1 még én is f.el tudok 
készülni. 

El' kell a:Zi01nlbian• ismer-
nem, jó pá1ran vábsmlták: 
tanítani a!kia,r:ok, középis-
ko·J;ai tanár szeretnék lenni, 
történ.ész. aka0rok lenni, 1tol-
mácsna'k 'kész.ülak, és kiiVlá-
l<óan felvételivizsgáztaik. 

De sajnos őik vol talk k.e-
veisebbenc 

* 
A felvételi v:izsga fa·ás:beili 

mun!ká!bó1 és szóbeli felelet-
ből áll. Az írásbelin sze·rez-
beitő 1leg.m;agas.a.bb p.:>nlt-
szám l~. Ha 5 pont alatti 
do1gowtot ír Wl!la\ki, szóbe-
li vlizi<>gá.ra. nem me:bet. A 
felvételi vizsgák eredmé-
nyét az .iskolából hozott 
(rnaxJmurn 60) és a .fel'Vléte-
lin szerzett (szintén maxi-
má1Iisan 60) pon.tok összege 
adjia„ A!kiik három évnél ré-
gebben érettségizitek, elve-
szí.tik •is'kofa.i pomtfa:i1kra,t. 
Eredményüiket a szerzeitt 
pon•tolk duplázásával szá-
mitj.álk ki. Az előrző ké.t év-
ben érettségíze,ttek Vlálaszt-
hatn.a'k a pontozási móde>k 
köziő,t·t. 

Az eredmiény1es felvételi 
vizsgák alsó pontha·táráit 
utólag á·hlaipHja meg a mi-
n:iisztéri.um és az egyetem. 
Ez azt a látszatot keiliti, 
hogy ha sok a feilv!ételliző, 
maogarobbm teszik am az 
alsó ponthaitá1rt, a.m·ivel mlég 
be 11.ehet jutni az egyetem-
re, ha gyengébbek a vizs-
gázók, allaamnyabib all8ó ha-
tárt áLlapítanalk meg, s így 
a. kevésbé ígéreltes. dJáko-
kait is feLvesz.i!k. Df-. Kiss 
Jenő dié!kán1helyettes azon-
ban elmondta: a:z egyetem 
vigyáz, nehogy devalválód-
jék a kaJr. Bármilyen nagy 
is a kere.tsz.ám, ha nem 
megfelelő a jel;entkezó'k tu-
dása, nem veszíik fel• őket. 
Ta:valy például CS!alk egy 
csoport induilt e>l'06z-.ma-
gyar szaikon az előző évi 
kettő h'elyett, s vol<t ollyan 
szalk, ame:lyet egyá[tadán 
nem inditottak, bá·r túlje-
lentkezés volt rá . 

Az ícásheli v.izisgáik téte-
lei1t b:izoit:tság állítja 005re. 
A biwttság:ban az ELTE, a 

vidéki egyetemek és a kö-
zépiskolák is 'képv'ÍISeLtetilk 
mag·Ukat. A 'kérdéseik csalk 
a lközépj·skolák tö1'zsanya-
gáTa vonat'koztha;tnak, sem 
„apró betűs", sein „voml'l 
al:a!bti" szövegre nem utail-
naik. 

A magyar im.-oda:lmi dOll-
go.za.to!k kérdéseinek össze-
álllitás~:ban több éve részit 
vesz Kiczenkó Judit iad-
ju.nk'tus. ő.t kérd'éscsopoPtot 
állítottak össze - mondta 
-, ezek 'közül választo'11ta 
ki a mi'n1isztérium azt az 
egy fel:adatcsok;rot, amelyet 
e>rszágosan lk<ij.elö1te<',c az 
írásbeli v.izsgálkra. Diákok 
és oktatók csalk a v.izsga 
napján •tudták meg, mely,ik 
kérdéscsoport került eltfo-
gadáisira. A télelek zárt, le-
pecséteH 001,ítélk:ban érkez-
tek, s a }el.en11Jkező:k előtt, 

ny'iillvánoLS'lm !kerüibte!k fell-
bonbáisra. 

A fe:Lv!éitelizók nem írták 
rá nev1Ülket dolgozia:tailma, 
csak kódszámok voMak az 
írásbeU mU111kiá!kon. A javí-
tást végző tanáTOk tehát 
nem tudták, kinek a dolgo-
zatát tart;ák kezükben. 

