
Az előadás a kúria előtti mezőn zajlott le, a hallgatók állal 
1994-ben ültetett, tizenkét hársfa alkotta liget közepén. A 
téli éjszakában lobogó tűz körül előadott dráma befejeztével 
a kúriában folytatódott a műsor, Grekofski Nathalie. íMiskovits 
Ildikó é s  Lelesz Zsuzsa közreműködésével, Kodály fézu s és 
a  ku fâ ro k  ci mű műve után került sor a diplomák átadására, s 
az ünnepség a Cantata Profana hangjaival zámlt.

A diplomát az alábbi hallgatók vették át:
Csongrádi János, Gereben Jánosné, Grckofsky Nathalie, 
Helyes Gábor, Kövér István, Lelesz Zsuzsa, Marozsán Emma, 
Menyhei Lászlóné, Miskovits Ildikó, Nagy Sándor, Pándly 
Mária, Reppert Béla, Szekér László,Varga Márta.

Az eseményről a Duna Televízió esti híradója helyszíni 
tudósításban számolt be.

A SZOF most végzett hallgatói ‘96  őszétől egyéves 
programot hirdettek, amelynek őszi ciklusa már véget ért.

A téli ciklus tervezett program jából ;
1. Emberi élet egysége; család. Vissza a  természethez, 

vagy előre a  technikához?
2. Férfi - n ő  kettősség
3■ A cselekvő em ber- munka, áru, p én z
4. A Gonosz, a z  Éti harca  a  hatalomért

A tavaszi ciklus tervezett program jából.
1. Egészség -  a  Földélőlény -  Évkörforgás f.
2. Ritmus. rend /Hamvas B éla / Évkörforgás 11.
5. Betegség, gyógyulás -  Évkörforgás III.
4. Az em ber form aváltozása

A SZABAD OKTATÁSI FÓRUM ÚJ PROGRAMJA

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Településfejlesztés 
és  tá rsad a lom  címmel posztgraduális továbbképzés indul.

A továbbképzés célja a települések és településhálózatok 
fejlesztésével foglalkozó vagy foglalkozni kívánó fiatal értel
miségiek eddigi ismereteinek elmélyítése; továbbképzésük 
oly módon, hogy a sokoldalú szakmai problémáik ne egymás
tól független, sokszor egymás rovására megoldandó felada
tok legyenek, hanem egy világosan megfogalmazott társada
lomkép megvalósításának szolgálatába állhassanak.

A témakörök az oktatók egyeztetett és elmélyített véle
ménye alapján alakultak ki. Felfogásuk a települések és 
településhálózatok fejlesztését értékközpontú, időben és 
térben változó társadalomszemléíet alapján, a sorsukat befo
lyásoló tényezők kölcsönhatásának ismeretében és együttes 
vizsgálatával tartja megfelelőnek; a településeket és a hálóza
tokat nem a táj, a társadalom é s  a gazdaság véletlen találkozó
helyének, hanem e tényezők kölcsönhatásából történetileg 
organikusan kialakult, ugyanilyen módon továbbformáiható 
képződményeknek tartva.

A továbbképzés a főtárgy mellett egyidejűleg foglalkozik 
az azt közvetlenül kiszolgáló, alátámasztó tárgyakkal -  
közigazgatás és jog; településtörténet, szimuláció és alkal
mazása -  valamint az értékrendet kialakító, szemléletformáló 
tárgyakkal, amelynek következtében a szerkezeti felépítés
ben és az oktatás m enetében háimas tagolódás jelenik meg. 
Ez a felépítés jellegében egyedülálló módon kísérli meg az

általános és különös emberi tényezők egyidejű, egymásra 
épülő fejlesztését; valóságos ismeretek és valóságos érték- 
szemlélet alapján, a valóság megismerését és a valóságos 
cselekvés összhangjának megteremtését tűzve ki célul.

A továbbképzést a két intézmény ezen összetett cél 
jelentőségét felismerve, a jelen társadalmi körülményeket 
figyelembe véve hirdeti meg, rendkívüli fontosságot tulajdo
nítva annak, hogy képzett, kiművelt emberfők sokasága álljon 
rendelkezésre a magyar társadalom megújítására, az önkor
mányzatok és az ország szolgálatára.

December 7-én délelőtt Karátson Gábor előadására ke
nik sor; ennek gondolataiból idézünk lél alább néhányat.

KARÁTSON GÁBOR 
A VÁLTOZÁS KÖNYVÉRŐL

A kínai hagyomány középpontjában áll a Ji King, a Változás 
Könyve. Eredetének legendás változata szerint a halfarkú 
Pao Szi király 4500 évvel ezelőtt talált rá a jan g  —  és fin  —  
vonalakból álló, hat vonalat tartalmazó rajzokra, amelyeknek 
így hatvannégyféle elrendezése lehetséges. A legenda sze
rint előszói' a három vonalból álló nyolc változatot lehetővé 
tévő trigramok. keletkeztek, s ebből jöttek létre a hatvonalas 
jegyek. A tudományos nézetek szerint fordítva történt a do
log, és Pao Szi király sem létezett, akinek könyve a hatvan
négy ábrát tartalmazta az ég(atya) jelétől a föld(anya) jeléig, 
amelyeket ebben a formában régi ég-nek neveznek.

Pao Szi után ezer évvel a börtönbe zárt későbbi Veng 
király gondolkodott a régi jeleken, és ráébredt, hogy a régi 
jelrendszer nem felel meg az azóta megváltozott világnak, 
és új sorrendben rakta össze az ábrákat: ez a m ostan i ég.

Az egyes trigramok tájképi egységek neveit viselik, s 
hat vonallá összerakva bonyolult tájleírásokká válnak. Veng 
király minden hexagramhoz párosított egy verset, fia, Cstt 
herceg pedig minden hexagram minden egyes vonalához. 
A Ji King mai formájában e verseknek a gyűjteménye.

A Változások Könyvét hagyományosan jóskönyvnek is 
használják; meghatározott szabályok szerint kiválasztott vers 
ad választ a feltett kérdésekre. Vajon lehetséges-e és hogyan, 
hogy minden helyzetre és mindenkire vonatkoztatható és 
m egfeleltethető ez a rendszer? A tapasztalat mindenesetre 
azt mutatja, hogy ez a sajátos grafikai-költői képsor úgy visel
kedik, mint maga a valóság.

A Ji  King-gel kapcsolatban áll a hagyományos kínai 
építészetben alkalmazott rendszer, a Feng Sui. Ez a tájra vo
natkozó akupunktúrás hálózatnak fogható fel. Ahogy a test 
anyag-energia-áramait kell a gyógyuláshoz természetes álla
potukba visszaterelni, ugyanúgy kell a tájban elhelyezett 
épületekkel a természet sá rkán y v on a la it  kedvezően befo
lyásolni, de legalábbis figyelembe venni. A templomok, sírok 
helye. Tonnája illeszkedjék az adott hely láthatatlan, de érzé
kelhető sárkányvonalaihoz. A Feng Sui fontos törvénye: a 
G onosz egyenes úton  h a lad , a  J ó  kan yarog . T  udatosan nyíl
hatunk segítségével kaput a Gonosznak, de el is terelhetjük.
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