
LÁSZLÖ GYULA

Hogyan vélekednek a főiskolás
fiatalok a szocialista hazafiság
és proletár internacionalizmus

lényegéről ?
(Egy vizsgálódás néhány tanulsága)

Ellentmondásokkal terhes világunkban — a gazdasági teljesítőképesség növe-
lése mellett — az egyik legfontosabb politikai kérdés és feladat az ifjúság he-
lyes, reális megismerése és nevelése. Ehhez azonban a réteg hangulatának, ér-
deklődésének, tájékozottságának és tetteinek megismerése, folyamatos figye-
lemmel kísérése nélkülözhetetlen.

Szocialista társadalmunk tág teret nyújt a fiatalok kezdeményezőkészségé-
nek, tehetségük kibontakozásának. Kedvezőtlenül hat viszont az a tény —
amely döntően gazdasági teherbírásunk jelenlegi behatároltságából következik
—, hogy nehezedtek a pályakezdés és a lakáshoz jutás lehetőségei; a nemzet-
közi helyzet fokozódó feszültségei pedig — olykor — az alkotókedv lendületét
is lassítják.

Éppen ezért — a felszabadulás óta eltelt négy évtizedben — talán soha nem
volt ennyire fontos, hogy tisztában legyünk fiataljaink életérzésének össze-
tevőivel, közérzetük, meggyőződésük alakulásának jellemzőivel. Ebben alap-
vetően fontos tényező a szocialista hazához való viszony megismerése, a szocia-
lista hazaszeretet és proletár internacionalizmus érzése minőségének feltérké-
pezése. Egyrész ezek a célok vezéreltek bennünket, amikor az elmúlt tanévben
megvizsgáltuk a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola szolnoki Tagozata
hallgatói hazafias érzelmei és tettei tudatosságának alakulását. Másrészt sze-
rettünk volna egyfajta képet nyerni hallgatóink politikai és történelmi isme-
reteiről, beállítódásáról, véleményalkotásáról, a munkában való helytállásuk
és közéleti aktivitásuk alakulásáról; s kijelölni azokat a legfontosabb területe-
ket, melyeken az oktatási hangsúlyok pontosításával előbbre tudunk lépni.

Ezt a rendkívül szerteágazó és bonyolult kérdéskört az alábbi módon pró-
báltuk áttekinteni:

— A nappali tagozatos hallgatók 81%-a (217 fő) 51 kérdést tartalmazó kérdő-
íven válaszolt a hazafiság és az internacionalizmus tartalmát meghatározó
ismeretek tudatosságáról. A válaszokból az érzelmi-értelmi kötődés mérté-
kére és összetevőire is tudunk következtetni.
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— Elemeztük a hallgatók tanulmányi munkájával, mozgalmi tevékenységével,
kollégiumi- és kulturális életével kapcsolatos dokumentumokat; a TDK-
dolgozatokat és a politikai rendezvények emlékeztetőit; s valamennyi tan-
széki csoport — az előzetesen kialakított szempontok szerint — folyamato-
san figyelemmel kísérte és értékelte a hallgatók szemináriumi és tanórán
kívüli megnyilvánulásait.

Természetesen tisztában voltunk azzal, hogy a döntően kérdőíves megkérdezésre
alapuló vizsgálódások számos veszélyt rejtenek: egyoldalúvá, leegyszerűsítetté
teszik a felmérendő kérdéskört; a válaszok egy része nem a hallgatók vélemé-
nyét, hanem a konvencióknak megfelelő, ún. „elvárt választ" tükrözik. A cso-
portos kitöltésnél pedig előfordul, hogy a jobb tanulók, illetve a hangadók véle-
ményével egyező válaszok születnek. Ezek a negatívumok ebben a vizsgálódás-
ban is érzékelhetőek voltak olykor. Az értékelésben — többek között — ezért is
választottuk a leíró módszert; s azért is, mert mint a feldolgozásnál kiderült,
egy ennyire szerteágazó kérdéshalmaz nem alkalmas a mindenben egyértelmű
és objektív tendenciák felvázolására.