Ja·viitás u:tán a dékáni hi-
vata~· OOalZOinosíito:tta a kód-
számokia.t és a szóbeli vizs-
ga napjára nyiH~ánosan ki-
függesztette a d'O.lig•ozatok 
pon.tja:it. A felV!ételizők te-
hát tudták, hogy a s.wbel!in 
mik az eséllyeik A nyHMá-
nosság jeHemez·te az idei 
felvételilket. A <bizottság 
mindenikinle'k fielloajárnd01tba, 
hogy nézze meg a do.Jgo-za-
tát, mert joga van szóvá 
tennd, illa nem ért egyet a 
javítással és a pcmtozássat 
A felvételizőknek körülbe-
lül kétharmada élt a bete-
kintés jogával. 

Szóbeli utátn megmond-
ták a felelet pont.számadit, 
így a felvét~1Jző1k már a 
v'iZISP.,,a n.'apján meg•t-U dtáik, 
érdemes-e izguQniu'k az!ért, 
hogy bejutnaik-e, vagy pe-
ddg tetjesein esély.te1enek. 

Az új f1e1véte.li tehát a·z 
eilőooeknél ny;Hvánosa bib, 
de egyben: - a kódsmmoik 
mia.t't - ti tkosaibb. 

Vdssz)!ljélésd lehe'tőcség igy 
is lenne, ha v.afulki meg-
tudná az öt kerd.éscsopor-

tot, s e:zieiket a~aposan. meg-
tanulná. De ha erre módja· 
volna, fölöslegesen mes·ter-
kedne, hisren az öit kérdés-
kör az egész anyaigot rel-
öl•el:i. Alk.i pedig az;t meg<ta-
nwlja, egyenes úton is ~
kerülhet az egye•te'mre. 

Au. idei fe lvéteH vázsgálk 
jó crégkörben ftolytak, de 
áH1aaában alacsony színvo-
nalon. 

* 
A szemináriumi .termeik 

némelyikében vágni lehet 
a füstöt. A folyosókon vib-
rál a levegő. Sötét öltö-
nyös fiúik, fehér b1úzos, sö-
tét szolknyás lán\Yolk szoron-
ganak, idegeskednek, sfr-
nak, nev·etnelk, s hisztlérii-
kusan rágják a körmüket. 
Egy mama a bfüiétbe szailad, 
néhány tá:J:)Ja csdkoládévia:I 
tér viS1Sm, da.ra11:>oikra törde-
li és leteszi az a!blaikpár-
kány.ra. Senki sem nyúl 
hozzá. Füzetelk, !könyvek 
lapjai hwlilanalk szét, kiap-
kodáB, egy-egy piJila.n.tás a 
ZSebitillkfübe, erö1tet:etit nyu-
galom, megjátszott közöny 
és ... 

- A személyd i•gazolvá-
nyát !kérem sziépen 
mondda SaUa.i professzo<t· és 
hellyel: kmádja a f.elviéte11i-
z5t. A bizottság mosolyog, 
biztat, nyugtat ... Az érett-
iségi bizonyí1tivány á1tvéte-
lé.t igazoló alá.frásnál reme-
gő kezeik nyl\Í:]naik. a tod1lér•t. 

- Meg akarja némi az 
írásbeli dolgozatát? - még 
mind0ig mosoly, még min-
dig megnyu,g.tJató, kedves a 
han•g. 

- Nem, dehogy. Éhgyo-
morra, !kora reggel? Vi-
sz0111'1JlátlásTa ! 

- Viiszontl:áct:ásra ... 
négypontos dolgoziate>t tart 
ke2'lében a professzor. 

A folyosón megszólítom 
a vagányt jártszó fiút. 

- Mi szerettél volna len-
n'i? 

- Egyetemista! - vágja 
rá, és lesz,aolad a lépcsőn. 

Erőss Agota 

( Folytat;uk) 
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2 
A megjelölt szakpárok 

egy-egy tanára, egy közép-
iskolai szaktanár, egy KISZ-
es fiatal és az elnök al-
kotja a felvételiztető bizott-
ságot. A középiskolai peda-
gógus őrködik, nehogy 
olyan kérdést tegyenek fel 
a vizsgázónak, ami nem 
középiskolai anyag. Bár az 
oktatók pontosan tudják, 
mi van a tankönyvekben. 

Alexa Károly adjunktust 
már nem lepi meg a jelent-
~ezők készületlensége. 

