
Hol ér véget a történelem ? „ M i  a  v é l e m é n y ü k ? ”
Tényleg, hol Is ér véget 

történelm ünk ? 1945-ben vagy 
1948-bam, esetleg 1957-ben? 
F ebruár 16-én délután az em 
berinek még az a benyomása 
tám adhatott, hogy ezen idő
pontok valamelyike jelzi a 
végpontot. Este azonban m ár 
senkii sem gondolhatta ezt.

Este nyolckor Marosán 
György érdekes előadást ta r 
to tt a  K ruspér kollégium 
nagytermében. Az előadás el
ső felében M arosán György a 
hozzá előre elju tta to tt kérdé
sekre válaszolt, am elyeket a 
hallgatóság is elolvashatott 
előzőleg a  kézzel íro tt p laká
tokon. Érdekes és fontos kér
dések voltak ezek: a  két vi
lágháború közötti legális m un
kásmozgalomról, a  felszaba
dulást követő pártharcokról, 
a írnunk ásegység m egterem té
séről, a  személyi kultusz ko
ráról és Rákosi M átyás tö rté
nelm i szerepéről, az ellenfor
radalom  előzményeiről és az 
azt követő konszolidációról; 
vagyis olyan korról, am elynek 
az előadó nemcsak tanúja, ha
nem  tevékeny harcosa is volt. 
A kérdések történelm ünk és 
xmjnikásmozigalmunk olyan 
problém áira vonatkoztak, 
melyek megoldásában Maro
sán  György igen jelentős sze
repet játszott és soha el nem 
évülő érdem eket szerzett.

Legutóbbi évtizedünkről 
azonban egyetlen kérdés sem 
tudakozódott az előre elkészí
te ttek  közül. Vajon m iért 
nem ? Talán azért, m ert nem  
érdeklik  a m ai fiatalságot 
sa já t korának problém ái? 
Vagy az a  történelm i táv lat 
hiányozna ebben az  esetben, 
m élyet sokan szükségesnek 
vélnek az események megbíz
ható megítéléséhez? Esetleg 
valam ilyen rosszul értelm ezett 
tapin tatból nem  te ttek  le 
M arosán elvtárs elé ilyen k ér
déseket?

M agam a  legvalószínűbb
nek azt tartom , hogy azért, 
m ert valam ennyiünkben él 
egy különös illúzió. Ha hosz- 
szabb ideje viszonylag nyugodt 
és kiegyensúlyozott korszak
ban  élünk, akkor jövőnket 
sem tud juk  m ár m ásképp el

képzelni, csak úgy, minit jelen 
állapotunk lineáris továbbfej
lődését, annak kisebb-nagyobb 
m értékű mennyiségi módosu
lását. Hajlamosak vagyunk 
azt hinni, hogy a történelem 
véglet é r t — legalábbis szá
m unkra — sa já t korunk kez
detén.

Az előadás m indezt megcá
folta. M egmutatta, hogy a tör
ténelem  napjainkig tart, de 
itt sem é r  véget, m ert m úl
tunk, jelenünk és jövőnk e l
választhatatlan  egységet ké
pez — m iként egységet képez 
egy ország, sőt az egész viliág 
munkásmozgalma is; hiszen 
m irden osztagának sikere elő
reviszi a  többiek ügyét is, ku
darca pedig azokat is vissza
veti.

M arosán György beszélt. 
Mindemről beszélt. A rról is, 
am it előre kérdeztek tőle és 
arró l is, am it nem. Az elm últ 
két évtizedről is, napjainkról 
is, a  történelm i perspektívá
ban előttünk álló feladatokról 
is. Tanítaná jö tt ide bennün
ket és m i meggyőződhettünk 
róla, hogy ő semmi esetre 
sem tartozik azok közé, 
akikről volt évfolyamtársam, 
Bródy János úgy nyilatkozott 
a  JM  1978/2 számában, hogy 
„igyekeznek leszoktatná” a 
műszaki értelm iséget „az 
egyéb gondolatokról”. Fiatal 
hallgatósága ugyanolyan szen
vedélyes és rendszerünk irán t 
elkötelezett kommumisita har
cost ism erhetett meg benne, 
az idősebbek pedig ugyan
olyan em bert lá thattak  v i
szont személyében, m in t am i
lyen abban az időben volt, 
am ikor még a  legfelső p á rt
ós állam i vezetés tagjai közé 
tartozott.