Szerencsésebb tehát a korrekt regisztrálás, ami így önmagában is alkalmas
a helyzetkép megítélésére, s jól hasznosítható a további nevelőmunkában.

A vizsgált időszakban a nappali tagozatos hallgatók száma 267 fő volt. 69,2%-a
nő, 30.8%-a férfi. A megyék (lakóhely) szerinti megoszlás a következő: Bács-
Kiskun 1,3%, Békés 8,6%, Borsod-A.-Z. 23,6%, Csongrád 3.3%, Hajdú-Bihar
15,4%, Heves 10,4%, Pest 0,7%, Szabolcs 10,1%, Szolnok 26,6%.

A hallgatók 73,8%-a a kereskedelmi szakon tanul, 26,2%-a pedig a vendég-
látóiparin. 6O°/o-uk fizikai dolgozó családból érkezett (ennek 54.3%-a a munkás-
osztályhoz; 9%-a a szövetkezeti parasztsághoz; 36,7%-a pedig egyéb fizikai állo-
mányhoz tartozó szülők gyermeke); 35,6% szellemi foglalkozású, 4.4% pedig
kisárutermelő családból. A vizsgált időszakban a hallgatók 67.4%-a (180 fő) la-
kott diákotthonban, 10%-uk szolnoki, illetve bejáró, albérletben 22,6%-uk él.

A fiatalok családjának egynegyedében található olyan szülő, testvér, vagy
közvetlen rokon, aki a kereskedelemben, vendéglátásban dolgozik.

A jövedelmi arányok általában az egy főre jutó 2000 Ft körüliek. A hall-
gatók 64,5%-a gimnáziumban érettségizett (ker. szak: 54,8%, vend. szak:
74.2%); 35,5%-uk pedig szakközépiskolában (ker. szak: 45,2%, vend. szak:
25.8%).

Ezek az arányok kedvezőbbek, mint a hasonló (gazdasági jellegű) főiskolá-
ké, s nagyrészt a többnyire első alkalommal sikeres felvétellel, illetve a fiúk
alacsonyabb létszámával függenek össze.

A pályára kerülés mutatói azonban már jóval érdekesebbek. A megkérde-
zettek 43%-a a szülők, rokonok, barátok inspirálására választotta ezt a szak-
mát: 36%-uk az iskola hatására, 20%-uk pedig „véletlenül, jobb híján" került
erre a főiskolára. Mindössze 3% nyilatkozott úgy, hogy már gyermekkora óta
erre készült.

33



Arra a kérdésre, hogy „Ha nem ebbe a felsőoktatási intézménybe készült,
hová szeretett volna menni?" — 60-an (28,7%) válaszoltak értékelhetően. Több-
ségük a közgazdász, illetve a matematikus pályát választotta volna, de akadnak,
akik a bölcsészkarokhoz, vagy a művészeti területekhez vonzódnak. A diploma
utáni szakirányú továbbképzés igénye zömmel a harmadéveseknél fogalmazó-
dott meg, 30%-uk szeretné elvégezni a közgazdaságtudományi egyetemet, 12%
pedig további közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgát kíván tenni (főként a ven-
déglátó szakosok).

II.

A hallgatók többsége közepesnek minősíthető történelmi, politikai ismeretszint-
tel és szilárdan megalapozott materialista világnézettel érkezik a főiskolára.
Magatartásukra, munkájukra összességében az elkötelezettség, a jó szándék és
a közösségi normáknak megfelelő életvitel a jellemző. Ellenséges beállítódással,
szélsőséges, eszméinktől idegen nézettel, szándékos rosszakarattal sem az órá-
kon, sem a felmérés során nem találkoztunk. Olykor inkább túlzott naivitás,
vagy jóhiszeműség tapasztalható.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem érdeklődőek, illetve érzékenyek kel-
lően, sőt ellenkezőleg: nyitottak, figyelemmel kísérik — különösen — a nem-
zetközi élet eseményeit, s gazdasági életünk új jelenségeit. Ezen belül főként a
szakmával összefüggő népgazdasági, illetve a szocializmus értékrendjével kap-
csolatos kérdések iránt érdeklődnek élénken.