- Évről évre gyengébb 
tudással jönnek - mondja. 
- Megkérdeztem az egyik 
vizsgázót, aki már harmin-
cadik évén túl volt, miért 
jelentikezett a szakra. Azt 
mondta, azér!i mert szeret 
olvasni. - .t;s mit olva-
sott utoljára? - A Quo va-
dist ! - mondta. A másik-
tól kérdeztem szeret-e ol-
vasni? Igen - vágta rá. -
Könyvtáram is van! - Es 
milyen könyvei vannak? -
kérdeztem. - Verne Gyula! 

Alexa Károly szokott de-
rűjével fogadja az elké-
pesztő válaszokat. És örül, 
ha talál egy..,egy „csillogó-
szeműt". Mert szerencsére 
azért ilyenek is akadnak. 

Tarján Tamás adjunktus 
mérgesen jön ki a folyosó-
ra. Magyar-történelem sza-
kosokat felvételiztetett. 

- Hamnincnyolcból 1öten 
értek el száz pont fölötti 
eredményt! Közülük egy 
volt kiemelkedő, a többi 
épp, <hogy tudta az anyagot. 
Altalános összefüggéseket 
nem látnak meg, a művé
szeteket nem tudják össze-
kapcsolni, mert nem képe-
sek korokban gondolkozni. 
Nem merem megkérdezni 
tőlii'k, hogy például Goethe 
és Tolsztoj találkozhatott-e, 
mer.t fogalmuk sincs, ki 
mikor élt. Móricztól sem-
mit nem olvastak, és el 
mernek jönni felvételizni ! 
Úgy ·hiszik, a bölcsészkar 
alkalmas hely a tengésre-
len,gésre, itt zavartalanul 
el lehet tölteni öt évet. El-
képesztő, hogy honnan jön-
nek ide: egészségügyi, me-
zőgazdasági, faipari iskolá-
ból. De nem az iskolákban 
van a hiba, sokkal inkább 
a tudatlan jelentkezőkben. 
Teljesen tanácstalanok. 
Igaz, a kiar öt évet ad a 
döntésre, és ez jó. Mert aki 
itt végez, lehet szépíró. 
szenkesztő, fordító, könyv-
táros. Csak attól még nem 
lesz bölcsész valaki, hogy 
tud három ver·set kívülről 
és megnyerte az iskolai sza-
valóversenyt! . . . Nekem 
mindezek mellett a legna-
gyobb gondom, hogy leszű
kült a középiskolai tan-
anyag, és például a cente-
nárium évében nem kér-
dezhetem meg egy bölcsész-

.. , 
A BOLCSESZ RON HALLGATNAK , , 

A MUZSAK? 
karra jelentkezőtől: ki volt 
Kassák Lajos! 

A szemináriumi terme-
ken „felvételi vizsga" fel-
iratú táblák láthatók. 

A magyar-történelem 
szalkos felvételizők átjaví-
tották. fgy: 

Fejvételi vizsga 
Halálfejet és keresztbe 

tett lábszárcsontokat raj-
zoltak rá. 

* Negyedik napja folynak 
már a felvételi vizsgák 
magyar irodalom-magyar 
nyelv szakon. 

- Tavaly is meghirdet-
tük a szakot - mondja 
Kiss Jenő dékánhelyettes 
-, de nem tudtuk beindí-
tani. Pedig négyszeres volt 
a túljelentkezés. Hungaro-
lógusokat szeretnénk ké-
pezni a legmagasabb fokon. 
bár ezt az elnevezést nem 
használjuk pejoratív hang-
zása miatt. Szü~ég volna 
képzett szakemberekre a 
külföldi magyar intézetek-
nél, a minisztériumokban, 
a tömegkommunikáció mö-
götti hálózatban, közműve
lődési intézeteknél. De saj-
nos a középiskolák rosszul 
értelmezik a szakot. Nem a 
legkiválóbb gyerekeket kül-
dik, akik jók magyarból és 
nyelveket is beszélnek, ha-
nem azokat, akik két szak-
ra kéntelenek volnának 
felvételi vizsgát tenni. 

Tarnai Andor professzor 
a bizottság elnöke. 

- Három nap alatt a 38 
jelentkezőből, egyetlen-
egyet javasoltunk felvétel-
re! Ez a fiú egészen kivá-
ló volt. 58 pontot hozott az 
iskolából. jó volt mindkét 
írásbelije és kitűnő a szó-
belije. A több'iek .. . ? Teg-
nap például ketten nem 
jöttek be, kettőnek elég-
telen lett az írásbelije, ket-
tő a szóbelin felelet közben 
visszalépett. Nagyon gyen-
gék . . . E pil1amatban ismét 
úgy tűnik, hogy az idén 
sem indul magyar iroda-
lom-magyar nyelv szak! 

