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BITSK:~H~~T~~ A pályázat értékelése
A pályá zat célja

1996 szeptem beré ben a Vigilia pályázatot hirdetett nappali tagoza
tos egyetemis ták és f őiskolasok részé re Az értelmiség szerepvállalása
és jeladatai korunkban címme l. A pályázat kiírásával illetve tém ájá
nak kiválasztásával a szerkesztőséget több célkitűzés vezérelte.

A Vigilia szerzői k öz ött, sajná latos mód on, nem túl gyakran ta
lálkozh atunk fiatalokkal, kiváltképp nem egyetemis tákkal. S bár
az ut óbbi másfél évben a szerkesztőség egyeteme n oktató tagjai
jóvoltából történt kedvező változás e téren, kevesen vannak a lap
körül , akik néhány év múlva bázisát adhatj ák majd a Vigilia szerz ő

inek és olvasóinak. A fiatal olvasókhoz való eljutás fontossága és je
lentősége a lap jövője szempontj áb ól magától értetődő. Ennek egyik
legalapvetőbb feltétele, ha sikerül minél több pályája elején álló, fel
készült és tehetséges szerz őt megn yerni a lap számára.

A pályázat kiírása teh át részb en ez t a célt kívánta szo lgálni:
olyan fintai szerzl5k jelkutatását, akikre a szerkesztl5ség a késl5bbiekben is
számíthat. Közvetve ehhez kapcsolódik a másik, már érin tett, álta
lán os j ellegű szándé k: jelkelteni a Vigilia iránti érdeklőd és i a mai
egyetemisták és j l5iskolások körében is.

A Vigilia keresztény irodalmi és társadalomkritikai folyóirat. A
társadalmi, kulturális folyamatok, jelenségek elemzése, a megértés
igénye az értelmiségi lét legalapvetőbb jellernz ői . Ugyanígy fontos
maguknak a különböző értelmiségi szerepeknek, az értelmiség ön
reflexiója során felvetődő morális, módszertani, szociológiai s egyéb
kérdéseknek a vizsgálata is. Különösen izgalmasnak tűnt a pályáza t
témájának meghatározásakor, hogy e kérdéseket esetleg új szem
szögből ismerheljük meg: mit gondol e jeladatokrál, attitfídrl51 az a nem
zedék, mely egyetemistaként, j l5iskolásként, miközben szakmát tanul,
egyben éppen most sajátítja el - legalábbis ideális esetben - azokat
az eszközöket, melyek szükségesek a világ kritikai szernl életéhez.

Mit gondolnak tehát e diákok saját jövőbeli szerepükről, hivatá
sukról, felelősségükről? Melyek az értelmiségi lét legjellemzőbb sajá
tosságai? Miért kell az értelmiségnek felelősséget vállalnia? Az értel
miségi létben mekkora a szerepe a műveltségnek, a tájékozottság
nak, a kultúrának, az erkölcsnek? Milyen többletet adhat a keresz
tény hit az értelmiségi léthez? Egyebek között e kérdéseket vetettük
fel, nem is annyira a kimerítő válaszadás igényével; sokka l inkább a
gondolkodást, a kérdések továbbgondolását tartottuk jontosnak.
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A pályázat eredménye, tapasztalatai

Tekintsük át mindenekelőtt az adatokat. A pályázatra 21 pályamun
ka érkezett, 11 pályázó pesti, 10 vidéki intézmény hallgatója. Ha
sonlóan kiegyenlített a nemek közötti megoszlás: 12 fiú, 9 lány pá
lyázó jelentkezett dolgozattal. Mindkét adat igen örömteli.

A szakok közötti "versenyt" azonban egyértelműen a bölcsé
szek és a teológusok nyemék: 9 bölcsészen kívül 1-1 olyan hallga
tó küldött be pályázatot, akik bölcsészettudományi tanulmányaik
mellett teológiát, illetve jogot is hallgatnak. A 3 egyszakos teoló
gus hallgató mellett 1 már említett bölcsész-teológus és 1 teoló
gus-jogász hallgatót találunk. 4 leendő jogász és egy-egy olyan
pályázó van, akik egyelőre a joggal párhuzamosan valamely böl
csész-szakon, illetve a teológián is tanulnak. Végül egy-egy szo
ciális munkás és közgazdász szakos hallgató is található a jelent
kezők közott.

A beküldött pályázatok számát nehéz értékelni. Inkább kérdés
fogalmazódik meg annak kapcsán: vajon etjuioii-e a pályázati kiírás
híre minden lehetséges pályázóhoz, vagy legalábbis nagy résziikhiiz? Az
ország egyetemeinek és főiskoláinak szinte minden karára eljut
tattunk egy pályázati felhívást, arra azonban csak Budapesten, s
itt sem mindenhol tudtunk energiát fordítani, hogya hirdetményt
újra és újra kitűzzük a hirdetőtáblákra.