A haza fogalmán a döntő többség az országot, a szocialista társadalmi rend-
szerünket érti (70%), a többiek szűkebben értelmezik: 12% a születési hellyel
azonosítja; 12% a családot, rokonságot érti alatta; 10% pedig a magyar tájat,
kultúrát. De a tágabb megjelölés is előfordul, pl. a magyarul beszélők közössége
(4%). vagy a ,.Kárpát-medence" (2%). Egyetlen válaszban szerepelt a ,.haza"
megjelöléseként Erdély, mint a család születési-származási helye. Tehát, ha nem
is tudják pontosan definiálni a haza fogalmát, lényegét a többség helyesen érzi
és jelöli meg.

Államformánkat és politikai rendszerünk lényegét (szocializmus, proletár-
diktatúra, népköztársaság) és jelenlegi gazdasági fejlődésünk ütemének jellem-
zőit (szilárd alapok, hullámzó teljesítőképesség) helyesen jelölte meg a vizsgál-
tak 91%-a. Ezen belül a fejlődést lassúnak érzi 10%. gyorsnak 8%. kiszámítha-
tatlannak, ellentmondásosnak 5%, megfelelőnek, eredményesnek 42%.

Megítélésük szerint a jó hazafi legfőbb ismérve a hazaszeretet, az áldozat-
vállalás és a munka. Ebben a válaszban voltak a legegységesebbek. A hazasze-
retetet valamennyien jelölték, a munkát viszont csak egyharmaduk sorolta ide,
s az áldozatvállaláson sokan csak ,az életet is, ha szükséges"-t értették, a min-
dennapok helytállását már kevésbé. (Ez jelzi, hogy a hazaszeretet olykor pátosz-
szal párosulj s nehezen tudják természetes érzésként felfogni, inkább a minden-
napiság fölé emelik.)

A haza és a szocialista haza fogalma között már nehezebben tudnak érdemi-
tartalmi különbséget tenni, 62% érez különbséget, indokolni azonban csak 20%
tudta, ők is inkább ösztönös megközelítésben. 30% azonosnak érzi a két fogal-
mat, 8% pedig nem tudott válaszolni erre a kérdésre.
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A különbségtételben legáltalánosabb volt az a vélemény, hogy „a haza
fogalma nem feltétlenül igényli, hogy szocialista legyen, — lásd. reformkor", a
szocialista haza pedig egyenlő a mával.
. A megkérdezettek 98%-a büszke arra, hogy magyar, de a többi válasz
többsége is az egészséges jogos nemzeti büszkeséget tükrözi, ami egyetlen eset-
ben sem párosult nacionalizmusra utaló megjegyzésekkel, vagy hangnemmel.
2% úgy vélekedik, hogy sem a múltunk, sem a jelenlegi gondjaink miatt nincs
okunk a büszkeségre, „inkább tanulnunk kellene a történelemből, mint büsz-
kélkedni". Egyetlen fiatal fogalmazott úgy, hogy azért nem büszke arra, hogy
magyar, mert „könnyen hajlítható, megalkuvó fajta vagyunk".

