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y, Felhívjuk a figyelmet, hogy 
í  B ere  tbd T. Iv á n  elvtárs 
 ̂történelemtudomáinyi doktori 

í  értekezésének vitája februáry
26-án délután 3 árakor lesz a

í  MTA felolvasó üléstermében. S
 ̂A vitában hallgatóink is részt- 

J vehetnek .
Ugyancsak február 26-án 

délután fél 3-kor kerül sor 
H a g e lm a y e r  I s tv á n  eLvtárs 
kandidátusi értekezésének 
vitájára itt, az egyetemi 
tanácsteremben.

Ankét a matematika közgazdasági alkalmazásairól

Kopp András IV, pénzügy Szabó Mária IV. tanár B. Koszonits K atalin IV, tan ár B. Orosz Zoltán ipar IV/1 Szőllősi Imre IV. agrár
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Korda Györgyinek és Vásárhelyi P álnak a negyedik helye

zéshez

„ A h h o z, h o g y  m e g o ld ju k  az  
e lő t tü n k  á lló  fe la d a to k a t , a 
k ö zg a z d a sá g tu d o m á n y n a k  tö 
k é le te s í te n i k e ll  m ó d sze re it, 
e g za k t tu d o m á n n y á  k e ll  v á l
n ia  a  szó n a k  te l je s  é r te lm é 
ben , s z é le sk ö r ű e n  fe l  k e ll  
h a szn á ln ia  a s z á m ító  te c h n i
k a  le g ú ja b b  e s z k ö z e i t . . . ” — 
mondotta A . N . N y e s z m e ja n o v  
akadémikus az SZKP XXI. 
kongresszusán.

A közgazdaságtudomány eg
zakt tudománnyá válásához 
a matematika módszereinek 
felhasználása nemcsak szük
séges, de egyenesen nélkülöz
hetetlen. Azt mondhatjuk, 
hogy szinte minden a gaz
dasági életre vonatkozó fon
tosabb döntés meghozatalához 
matematikai szélsőértékprob- 
lémát kell előbb megolda
ni. Az egzakt matemati
kai módszerek alkalma
zása különösen nagy je
lentőségű a tervgazdálkodást 
folytató országokban, mivel a 
termelés és az elosztás terve
zésénél, ill. irányításánál lehe
tőség van arra, hogy ne csak 
vállalati, hanem iparági, sőt, 
népgazdasági szinten végezzük 
el a szükséges kvanatitatív 
vizsgálatokat.

L. V . K a n to ro v ic s  lev. tag 
véleménye szerint a tervezés
ben és közgazdasági számítá
sok metodikájában a tökéle
tesebb technika alkalmazása 
rövid idő alatt a termelékeny-
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Kiss Dezső előadása 
az egyetemen

Felhívjuk dolgozóink és 
I hallgatóink figyelmét, hogy 

szerdán, 13-án délután fél há
romkor Kiss Dezső elvtárs, az 
MSZMP budapesti pártbizott
ságának m ásodtitkára előadást 
ta rt egyetemünkön.

idják a kötelező könyveket
kézhez kaphatják  a  nyomta- 

l- to tt tananyagot. Ez végleges 
i, megoldás lesz. Eszerint az 
ő egyetem bejelentése alapján 
I. az egyetemi főosztály dönti 
- el, m it kell. illetve lehet tan-: 
a könyvként kiadni.

Ez megoldja a problémát. 
Úgy gondoljuk, ha egyete
m ünk vezetői közül bárki ez- 

. előtt négy-öt évvel — aml- 
() kor először voltak ilyen prob- 
r lém ák —, komolyan u tánajár 
’’ a dolognak, m ár minden 

régóta rendben lenne.
i  Kékesi

ség 30—50 százalékos növe
kedéséhez vezetne.

Másrészt a XX. század for
radalmi jelentőségű esemé
nye, az elektronikus számoló
gépek fejlődése a matemati
ka alkalmazásában is érezteti 
hatását. Olyan problémák, 
amelyek megoldása korábban 
a szükséges számítások nagy 
terjedelme miatt gyakorlati
lag lehetetlen volt, most a 
gyors működésű elektronikus 
számológépek segítségével rö
vid idő alatt megoldhatók, az. 
zal, hogy az elektronikus szá
mológépek elvégzik a külön
böző problémák megoldásához 
szükséges numerikus számítá
sokat, nagy mennyiségű szel
lemi energia szabadul fel a 
magasabb fokú alkotótevé
kenység számára.

A fenti gondolatok időszerű
sége adta az indítékot a ma
tematikai tanszéknek, hogy 

egyetemünk oktatói számára 
ankétot rendezzen „ A  m a te 
m a tik a  kö zg a zd a sá g i a lk a l
m a zá sa i” című témakörből. 
Az ankét célja az volt, hogy a 

nem matematikus, de a köz- 
gazdasági problémákat isme
rő hallgatóságnak áttekintést 
nyújtson a matematikai mód
szerek közgazdasági alkalma
zási lehetőségeiről, illetve az 
eddigi eredményekről. Az elvi 
kérdésekkel foglalkozó előadá
sok az ankét első napján, a 
gyakorlati problémákat tár
gyaló előadások pedig a máso
dik napon kerültek sorra.