Mint azt februári számunkban jeleztük, a bírálóbizottság (mely
nek tagjai Szörényi László, Mohay Tamás és Bitskey Botond voltak)
első díjat nem osztott ki. Ellenben két dolgozat szerzőjét második, s
ugyancsak két pályázót harmadik díjjal jutalmazott. A második helye
zett dolgozatok írói: Tóth Péter Pál, a Miskolci Egyetem Bölcsészet
tudományi Intézetének és Bagyinszky Ágoston OFM, a Szegedi Hit
tudományi Főiskolanak és a Ferences Hittudományi Főiskolának

hallgatója. A harmadik díjat Fejérdy András, az ELTE Bölcsészettudo
mányi Kara és Zsille Gábor, a pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

hallgatói kapták. A zsűri egyben e díjazott írásokat tartotta érdemes
nek a megjelentetésre, Tóth Péter Pál írása februári számunkban már
megjelent, s a tavasz során a többire is sor keriil. Annak, hogy a bí
ráló bizottság első díjat nem osztott ki, az volt az oka, hogy nem ta
láltunk olyan pályaművet, mely valamennyi, a bizottság által fontos
nak tartott szempontból kivált volna a többi közül, illetve megfelelt
volna azoknak a követelményeknek, melyeket a szerkesztőség tá
masztott az első helyezett művel szemben. Melyek voltak ezek a
szempontok és követelmények?

Igen fontos következtetésekre adott módot a témaválasztás mi
kéntje. Úgy tűnik, mintha a kiírás címében megjelölt téma túlsá
gosan tág lett volna, ugyanakkor a felvethető kérdések megjelölé
sével megkötöttük volna a pályázók kezét. Ennek az lett az ered
ménye, hogya pályaművek nagy része egyik-másik példaként
felkinált kérdést dolgozta fel, néhányan pedig megkíséreltek -
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kényszerűen igen röviden és vázlatosan - valamennyi kérdésre,
esetenként mintha valamely kérdőívre válaszolni. Kevés volt te
hát az olyan dolgozat, amelyben már a témaválasztásban is meg
mutatkozott volna a kreativitás, holott a pályázat címében rejlő

szabadság teret engedett a fantáziának.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a kérdések megközelítése

egyáltalán nem mutatott változatosságot. Volt olyan pályázó, aki a
szlovákiai magyarság körében vizsgálta a katolikus értelmiség fel
adatait. Többen próbálták felvázolni a katolikus pedagógusok fele
lősségét, s azt, milyen problémákkal kell szembenézniük munkájuk
során. Volt aki - szintén majdani szakmájához kapcsolódóan - a
keresztény jogászok feladatairól elmélkedett. Az egyik szerző il ke
resztes lovagok példájából és cselekedeteik különböző megítéléséből

kiindulva a törvény, jog, igazság kérdéseivel foglalkozott. A bizott
ság összességében mégis hiányolta az önálló téma-megközelítéseket,
nagyobb találékonyságra, több új gondolatra számított e téren.

A legfontosabb szempont az értékelésnél természetesen a vá
lasztott téma kifejtésének minősége volt, s a kifejtés tartalmi érté
keit hangsúlyosabban vettük figyelembe, mint a formaiakat. E té
ren egyébként nagyobb volt a változatosság, mint a mondanivaló
kiválasztásakor. Megmutatkozott ugyanis az íráskészség, és az is,
ki mennyire gyakorlott egy-egy gondolat kifejtésében. Nem egy
dolgozat esetében találkozott a bizottság - tagjai nagy sajnálatá
ra - olyan izgalmas témával, melyet aztán szerzője nemigen fej
tett ki, vagy ha igen, az elmaradt a cím keltette várakozástól.
Máskor jól érzékelhetően az írás terén való gyakorlatlanság volt
az, ami megakadályozta a pályázót egyébként elmélyült gondola
tai kifejtésében. Vagy éppen fordítva, volt, aki a stílus mögé pró
bálta rejteni gondolatai hiányát. Nagyra értékelte a zsűri az olva
sottságot, az idézeteket, a szintetizáló hajlamot.

Gondolataink kifejezése írásban korántsem egyszerű feladat,
ám a szellemi pályára készülők nem lehetnek meg nélküle, akkor
sem, ha a későbbiekben nem kívánnak publicisztikai tevékenysé
get folytatni. Az íráskészség és -gyakorlottság ugyanis szoros
kapcsolatban állnak a mások által leírt gondolatok megértésével,
tehát az olvasással, az olvasottsággal. Ugyancsak nyilvánvaló a
kapcsolat a szóbeli párbeszédre való készség, tehát a másik gon
dolatainak megértésére való nyitottság és aközött, hogy saját
mondanivalónkat és "ímivalónkat" miként tudjuk kifejezni. Ha
van klasszikus értelmiségi feladat, a kommunikáció, a szakadat
lan diskurzus folytatása, a másik személy gondolataira való nyi
tottság feltétlenül az.

Végezetül a szerkesztőség nevében szeretnénk kifejezni köszö
netünket valamennyi pályázónak a beküldött pályaművekért, hi
szen sok időt és fáradságot fordítottak gondolataik formába önté
sére. Köszönet illeti őket azért is, hogy lapunkat tisztelték meg ér
tékes gondolataikkal.
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