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A történelemtanítás 
pálfordulása (1.) 

Nagy Imréék rehabili tálá-
sa után á t kell értékelnünk 
'45 utáni történelmünket. 
Ennek természetes velejáró-
ja, hogy a z eddig használt 
történelemtankönyvek ide-
vágó fejezetei is átértelme-
zésre, át írásra szaruinak. 
Mire számithatnak a gimna-
zisták? — erről beszél Far-
kas István, a Ságvári End-
re Gimnázium történelem-
tanára. 

— Nyakunkon a tanévkez-
dés. Kaptak-e már valami-
lyen központi útmutatást az 
idei történelemoktatáshoz? 

— Konkrét útmutatást 
idáig nem kaptunk. Ha csak 
Glatz Ferenc művelődési mi-
niszter nyilatkozatát annak 
nem tekintjük. Miniszter-
ként és történészként hívta 
fel f igyelmünket a tanári 
felelősségre. Annak ellenére, 
hogy tanári szabadságunk 
továbbra is megmarad. Ez 
vonatkozik a kri t ikus idő-
szakra is. Minden tanár sa-
já t belátása és felkészültsé-
ge a lapján tan í t ja a '45 utá-
ni történelmet. 

— Ebben a helyzetben 
valóban nagy a tanárok fe-
lelőssége. Ön szerint a ta-
nárok élni fognak az új tör-
ténelemszemlélet adta lehe-
tőségekkel? 

— Ehhez szociológiai fel-
mérésre lenne szükség de 
minden bizonnyal lesznek 
olyanok, akik élnek m a j d a 
lehetőséggel, és az is biztos, 
hogy jó néhány tanár elbi-
zonytalanodik. Akik a Rá-
kosi-korszakban kezdték pá-
lyájukat, azok biztosan egy 
személyes ellentmondást 
hordoznak magukban. De 
szerintem most már nem 
bátorság kérdése ügy taní-
tani a történelmet, ahogyan 
azt a ..világos" gondolkodás 
megköveteli. Mégis, lesznek 
olyanok, akik nem „mer-

nek" változtatni az '56-ra 
vonatkozó interpretáción, és 
a tankönyv eddigi szemléle-
tére hagyatkoznak. 

— Mi lesz a diákok biz-
tonságérzetével, ha a taná-
rok egy része is elbizonyta-
lanodik? 

— Mindenképpen elkerül-
hetetlen zavart fog okozni a 
diákok klörében. Ezzel 
együtt, a történelemtudo-
mány tekintélyvesztése is 
biztosra vehető, hiszen ha 
egy tudomány lkénytelen el-
ismerni bizonytalanságát, 
kénytelen szinte ellenkező-
jére fordítani állításait, ak-
kor ezzel együtt már az ú j 
történelemszemlélet igazsá-
gát is megkérdőjelezi. Amit 
most igaznak tar tunk, azt 
sem fogja elfogadni a diák, 
mer t a példán okulva, föl-
merül a kérdés, hogy talán 
ez is tévedés. Egy példán 
szeretném illusztrálni, ho-
gyan közelítenek a gyerekek 
az „újhoz". Egy 30 fős hu-
mán osztályból mindössze 3 
diák „vette a lapot". A há-
romból kettő ugyanúgy ad-
ta vissza az újszerű szemlé-
letet, ahogyan elmondtam, 
és csupán egy volt, aki gon-
dolkodásával és olvasottsá-
gával szabadon kezelte az 
anyagot A többi 27 semmi-
lyen különbséget nem vett 
észre a kétféle történelem-
megközelítés között. 

— A kétféle történelem-
szemlélet, gondolom, a fel-
vételin hozza majd a leg-
több bonyodalmat. 