M arosán György szem iná
rium ot ta rto tt nekünk. H a
sonlót azokhoz, am ilyeneket az 
ő nagy szeretettel és tisztelet
te l em lített tanára, dr. B raun 
Soma — a fasiszta barbárság 
pusztította el 1942-ben — ta r
to tt az ifjúm unkásoknak a
20-as és 30-as években. Sen
ki sem érezte unalm asnak ezt 
a  szemináriumot. Meglehet, az 
előadás kezdetén megnyilvá

nuló hatalm as érdeklődés még 
M arosán György történelm i 
m últjának és hírnevének 
szólt — az éjfél felé is feszül
ten figyelő többszáz fiatal 
azonban (akik 1/2 12 u tán  is 
alig akarták  hazaengedni) 
m ár mostani szavainak, tan í
tásának adózott elismeréssel.

Az előadás első hallásra 
csapongó volt- M arosán 
György az európai m unkás
mozgalom másfél évszázados 
történetéről beszélt, a kezde
tektől napjainkig, kitekintve 
a jövőbe. Látszólag rendszer
telenül té rt á t és vissza a 
géprembolás korából a mába, 
1919-ből 1945-be vagy a két 
m unkáspárt 1948-as egyesülé
sének idejéből az 1956-os e l
lenforradalom  leverése utáni 
korszakba, a  konszolidáció 
éveibe.

Néhány perces figyelmes 
hallgatás u tán  azonban m ind
nyájan  érezhettük, hogy sza
vainak egységes m ondanivaló
ja  van. M arosán György kér
dések nélkül is tudta, hogy 
mi érdekli a fiatalokat. Mint 
ahogy akkor is tudta, am ikor 
1956 decemberében, hallatla
nul nehéz körülmények kö
zött, az országot megbénító 
sz trá jk  idején jö tt el diákgyű
lést tartami a  műegyetemre; 
beszélni többezer, jó részében 
az ellenforradalm i propagan
da hatása a la tt álló egyete
mi hallgató előtt.

M arosán György jó szemi
nárium ot ta rto tt nekünk, m ert 
tudatában volt annak, hogy a 
történelem  nem  ér véget se- 
holsem — tudta, hogy a  m últ 
tapasztalatainak csak akkor 
van értékük, ha felfedezzük a 
jelemnek szóló mondanivaló
jukat. Előadásának központi 
gondolata az egység volt. A r
ra  taníto tt bennünket, hogy 
csakis a  máig tartó  történe
lem  egységes szemlélete alap
ján  ju thatunk  előre a  jövő 
építésében. M int ahogy a 
munkásmozgalom is olyankor 
tudott minőségileg előre lép
ni. am ikor sikerült m egterem 
tenie egységét. Forradalmi 
alapokon álló egységét.

M olnár László Gábor

Heti kulturális ajánlat
Márc. 6. hétfő
Irodalm i klub; Beszélgetés 

Nemeskürty Istvánnal. Vezeti 
Végh Ferenc tudományos fő
m unkatárs, a  BME Központi 
K önyvtár dolgozója. „R”, 
nagyterem, 19 óra.

Köziek—Lik: Vendégünk:
Berki Tamás. 18 órakor.

Egyetemi m ozi: Kiváló ho lt
testek (Stúdióprogram, olasz,
18 óra).

Bridge klub
Rádiós k lub : elm arad! 

márc. 7. kedd.
Népzene klub: 18 órától 

csomózás, szövés Székely Éva 
népm űvész vezetésével. 19 
órától a Vujicsics együttes 
szerb népzenét játszik, szerb 
táncház.

Egyetemi mozi: Párizsi ház
tetők alatt. (Pillanatképek so
rozat, francia, 1930, René 
Clair.)
márc. 8. szerda.

Urbanisztika kör: a február 
22-ére tervezett, elm aradt elő
adás. Dr. Mőcsényi Mihály 
előadása „A szabadidő és a 
szabad terü let koncepciója a 
településtervezésben" címmel. 
márc. 9. csütörtök.

