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Nagy Ilona : 

A hallgatók véleménye az 1973 .-évi tanulmányi 
kirándulásról /reprezentatív felmérés alapjén/ 

"Audiator et altere pars" - hallgassátok meg a másik oldalt -
elv alapján az 1973. évi 3 napos tanulmányi ki rándulásról nemcsak 
a tanároktól, hanem a hallgatóktól is véleményt kértünk. Mivel a 
hallgatók nézőpontja s véleménye nem mindenben azonos a tanároké-
val, ugy gondolom, hogy érdekes és hasznos lenne e felmérést 
közzétenni röviddel az 1974-es tanulmányi kirándulás előtt. 

A felmérés a kirándulást követő első tanitási órán történt , 
s olyan csoportokban, ahol az órát tartó tanár nem vett részt a 
kiránduláson. Igy akartuk kiküszöbölni az esetleges tanári befo-
lyás ill. segitést. 

Elsőnek a részletes véleményeket közölnénk útirányok szerint 
Ezután összegeznénk az általános tapasztalatokat. » 

Debrecen 

Véleményt adott: NDK-hallgató 14 /o-2/ 
vietnami " 1 
arab " 4 
szovjet " 1 
afrikai " 2 

A kirándulás programját 9o % jónak, lo % megfelelőnek tartja; 3o % 
nem hagyott volna el semmit, kb. 28 % a hortobágyi látogatást el-
hagyta volta; 3o % pedig a BIOGAL gyárlátogatást mellőzte volna. 

A programba fel kellett volna még venni kollégium- és egyetem-
látogatást /belülről is/, fiatalokkal való találkozást. Több ma-
gyarázatot igényeltek volna, s azt, hogy Miskolcon több időt tölt-
senek el, sőt a tapolcai barlangfürdő is érdekelte volna őket. 

A legnagyobb élményt /kb. 4o %-nál/ a fiatalokkal, a magyarokkal 
való találkozás jelentette. Sóinak tetszett a debreceni strand, 
maga a város is. 
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Az üzemlátogatást csak 3o % tartja hasznosnak, a németek a BIO--
GÁl-ban való látogatást kevésbé tartották hasznosnak. A magyará-
zatot legtöbben megértették. 
Az épületek közül a debreceni egyetem, a sárospataki vár, s a to-
kaji templom tetszett. Elragadtatással irnak a debreceni strand 
ról is . 
A felsorolt épületekről azonban nem sokat tudnak mondani, szobrot 
festményt, alig említenek, s alkotóját nem ismerik. "Nem volt magya-
rázat róla" irják többen. 

A baráti találkozón a legtöbben jól, igen jól érezték magukat. 
Minden megkérdezett résztvett a baráti találkozón, senki se irtd 
hogy nem érezte jól magát. 
A magyar fiatalok jó benyomást tettek rájuk. 

A kiránduláson mindenki jól érezte magát, a javaslatok is ezt mu-
tatják : 
- 1-2 nappal hosszabb legyen a kirándulás 
- többet kellene a szabadba-menni 
- az egyetemen előadást is kellene hallgatni 
- Miskolcon több időt kellene tölteni 

Miskolc 

M-l /II* é./ és M-lo /vietnami/ csoportok véleménye. /25 fő/ 
A program 2o %-nal< fárasztó volt 

56 %-nal< jó volt 
2o %-nal< kevés volt 
2 %-nal< "nem nagyon rendes" volt 
2 %-nal< /I fő/ azt irta: "nincs kedvem 

A programból 2 fő a sok utazást hagyta volna el? a többieknek meg-
felelt. Az egyik vietnami hallgató irja: "Csak nagyon kevés időm 
volt, azért mindig kellett sietnem." 
Fel kellett volna még venni a programba:"A város táját látogatni". 
A legnagyobb élményt /64 %-nal</ az aggteleki cseppkőbarlang jelen-
tette. 2o %-nal< a Borsodi Vegyikombinát tetszett. Ezt a látogatást 
egyébként a legtöbbjük hasznosnak tartotta, csak 24 % jelölte kevés-
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bé hasznosnak. A magyarázatot a vietnami I. évesek nehezen ér-
t e t t é k meg. 
Az épületek közül 72 %-nal< az egri Bazilika tetszett, s csak 16 %-
nak az egri vár. Megfigyelték a szobrokat is, különösen a Bazili-
ka előtt álló szobrokra emlékeztek vissza. A II.évesek néhány mon-
datot irtak is a Bazilikáról, városról és szobrokról. /Könnyebben 
tudják kifejezni magukat./ 

A baráti találkozón 1 diák kivételével mindenki jól érezte magát, 
s a magyar fiatalok jó benyomást tettek rájuk. 