H á y  L á sz ló  rektor elvtárs 
megnyitó szavai után P é te r  
G y ö rg y  egyetemi tanár tartott 
bevezető előadást „ E g za k tsá g 
ra  va ló  tö r e k v é s  a k ö zg a zd a 
sá g tu d o m á n y b a n ” címmel. 
Hangsúlyozta, hogy a matema
tika módszerei egyre inkább 
behatolnak a tervezés terüle
tére. Az elmúlt száz év rop
pant ütemű technikai fejlődé
sében nagy szerepe volt az ún. 
egzakt tudományoknak, így 

például a fizikának és a ma
tematikának. Az egzakt tudo
mányok rendkívül gyorsan 
fejlődnek és ismeretanyaguk 
szilárd. Minek köszönhetik 
ezt? Egyrészt a fogalmak pon
tos körülhatárolásának, ami 
nélkül egzakt tudomány nem 
létezik. Például a folytonos 
függvényre a világ bármely 
részén ugyanazt a definíciót 
adják a matematikusok. Ha
sonló nem áll a közgazdá
szokra — mondotta az előadó. 
— Ha például megkérdezzük 
a közgazdászokat, ill. csak a 
marxista közgazdászokat, sőt, 
csak a magyar marxista köz
gazdászokat, hogy mi az ér
téktörvény, nem fogjuk ugyan
azt a meghatározást hallani.

A társadalomtudományok 
nem minden tekintetben érték 
el az egzaktságot — mondotta 
az előadó. Van olyan törvény, 
amit mindenki emleget, de 
senki se fogalmazta meg. Ilyen

törvény a „tervszerű arányos 
fejlődés törvénye”.

A második előadást F rey  
T a m á s , az MTA Számítás
technikai Központ mb. igaz
gatója tartotta, előadásának cí
me A  k ib e r n e tik a  és p ro b le 
m a tik á ja , szá m o ló b e re n d e zé 
sek .

„A modern kibernetika az 
információk feldolgozásával, 
tárolásával, ill. az információ 
feldolgozásának, tárolásának 
törvényszerűségeivel foglalko
zik” — mondotta többek kö
zött az előadó. A számítás- 
technika legújabb segédeszkö
zeit, a gyors működésű elekt
ronikus számológépek műkö
désének alapelveit azoknak is 
meg kel] ismerni, akik fel kí
vánják használni bizonyos 
problémák megoldásánál. Az 
ilyen irányú munkában na
gyon fontos szerepe van a 
modell-alkotásnak.

Ezután az előadó rövid tör
téneti áttekintést adott a ki
bernetika fejlődéséről, majd 
a jelenlegi alkalmazási lehe
tőségekről.

Az ankét első napján a har
madik előadást S zé p  Jen ő  tan
székvezető egyetemi tanár tar
totta M a te m a tik a  és g y a k o r 
la t, a  m a te m a tik a i g o n d o lko 
d á sm ó d  címmel. Péter elvt- 
társ előadásához kapcsolódva 
abból indult ki az előadó, 
hogy miben áll a matematika 
biztonsága, mi az, ami a ma
tematikát egzakttá teszi. Nem 
abszolút biztonságról van itt 
szó, hanem arról, hogy bizo
nyos kiindulási axiómák alap
ján logikai úton bizonyítjuk 
az egyes tételeket. Fog
lalkozott a fogalomalkotás, 
az absztrakció szerepéve] a 
matematikában, az egyenes, 
ill. a számfogalom, majd a 
valószínűség fogalmának ki
alakulásával.

Az absztrakció lényege, 
hogy teljesen különböző dol
gok közös tulajdonságát te
kintjük, elhanvagolva az illető 
dolgok egyéni jellegzetessé
geit. így keletkeznek a mate
matika alapfogalmai a min
dennapi élet szükségletei alap
ján. •

A közgazdaságtudományban 
felmerülő problémákat min
denekelőtt helyesen, egyértel
műen kell megfogalmazni ah
hoz, hogy a matematika mód
szereivel tárgyalhatok legye
nek. A tapasztalat azt mutat
ja, hogy az egyes közgazdasá
gi problémák világos megfo
galmazásával kapcsolatban is 
sóik tennivalónk van.

Az előadássorozat február 3- 
án- B ő d  P é te r  (M T A  M a te m a 
tik a i K u ta tó  In té ze t)  P rogra
m o zá s i m o d e lle k  és B e n e -  
d e c z k y  Já n o sá é  e g y e te m i a d 
ju n k tu s  M o d ern  m a te m a tik a i  
m ó d sze re k  fe lh a szn á lá sa  a s ta 
tis z t ik á b a n  című előadások
kal folytatódott, amelyek már 
lapzárta után hangzottak el.

Lajos Sándor

Somogy megyei tapasztalatok
J anuár végén több mint 

harminc ember — párt
funkcionárius, munkás, köz
gazdász indult pártmunkára 
Somogy megyébe. A 10 napos 
munka feladata az volt, hogy 
elsősorban a gyenge termelő
szövetkezetek munkájához 
nyújtsunk segítséget gazdasá
gi és politikai téren.