A szocializmus elfogadásának, a jelenünkkel történő azonosulásnak fontos
mérője: hogyan látják hazánk társadalmi, gazdasági fejlődésének főbb jellem-
zőit, a gondok okait és a továbblépés lehetőségeit. A vizsgált hallgatók 91%-a
tudta helyesen megítélni, hogy hazánk közepesen fejlett ipari-agrár ország, 9%
szerint ma már egyértelműen ipari ország. Más kategóriát nem jelöltek. Kedve-
ző az is, hogy 98%-uk csak itt, ebben a hazában és társadalmi rendszerben tud-
ja elképzelni életét, jövőjét, s úgy vélekedik, hogy gazdasági egyensúlyunk sta-
bilitásáért hatékonyabban kell dolgozni, jobban kihasználva meglevő tartaléka-
inkat és lehetőségeinket. Mindössze 1—1% vélekedik úgy, hogy az egyensúly
megteremtéséhez „vegyünk fel több dollár-kölcsönt", illetve „kérjünk segélyt
a fejlett tőkés országoktól".

Többségében helyesen jelölték meg azt is, 'logy hazánk mely nemzetközi
politikai-, gazdasági szervezeteknek tagja: KGST 100%, Varsói Szerződés 89%,
ENSZ 83%, Nemzetközi Valutaalap 81%, GATT 58%. A NATO-t senki nem
jelölte meg, a CENTO-val nem tudtak mit kezdeni (a szóbeli interjúk is meg-
erősítették, hogy nem ismerik az Európán kívüli katonai és gazdasági tömörü-
léseket), 28-an (12,8%) úgy vélekedtek, hogy hazánk tagja a Közös Piacnak is.

Felszabadulás utáni történelmünk ismeretének hézagosságát jelzi az is,
hogy a megkérdezetteknek csak a 26%-a tudta, hogy Szolnokon alakult meg
1956. november 4-én a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, 27% pedig nem,
tudott válaszolni. 38%-uk Budapestet, 6%-uk Debrecent, 3%-uk Szegedet
jelölte meg, s egy-egy esetben Kecskemétre, illetve Nyíregyházára tippeltek. Az
1956-os ellenforradalom okait pedig a többség kizárólagosan a személyi kultusz-
ra szűkíti.

Az érzelmi kötődést hat kérdéssel kíséreltük meg bemérni, ami már így ön-
magában is egyfajta leszűkítést jelentett, de néhány összefüggés érzékeltetésére
alkalmas.

A legjelentősebb nemzeti- és közösségi ünnepek sorrendjét — az érzelmi
kötődés alapján a következőképpen jelölték:

(Legalább három ünnepet kellett megjelölni,
fontossági sorrendben)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

március 15.
április 4.
karácsony
március 21.
május 1.
húsvét
november 7.

(76%)
(71%)
(70%)
(53%)
(46%)
(44%)
(39%)
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Ez a sor jelzi, hogy a 20 év körüli fiatalokban — a családi ünnepek mellett — a
KISZ-életben hagyománnyá vált FIN-nel kapcsolatos ünnepek élnek a legélén-
kebben.

Igen érdekes az a válaszsor is, amelyben felsorolták, hogy a magyar törté'
nelemben jelentős szerepet játszó személyiségek közül kiket tartanak a leghala-
dóbbaknak:

(Itt is legalább hármat kellett megjelölni,
a kérdőíven szereplő 12 név közül)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kossuth Lajos
Rákóczi Ferenc
Hunyadi János
Kun Béla
Dózsa György
Petőfi Sándor
Ságvári Endre
Rajk László

(73%)
(67%)
(54%)
(49%)
(41%)
(40%)
( 3%)
( 1%)

Rákosi Mátyást, Károlyi Mihályt, Dobi Istvánt és Münnich Ferencet nem jelöl-
te senki. Ebből arra következtethetünk, hogy ismereteik és érzelmeik elsősorban
az 1848-as forradalomra, illetve a török- és Habsburg-ellenes harcokra és a
Tanácsköztársaságra irányulnak elsősorban, s kevésbé ismerik az 1919 utáni
magyar történelmet. (Minden bizonnyal kedvezőbb lett volna a kép, ha a fel-
mérést a 6. félév végén végezzük, amikor a harmadévesek már túl vannak a
magyar munkásmozgalom történetének tanulmányozásán.)