Vallástörténeti kör: Egyip
tom  és Elő-Ázsia vallásai. — 
vallási fejlődés Egyiptomiján, 
•— Mezopotámia vallástörténe
te  — a  perzsa vallás — az 
ókori föníciai és ugarit! val
lás „R” klub, 19 óra, előadó: 
H orváth Pál (ELTE).

Képzőművészeti alkotó kör: 
hem  zseniképző — alapism e
retek  és játék. Körvezető: 
Szabó M. László, „R” klub,
19 óra.

Szkéné: Erdélyi György és 
Szabados György előadóestje: 
„Szarvas-ének”. Címek a 
m űsorból: — Bartók Béla ön
életrajza — Balázs Béla: 
B artók — Nagy László: Cso- 
dafiú-szarvas — Tóth A la
dár: Cantata Profana.

Közlek-lik — film klub: Az 
óra körbejár (USA O. Wel
les). Jegyek a helyszínen 5 
forintért, kezdés 18 órakor.

Egyetemi mozi: A hatosfo
gat (USA, 1939, Western-so- 
íozat).

márc. 10. péntek.
„Dzsesszen innen,' rockon 

tü l” — a Colosseum, a  Taste, 
Cream együttes és John Ma- 
yall koncertfelvételeiből; ve
zeti Mihály Ferenc, „R” klub, 
19 óra.

Egyetemi mozi: Jutalom uta
zás (Kívánságmozi, magyar, 
Dárday István) 18 órakor.

márc. 12 vasárnap.
Szikéné: az Együttes Színház 

m űsora: Kukafónia.
In term ater rongyosbál, be

lépés csak diákigazolvánnyal 
és rongyokban; „R” klub, 18 
óra.

Fotókiállítás az „R” klub
ban: Sport az NDK-ban.

Mi a teendő?
(Folytatás a 3. oldalról)

pedig a  politikai gazdaságtan tanszéken az észt gazdaság fej
lődésének sajátosságairól ta rto tt az oktatók szám ára előadást. 
A kölcsönös látogatások alkalm ával ta rto tt előadások száma — 
a tudományos konferenciákon ta rto tt vendégelőadásoktól elte
kintve is — több tucat, a tudományos konferenciákon való 
vendégszereplés pedig a százat is m eghaladja évenként. A 
nyelvi intézet tanárai aktívan vesznek részt a MAPRJÁL 
(Orosz Nyelv- és Irodalom tanárok Nemzetközi Szövetségének) 
m unkájában.

Az utóbbi időben évente átlag 250 műegyetemi oktató és 
több m int 300 hallgató ju t el a Szovjetunióba. A hallgatók 
kétharm ada városnéző program okkal egybekötött tanulm ány
úton, egyharm ada pedig építőtábori m unkán vett részt. Hason
ló m értékben látogatják egyetem ünket szovjet oktatók és hall
gatók. Az oktatók kölcsönös látogatásainak jelentős része a 
közös kutatóm unkák következménye, s nagym értékben szolgál- 
gálnak oktatási és nevelési kérdésekben való együttműködést. 
Jól reprezentálja az együttműködés jellegét a Moszkvai Ener
getikai Egyetem februári kiállítása, szakm ai-oktatási bem uta
tója, s az ugyanezen időben megrendezett tudományos ülés
szak. A villam oskari kapcsolatok kiemelkedő jelentőségűek az 
egyetemek közötti kapcsolatainkban, erről az Impulzus egy 
alkalom mal összefoglaló képet nyújtott.

AZ IDÉN a KMP m egalakulásának 60. évfordulója, s kö
zeledik a Tanácsköztársaság m egalakulásának 60. évfordulója. 
Az évfordulóról való megemlékezés jegyében a Tudományos 
Szocializmus Tanszék és a KISZ az ifjúság részvételével el
méleti v itá t tart. Ehhez hasonló eszmecserét az elm últ évben is 
rendeztek.

Mindezeken kívül más form ák Is kialakíthatók, más felől 
a m ár k ialakult formák tartalm a színvonalasabbá tehető. 
Például a faliújságok több, sokrétűbb információt nyú jtha t
nak, ünnepi, dekoratív jellegük m ellett folyamatos inform á
ciós fórummá alakíthatók, s adott esetben összefoglaló képet 
is nyújthatnak valamely kérdésről. Jórészt oktatók, egyetemi 
dolgozók állítják  össze, pedig ebben is részt vehetnének a 
diákok.