Egy távoli tanyacsoportot, 
Visnyét és környékét bízták 
rám; szétszórt település, 1 2  ta
nyaközpontból tevődik össze, 
távol a vasútállomástól, dim- 
bes-dombos területen, igazi 
somogyi vidék.

Első pillanatra úgy tűnt, 
hogy a világtól, a  kultúrától 
elzárt, távoleső vidékre kerül
tem. Villany és kövesút 
ugyan csak a 400 lakosú Vis- 
nyén van, az emberek azon
ban nem esnek távol a mai 
élettől. Még a tanyákon is 
minden házban telepes világ
vevő rádiót találtam. A be
szélgetésekből kiderült, hogy 
ismerik a világpolitikában le
zajlott eseményeket, rendsze
resen hallgatják a rádiót, új
ságot is járatnak.

T^réhány kérdésben azonban 
1 1  nem kapnak kielégítő vá

laszt az emberek. Nagyon 
gyakran az események mögött 
meghúzódó miért érdekli őket, 
de a helyi pártszervezettől, a 
község vezetőitől — persze sok 
esetben a rádiótól vagy újság
tól — 6 em kapnak magyará
zatot. Nem a megtörtént ese
mények felsorolását várják az 
ismeretterjesztő előadásoktól 
— mint ahogyan a legutóbbin 
elhangzott —, hanem választ 
várnak olyan kérdésekre, 
mint a szocializmus, kapitaliz
mus, háború és béke kérdése, 
a békés egymás mellett élés, 
gyarmati felszabadító harcok, 
etb.

A helyi pártszervezet sajnos 
nem tölti be irányító szerepét. 
Az emberek bíznak a pártban, 
szerintük több kommunista

kellene a tanyaközpontokba, 
akkor eredményesebben tudna 
dolgozni a pártszervezet. A 
mostani 2 1  párttag közül csak 
1 0 — 1 2  végez munkát, van
nak, akik már egy éve nem 
fizetnek tagdíjat, nem járnak 
taggyűlésre, mint párttagok 
munkahelyükön sem állnak 
helyt.

Politikailag egységes volt a 
falu lakóinak megnyilvánulá
sa. Vonatkozik ez a jelen, a 
jövő megítélésére is. Mégis 
van egy olyan terület, ahol 
nagymérvű elégedetlenség ta
pasztalható. Ez a termelőszö
vetkezet.

M i ennek az oka?
Nem a termelőszövetkezeti 

mozgalom az, ami az elége
detlenséget jelenti vagy szüli. 
(Egy esetben tapasztaltam 
olyan megnyilvánulást, ami a 
termelőszövetkezet ellen irá
nyult: a domborzati adottsá
gokra való hivatkozással „ja
vasolták” a tsz-ek megszünte
tését.) A munkaegységnyil
vántartás elhanyagolása, a ve
zetés hibái váltják ki az elége
detlenséget. A munkaegység
nyilvántartás a legközvetle
nebbül érinti a tagokat; elvég
zett munkákat nem írnak be 
a tagkönyvbe — panaszolták 
—, kevesebb munkaegységet 
adnak a végzett munkáért az 
előírtnál.

A vezetés hibáiról is beszél
tek. Nem jó a tsz és a tanács 
kapcsolata, a pártszervezet — 
annak ellenére, hogy a titkár 
a tsz elnökhelyettese —, mint 
testület nem nyújt kellő segít
séget a vezetéshez. Panasz
kodtak az elnök személyére is, 
elmondták, hogy észrevételei
ket nem hallgatja meg, meg
sérti a kollektív vezetés elvét, 
egyszemélyi vezetést valósított, 
meg, magatartása, beszéde, a 
könyvelővel együtt, olyan, ami 
még a régi rendszerben is sze
met szúrt volna.

A tsz 26 forintot fizet mun

kaegységenként. Nagyon so 
tényező közrejátszott abbai 
hogy csak ennyi a részesedé 
Elsősorban a tagok munkáj 
az oka ennek. Kiderült, hog 
az olyan munkáknál, amelye 
nem premizáltak, munkaerc 
hiány jelentkezett. Baj van 
munkafegyelemmel is, küli 
nősen most télen, amikor 
fogatosok 1 0  órakor fogna 
be, és 3 órakor már ki is fog 
nak . . .  Hozzájárult ehhez 
nagymérvű állatelhullás is.

Az elmondott hiányosságo 
legtöbbje olyan, ami 

tagok erőfeszítésével kijavít 
ható. Ha megszűnik a mur 
kaegység nyilvántartásába 
meglevő zűrzavar, ha azol 
akik ezzel foglalkoznak, lelki 
ismeretesen végzik el munká 
jukat, akkor a panaszok ki 
80 százaléka megszűnik.

Ezek a hibák az okai, hog 
ez a szövetkezet a gyengé 
közé tartozik, s kijavításu 
feltétele annak, hogy ez a ga2 

daság is a jók színvonalár 
emelkedjék.