Ugyanezt bizonyítja az is, hogy a többség (80%) az 1848-as szabadságharcra,
illetve hazánk felszabadulására a legbüszkébb, ugyanakkor elgondolkodtató,
hogy az 1919-es Tanácsköztársaságot csak 12%-uk, a Dózsa-féle parasztháborút
pedig mindössze 1%-uk sorolta ide.

Az érzelmi kötődés sajátos aspektusát jelenti, hogy a fiatalok mikor mit
énekelnek. Ennél a kérdésnél születtek a legellentmondásosabb és a legnehe-
zebben értékelhető válaszok. Az énekkultúra presztízsének csökkenését, illetve
az ízlésformálás fogyatékosságait jelzi az a tény, hogy a hallgatók egyharmada
egyáltalán nem énekel soha (nem is igényli), vagy csak divatos beat-számokat;
a többség pedig — alkalmanként, vagy ha szükséges, pl. ünnepségeken — a
Marseilles-t és a „Hazám, hazám, te mindenem..." c. Bánk bán dalt énekli. A
legszívesebben énekelt mozgalmi dalok közül a „Vörös Csepel" vezet, a 4. hely-
re sorolással. (A Himnusz, az Internacionálé, a Szózat és a DlVSZ-ihduló nem
szerepelt a megjelölhető dalok között.)

'Az érzelmi kötődés mérésének sokkal biztosabb és „beszédesebb" eleme
annak feltérképezése, hogy „Melyik ország állampolgára szeretnének lenni?" és
„Ha hazánknak csatlakoznia kellene egy másik országhoz, melyikhez szeretné és
miért?". Igen kedvező, hogy a fiatalok 97%-a nem kíván más nemzetiségű lenni,
s 98%-uk ebben a hazában akar élni és boldogulni.

Nem szeretné, ha valahová csatlakoznunk kellene 51%; ha mégis elkerül-
hetetlen lenne, akkor legtöbben a Szovjetunióhoz csatlakoznának, mert „erős és
biztonságot jelent". 12% Svájcot jelölte semlegessége és fejlett gazdasága miatt;
2% pedig Franciaországot — kultúrája, hagyományai és a táj miatt. Szórványo-
san (1—2 jelöléssel) előfordult még Ausztria, Olaszország és az NSZK is. A
szocialista országok közül — a Szovjetunión kívül — nem jelöltek meg más
államot.
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A felmérés megerősítette azt az országos tendenciát, hogy a mai főiskolás
nemzedék identitástudatának, hazafias érzelmeinek formálásában az irodalom
kisebb szerepet játszik, mint korábban; s a történelem-szemlélet alakításában
is inkább a „kuriózum műveknek" (pl. Nemeskürthy István: Requiem egy ma-
gyar hadseregért) van érzékelhetőbb hatása. Ezért nem meglepő, hogy a meg-
kérdezett hallgatók legnagyobb hányada csak Petőfit, Adyt és Radnótit jelölte
meg olyan költőként, akik műveikkel erősítették bennük a hazaszeretetet. Néhá-
nyan megemlítették József Attilát, Illyés Gyulát, Jókai Mórt és Móricz Zsig-
mondot is, más költő, író azonban nem szerepelt a 217 válaszban. Kértünk pél-
dákat arra is, hogy a világirodalomból nevezzenek meg legalább három olyan
művet (írót), amely a hazaszeretet, az internacionalizmus és az áldozatvállalás
szép példáját adja. A válaszokban összesen 11 regény szerepelt, közülük kettő
60%-os gyakorisággal: Solohov: Emberi sors és Hemingway: Akiért a harang
szól... c. műve. Ezután gyakoriságban Erich Knight: Légy hű önmagádhoz;
Tolsztoj: Háború és béke; Gorkij: Anya és E. M.; Remarque: Farkasok közt
védtelen c. regénye következtt.