A BME társadalm i szervezetei többségének m ár van meg
felelő kapcsolata a tallini és a moszkvai testvéregyetemekkel. 
Terveink között szerepel hasonló kapcsolatok létesítése a test
vérintézmények szovjet—magyar baráti társaságaival, s ahol 
ilyen nincs, kezdem ényezhetjük m egalakulásukat.

Hernesz Ferenc 
ügyvezető elnök

teszi fel a kérdést a  Jövő M ér
nöke. A nyelvi intézet véle
ménye lényegében megegyezik 
a szerkesztőség véleményével, 
mégis szükségesnek tartunk 
némi kiegészítést és m agyará
zatot.

Az idegen nyelveket (oroszt 
és egy tetszőlegesen válaszott 
nyugati nyelvet) tanuló hall
gatókkal szeptem ber elején 
tesztet íratunk, hogy felm ér
jük  a középiskolában szerzett 
ismereteiket.

Az igazi kezdőt 
sújtaná

Teljesen megbízható tesztet, 
am ely pontosan m egm utatja a 
hallgató tudását és nyelvi 
készségét, igen nehéz összeál
lítan i; olyan tesztet azonban 
teljesen lehetetlen készíteni, 
am ely kim utatná, hogy m it 
tud az, aki bizonyítani akar
ja, hogy a  középiskolai négy 
esztendő a la tt egy árva szót 
sem tanu lt meg.

így a nyelvi.intézet tanácsá
nak elvi döntése alapján azo
ka t a hallgatókat, akik a  kö
zépiskolában négy évig tanu l
ták  például az angol nyelvet, 
még akkor is haladó csoportba 
osztjuk, ha a tesztfeladatuk 
nem  sikerült. A haladó cso
portokon belül is vannak 
azonban a tudásszintnek meg
felelő fokozatok. Ezeket a cso
portokat a tesztfeladatok és 
hallgatók sa já t kívánsága 
alapján  állítjuk  össze. A cso
portokba való ilyen beosztás 
m indenképp szükséges, m ert 
négy évi tanulás utáni kezdő 
csoportba való besorolás m a
gára a mesterkedő, álkezdő 
hallgatóra is igen hátrányos 
volna, hiszen nem tanulhatna 
annyit, am ennyire mód van az 
egyetemen, négyéves előtanul
m ányra alapozva. Hátrányos 
volna a tan árra  is, m ert eset
leg félrevezetné az oktatott 
anyag ütemezése tekintetében.

Legjobban azonban az igazi 
kezdő hallgatókat sújtaná, 
m ert megfosztaná őket a siker
élménytől. Főképpen az olyan 
hallgatókra gondolunk, akik 
igen szorgalmas munkával 
szerzik meg a közepes vagy jó 
jegyet, míg az ügyeskedő, ál
kezdő hallgató m inden munka 
nélkül, játszva ju tna jeles osz
tályzathoz. A csoportok beosz
tása azonban nem végleges. A 
tesztek csalhatatlanságában 
kételkedve, a több éves fele
dést számbavéve, gyakorlatára 
és em berism eretére tám asz
kodva, a  tanár az első félév 
végéig képet kap arról, hogy 
a hallgató hajlandó-e erőfeszí
tést tenni, felébred-e érdeklő
dése a nyelv iránt, lehet-e ná
la valam i eredm ényt elérni. 
Mindezek alapján  egyeseket 
jobb, másokat gyengébb cso
portokba helyezünk át.

Egy szót sem ?
Ezek után azt hiszem, érthe

tő, m iért került a „haladó cso
port” „leggyengébb skatulyá
jába” az a hallgató, aki pa
naszával A Jövő Mérnökéhez 
fordult. Ha a hallgató „új 
élet”-en egy kezdő csoportba 
való bekerülést értette, akkor 
valóban nem kezdhetett „új éle
te t”. Mi azonban — régi ta 
nárai, volt osztályfőnöke és 
társai véleménye alapján — 
attól féltünk, hogy nem „új 
életet” akar kezdeni, hanem 
folytatni akarja  „régi életét” 
és az egyetemi két év a la tt — 
a középiskolai négy évhez ha
sonlóan — egy szót sem akar 
tanulni.