PÁRIZS LAJOS

Cikkünk nyomán:

Utalványra olcsóbban a
M últkori cikkünkben („Ta 

nu ljunk  de miből?”) foglal 
koztunk a viszonylag drágt 
egyetemi tananyagot képez 
szakkönyvek problém áivá 
A Kiadói Főigazgatóság meg 
ígérte, hogy megvizsgálja 
kérdést. A vizsgálat nem re 
m élt gyors eredm ényt hozoti 
M indenekelőtt egy kis „gyors 
segély” : ezentúl a vizsgaanya 
got képező szakkönyveke 
u ta lványra az alacsonyabl 
tankönyvárakon kapjuk meg

A táv lati tervekkel azt re 
m élhetjük, hogy megvalósítá 
suk u tán  a  hallgatók jobbal
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In terjú  fo tó va l

Péterdi Magdolna elsőéves hallgató 4,50-es átlagot é r t el.
— Hogyan érted  el ezt a szép eredm ényt, és m it csinálsz 

a  szünetben?
— Évközben nem  túlságosain erőltettem  meg magam, most 

a  vizsgaidőszakiban viszont sokat tanultam . Közben otthon 
voltam  három  hétig és így nyugodtan tanulhattam . Ugyan's 
i t t  a  diákotthonban nem  nagyon tudok tanulni. Ennek ta 
lán egyik oka a  jó  szobakollektíva. Jól érzem  m agam velük 
és nagyon jól eltö ltjük  az időt (bár nem  mindig hasznosan).

Most sokat olvasok, színházba és moziba járok, egy szó
val „nyaralóik". *

EGYETEMI SZÍNPAD

M ilyen kérdések, feladatok várnak  
m egoldásra az egyetem i reform során

N Y I M T K O Z N R K  H  D É K Á N O K

„Az egyetemi kulturális 
m unka m a m ár elfoglalta az 
őt megillető helyet az 
egyetem en” — írja  magáról 
a  színpad műsorfüzetében. So
ka t sű rít m agába ez a  mon
dat. M eghatározza az alapot, 
működési területüket, ugyan
akkor m érték  és példa is. Te
vékenységük főleg kiegészítő. 
Nem a  színházaknak és hang
versenyeknek akar konkur- 
renciát terem teni, hanem  az 
egyetem isták máshol ki nem 
elégíthető igényeit elégíti ki. 
M érték, m ert m egm utatja, 
hogy milyen szinten, példa, 
m ert bizonyítja, hogy el kell 
és e l lehet érn i ha sok m un
k a  és lelkesedés szükséges is 
hozzá.

Ezek bizonyítására néhány 
szót a színpad sajátos műso
rairól.

József Attila napjai
Irodalom történeti jellegű 

művészi sorozatban idézi meg 
a  költő é le tú tjá t és költésze
tét. Ism ert előadóművészek 
és az egyetemi szavalókör tag
jai a  közism ert versek mel
le tt pódiumon ritkán  hallott, 
vagy még el nem  hangzott 
költem ényeit, prózai írásait, 
leveleit is m egszólaltatják. 
Fellépnek József A ttila hoz
zátartozói, barátai, írók. köl
tők és művészek.

„Igazi képet szeretnénk ad 
ni a költőről.”

„Rám tek in t pártfogón e 
század” címmel az öt elő
adásból álló sorozat összefog
laló képe tá ru l a  néző elé a 
februári számban.

Költőnk és kora
A fiatalabb generációhoz 

tartozó költőket és novellistá
kat m utatja  be. Az előadómű
vészek m ellett a szerzők is 
fellépnek, felolvassák egy- 
egy újabb alkotásukat, be
szélnek művészi problém áik
ról.

A sorozat idei első, február 
25-i számában Baranyi Fe
renc és Simon Lajos verseit 
Gerelyes Endre és Szakonvi 
Károly novelláit m utatiák  
be.

Horizont
Az Egyetemi Színpad han

gos folyóirata második sze
zonját kezdte ebben az évad
ban.

Rendszeresen „ellátogat” 
művészek alkotóműhelyébe.

vitákat, in te rjúkat tartalm az 
film és színházi bem utatók
ról, a  m indennapi élet érdekes, 
aktuális eseményeiről. Három 
alkalom m al szerepelt idei ter
vükben tem atikus szám. 
Ezek közül kettő m ár meg
volt. A harm adik „Modernség 
és szocializmus” címen kü
lönböző művészeti ágazatok 
tükrében a kortárs alkotók 
törekvéseit kívánja bem utat
ni a címben jelzett két alap
vető elv összehangolására, azaz 
valóban korszerű, szocialista 
művészet megterem tésére. 
Csuhraj, Jevtusenko. Aragon, 
W ajda, Siqueiros, Gazlunov 
m űveinek elemzésén keresz
tül.

A februári számban — Pécsi 
bale tt — A bsztrakt képzőmű
vészet — Modern építészet — 
Bécsi beszámoló szerepel 18- 
án este 7 órakor.

Színházi előadások
Az U niversitas — az ELTE 

színjátszókörének m űsorán 
kizárólag bem utatók szerepel
nek. A cél, hogy m ai problé
mához, időszerű gondolatok
hoz kapcsolódó, valam int el
hanyagolt, gondolatilag telí
te tt rem ekm űveket korszerűen 
ism ertessenek, közvetítsenek.