— Ahhoz, hogy a '45 utá-
ni történelem átértékelése 
gyökeret ereszthesjsen az 
emberek szemléletében, leg-
a lább 20-30 évre lesz szük-

ség. A tanár felelőssége eb-
ben a 2-3 évtizedben óriási 
nagy lesz. mert a nem egy-
séges felvételi rendszer kö-
vetelményeinek nagyon ne-
héz megfeleltetni diákjait . 
Szerintem jó ideig kj kelle-
ne hagyni a kri t ikus idő-
szakra vonatkozó tételeket a 
felvételiből. 

— Mit tehet ebben az 
esetben egy történelemtanár? 

— Be 'kell, hogy mutassa 
mindkét szemléletet, és el 
kell magyaráznia, hogyan 
jutottunk el egyik szemlé-
lettől a másikig. Tehát, fel 
kell oldani a diákokban a 
Melyik az igazi változat? 
kérdésben megfogalmazható 
ellentmondást. De továbbra 
is biztonságot jelert a tan-
könyvre való támaszkodás, 
természetesen a kellő k i -
egészítésekkel és magyará-
zatokkal. 

— Mi az ön személyes 
véleménye történelemszem-
léletünk pálfordulásáról? 

— Szerintem mindez egy 
túlkapás következménye. 
1945 utáni tör ténelmünk sok 
árnyala tá t meg kell még is-
mernünk ahhoz, hogy e r re 
az időszakra vonatkozó ki-
jelentéseinkhez ne fér jen 
kétség. Mindenképpen to-
vábbi vizsgálatokra van 
szükség. Mert például, amíg 
nem derül fény, hogy kinek 
mi volt a feladata az '56-os 
eseményekben, addig ezt a 
témát politikai kérdésként 
kell kezelnünk. De amint 
névre szabott felelősséget 
ál lapí thatunk meg. már mo-
rális kérdésként í télhetjük 
meg az illető tevékenysé-
gét.. Azonban nem szabad 
szem elől téveszteni, hogv 
nemcsak a '45 utáni törté-
nelmünket kell újraértékelni, 
mer t a gyökerek mélyebbre 
nyúlnak vissza. 

Podmaniczky Szilárd 

Láncszakadás az innovációban 

m R e f l e x A r c u l a t 
A múltkoriban az Élet és 

Irodalomban írták meg, hogy 
a demokraták mennyire nem 
profik a nyilvános szereplés-
ben. Az egyiküknek cigaret-
taízű a hangja, a másikuk 
motyog a szakállába, a har-
madik túl sokat gesztikulál a 
kamerák előtt — ilyesmik. 
Miközben ezeket olvastam 
volt, az já r t a fejemben, 
hogy tényleg itt a pluraliz-
mus. Ez abból is látszik, hogy 
ugyanarról merőben más jut 
eszébe egyikünknek, mint a 
másikunknak. És eleddig 
akárhányszor hallottam-lát-
tam akármelyik SZDSZ-szó-
vivőt, mindannyiszor elisme-
réssel csettintettem — persze 
csak képzeletben (az ember 
nem csettintget valójában, 
éji órán, amidőn magányosan 
ül a tévékészüléke előtt; 
mer t az ember sose lehet 
biztos abban, nem ront ja -e a 
hitelét, ha csak úgy, amikor 
megkívánja, csettintget). A 
demokraták magabiztosan, 
gördülékenyen, lefegyverző 
logikával, árnyal t pontosság-
gal, higgadtan, szépen-ma-
gyarul beszélnek — szerin-
tem. 

A bús magyar éjszaká-
ba száműzött tévés politikai 
vitaműsorok e keddi, 
Cyörffy Miklós profi színvo-
nalú vezetésével készült da-
rabjából nekem nagyon hi-
ányzott — egy mozdulat. No 
persze a magamfaj ta , nyil-
vános szerepléshez nem szo-
kott, következésképpen me-
takommunikációsán a lul fe j -
lett egyén bírálata nem lehet 
mérvadó; de Tölgyessy Péter 
(SZDSZ) meg Kónya Imre 
(Független Jogászfórum) he-
lyében egy bizonyos pillanat-
ban én kinyújtot tam volna a 
karom, és nem túl kicsi, de 
nem is túl nagy, hanem amo-
lyan közepes erővel leenged-
tem volna az öklöm az asz-
talra. Tudom, persze, mit 
gondolunk az asztalt verő 

politikusokról, (pláne, ha 
mondjuk nem is ököllel, ha-
nem — cipővel!), különösen, 
ha éppen a „békés á tmenet -
ről" folyik a beszély. 