Esete szerencsére egyedülál
ló a villamosmérnöki kar 
többezer hallgatója körében. A 
nyelvi intézetet jószándékú 
döntéseiben az vezérli, hogy 
minél több hallgató és minél 
jobban tanuljon meg idegen 
nyelveket, ami igen fontos tá r
sadalmi követelmény is. Az 
aki órákon a legpasszívabban 
viselkedik, a legegyszerűbb, 
alapvető, közös nyelvtani gya
korlatokban még annyira sem 
kíván részt venni, hogy leg
alább az íráshoz szükséges ce
ruzát a kezébe venné — taná
ra  többszöri kérésére — az bi
zonyára nem fogta fel, hogy 
ezeknek az igen egyszerű gya
korlatoknak éppen a feledésbe 
m erült ism eretek felfrissítése 
volt a célja.

Talán mégis hibát követtünk 
el, am ikor rem éltük, hogy 
m egtanítjuk idegen nyelvre

azt a  hallgatót, aki anyanyel- 
vén sem érte tte  meg m ind
azoknak magyarázatát, akik
hez sérelm e ügyében fordult. 
Ezek a tanárok, intézeti és 
egyetemi vezetők többek kö
zött világosan m egmagyaráz
ták  neki azt is, hogy a nyelv
ből szerzett elégtelen osztály
zatnak nincs ösztöndíj megvo
nó következménye. Ugyanúgy 
kell tekinteni, m int elégtelen 
eredm ényű vizsgát, az átlagba 
az ism ételt vizsga eredm énye 
számít be.

Vagy talán szándékosan nem  
érte tte  meg a m agyarázatot? 
E „legsúlyosabb sérelem ” — 
az ösztöndíj megvonás — nél
kül nem tudott volna esetleg 
kellő hatást gyakorolni az 
egyetemi lapra s az olvasókra? 
Úgy képzeljük ugyanis, há a 
hallgató nem tévesztette volna 
meg ham is inform ációval a 
válasz íróját, akkor ő a m egje
lenés előtt, ha nem is kérdez
te  volna meg, hogy „mi a vé
leménye” a nyelvi intézetnek, 
annyit mégis m egkérdezett 
volna, hogy „mi az igazság?” 
az A. B. nevű hallgatónő „sé
relm e" körül.

Nyelvi Intézet
Idegennyelvi Csoport

A szerkesztő 
megjegyzései

O Köszönjük a választ, ré 
szint azért, mert, sajnos, 

m a még m indig „nem d ivat” 
megválaszolni a lapban m egír- 

takat, holott ez törvényes kö
telezettség — és a nyelvi in té
zet példam utató gyorsasággal 
és alapossággal teljesítette. De 
köszönet érte azért is, m ert 
hatásos érvekkel vitatkozik 
egy olyan diák m agatartásfor
mával, amely tehát a hozzáér
tő és tapasztalt nyelvtanárok 
szerint ilyen végletes form á
ban egyedülálló, de egyes tü 
netei évek óta, vagy tán  m ióta 
a világ, világ — bosszantanak 
m inden józan embert.

OA levelet A Jövő Mérnö
ke azért közölte, hogy E 
FELFOGÁST VITATHASSUK 
— NYILVÁNOSAN. Remélem, 

szerzője, aki annyira nem  lá tja  
világosan saját valódi érdekeit, 
ráébred, m iért nem  állhat 
pártjá ra  az újság, egyáltalán, 
hogy m iért nincs igaza. Mi 
azért örülünk az ilyen típusú 
levélnek hasonló ügyekben, 
m ert jóval nagyobb port ver 
fel az elképesztően naív (?) 
kezdő érvelés, a heves ellen
vetések, egyáltalán a valódi, 
élénk vita. sőt a  találgatás, 
hogy ki írhatta  ezt a „vad” 
le v e le t. . .  stb. — m int a leg
jobban sikerült publicisztika. 
S ha m ár a port felverték, a 
figyelem felébredt, jóval hatá
sosabb az az érvelés, am it 
milliószor falrahánytunk,
eredménytelenül, pedig enyhén 
szólva, eddig is igaz volt. Te
hát nem azért „szálltunk be”, 
m ert kellő hatást gyakoroltak 
ránk. Nem. Ismétlem, megfon
toltan és a fenti fondorlatos 
szándékkal tettük.