A törekvés helyességét G ar
d a  Lorca Yerm a című m ű
vének bem utatója, és három 
februári ism étlése a  közönség 
kívánságára, a  legnagyobb 
m értékben igazolja.

A hangversenyek vitáival 
egybekötött film bem utatók, 
irodalmi estek, vendégjáté
kok, műsorcserék rövid össze
foglalása is 14 o ldalt tesz ki 
a műsorfüzetben.

M indezt azért írtam  így le, 
mivel elég hosszú egyetemis
ta  pályafutásom  alatt,! itt ná
lunk, ha jól emlékszem, nem 
lá ttam  egyetlen plakátot sem, 
am elv a színnad m űsorát hir
detné. A színpad vezetője is 
keserű hangon beszél erről a 
nehézségről. Sok m indent 
megpróbált m ár. hogy élén- 
kebb kancsó1 atot terem tsen 
a többi főiskolával, de siker
telenül. Véleménye szerint en
nek az az oka. hogy az egye
tem ek kultúrosztályai sa lát 
m űsoraikat, közönségüket fél
tik. vetélv társat lá tnak  ben
nük. Bárhogy is nézzük, ez 
helytelen, ha m ásért nem. 
azért, m ert még a közgazdá
szokra is ráfér némi m űvelt
ség.

— Kékesi —

Hogyan folynak egyetem ün
kön a felsőoktatási reform 
m unkálatai, m it sikerü lt ed
dig elérni és milyen további

BEREND T. IVÁN: — K a
runkon a reform m unkák nagy 
eredm ényének tekinthetjük 
néhány szak és néhány tan 
tárgy profiljának iényeges 
módosítását, így például a ko
rábban „m egfoghatatlan” ál
talános szak a korszerű köve
telm ényeknek megfelelően 
tervezési jelleget nyert, ami 
alátám asztja azon törekvésün
ket, hogy az egyetemről m i
nél több és erősebb közgazda- 
sági alapképzettséggel, népgaz
dasági szem lélettel rendelke
ző szakem ber kerüljön ki. E 
célkitűzést szolgálta a reform  
keretében létrehozott terv
m atem atika szak is. De nem 
csak egyes szakok létesítése, 
illetve á talak ítása ú tján  töre
kedtünk közelebb ju tn i a  kor
szerű közgazdászképzés meg
valósításához, hanem  az erő

sen főiskolai jellegű „könyve
lőképzés”, a  szám viteli szak 
megszüntetésével is.

Jelentősen módosult a  re 
form  keretében tanárképzé
sünk is. Eddig ugyanis ta n ár
szakos hallgatóink úgyszólván 
m indazt tanulták, am it a töb
bi közgazdász hallgatók és ez 
tanári szaktárgyaik rovására 
ment. A színvonalasabb kép
zés érdekében tehát jelentő
sen meg kell növelnünk a 
szaktárgyak súlyát, a  három - 
szakos képzésről á t kell té r
nünk a  kétszakosra.

BIKICS ISTVÁN: — Isme
retes, hogy karunkon  a m ate
m atika tanszék kb. két éve 
korszerűsített anyagot oktat 
és ebből jegyzetek is készül
tek. Rövidesen fordulat követ
kezik be a  számvitel ok ta tá
sában is. A túlzott könyvvitel 
technikai jelleg helyett erősí
teni kívánják  az elemzést, az 
ügyvitelszervezést és a  gépe
sítést — term észetesen meg-

BIKICS ISTVÁN: — A
program készítés szakasza ka
runkon február végéig lezá
rul. Természetesen lesznek 
még elm aradott alternatív  tá r
gyak, de az alaptárgyak prog
ram ja elkészül. A program ké- 
szítésssel egyidőben a  tanszé
kek több tárgyból megkezdték 
a tananyagok átdolgozását, né
hány előadáson korszerűsített 
anyagot oktatnak.

Féléven belül elkészül az 
ipargazdaságtan tankönyv és 
változás történik  az iparválla
latok szervezése, tervezése 
tárgyában is, valam int több 
speciálkollégium anyagában 
az ipargazdaságtan tanszéken. 
A statisztika tananyagokat az 
elm últ évben kidolgozták, új 
tankönyvek jelentek meg. 
Most azon fáradoznak, hogy 
jobban alkalm azzák a m ate
m atikában tanítottakait a  sta
tisztika oktatásában.

BEREND T. IVÁN: — A 
programok készítése és a kor
szerű követelm ényeknek meg
felelő tananyagok kidolgozása 
kielégítő ütem ben halad. A 
programok feb ruár végéig, 
határidőre elkészülnek, több
ségüket m ár m egvitattuk. Az 
új program ok általában  meg
felelő kere te t biztosítanak a 
reform követelm ényeket ki

céljaink vannak — erről kér
deztük meg Bikics István, Be- 
rend T. Iván és Szanyi Jenő 
dékán elvtársakat.

ta rtva  az optim ális arány t a 
két irányzat között. Az elem 
zés erősítésével változnia kell 
a tárgy oktatási időpontjának 
is. Ezt csak felsőbb éven le
hetséges tanítani, am ikor m ár 
a  hallgatók átfogóbb gazdasá
gi ism eretekkel rendelkeznek.