A 25 fő közül a kiránduláson 
1 nem érezte jól magát, 
1 fáradt volt 
2 kicsit érezte jól magát 
21 jól érezte magát. 

•avaslatok : 
- hosszabb legyen a kirándulás, 
- nem kell sok helyre menni, 
- "sokat kell beszélni magyar fiatalokkal", 
- nem kell sok vezető /algir/ 
- a szállás kis hegyi házban, vagy falusi 

házban legyen, 
- több szabad idő legyen 
- "az erdő nagyon tetszik nekünk. Azért szerin-

tem nemcsak belátjuk, hanem be kell menni, és 
egy kicsit sétálunk benne". 

Siof oj< /V-3 . csoport/ 

A 13 fő véleménye a programról: túl sok volt /2 fő/ 
jó volt /6 fő/ 
megfelelő /3 fő/ 
igen jó volt /I fő/ 
nem nyilat-
kozott /I fő/ 

A programot sokan tartották zsúfoltnak, tovább kellett volna l-l 
helyen maradni. Sokan, főleg a sok autóbuszozást , a hosszú utazást 
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hagyták volna el. Jobb lett volna, ha a szállás nem mindig ugyan 
azon a helyen lett volna. Hiányolták, hogy a székesfehérvári vá-
rosnézés elmaradt, s hogy Veszprémben, ahol sokan tanulni fognak 
rövid ideig voltak, s nem találkoztak az egyetemen diákokkal es 
taná rokkal. 
A legnagyobb élményt a baráti találkozó, a Balaton, valamint az 
üzemlátogatás jelentette. A magyarázatot jól megértették. A ki-
nizsi vár igen sok hallgatónak megnyerte a tetszését, s még eg; 
egy mondatban irnak is róla. "Török volt ott." "Ott lakott Kimz 
aki a XV.sz.-ban élt." "Nevezetes". 

A szobrokról, festményekről nem nagyon irnak: 'Nincs érdeklődései 
"Nem vettem észre." "Nem láttam." 
A kiránduláson csak 3 hallgató érezte magát kö^epeiften, a többi 
jól, nagyon jól. 
Néhány javaslat: - gyalogtúrát kellene beiktatni a programba 

a program szerint kell lebonyolitani a kirán-
dulás t , 
több szabadidőt kell biztositani, 
hosszabbnak kellene lenni a kirándulásnak 
tótközben kellett volna magyarázni, amit lattut 
/pl. hegyek, völgyek, stb./ "Csak amikor 
érdekes, természetesen" irja az egyik jordán: 
hallgató. 

Sopron 
A B-l és M-16-os csoportokat kérdeztük meg. 
A kérdezettek nemzetisége: bolgár 8 fő 

szovjet 6 fő 
tanzán 4 fő 
arab , 
afrikai 6 fő 
uruguai 1 fő 
mongol 1 fő 

A programot jónak tartja 64 % 
2o % 
12 % 
4 % 

megfelelőnek 
túl soknak 
kevésnek 
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A programba gyárlátogatást, baráti találkozót, Nagycenk és 
Szombathely megtekintését javasolnák még. A legnagyobb él-
ményt a jáki templom, a fertőrákosi kőfejtő, a fertődi kastély. 
Kőszeg, a Balaton jelentette. 
Volt, akit a természet szépsége ragadott meg, örült a friss 
levegőnek. Az uruguayi fiu irta ezt: "Dobban megismerkedtünk 
a diákok egymással és a tanárokkal". 
TSZ-ben csak az M-16 csoport volt, 2/3-ad részük hasznosnak, 
1/3-ad részük kevésbé hasznosnak tartotta. A magyarázatot nem 
mindenki értette meg. 
Az épületek közül a fertődi kastély, a jáki templom tetszett nekik. 
Meglepő, hogy a stilusáról, történelméről is tudnak irni, még 
az M-16-os csoport tagjai is. A "Magyar Versailles" elnevezést is 
emiitik. Szobrot nem nagyon figyeltek meg, inkább az Eszterházi-
kastély kapuja, s a jáki templom bejáratánál lévő dombormű ma-
radt meg nagy élménynek. 
Baráti találkozót csak az erdőmérnök-jelöltek részére szerveztünk. 
Ezt a többiek hiányolták is. 

