
KE SZEG AN NA AJÁNL JA
2010. ok tó ber 29-én Ko lozs vá ron tar tott elõ adást Ba ra bá si Al bert-Lász ló. Olyan elõ -

adás volt, ami lyet min dig is pre fe rál tam: pör gõs, po é nos, iz gal mas, lát vá nyos és si ker -
sza gú. Pe dig/ép pen ezért ko moly kér dé sek fogalmazódtak meg: a ki szá mít ha tó vá vá ló
em be ri di na mi ka, az em be ri út vo na lak kö vet he tõ sé ge, ter vez he tõ sé ge mi lyen eti kai kér -
dé se ket vet fel, ki fog dön te ni ezek ben a kér dé sek ben, mek ko ra sze re pe van a szak tu dós -
nak ab ban, hogy po li ti kai és szer ve ze ti szin ten mi re hasz nál ják majd eze ket az új le he -
tõ sé ge ket. A kö zön ség ben meg olya nok ül tek, aki ket egy he lyen egy szer re ko ráb ban 
so ha nem lát tam: a hu mán és ter mé szet tu do mány ok szak em be rei és sok szak di ák jai
egy szer re. A könyv aján lót ezért Ba ra bá si Vil la ná sok cí mû kö te te kö ré épí tem. Vé gül is
az ame ri kai kon ti nens ok ta tá si inf rast ruk tú rá já nak kö szön he tõ en jö he tett lét re mind ez.
A ko lozs vá ri, pes ti fi zi ka ta nul má nyok az AEÁ-ban vál tak nagy ha tá sú pro jekt té.
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