A technológia oktatása ősz
től kettős specializáltsággal 
folyik. A korszerű term észet- 
tudományos műveltség köve
telm ényeit szem elő tt tartva, 
a specializáltságnak megfele
lően mechanikai és kémiai 
technológiát fogunk tanítani. 
Az épülő új laboratórium  le
hetővé teszi a  gyakorlati ok
ta tás kiterjesztését a  belkeres
kedelmi és agrár szakra is.

Elkészült új szakunk, a köz
lekedési specializáló program 
ja  is.

SZANYI JENŐ: — Szemlé
letváltozás következett be a 
karunkon. A szűk tan tárgy
szemlélet helyét egyre inkább 
a szakszemlélet foglalja el. 
Ezt különösen kari tanácsülé
seken tapasztalhattuk, mivel 
tananyagaink program ját itt 
v ita tjuk  meg. Régebben a 
tan tárgyakat adottnak vették 
és az oktatók egy-egy csoport
ja  igyekezett a tárgy anyagát 
kialakítani. Minthogy ez töb- 
bé-kevésbé egymástól elszige
telten történt, gyakran talál
kozhattunk átfedésekkel. A 
szemléletváltozás abban je
lentkezik egyre erősebben, 
hogy az illetékes szakterület 
jelenlegi és perspektivikus igé
nyei alap ján  határozzák meg 
az oktatási követelményeket. 
A követelm ények kielégítésé
ben egyre nagyobb célszerű
ség válik  jellemzővé, a tan
tárgyak határozott profilja ki
alakul és egy-egy tanszék ál
tal előadott tárgyak egységet 
képeznek.

elégítő tananyagok elkészíté
séhez. Ami az  u tóbbiakat ille
ti: elsősorban a politikai gaz
daságtan tanszéken elkészített 
új, a  monopóliumok előtti ka
pitalizm ust tárgyaló tan 
könyvet em líteném , melyet a 
kari tanács m ár m egvitato tt 
De ugyancsak közvetlenül 
m egvitatás elő tt áll a népgaz
daság tervezéséből készített 
korszerűsített tananyag is. Em
lítést érdem el a tudományos 
szocializmus tanszék m unka
társainak  erőfeszítése is, mely 
az elavult központi tankönyv 
helyett új ideiglenes jegyzet 
kiadását eredményezte. Ez a 
tananyag is e félévben kerül 
a kari tanács elé.

Jelentős az új, „világgazda
ság” c. tantárgy kialakítása, 
am elynek m ár egyes anyag
részleteit szintén m egvitattuk 
és az, hogy a korábban kilenc 
tárgyra szétforgácsolt pénz
ügyi tananyagot három  fő 
tárgyba töm örítettek, és a gaz
daságtörténet keretében a 
felszabadulás u táni korszak 
okta tását megindítottuk.

SZANYI JENŐ: — Már 
vannak olyan tananyagaink, 
am elyek a korszerűség jegyé
ben készültek. Például a jog, 
a nemzetközi kereskedelem és 
szocialista külkereskedelem,

a külkereskedelem  technikája 
és szervezése, a nemzetközi 
pénzügyek, Magyarország gaz
daságföldrajza. Most készül 
az általános gazdaságföldrajz, 
am ely országos jegyzet lesz, a 
nehézipari áruism eret, az ag
rárgazdaságtan, a mezőgazda- 
sági üzemtan és új felfogás
ban a belkereskedelem  gazda
ságtana c. tárgyak tananyaga.

A Nyelvi Intézetben is több 
oldalú erőfeszítés folyik az 
oktatás korszerűsítése érdeké
ben. Lényegesen csökkentették 
a felhasznált irodalom te rje 
delm ét és' módszertani változ-

BEREND T. IVÁN: — A 
felsőoktatási reform  egyetemi 
megvalósítása során eddig is 
komoly eredmények születtek, 
néhány alapvető kérdés azon
ban még m indig megoldásra 
vár. Legélesebben két problé
ma jelentkezik: az egyetem 
és a  most létesülő felsőfokú 
technikum ok viszonya (nem 
változtatja-e meg az egyetem 
profilját, létszámát?), meny
nyiben kellene a képzés „egye
tem i” jellegét fokozni a ma 
még egyes területen fennálló 
„főiskolai” jelleg rovására, a 
m ásik pedig, hogy a reform 
jelenlegi szakaszán m erülnek 
fel bizonyos alapvető oktatás
módszertani kérdések, pl. az 
előadások egy részének a lter
natív  választhatósága, melyek 
igen fontosak, de eldöntésük 
most m ár rendkívül nehéz, el
késett.