E keddi éccakában rö-
viden szólva — az volt, hogy 
Kilényi Géza, az igazságügy-
miniszter helyettese a kame-
rák előtt is elmondta, ami t 
már aznapi saj tótájékoztató-
ján- a Minisztertanács min-
denképpen beterjeszti „a 
békés átmenethez immár 
nélkülözhetetlen" törvényja-
vaslatokat az Országgyűlés 
soron következő ülésére. 
Értsd: akkor is, ha az 
éppen ezek miatt megfenek-
lett háromoldalú tárgyalások 
addig nem bírnak ki-
mozdulni a megfeneklett-
ség állapotából. Értsd: az 
egyeztető tárgyalások éppen 
azt a célt nem érik el, ami -
nek az elérése érdekében 
megkezdődtek volt. 

A műsorban Tölgyessy és 
Kónya érvelt, az érvek pedig 
leperegtek az MSZMP és az 
Igazságügyminisztérium stú-
dióba meghívott képviselői-
ről, mint falról a borsó. Ám, 
hogy a fal mégis érzékeli a 
borsót, csak úgy tesz, mintha 
nem — ez kiderült a műsor 
végpontján, éjfél után. Töl-
gyessyék egyik érve az volt a 
köztársasági elnöki intéz-
mény létrehozásának 
MSZMP által javasolt módja, 
ideje, tar ta lma ellen, hogy az 
a demokráciát veszélyeztető 
elemekkel terhes. Mire az 
igazságügyminisztériumi fér-
fiú azt mondta; jobb, ha nem 
riogatjuk itt, a teljes nyilvá-
nosság előtt a magyar népet. 
a politikailag alultájékozott 
utca emberét azzal, hogy a 
köztarsasági elnök a demok-
rácia e'lensége lesz . . . 

Tölgyessy meg Kónya fe-
gyelmezetlen ültek, a kar juk 
meg se rándul t ; Győrffy 
mondott még egy zárómon-
datot, a műsor befejeződött, 
cippzár. 

Az ál lampárt műsorbeli, 
kéttagú tárgyaló küldöttsége 
jelesre vizsgázott; a csúszta-
tás művészetéből. Hagyjuk 
most, hogy az éjféli nyilvá-
nosság teljes-e, vagy sem; 
hogy a magyar nép meg az 
utca embere (ha mégis ébren 
van éjfélkor, és mazohista 
szenvedéllyel követi a mű-
sort) talán már mégsem úgy 
viselkedik, mint hülyegyerek 
a homokozóban — hanem 
képes fölfogni egy racionális 
gondolatsort (mármint Töl-
gyessyét meg Kónyáét). Ve-
gyük egyszerűen, hogy a sze-
mérmetlenségnek is ha tár t 
kéne szabni, s kimondani; a 
politikai tárgyalóasztaloknál 
hazudni pedig illetlenség. 
Mert ha nem, fölöslegessé 
válik — nemcsak az éjféli, 
hanem a teljes nyilvánosság, 
a magyar nép, meg az utca 
embere szerint is — az 
MSZMP arculatának meg-
tervezése ama szakértő cég 
által. Ismerjük — mondják 
majd a népek; minek annyi 
kemény pénzt kidobni ily 
szűkös időkben? 