- Milyen nyelvészeti fo-
lyóiratokat ismer? - kér-
dezi Juhász Dezső adjunk-
tus egy nyelvtanból felvé-
telizőtől. 

- Semmilyent. 
- Mi szeretne lenni? 

- Nyelvész! 
Margócsi István adjunk-

tus magyar irodalomból 
tesz fel kérdéseket. 

- Mikor élt Berzsenyi 
Dániel? 

- A XVI. században. 
- És Kölcsey Ferenc? 
- A XVII. században 
- Miért jelentkezett a 

szakra? 
- Hogy behatóbban tud-

jam tanulmányozni a ma-
gyar irodalmat. 

A dékánhelyettes szavai 
jutnak eszembe: az elne-
vezést majd megoldjuk, 
csak indulna be a szak ... 

* Részt vettem idegen-
nyelvszakosok vizsgáin. Azt 
tapasztaltam, hogy a kö-
zépfokú nyelvvizsga sok 
esetben nem elég az egye-
temre való bejutáshoz. 

A speciális szakokra, 
amiket oly aggódva né-
zünk, nem lehet jelentkez-
ni. Ezek „b", illetve „e" 
szakok. Ez azt jelenti, hogy 
csak az egyetem hallgatói, 
ők is alapozó-órák és vizs-
gáik után vehetik fel máso-
dik, illetve harmadik szak-
ként. fgy az egyiptológiai, 
asszirológiai és egyéb kü-
lönleges tanszéki csopor.tok, 
vagy tanszékek előtt nem 
álltak felvételizők. Csak-
úgy, mint a Régészeti Tan-
szék előtt sem. A régészet 
ugyanis fél szaknak, illetve 
„b" szakna!k számít már. 
Jeremiás Éva adjuniktus, 
az Iranológiai Tanszéki 
Csoport vezetője elmondta, 
kettő harmadéves és kettő 
ötödéves hallgatója van. A 
végzősök egyike művészet
történész, a másik tuJ1koló-
gus. Túlképzésről szó sincs. 
Az iranológia egyébként 
„a" szaknak számít, de ezt 
is csak már az egyetemen 
lévők vehetik fel, egyik 
szakjuk mellé. 

- Minden különleges 
szak iránt van érdeklődés. 
Ez az egyetem jó légkörét 
jelzi. A speciális szakdkat 
azt mondhatnám szerelem-
ből veszik fel a bölcsészek 
- mondja Maróth Miklós 
docens, az Ókortudományi 
Tanszéken. 

Németh Lajos professzor 

a Művészettörténeti Tan-
szék vezetője mondja: 

- Amióta én felvételiz-
tetek, ilyen rossz átlag még 
nem volt. Négy nap alatt 
mindössze kettőt sik·erült 
felvételire javasolnunk. 
Most érződik a tönkretett 
általános és középiskolai 
oktatás hatása. Az örökös 
refonm, az örökös tan-
könyvcsere ezt eredmé-
nyezte. A történelemtaní-
tás katasztrofális. Identi-
tásról beszéllllek és évekig 
nem volt kötelező érettségi 
tárgy a történelem! A gye-
rekek nem olvasnak, vagy 
ha elolvasnak is egy-egy 
könyvet, nem tudják, hogy 
ki írta. Nem járnak mú-
zeumokba, érdeklődési kö-
rük beszűkült. Mindehhez 
a televízió antikulturális 
műsorai is hozzájárulnak. 
Művészettörténet szakra 
jönnek, de ha az alkalmas-
sági vizsgánál eléjük te-
sz,ünk egy-egy képet, ame-
lyet nem is kötelező felis-
merni, csak stílusát meg-
határolni, gyakran össze-
vissza forgatják, és azt 
mondják, jaj nem -is tudom 
hogy nézzem. Vallási mű
velts~ük abszolút nines, a 
Jézus az Olajfák hegyén 
című képre azt mondják, 
ez a feltámadási jelenet, 
mert alvó alakok láthatók 
a képen. Minimális önkri-
tikájuk sincs! Maximum 60 
pontot hozhatnak az isko-
lából, de jelentkeznek 38-
40 ponttal is! Pedig a böl-
csészkarra 50 pontnál ke-
vesebb „hozott" ponttal 
bekerülni nagyon nehéz. 
Megkérdeztük tőlük, mi-
lyen műemlékeket látnak 
az iskolájuk körül, és fogal-
muk sincs róla. Valaki, aki 
itt dolgozik a 100 év.es étte-
rem közelében és nap mint 
nap elmegy mellette, nem 
tudja, hogy ez egy gyönyö-
rű barokk épület. 