SZANYI JENŐ: — Az egye
temi képzésnek elm életileg jól 
m egalapozottnak kell lennie 
és kevésbé specializáltnak a 
felsőfokú technikum okkal 
szemben. Ezeket a  techniku
m okat csak lezárt intézm é
nyeknek tudom elképzelni, 
m ert ha a  felsőfokú techni
kumok egyenes folytatása az 
egyetem, akkor a levelező ok
ta tásunkat pár év múlva 
egészségtelenül megduzzaszt
hatja. A két intézm ény ok
tatási célkitűzéseinek körül
határolása, egymáshoz való 
viszonyuk m eghatározása sü r
gős és lényeges feladat. Emel
le tt azonban el kel] dönteni, 
hogy m ire képesít az egyik 
és m ire a másik, és ezt a gaz
dasági gyakorlatban is érvé
nyesíteni kell. Példaként em
lítve a belkereskedelm i felső
fokú technikum okat és a ná
lunk végzett belkereskedelmi 
szakosok helyzetét elmondha
tom: a technikum osokat a 
bolthálózat igényeinek kielé
gítésére, a közgazdászokat az 
irányító apparátusba képesí
tik. Ezt a kérdést részletei
ben rendeletileg szabályozzák. 
Hasonló előkészületek foly
nak a külkereskedelem terü
letén is.

Ami a módszertani kérdése
ket illeti: vannak olyan ja 
vaslatok, amelyek az egyetem 
oktatási rendszerét érintik 
(ni. kötelező és alternatív  tá r
gyak aránya), ezen túlmenően 
azonban kisebb problém ák is

Kellemes meglepetéssel szol
gált a közgazdászoknak a Köz
gazdaság: és Jogi Könyvkiadó 
legújabb kiadványával, a 
Nemzetközi Statisztikai Zseb
könyvvel. A kézikönyv átfogó

tatásokat is eszközölnek. Kí
sérleteket folytatnak a modern 
technikai segédeszközökkel 
történő oktatás eredményeseb
bé tételére. Valószínűleg sike
rül létrehozni a fonetikai la
boratórium ot is.

Az eredm ényeket kielégítő
nek m ondhatjuk, de lá tjuk  azt, 
hogy ezek a kezdetet jelentik. 
Célkitűzéseink határozottab- 
bak, ezek tartalm i megvalósí
tása — jóllehet az előrehala
dás nem jelentéktelen — 
nagyrészt a legközelebbi évek 
feladata lesz, ami m inden 
egyes em bertől odaadást, tu
dásit, szorgalm at kíván meg.

megfontolás tárgyát képezhe
tik (pl. az új program ok alap
ján kidolgozott tananyagok és 
leendő előadások egymáshoz 
kapcsolódása, vagy az előadá
sok és íro tt tananyag, foglal
kozások, vagy az úgynevezett 
szakszemináriumok kérdése). 
Az oktatás módszereinek meg
választása az egyetemi hall
gatók gondolkodásmódjának 
alakítását, gazdasági szemléle
tének form álását kell, hogy 
szolgálja.

BIKICS ISTVÁN: — Az 
eddig felsoroltakhoz még azt 
is hozzátenném, hogy beha
tóbban kell foglalkozni a tan 
tárgyak egymásraépülésével, 
az, oktatási idő jobb beosztá
sával. Tartok tőle, hogy a tan
tervek végleges kialakításakor 
m erülnek m ajd fel olyan mó
dosítási igények, am elyek 
érin tik  a m ár elkészült prog
ram okat stb. Mi kari tanácson 
m ár foglalkoztunk az átfedé
sekkel, de egyetemi szinten is 
ügyelni kell erre  a tantervek 
készítésekor.

SZANYI JENŐ: — A sző
kébb értelem ben vett szaktár
gyaknál m ár elég jó az  egy- 
másraáépültség, de nem mond
ható el az egyetemi szakokta
tás egészére: pedig ez utóbbi 
a döntő.

BEREND T. IVÁN: — Sokat
segíthet ebben a tananyagok, 
esetleg egyes tém ák kari vi
tája, melyet ez évben m ár 
megkezdtünk, s mely a jövő 
évben m unkánk középpontjá
ba kerül.

BIKICS ISTVÁN: — A vi
ták m ellett szükség van a 
tanszékek jobb kapcsolatára 
is. Az em lített módszerbeli 
dolgokhoz visszatérve: lehete t
len a szokásos 15 előadásban 
a tananyagoknak akárcsak az 
alapelveit is feldolgozni. Ezért 
meg kellene próbálni az elő
adásoknak sajátos profilt adni. 
Fontolóra kellene venni az 
előadások és gyakorlatok ará
nyát, a kötelező irodalom a 
jegyzet és előadás kiegészítő 
hatását — ezek az oktatás 
feladatai. De erről szólva, fel
tétlenül változást kell elérni 
abban is. hogy a hallgatók az 
előadásokon is hajlandók le
gyenek dolgozni, jegyzetelni 
és ne utólag csodálkozzanak, 
ha a jegyzeten vagy tanköny
vön túlm enő előadás anyagát 
is tudniuk kell. B. K.

adataival a termelésről, kultú
ráról iól szolgálja a tájékozta
tást és kielégíti a számok és 
tények iránt érdeklődő olvasó
kat.

M elyek a  reform legjelentősebb eredm ényei 
eddig a  karon?

Mi a  helyzet a  tananyagprogram ok  
és a  tan anyagok  korszerűsítése terén?

M ilyen kérdések várnak m ég m egoldásra  
a  közeljövőben?