A válaszoló nyelvtaná
roknak: nem lehetnek bi

zonyosak a levélíró, s az á lta
luk „gyanúsított” diák azonos
ságában. K ételkedünk benne, 
hogy leány írta volna a „pa
naszt”. Az aláírás „ki” volt és 
nem „AB”. És nem értünk 
egyet azzal, hogy nyomozás, 
ta lálgatás indul meg ilyenkor. 
Javasla tunk: elégedjünk meg 
a tünet, a m agatartás kritiká
jával!

A JM — előzőleg — meg
jelent válaszát volt villa- 

m oskari hallgató fogalmazta 
meg. A laptalan volt tehát az 
a javaslat, hogy „vizsgáztas
sák” le az elsőéveseket cso- 
portbaosztás előtt, m ert hiszen 
ez megtörténik. Az „ő idejé
ben” még nem volt ilyen rend
szer, azt hitté, máig sem fe
dezték f e l . . .  De rem éljük, vi
tánknak nem ez a lényege. Az
az, rem éljük, nem is mi v itá
zunk. Bár. tényleg ha mi is 
vitázunk, a fentiek értelm ében 
még jo b b . . .

Vezetők továbbképzése
Március elsején befejeződtek 

Balatonfüreden a  vezetőto
vábbképző tanfolyamok. Szer
vezés- és vezetéselméletről, a 
vezetés pedagógiai és pszicho
lógiai alapjairól, oktatásgazda- 
ságtani, gazdálkodási, pénzügyi 
és m unkajogi kérdésekről, ku
tatásm ódszertanról, fejlesztési 
koncepciókról és kutatási fel
adatokról, a káder- és személy
zeti m unka időszerű feladatai
ról hallgattak előadásokat, 
rendeztek vitát és kerekasztal- 
beszélgétéseket a  vezető ok ta
tók — tanszékvezetők, intéz
mények osztályvezetői — feb
ruár második felében.

A meghívott előadók között 
volt dr. Trethon Ferenc m un
kaügyi miniszter, dr. Garam - 
völgyi Károly oktatási m inisz
terhelyettes, Juhász György, 
az MSZMP KB PTO alosztály- 
vezetője, Gacsal Sándor, az 
MSZMP KB PTO politikai 
m unkatársa, dr. K ulcsár K ál
mán akadém ikus, továbbá a  
különböző m inisztériumok ve
zető személyiségei.

A kétszer háromnapos (az 
első turnusban a gépész-, vil
lamos- és közlekedésmérnöki 
kar vezetői, a másodikban pe
dig a  többi karé vett részt) 
tanfolyam célja elsősorban az 
elméleti továbbképzés volt. A 
meghívóhoz a rendezők iro
dalomjegyzéket csatoltak, hogy

a  résztvevők minél alaposab
ban megismerkedjenek a tanfo
lyamon tárgyalandó témakö
rökkel. Az előadásokhoz kap
csolódó korreferátum ok, am e
lyek ta rtásá ra  tapaspztalt ve
zetőket kértek meg, szintén 
ezt t  célt szolgálták.

Ilyen vezetőtovábbképzőt az 
idén szervezett először a BME. 
Mellette azonban m egm arad
nak az eddig nagyon jól bevált 

egyéb továbbképzési (ideológiai, 
nyelvi, pedagógiai stb.) for
mák. A füredi tanfolyam  eze
ket egészíti ki, rendszerezi az 
elm életi tudnivalókat, ism ere
teket.

Az egyetemi iídülő nem m a
radt üres a tanszékvezetők tá 
vozása után. F ebruár 27-től 
március 1-ig a személyzeti ve
zetők továbbképzését rendez
ték meg ugyanitt. Napirenden 
szerepeltek az MSZMP káder
politikájának időszerű kérdé
sei, az állami személyzeti m un
ka legfontosabb elvi és gyakor
lati kérdései, az erről szóló ha
tározatok érvényesülésének ta 
pasztalatai, az aktuális tudo
mánypolitikai határozatokból 
fakadó személyzeti tennivalók. 
* Már elkészült a vezetőto
vábbképzés ötéves terve. An
nak részeként, az első év ope
ratív tervének értelmében ren
dezték meg most a  télutón a 
tanfolyamokat.
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