Sulyok Erzsébet 

Bűvös szó j á r j a be az 
egész világot. Innováció. 
Maga a szó újítást , megúju-
lást jelent, szűkebb érte-
lemben a tudományos ered-
mények beépülését a min-
dennapi élet termékeibe. S 
míg korábban a nagy felta-
lálók fejéből isteni szikra-
ként pat tant ki a világot 
előre vivő gondolat, most 
éppenséggel fordítva van. 
Meghatározott célok meg-
valósítása érdekében dolgo-
zik a kutatók légiója, s 
előbb-utóbb el jutnak a 
megtervezett eredményig, 
az óllet felbukkanásától a 
termékig. Ezzel foglalható 
össze az információs lánc 
lényege. Még akkor is, ha a 
lánc minden szeme ép, 
szükség van bizonyos időre 
a kezdettől a végeredmé-
nyig. Hát még, ha ez az in-
formációs lánc helyenként 
meg-megszakad! Ezekről a 
szakadásokról beszélgettünk 
Szabó Leventével, a Deb-
receni Műszaki-Tudományos 
Pari; vezetőjével. 

— Jobb lenne, ha inno-
vációs láncszakadás helyett 
a szakadások láncolatáról 
beszélnénk, ez jobban kife-
jezné a lényeget. 

— Miért? 
— Ahhoz, hogy az inno-

váció ú t j a a társaaalomban 
szabad legyen, az kell, hogy 
piaci közegben, a láncban 
részt vevők érdekeltségének 
hatására jusson el az ötlet 
a termékig. Nálunk csak 
most igyekeznek megterem-
teni a piacot, s emiatt nincs 
érdekeltség az innovációban. 
Ugyanis van egy adott gaz-
dasági szabályozó rendszer, 
s egy társadalmi-gazdasági 
állapot. Sajnos, egyik sem 
kedvez az innovációnak. 

— A szóhasználatra mint-
ha nem, ez lenne a jellem-
ző. Ugyanis sokan dobálóz-
nak az innováció fogalmá-
val, s még többen magyar 
fordításával, a megújulás-
sal... 

— Szavakban könnyű . . . 
a valóságban azonban az 
innovációs lánc szakadásai-
nak vannak szubjektív ol-
dalai is. Korábban a mi 
társadalmunk gazdaságpoli-

t iká jában nem volt közpon-
ti kérdés a vállalkozás, így 
nem alakult ki annak a 
kul túrá ja sem. Sajnos, az 
utóbbi néhány évtized alatt 
odáig jutottunk, hogy a vál-
lalkozás gyanús dologgá 
vált. Az így kialakult köz-
tudatban pedig nem várhab-
juk, hogy a vállalkozási 
kul túra egyik napról a má-
sikra kialakul. 

Az innovációs láncban 
részt vevőket más és más-
féle módon érinti a piac 
hiánya. A kutatókat érzé-
kenyen érinti, míg a mono-
polszervezeteknek kedvez. 

— Az egyik szakadást te-
hát a piac hiánya idézi elő. 
Hol van még szakadási pont 
az innovációs láncban? 

— Az országban az inno-
váció feltételei nem egyen-
lően vannak meg. Előfor-
dulnak fehér foltok, ahol 
hiányoznak az alapvető fel-
tételek is. Például ahol 
nincs jó szakember, onnan 
nem nagyon indulhat el 
egy-egy jó ötlet sem. S mi-
vel a központi — innová-
cióra szánt — pénzeket úgy 
osztják el, hogy oda adnak, 
ahol a feltételek megvannak 
• r s ez tulajdonképpen lo-
gikus is —, ezek a területek 
nem juthatnak hozzá az oly 
szükséges tőkéhez. Igaz, 
egyközpontú ország va-
gyunk, de olykor-olykor 
még fokozzuk is az ebből 
fakadó hátrányokat. A hely-
zet jellemzéséhez egy ada-
lék: a magyar műszaki ér-
telmiség 62 százaléka Buda-
pesten él és dolgozik. 

A hírhedtté vált jelszó sze-
rint a vas és az acél országá-
vá kellett volna lennünk. 
Nos, az országnak azon te-
rületei, ahol sem vasérc, 
sem szén, sem kohó nem 
volt, már eleve komoly hát-
rányt szenvedtek. A felté-
telek hiánya nemcsak azt 
jelenti, hogy onnan nem, 
kerül napvilágra innovatív 
elképzelés, hanem azt is, 
hogy az adott területen a 
fogadókészség sem jön lét-
r e a kívülről jövő innová-
ció részére. 