Szürkék, jellegtelenek a 
felvételizők. Boldogok va-
gyunk, ha egy-kettő akad, 
akire emlékezünk a . felvé-
teli után is. Mert szeren-
csére, azért akladnaik ilye-
nek. Esélyegyenlőség? 
Nincs ilyen! Nyelvszakosok-
nál látjuk, hogy milyen 
előnylben vannak a külke-
reskedelemben, a diplomá-
ciai szolgálatban dolgozók 

gyermekei és azok, akik-
nek rokonai vannak külföl-
dön. De az a furcsa, hogy 
ezek a gyerekek a szak!pár 
másik tárgyából is felké-
szültebbek ... 

Volt most egy egészen 
megható eset. Nagyon egy-
szerű vidéki családból jött 
felvételizni egy fiú. Hajó-
7.ási szakközépiskolában 
végzett. Kevés pontot ho-
zott, az írásbelije sem lett 
túl jó, hát megmondtuk ne-
ki, hogy sajnos nem tudjuk 
felvenni. Tudomásul V·ette, 
köszönt és kiment. Már be-
fejeztük az aznapi felvételi 
vizsgákat, amikor kopog-
tak az ajtón. Ez a fiú jött 
vissza. Azt kérte, hallga-;-
suk meg, hogy mit tud a 
régi írásokról. Mert neki 
nin.:-s olyan társasága, ahol 
erről beszélgethetne. Meg-
ható volt a gyerek. Bámu-
latos, hogy mit tudott a ré-
gi perzsa, asszír és v.i:king 
ír·ásokról. Saját magától ta-
nult, bejárt a Széchényi 
Könyvtárba. Nem tudok 
meghatottság nélkül vissza-
gondolni ná. Gyakran 
eszembe jut, hogy ha Pes-
ten egy jó körülmények kö-
zött élő családba szül<eti-k, 
és gimnáziumban tanul, 
most bent van az egyete-
men. És ha mi dönthetnénk 
el, hogy !cit vehetünk föl, 
akkor a fiú most itt lenne! 

Ehelyett el kellett külde-
nünk. Hiába. . . A pon-
tok . .. 

Nem. Nincs esélyegyen-
lőség. De ezt a fiút talán 
jövőre, vagy utána remé-
lem felvesszük. Mert min-
dig kell, és szerencsére van 
is egy-két olyan hallgató, 
aki tovább viszi majd a 
szakmá•t . De sajnos az ily:en 
fiatal ma egyre nagyobb 
ritkaság. Nincs túlképzés a 
szakon. Több az állás, mint 
a végzett hallgató. Csak, 
mint ahogy a múzeumok 
ni.ncsenek megbecsülve 
Magyarországon, úgy a fia-· 
tal szakemberek sincsenek. 
Sajnálom, szívből sajná-
lom a fiatalokat ... 

A felvételizők nem is 
tudják, milyen harc folyik 
értük. Amikor kimennek, 
a bizottság gyakran vitat-
kozik. 

- Nekem kell ez a gye-
rek! - mondja a .szakpár 

KOMAROMI ZOLTAN FELVÉTELE 

egyik tanára. - Pontozzá· 
tok föl - kéri a másik ta-
nár.t. 

- De náliam gyenge volt! 
- Nem baj. Majd a kör-

mére néztek. Hány pontot 
adsz? 

- Nyolcat! 
- Tíret adj! 
- Nem tudok. 
- De akkor bejutna! 
És folyik a licit, folyik a 

har·c ... 
A bizottság csak pontoz 

és javaslatot tesz, de nem 
vehet föl jelentkezőket. 
Majd a számítógép dönti 
el a pontszámok alapján, 
hogy ki kerül be és kii nem. 

* 
A felvételi vizsgák ötödik 

napján Fülöp Lajos ad-
junktust kérem, hogy 
mondja el véleményét a 
magyar nyelvtan vizsgák-
ról. 

