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Összesítés 
A HD-s projekt befogadással kapcsolatos statisztikája a következő két diagramon látható. 
A bal oldali ábra az összes hallgatót veszi alapul, a jobb oldali csak azokat, akik küldtek 
is valamit. A 0 azt jelenti, hogy az illető semmit sem küldött; a 4 azt, hogy küldött ugyan 
valamit valahányszor, de a küldemény nem felelt meg a befogadás követelményeinek; az 
1, 2, 3 pedig azt, hogy a küldeményt elsőre, másodjára, ill. harmadjára befogadtam: 

 
Az ETR-lista és egyebek alapján elvileg 144 hallgatótól kellett volna kapnom HD-t. 

 Ehhez képest csak 129-en küldtek HD címén valamit nekem (tehát 15-en semmit 
sem küldtek).  

 A küldők közül 1 elfelejtett csatolmányt mellékelni, és azóta sem hallottam az 
illető felől, noha figyelmeztettem erre a válaszlevelemben. 

 2 további személy nem jutott el a befogadásig. 
Azok közül, akiknek a HD-ját befogadtam (126 fő) 7 személy nem hajtotta végre a kért 
változtatásokat a dolgozatában. (Ez a körülmény nem jelenik meg az ábrákon.) 
A maradék 119 személynek megköszönöm, hogy együttműködött velem, és 
végigcsinálta, amit kellett. 

Az évfolyam-válogatott 
A hallgatók közül 13-nak elsőre sikerült a felzárkóztató követelményeinek teljesítése, 
ezért őket egy fajta „válogatottnak” tekintem, és külön is készítettem róluk statisztikát: 
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A válogatott tagjai kissé fegyelmezetlenebbek voltak társaiknál, ti. valamivel nagyobb 
részük vélte úgy, hogy a feladat túl jelentéktelen ahhoz, hogy vesződjenek vele. 
Másrészt viszont egyértelműen nagyobb hányaduk fogta fel egyből, hogy mik a 
befogadás feltételei. Aki nem fogta fel egyből, az másodjára már befogadható HD-t 
küldött.  
A maradék (1 fő) két próbálkozás után abbahagyta, mert nyilván fontosabb dolga akadt. 
Nem kizárt, hogy 30-40 év múlva ő lesz az Akadémia elnöke. Ezt minden irónia nélkül 
mondom. Mint ahogy azt is, hogy esetleg – épp ellenkezőleg – el fog kallódni, mert nem 
bírja a gyűrődést és az alkalmazkodást. 

Figyelemreméltó esszék 
Az esszék között meglepően sok olyan írásra leltem, amit kár lett volna kihagynom. Kb. 
minden negyedik volt ilyen. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy okvetlenül ők 
lesznek majd a legjobb vegyészek. Néhányan közülük talán már a második évet sem 
fogják ELTE-s kémia BSc-sként megélni. De akik jó vegyészek lesznek közülük, 
azoknak nem esik majd nehezükre mások meggyőzése vagy egy cikk értelmes 
megfogalmazása. Másrészt, akik távoznak tőlünk ebből a csoportból, azok is biztosan 
megtalálják majd méltó helyüket az élet valamilyen más területén. 
A 13-fős „válogatott” 10 olyan dolgozatot küldött, amit befogadtam. Ezeknek 50%-a volt 
figyelemreméltó, szemben az egész mezőnyre vonatkozó 25%-kal, ami egyértelműen a 
válogatott javára szól.  
Másképpen nézve, a válogatott tagjainak fele még nem tart ott az írásbeli kommunikáció 
terén, amit egy ELTE-s végzettségűtől kívánatos volna elvárni. 
Két dolgot fontos megjegyeznem a fentiekkel kapcsolatban: 
Amikor a befogadás/elfogadás/figyelemreméltóság tekintetében döntöttem, még nem volt 
tudomásom arról, hogy kik tartoznak a válogatottba, sőt, még a számuk sem volt ismert 
előttem, ami az objektivitásom mellett szól. 
Ami a figyelemreméltóságot illeti, különböző szubjektív benyomások is befolyásoltak 
azon kívül, hogy az esszének legyen füle-farka és mondanivalója.  
Az egyik ilyen dolog az egyik-másik esszéből sugárzó erős motiváltság volt, ami 
valószínűleg a válogatott tagjainak kedvezett.  
Ugyanakkor a nyilvánvaló őszinteség (lényegében a bizonytalanság vagy a teljes 
motivációhiány beismerése) is előfordult pozitív befolyásoló tényezőként, amikor a 
figyelemreméltóságot bejegyeztem magamnak (ill. többnyire az érintett tudomására is 
hoztam valamilyen formában).  
Sablonos kincstári szövegelés (bármilyen szép – vagy a szerző által talán szépnek vélt – 
formában előadva) ugyanakkor nem tudott rávenni arra, hogy ezt a kis névtelen 
„különdíjamat” megadjam valakinek.  
Vagyis az igazi önálló gondolatok világos kifejtése (még ha a stiláris és nyelvtani 
hiányosságokat toleráltam is valamennyire) alapkövetelménynek számított. Ehhez mérten 
találtam az 1/4-es arányt meglepően magasnak. 
 
Törökbálint, 2011. november 17. 
 
Nagy Sándor 
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