Ez az erős leszűkítés, illetve az, hogy a legtöbb válaszban csak Solohov és
Hemingway művei szerepeltek, két összefüggésre vezethető vissza: 1. a közép-
iskolai irodalmi nevelőmunka fogyatékosságaira (kevés műre emlékeznek, s
ezek tartalmából is csak a hazafiságra utaló jegyeket képesek felismerni, az
internacionalizmust már kevésbé, vagy egyáltalán nem); 2. a főiskolás évek
alatt kevés szépirodalmat olvasnak, döntően krimit, divatos bestsellert, vagy
tudományos-fantasztikus műveket.

A proletár internacionalizmusra vonatkozó ismeretek és érzelmek minősé-
gét a szocialista közösséghez fűződő kapcsolataink, illetve a nemzetközi szolida-
ritás egyes kérdései megítélésének tükrében vizsgáltuk. Ennél a témakörnél
kérdeztünk rá a nacionalizmus fogalmára is, mert a puszta meghatározáson túl,
itt vethető össze legszemléletesebben a más népek megbecsüléséről vallott né-
zetekkel.

A proletár internacionalizmuson — a meghatározó többség (68%) a nem-
zetközi munkásosztály közös érdekein alapuló szolidaritást, illetve a népek
egyenrangúságára épülő kölcsönös megbecsülést érti, s konkrét példaként a
Varsói Szerződést, vagy a nemzeti felszabadító mozgalmak támogatását hozták.

A szocialista haza szeretetét elválaszthatatlannak tartja a proletár interna-
cionalizmus érzésétől a hallgatók 74%-a; két teljesen különböző fogalomnak
ítéli 12% (többségében első éves hallgató); s nem tudott különbséget tenni,
illetve nem válaszolt a kérdésre 14%. Ezek az arányok — bár összességében
megnyugtatók — jelzik, hogy ennek az összefüggésnek a tisztázására mélyebb
értelmezést kíván.

A Szovjetunióhoz fűződő viszonyunkat fontosnak, jónak, hasznosnak, nél-
külözhetetlennek ítéli a megkérdezettek 70%-a. 20% szerint lehetne még szoro-
sabb, gyümölcsözőbb, de a hogyan, milyen területen kérdésre nem tudtak alter-
natívákat javasolni. (Érdekes, hogy ez a 20% csak részben azonos azokkal, akik
a Szovjetunióhoz szeretnének csatlakozni, ha valamely nemzettel egyesülnünk
kellene.) Mindössze 3 válasz (1,3%) szerint tudnánk létezni és védekezni a Szov-
jetunió, illetve a Varsói Szerződés nélkül is. Közülük egy indokolta azzal, hogy
„Semlegesként talán kedvezőbb hitelfeltételek és piaci lehetőségek adódnának
számunkra, mint így."
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A szocialista országokkal kialakult kapcsolatainkat a többség jónak, ered-
ményesnek, helyzetünkből eredően igen fontosnak tartja. A legtöbb válasz (81%)
utalt azonban arra is, hogy egyes országokkal normalizálni kellene néhány kér-
dést, elsősorban Romániával, 15 válaszoló szerint Csehszlovákiával is. (E véle-
mények hátterében fellelhetők a híresztelések hatásai, illetve a turistautak oly-
kor kedvezőtlen tapasztalatai is.)

Kedvező az a tény is, hogy a jövőnkkel, boldogulásunkkal kapcsolatos kér-
désekre adott válaszokban senki sem jelölte azt, hogy „jobb lenne, ha hazánk
tőkés ország lenne"; a többség a szocialista közösség szorosabb, „egymásra job-
ban tekintettel levő — pl. a KGST a Nyugat-Európái piacon" együttműködésé-
ben, illetve a jobb, összehangoltabb munkában látja az utat.