- Tagja voltam a bizott-
ságnak, amely összeállítot-
ta a kérdéseket. Nagyon vi-
gyáztam arra, hogy a kö-
zépiskolai tantervi követel-
ményeket ne lépjék túl a 
kérdések. Meg kell állapí-
tanom, hogy a ,gyakorlatra 
több időt kellene fordíta-
niuk a felvételizőknek, 
mert az elemzések, az 
aliany, állítmány kikeresé-
se, a szószerkezetek minő
sítése, általában az elemző
készségük gyenge. A leíró 
nyelvtani anyaghoz kapcso-
lódó nyelvhelyességi és he-
lyesírási ismereteik is le-
hetnének szilárdabbak. A 
713 magyardolgozat átlag-
pontszáma: 7,5. Valamivel 
gyengébb, mint az előző 
évi átlag. 

Wéber Antal professzor, 
tanszékvezető egyetemi ta-
nár így foglalja össze a fel-
vételi vizsgák tapasztalatát. 

- A túlképzés és az alul-
képzés paradox jelenségé-
vel állunk szemben, mely 
jelenség az önálló gondol-
kodást agyonnyomja. Saj-
nos, m'inden tárgyat apró-
lékosan, részletbe menően 
akarnak tanítani az iskolá-
ban, ahelyett, hogy az is-
meretek azon elengedhetet-
len lényegét tanítanák meg, 
amely kiterjeszthető, k iszé-
lesíthető. A nagy ismeret-
anyag lényegre redukálása 
nagyon nehéz. 

A fiatalok nem tanulnak 
latint. Ennek pusztító ha-
tása van a történelemben 
és az irodalomban. A nem-
zetközi sz.akterminológiá t 
vagy mondják, mint a pa-
pagájok, és nem tudják, 
mit jelentenek a szavak, 
vagy ha tudják is, nem 

m ondják ki rendesen, be-
letör,ik a nyelvük. Ritkaság 
a valamelyest is önálló gon-
dolkodás. Ennek hiánya ki-
alakulatlan egyéniségeket 
takar. 18 évesen természe-
tesen még nem bontakoz-
hat ki teljesen az egyéni-
ség, de a mostani felvételi-
zők 18 éves korukhoz ké-
pest is kialak'Ulatlanok, vi-
lágidegenek. Maguk sem 
tudják pontosan, mit akar-
nak. Sokan egészen más te-
rületekről jöttek, jelentkez-
tek a karra. Feltűnő, hogy 
anyagtudásuk mennyire 
nem megalapozott. Felele-
tük mechanikus. Ha bele-
kérdezünk az anyagba, a fe-
leletü~et nem tudják foly-
tatni. Ha nem úgy kérde-
zünk, mint a középiskolák-
ban, megzavarodnak. 

A hozott pontok egy cso-
mó tángy jegyéből á llinak 
össze. A bölcsész,karra jö-
vök hozzák például a mate-
matika osztályzatuk pont-
já t is. Hogy mi összefüggés 
van az irodalom és matc-
matilm között, arra én még 
nem jöttem rá. Szerintem, 
csak miniszterálisan van 
összefüggés. Azt mondják, 
így megelőzhető, hogy szak-
barbárok legyenek az em-
berek. Ez sikerült. De csak 
a szaikot kerültük el. A töb-
bi maradt. 

Ért~kzavar:ba került egy 
társadalmi rend, a fiatalság 
nem tudja hová helyezni 
magát, a közműveltségben 
igen erős az arányeltoló-
dás, az erkölcsi kvalitások 
nincsenek megalapozva, a 
tudást, a képzettséget szem-
mel láthatóan az állam 
sem tartja prioritásnak, 
m it vá11hatunk hát az ifjú-
ságtól? Én sajnálom őket. 
De mi akta:tók m indnyájan 
szá;njuk ezt a semmibe ki-
vetett ifjúságot. 

Mint tanár, a hozott 
pontszámoktól függetlenül 
k i tudnám válaszmni a 
megfelelőket. Még egy eret-
nek gondolatom is támadt: 
egyszer már a fogadó in-
tézmény döntse el, hogy ki-
re van szüksége. Az anyag 
tudása legyen a döntő, és 
ne befolyásolja azt az isko-
lából hozott pontok száma. 
Mert a gyakorlat azt · mu-
tatja , hogy nem ez a tudás 
igaz-i fokmérője. Épp ez,ért 
az egyénnek nagyobb auto-
nómiát kellene kapnia . 

El kell azonban ismer-
nem, hogy az idei felvételi 
vizsgák azt mutatják : nem 
a jelenlegi felvételi r·end-
szer miatt nem kerülnek be 
a jelentkezők. 

* Az újságírónak már csak 
egyetlen kérdése maradt: 
m indezért ki a felelős ? 

Erőss Agota 

(Vége) 
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