— Ez nemzetközi viszony-
latban is így van. Ahol pél-

dául nem ismerik a leg-
újabb számitástechnikai 
eredményeket, ott meg sem 
érthetik a legújabb generá-
ciós számitógépek működé-
sét. De hogyan hat ez az el-
maradottság az emberekre? 

— Alapvetően megszabja 
.szemléletüket. Gazdasági 
példát mondok. Ahol hozzá-
szoktak ahhoz. mondjuk , 
egy vidéki gyáregységben, 
hogy mindenben a központ 
dont, mindent a központtól 
várnak, ott elszoknak az 
emberek a gondolkodástól. 
Ördögi kör alakul Iki: az 
egyszeri lemaradás ú j a b b 
lemaradás forrásává válik. 

— Az elfnondottak ború-
látóvá teszik az embert. Hi-

szen csupa olyan tényezőt 
említett, amit nehéz befo-
lyásolni. Piac csak lesz, az 
ország egyenlőtlenül fejlő-
dött. az emberek elszoktak 
az alkotó gondolkodástól, 
kevés a pénz a kutatásra. 
Mit lehet mégis ebben a 
helyzetben tenni az innová-
ciós lánc szakadásai ellen? 

— Piacot kell teremteni, 
ehhez töke szükséges. Olyan 
kutatási témák menedzselé-
sére van szükség, amelyek 
az adot t területeken megva-
lósíthatók, ismerve a régió 
gazdasági, földrajzi viszo-
nyait.. Leginkább — és vi-
szonylag legkisebb tőke-
igénnyel — az információs 
rendszerek kiépítésében le-
het segítséget nyújtani . Ha 
van egy adatbank, amely 
kapcsolatot t a r tha t a nagy 
nemzetközi információs há-
lózatokkal, akkor a központ-
tól legtávolabbi kutató is 
birtokába ju that a fontos is-
mereteknek. Ugyanis csak a 
nagyvállalatok gondolhatnak 
arra, Ihogy belépjenek egy 
nagy nemzetközi informáci-
ós rendszerbe. A másik do-
log a kutatási infras t ruktú-
ra megvalósítása. Enélkül 
ugyanis a legtöbb ötlettel 
nem lehet mit kezdeni Ez 
már nagy eszköz- és. tőke-
igényt feltételez ráadásul az 
úgynevezett türelmes tőkét, 
amely nem azonnal szeretne 
nagyon nagy hozadékot el-
érni. 

Gőz József 

Egészségünkért 

Szervezetünk és az időjárás 
A légköri jelenségek ha-

tására már Hippokratész és 
Paracelsus is felfigyelt, ko-
molyabb tudományos kuta-
tások azonban csak pár év-
tizede folynak annak érde-
kében, hogy a meteorológiai 
változások hogyan befolyá-
solják az élő szervezet mű-
ködését. Hazai és külföldi 
tudományos közlemények so-
rozata jelent meg ebben a 
témakörben, bizonyítva a 
frontbetörés szerepét. 

A frontátvonulás az elté-
rő fizikai és kémiai tu la j -
donságokkal rendelkező lég-
tömegek mozgása, áramlása. 
A meteorológia leggyakrab-
ban kétféle levegőfajtát em-
lít, a hideg és a meleg le-
vegőt. E két különböző lég-
tömeg, ha több száz kilo-
méter szélességben találko-
zik, vagy fedi egymást, ak-
kor keveredhet. Leggyak-

Diákvállalkozó 
Bérház, Második aj tó , halra. Csöngetnek, a j tó t 

nyitnak. 
— Jó napot kívánok, másodéves orvostanhallgató 

vagyok — m o n d j a egy nyúlánk, szemüveges fiú. — 
H.a igényt ta r t rá, uram, megmérném a vérnyomását. 