Ellentmondást jelez viszont az a megítélés, hogy a többség szerint a magyar
nép sorsa csak részben függ a szomszédos szocialista országok népeinek sorsá-
tól, akkor is jórészt a kedvezőtlen hatások „begyűrűzésének következtében" (pl,
a lengyelországi események kapcsán). 20% szerint nem függ, mert a „gondjain-
kat úgyis nekünk kell megoldanunk"; s ugyancsak 20% körüli azok száma, akik
úgy vélekednek, hogy „sorsunk a Szovjetuniótól függ". (Elgondolkodtató, hogy
ennél a kérdésnél szinte kizárólagosan csak a negatívumok — pl. a recesszió —
oldaláról közelítették meg a szocialista közösség népei sorsának egymástól való
függését.)

Arra a kérdésre, hogy „mit ért a nacionalizmus fogalmán" igen általános és
leszűkített válaszok születtek. A vélemények többségében a következő fogalma-
zódott meg: „Egy nép, egy ország mindenki más fölé helyezése, a többiek lebe-
csülése, megkülönböztetése." Voltak, akik fajgyűlöletként" fogták fel a nacio-
nalizmust, mások pedig ,,hibás nemzetiségi politikaként". A többség szerint ma
nálunk nincs veszélyesnek minősíthető nacionalizmus, „olykor azonban előfor-
dul egyesek szemléletében", de hogy kikében és hogyan, arra már nem válaszol-
tak. A szóbeli interjúk is azt bizonyították, hogy a nacionalizmus problémakörét
leegyszerűsítik, nem tartják veszélyesnek, illetve sok esetben csak a román—
magyar viszonyt, vagy a határainkon kívül élő magyarság sorsát hozzák példa-
ként. Az ellenséges propagandának a nacionalizmus szíttására irányuló kísérle-
teit nem ismerik, s környezetükben nem is érzékelik. Az ún. „Trianon-problé-
ma" sem él bennük olyan élénken, mint ahogyan a bölcsészkarok hallgatói,
vagy egyes értelmiségi rétegek körében olykor tapasztalható. Az érdeklődőbbek
(max. 10—15%) képesek a fogalom lényegét helyesen meghatározni, érzékelik
a nacionalizmus esetenkénti felerősödését, különösen, ha egyes országok nem-
zetiségi politikájának jelenlegi gyakorlatával hasonlítják össze a magyar való-
ságot.

III.

A szocialista hazafiság meghatározó jellemzője a munkához való viszony, a vá-
lasztott pálya szeretete, a felkészülés tudatosságának foka. A vizsgálat során
ezért kiemelten fontosnak tartottuk annak mérését is, hogy a hallgatók
— hogyan, milyen tudatossággal, eredményességgel dolgoznak;
— elégedettek-e jelenlegi teljesítményükkel, illetve ezt a színvonalat elfogad-

ják-e majd a munkahelyükön önmaguktól, munkatársaiktól;
— szívesen vállalnak-e közéleti, társadalmi megbízatást;
— milyen motiváló tényezők hatására vesznek részt a társadalmi munkában;
— s hogyan ítélik meg azt a mozgalmi munkát, melynek ők is részesei, alakítói
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A tagozat hallgatóinak átlagos tanulmányi teljesítménye közepes körüli (főisk.
átlag: 1981/82-ben: 3,60; 1982/83-ban: 3,65), ami megfelel a középiskolából ho-
zott átlagnak, illetve a hasonló profilú főiskolák eredményeinek. Ebben szerepet
játszik a nagyfokú leterheltség (napi 6—10 óra), félévenként átlagosan 15—20
zh; 5—8 tantárgy tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése; a kollégiumi elhe-
lyezés megosztottságából következő időkiesés; a magas rendezvényszám (külö-
nösen a vendéglátó szakon); de a folyamatos tanulás hiánya is. Kedvező, hogy
a szakmai tárgyakból produkált teljesítmények összességében jobbak, melyet az
államvizsgák eredményei is alátámasztanak; de az a tény is, hogy az első ízben
diplomát szerzettek több, mint 90%-a a szakmában dolgozik, döntően az eredeti
elképzeléseinek megfelelő helyen.

