
G ó l y á k m o n d t á k . . 

Körülbelül kilencven elsős költözött hozzánk szeptemberben. 
Lassan megszoktuk az új arcokat a folyosókon, a lépcsőkön, s 
bizony hamar meg is feledkeztünk arról, hogy ők még "kezdők", 
nekik minden nehezebb, idegenebb, mint a "régieknek". 

A diákéletről, együttélésről, ennek problémáiról beszéltünk 
néhány elsőssel. Sikerült-e beilleszkedniük, beépülniük kollé-
giumi rendünkbe, közösségünkbe; hogyan alakult eddigi életük. 
Kívánságukra vallomásukat név nélkül közöljük. 

Eltelt két hét... 
Az elsős bölcsészek nagy részének egyik szakja orosz. Az 

eltérő szintről való indulás hátrányt jelentett a hallgatóknak. 
Ezt próbálja megoldani a BTK uj akciójával. A BTK /a kollégium 
is/ biztosította, hogy ezek a hallgatók szeptemberben, a tanév 
megkezdése előtt, kéthetes előkészítőn vegyenek részt. Vala-
mennyien helyeselték ezt, s aki csak tehette, részt vett rajta. 
A két hét - mondták - arra is jó volt, hogy emberileg közeldbb 
kerüljenek egymáshoz, hogy megsejtsék: itt nehezebb, komolyabb 
munka folyik, mint a középiskolában. Ez az idő adott alkalmat 
a megszeppenésre is, s arra, hogy sokan bizonytalanul, félve 
kezdjék az évet./Túlnyomórészt azért lelkesen indultak./ 

ó - szláv - ifjukorunk megrontójaI 
A BTK nemrégen oktatja ezt a tárgyat. Az orosz szakosok két 

teljes éven át hallgatják. A "rettegett nyelv" az elsősöknek 
is sok szenvedést okoz. Szigorúak a követelmények, nem is min-
dig értik a problémákat. Emiatt sokan gátlásossá válnak, gyak-
ran félóra kell, mig - agresszívabb társaikkal versenyezve -
felnyújtják kezük-t a szemináriumokon. 

A Gólyák felnőtt fiatalok. Tudják, hogy sok vonatkozásban 
mást és másképpen kell tanulniuk mint eddig. 
"Tudtuk, hogy tanulni jöttünk, s tanítani szeretnénk másokat 
/persze oly kevés az, amit továbbadhatunk/, s hogy ez nem kis 
áldozattal jár. De azért mégis bosszantó, hogy lelkiismeret-
furdalásunk van, ha nézegetjük a könyvesbolt kirakatait; 
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bosszantó, hogy majdnem három hónap alatt alig tudtunk elol-
vasni valamit a magunk gyönyörűségére." /Magyar szakosok vé-
leménye./ 

A tanulásnak az egyetemen önállóbban kell történnie. /Bár 
az elsős jogászok éppen az önálló tevékenységre való lehető-
séget hiányolják./ Az önálló munkára való átállásban segit a 
kollégiumon belül működő tanulócsoport. /Főleg németből van-
nak hagyományai./ Az elsősök a szakok szerinti felelősökhöz 
fordulhatnak problémáikkal. Ezt a lehetőségüket még nem hasz-
nálják ki eléggé, habár tudnak róla. 

"Kollektív monológ" - "együtt vagyunk, sokan vagyunk, mégis 
egyedül érezzük magunkat /magyar-angol 
szakosok/ 

Az igazat megvallva, a Gólyák nem is nagyon akarják zavarni 
a felsősöket, mondván: mindenki éli a maga életét /ami sajnos 
majdnem egyforma/, miért zavarjam meg, hisz oly nehéz megköze-
líteni bárkit úgy, hogy viszontjóságot, megértést kapjak. 

"A kollégium emeletekre, ezen belül szobákra tagolt. A szo-
bákban fiatalok élnek. Szeretnénk szépen, értékesen eltölteni 
az időt, de még a mellettünk levő szoba lakóit sem ismerjük." 

Az együttélés, az "összezártság" bizalmat, vagy bizalmat-
lanságot szül, sokan visszavonulnak, magányosokká válnak, más-
hol azonban jókedélyü társaságot találunk, összetétel, egymásra 
hatás kérdése, hogy milyen a közhangulat. 

Maradunk... nem m&radunk... itt szeretnénk maradni /az egyete-
men és a kollégiumban/ 

A "köznyugalom" m gőrzésére most, a vizsgák előtt, még nagyobb 
szükség van. Érthető, hogy az első vizsgaidőszak félelmetes, 
veszélyes, sőt iszonyatos... Azt is meg kell azonban Gólyáinknak 
érteni, hogy idegesítő környezetben /amelyet sokszor maguk 
teremtenek/ nem lehet végigvinni az idegf< szültséggel egyébként 
is teli negyvenegynéhány vizsganapot. Szükséges és fontos a meg-
értés, a tapintat. I.leg kell találni a módot a feloldódásra is, 
hogy utána még intenzivebben menjen a tanulás. 

Az elmondottak nem tükrözik valamennyi elsős véleményét, nem 
jelentik valamennyiük életét. 
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Mindenesetre a hallottak figyelmeztetésül kell, hogy szolgál-
janak mindannyiuknak. Főleg a felsősök feladata, hogy segitsenek 
a Gólyáknak. A helyhez-alkalmazkodás, tevékeny életforma kiala-
kitása hosszabb időt vesz igénybe. Ahhoz, hogy mindenki megta-
lálja helyét a kollégiumban /mely munkahely és otthon is/, meg-
találja önmagát, nemcsak az idősebbeknek, hanem a Gólyáknak is 
akarni kell. Igényelniük azt a segítséget, amit felajánlottak 
nekik, de tenniük is kell érte valamit. 
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