Javaslatok : - legyen hosszabb a kirándulás, 
- szervezzünk baráti találkozót, 
- sportprogramot kellene szervezni magyar fiatalokkal, 
- jobban kell szervezni az időt, nagyobb fegyelmet 

kell tartani. Egy bolgár fiú ezt irja: "Azt, hogy 
nem hiába várni minden nap valakit, aki nem tud tisz-
telni a többieket". 
Egyébolgár lány irja: "Nagyobb kell lenni a fegye-
lem a diákoknak." 
Egy másik bolgár fiu: "Jobb szervezést javasolnak. 

Az uruguay fiú irja: "Sokkal szigorúbb kellene, 
hogy legyen a fegyelem. 

Sz-.eq ed 
A két megkérdezett csoport /0-3, 0-4/ egyaránt elismerőleg nyilat-
kozott a kirándulásról. A programot az 0-3 csoport 7o %-a kevés-
nek tartotta. Szinte mindenki hiányolta a baráti találkozót, töb-
bet szerettek volna aznegyetemből és a városból látni. 
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A legnagyobb élményt a gyulai vár, a szegedi Dóm ter es a szd 
vasi arborétum jelentette. 
A magyarázatot, mint irják, megértették, mégse sokat tudnak i 
a legszebb épületekről, szobrokról. A "mit tud róla" kérdesre 
adott válaszok: "Nagy és széles" /A Dóm tér/; "Mindent" /a g 
várról/; "Semmit" Petőfi szülőházáról./ 

Javasla tok: - ne legyen ennyi utazás, inkább több program 
- magyar fiatalokkal szervezzünk baráti talalkozó 
- a hallgatókat felelősen be kellene vonni a kira 

dúlás szervezésébe és lebonyolításába 
- a hallgatókkal térképpel kellene ellátni. 

Pécs 
Megkérdezett csoportok: K-l; M-6 /németek/; 0-9 vietnami/ 

M-17 /arab/; összesen 44 fő 

A program minősitése: túl sok volt /I fő/ 
jó volt /37 fő/ 

megfelelő volt /2 fő/ 
kevés volt /3 fő/ 
elég jó volt /I fő/ 

1-2 apróságon kivül nem hagytak volna el a programból semmit, 
német azt irja: "A baráti találkozót, ha mégegyszer ilyen m-'dc 
lenne szervezve ." 
A programba fel kellene venni: érdekes táncot, játékot, több 
gyár- és üzemlátogatást /l-l fő irja/ 
A legnagyobb élményt a Dunai Vasmű, a siklósi vár, a villányi 
pince, a cseppkőbarlang jelentette. Nagy élmény volt a harkán> 
fürdés is, a magyarokkal való találkozás. Az egyik viet nammai< 
új környezet jelentette a legnagyobb élményt. A K-l csoportból 
az egyik német fiú ezt irta: "Olyan sok jó élmény volt, hogy r 
tudok valami különt mondani." A táj szépsége is megragadta ou.e 
Az üzemlátogatást majdnem mindenki hasznosnak tartja, s a magy 
rázatot legkevésbé az M-17-ből az arabok értették meg. 
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Az épületek közül a TV-torony, a pécsi Székesegyház, a Dzsámi 
i-etszett nekik legjobban. 1-2 mondatot - a vietnamiak kivéte-
lével - irnak is róla. A baráti találkozón a K-l csoport né-
metjei zömmel közepesen érezték magukat. 
A magyar fiatalokról jó a véleményük, még azoknak is, akik a 
baráti találkozón csak közepesen érezték magukat. 
A kiránduláson mindenki jól érezte magát, csak egy fiú irta: 
de egy kicsit fáradtságot éreztem.11 

Javaslatok: - hosszabb legyen a kirándulás 
- hosszabb legyen a találkozás a fiatalokkal 
- nem kell ilyen drága szálloda /németek/, hanem 

turista szálló, s inkább hosszabb legyen a kirán-
dulás 

- a baráti találkozást az első estére kellene tenni 
- nem középiskolásokkal, hanem fiatal munkásokkal 

kellene találkozót orendezni 
- "a műemlékek látogatása elég volt. Gyár, egyetem 

és város látogatásokra nagyobb időt adtam volna." 
- egy magyar fiatal csoporttal kellene szervezni 

a kirándulást 
- campingbe kellene menni 
- Viet : "Ha én szervezném a kirándulást, úgy csinál-

tam volna, nem másként mint tanárom." 
- "Csak én tudom elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm. 

II. 

Az összegezés 12 csoport /131 fő/ véleménye alapján készült. 
Útirányonként átlag 2-2 csoportot kérdeztünk meg. 
A kirándulás programját a hallgatók 63 %-a jónak tartotta, kevés 
volt azoknak a száma, akik fárasztónak, túlzsúfoltnak tartották. 
Szegedi útvonalon a megkérdezettek 7o %-ánal< kevés volt a prog-
ram , többet szerettek volna látni az egyetemből, s a szarvasi 
arborétumba sem ment el az egyik busz. 