A munkahelyek visszajelzései kedvezőek. Ismereteik szerint 10 alatti azok
száma, akikkel a munkahely elégedetlen, vagy a fiatal pályakezdő csalódott, s
ennek hangot is ad. Egy év alatt vállalaton kívüli, illetve önkényes munkahely-
változtatás nem volt. Ugyanakkor az is tény, hogy egy részük — különösen a
fiúk — elégedetlen a rá bízott feladattal, illetve a perspektivikus lehetőségek-
kel, "̂ öbb helyen végzettségük alatt foglalkoztatják őket, s a katonai szolgálat
letöltése előtt nem nyilatkoznak a vállalatok a fiatal jövőjével kapcsolatosan.

A megkérdezettek több, mint fele elégedetlen jelenlegi tanulmányi eredmé-
nyeivel; kisebb hányaduk részben (30%), s csak 12% nyilatkozóit úgy, hogy
megfelelőnek tartja. Érdekes, hogy ezek zöme a közepesek közül való.

70% nem válaszolt arra a kérdésre, hogy „mit szándékozik tenni a javítás
érdekében?". A nyilatkozók is zömmel csak a „többet tanulni"-ban látják a
megoldást, egy-két esetben fordult elő a „hatékonyabban", „jobban szelektálva"
megjelölés.

Megdöbbentő viszont, hogy annak ellenére, hogy a többség elégedetlen, vagy
csak részben elégedett jelenlegi teljesítményével, — 80% nyilatkozott úgy,
hogy leendő munkahelyén „elfogadhatónak" tartja majd azt a színvonalat, aho-
gyan most dolgozik. A munkatársaitól azonban már csak 40%-uk fogadná el az
ő főiskolás teljesítményéhez hasonló színvonalú munkát. (Ez arra enged követ-
keztetni, hogy önértékelésük még nem kellően objektív mindenben, illetve ön-
magukkal szemben elnézőbbek, mint társaikkal.

Elgondolkodtató az is, hogy az ifjúsági mozgalmi munkával a nagy többség
elégedetlen (az erre vonatkozó kérdésekre adott elmarasztaló válaszok arányá-
nak átlaga 80% feletti), színtelennek, formálisnak, kampányszerűnek tartja; de
ezért elsősorban nem önmagukat, hanem a KISZ-vezetőségeket, illetve úgymond
a „főiskola levegőjét" hibáztatja. Megoldási javaslat kevés volt, azok is többnyi-
re egyszavas ötleteknek minősíthetők (pl. több kötetlen programú rendezvény,
kevesebb KISZ-gyűlés, stb.). Egyetlen területtel kaápcsolatosan fogalmazódott
meg egyértelmű igény, legyen több, a hallgatók érdeklődését jobban és gyor-
sabban kielégítő politikai vitakör, de a kezdeményzést ebben is felülről várják.

Sokkal kedvezőbb képet mutat a szakmaszeretet, a választott hivatás sok-
oldalú megismerése iránti igény alakulása. Ezek erősítésére különösen a szakmai
gazdaságtan és szervezés tantárgyak keretében tapasztalhatók kedvező törek-
vések. A szakmaszeretet és a tudatos felkészülés igénye a vendéglátó szakon
tanulók körében erősebb, a kereskedelmi szakos harmadévesek egy része úgy
nyilatkozott; hogy „csalódtak, s ha ez így lesz a gyakorlatban is, akkor pályát
változtatnak." A csalódás fő okaként a vállalati gyakorlatokon szerzett kedve-
zőtlen tapasztalatokat jelölték meg.