— Nagyon kedves, de most méret lem nemrég — 
válaszolt a nyugdíjasforma férfi —, de nagyon kedves 
magától. 

Elköszönnek, odébbállnak, csöngetnek . . 
Szeptember közeledtével városunkba ú j r a vissza-

térnek a diákok. Lesz ismét rikkancs. nyelvtanár, 
korrepetitor bőven. Az említett f iatalember pénzét 

vérnyomásmérőbe fektette, és a házakat járva, segít 
másokon — és magán. 

V. I. 

rabban azonban csak ha-
tárfelületükkel érintkeznek. 
Az említett határfelület ké-
pezi az időjárási frontot. 
Amennyiben a meleg leve-
gő utoléri és találkozik a 
hideg áramlattal , akkor jön 
létre a meleg-, vagy felsik-
lási front , ugyanis a hideg 
levegő nehezebb, és a me-
leg nekiütközvén szinte fel-
siklik. Ha a meleg levegőt 
éri utol a hideg áramlás, és 
mivel az utóbbi nehezebb, 
ezért szinte felemeli a me-
leget. Ekkor érzékeljük a 
hideg-, vagy betörési f ron-
tot. 

Mind a felsiklási, mind 
a betörési f ron t más és 
más hatást gyakorol szer-
vezetünkre, és már órákkal 
előbb megelőzhetik a hő-
mérséklet változását. A 
frontok ál talában az anyag-
cserére, és a vegetatív ideg-
rendszerre fej t ik ki ha tá -
sukat . Melegfront esetén — 
ami inkább télen gyakoribb 
— szaporább lesz a pulzus, 
és a légzésszám, emelkedik 
a vérnyomás és a testhő-
mérséklet, esetleg a vér-
cukorszint, a gyomornedv-
és epekiválasztás, a vér a l -
vadékonysága fokozódik, 
összességében ingerléke-
nyebbek leszünk, gyakran 
fellép szorongás, fe j fá jás , le-
targikus állapot, sőt, még 
alvászavar is. A hidegfront 
ha tására a szervi reagálások 
ellentétesek: a f e j f á j á s in-
kább migrénszerűen jelent-
kezik, k iú ju lnak a reumás 
jellegű panaszok, a reflexek 
lassulnak — ez főleg a köz-
lekedésben válhat veszélyes-
sé —, és nagyon sok eset-

ben fokozódik a görcskész-
ség. 

Felmérés muta t ta ki, hogy 
az elmúlt 5—10 év során 
az öngyilkossági esetek nö-
vekedése szoros összefüggés-
ben van a melegfront é r -
kezésével. Hidegfront ese-
tén viszont megszaporodnak 
a trombózisok, az asztmás 
panaszok. A hidegfront é r -
kezésekor gyakoribbak a 
szülések, számszerűleg is, de 
e front róvására is írható a 
koraszülések bekövetkezé-
se, leggyakrabban június-
ban és júliusban. A meleg-
f ront viszont márciusban 
okozza a legtöbb koraszü-
lést. 

A légköri viszonyokra 
másképpen reagál az egész-
séges és a beteg szervezet. 
Az idült betegségekben 
szenvedők jobban megér-
zik a változásokat. Egyre 
azonban f igyel jünk: ha a 
labilitászavarok, fe j fá jás , le-
vertség, álmatlanság nem 
csak a frontátvonulások a ' -
kalmával, hanem szinte 
rendszeresen jelentkeznek, 
akkor fordul junk orvoshoz, 
mert a jelenségek mögött 
szervi elváltozások húzód-
hatnak meg, ami csak rész-
ben függ össze az időjárás-
sal. 

És végezetül: a magukat 
egészségesnek tudó gépko-
csivezetők, és veszélyes gé-
peken dolgozók se feledkez-
zenek meg az óvatosságról, 
hiszen az időjárás alaku-
lásával változik a figyelem, 
a koncentrálóképesség, a 
közérzet és a hangulat. Vi-
gyázzunk magunkra és egy-
másra! 

Dr. Soproni László 