A "debreceniek" 28r.%-a a hortobágyi látogatást , 3o %-a a Biogal 
meglátogatását elhagyta volna. Kinden útvonalon van néhány 
hallgató, akit a sok utazás fáraszt. 

A legnagyobb élményt a magyarokkal való találkozás jelentette. 
Soknak természeti szépség - aggteleki cseppkőbarlang s maga a 
természet - jelentett maradandó élményt. Egy uruguay fiu azt 
irta: "Dobban megismerkedtünk egymással és a tanárokkal." 
Többségüknek egy-egy műemlék, szép épület tetszett legjobban; 
a sárospataki, gyulai, kinizsi vár, a pécsi, szegedi, egri, 
jáki templom, a fertődi kastély. Sok hallgatónak jelentett nagv 
élményt a debreceni, harkányi fürdés, a Balaton, 
/oltak olyanok, akik nagy élménynek a Dunai Vasmű, a Borsodi 
Vegyikombinát, a fertőrákosi kőfejtő üzemeket jelölték meg. 
összegezve ; 
A.változatos program különbözőképpen hatott a hallgatókra 
egyéniségüknek, érdeklődésüknek, műveltségüknek.megfelelően . 
Egy-két kritikai megjegyzés is található a program szervezésé-
vel, lebonyolitásával kapcsolatban, ami a II. részben olvasható. 
Kiváncsiak voltunk, hogy mennyire érdeklődnek a hallgatók a mű-
emlékek, művészeti alkotások iránt, milyen műveltségük, s mit 
jegyeztek meg a látottakról. 
A kép elég kedvezőtlen. Festményekről, szobrokról főleg csak a 
bölcsészhallgatók tudtak nyilatkozni. Az épületek már nagvobb 
hatást gyakoroltak rájuk, ami egyébként eurcpai műveltség^ em-
bereknél is igy van. 
A válaszokból megállapitha tó , hogy a hallgatók keveset tudnak 
Magyarország történelméről, kulturájáról. Nem érdekli őket a 
régmúlt, inkább a közeli múlt és a jelen. 
Művészettörténeti ismeretekkel nem nagyon rendelkeznek, a fél-
készités, a tanári magyarázat nem mindig kifogástalan . a hallga-
tók nagyon nehezen fejezik ki magukat. 

"A Mit tud róla?" kérdésre ilyen válaszokat kaptunk: "semmit1,-
"Mindent", "nincs érdeklődésem", "nevezetes". 
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A bölcsészhallgatók válaszain érezhető, hogy művészettörténet-
tel foglalkoznak. A felkészités legjobban az M-16 csoport vá-
laszain érezhető. A vietnamiak válaszai a legszegényesebbek. 

Az üzemlátogatásokról kedvezően nyilatkoztak. Az ott elhangzott 
magyarázatokat többnyire megértették a hallgatók. Az a tapasz-
talat , hogy a hallgatókat sokkal jobban érdekli a szocialista 
üzem, mint mi gondolnánk. Szinte feléledtek a mérnök hallgatók, 
amikor szakmai problémákról hallottak ill. láttak. Igényelték 
volna a munkásokkal való hosszabb beszélgetést. 

A baráti találkozók sikere arra ösztönöz bennünket, hogy év-
közben is tegyük lehetővé, illetve csoportonként szorgalmazzuk 
az ilyen találkozók szervezését. Talán a KISZ és az úttörő-
szervezet segítségét is igénybe kellene venni. A diákok igénylik 
a magyarokkal, főleg a fiatalokkal való beszélgetést. Rendki-
vül pozitiv dolognak tartom, hogy a magyar ember ennyire érdek-
li őket. Az is pozitiv vonás, hogy a magyar fiatalok is szíve-
sen vesznek részt ilyen találkozón, ez a hallgatók válaszaiból 
kiderül . 

Néhány érdemleges javaslat is elhangzott-: 

- 1-2 nappal hosszabb legyen a kirándulás 
- az egyetemeken előadásokat is kellene hallgatni 
- többet kellene magyarázni útközben 
- a hallgatókat felelősen be kellene vonni a kirándulás 

szervezésébe és lebonyolításába 
- többet kellene a szabadban tartózkodni, gyalogtúrákat is 

kellene beiktatni 
- campingben kellene lakni, vagy túristaházban 
- a baráti találkozón fiatal munkásokkal is kellene beszélgetni 
- a hallgatókat térképpel kellene ellátni 
- több szabadidőt kell biztosítani 
- kevesebbet kellene utazgatni 