Nemzetközi statisztikai zsebkönyv

K I T Ű N Ő  T A N U L Ó I N K
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Mennyit haladtunk?
Ez az írás nem  a  félévvel 

korábbi cikkezéshez és bizott
sági jegyzőkönyvekhez kíván 
újabb  arasznyit toldani. Nem. 
M egvizsgálták és m egállapítot
ták  akkor illetékesebbek a 
bajokat és azok okait. Hanem 
az t kellene megnézni, hol á l
lunk most. Hol ta r t  a  harm ad
éves iparosok szekere? M ert 
hogy m egindult, s  k iju to tt a 
a  kátyúból, ez bizonyos. Nyu
godtan mondhatom. A javulás 
m utatkozott m ár a  szem iná
rium i m unkában is. De az iga
zi, a csalhatatlan  mérce, a 
vizsgaidőszak. A vizsgaidőszak 
pedig m ost é r t véget,

Pontos vizsgaátlagot még 
nem  elemezhetünk, de m inden 
jel a r ra  m utat, a  m ostani á t
lag jobb a  félévvel ezelőttinél. 
Hiba lenne i t t  megfeledkezni 
arról, hogy többen úgy ta lá l
ták , nem  képesek megbirkóz
ni a  m ásodik évvégi lem ara
dásukkal, az új tanév köve
telményeivel.

Bognár József. Óvári
K lára. Krasznay Judit, 

Hantos Valéria
és m ások évhalasztást kértek, 
illetve az esti tagozatot vá
laszto tták  tanulm ányaik  foly
tatására.

De hogy a  korábbi gondokat 
nem  elsősorban a képességek 
körüli bajok okozták, annak
bizonyságát

V árhelyi István, Borók
Róza, Kemény K atalin,
Weisz György és Gyalai 

M árta
példája m utatja. Az ő nevei
ket nem  valam iféle véletlen 
kiválasztás szerin t soroljuk 
ide, többségüket lapunk  régeb-, 
bi cikkéből idézem. Akkor 
ölüknek együttvéve 14 utó
vizsgája volt. Most 3 van. Az 
em lítettek közül az utóbbi 
hárm an egyet-egyet szereztek. 
Kemény Kati nem  ütötte 
meg a  , m ércét könyvvitel
vizsgán. De aki K ati „beije- 
dős” vizsgam ódszerét isme
ri — no meg azt is tudja, 
hogy milyen becsületesen dol
gozott a  félév során — m ár 
nem  a  lelkiism eretes m unkát 
kéri tőle számon. Inkább egy 
kevés talpraesettséget kellene 
szereznie.

Várhelyi István korábban 
egyik félévet sem úszta meg 
„duói ázás” nélkül, m ost 3,17- 
es átlagsai zárt. Utóvizsga, 
szóba sem jött. */.V.

M int látható, vannak jó te- 4 
lek. De a vígalommal még ki-  ̂
csit várni kell. M ert a  ké-^  
pet olyan m om entum  zavar- ̂  
ja, m in t az, hogy Morvái János $ 
viz<i<?o,dőczaki produktum a.^ 
ha évközi m unkája javult is 4

gyesnél, ötösnél. Ez a  bizony
talanság osztályzatokban is 
megmutatkozik. Az pedig se 
nem  bizonytalankodás, se nem  
a balszerencse dolga, hogy 
Barcza Jenő  könyvvitelből 
nem  kapott aláírást. Per
sze, akadtak  mások is, 
akik  nem  kaptak. De aki 
Jenőt csak egy kicsit is is
m eri, tanúsítha tja : az ő képes
ségei mellett. Ilyesminek nem 
szabadna előfordulni.

Lelkendezni kór lenne azért 
is, m ert Gerencsér Pista, az 
alapszervezet K ISZ-titkára 
m ost is összeszámolt vagy 39

utóvizsgát. Ez a  39 kétségte
lenül kisebb szám, m in t a  fél
évvel ezelőtti 66. De mégis
csak utóvizsgákat je len t és 
nem például a  k itűnő ered
mények számát. Egyéhként 
kitűnő nincs, sőt, ebben a fél
évben jeles sincs a  harm ad
éves iparosoknál.

így állunk. A kép koránt
sem teljes. K im arad belőle jó 
is, rossz is. De ta lán  így sem 
torzít, s  hasznos lesz — nem, 
nem egy újabb „népszerű
ségnek” — a következő félévi 
munkához.

Torm a Im re
M ii

Mozaik a diákotthonokból

A Makarenko utcában nagy népszerűségnek örvend a klub
szoba cserépkályhája. — Nem csoda!

A kollégiummá váláshoz a növények is hozzátartoznak. A be
szélgetéshez mindenesetre kellemesebb ez a környezet

Számok
Tények Vizsgaidőszak után a kereskedelmi karon

Elsősorban nem  általános 
áttek in tést szeretnénk adni az 
e lért (vagy el nem  ért) ered
ményekről, hanem  azokról 
szeretnénk im i, ak ik  szám á
ra  még nem  é r t véget (írhat
nánk  azt is „m egint nem ”) a 
vizsgaidőszak.

Ök azok, akiknek évközben 
a  legtöbb idejük van, vizsga 
elő tt pedig „csalhatatlan” pus
kájuk. V annak köztük persze 
egyszerű fata listák  is. Leg
többjük term észetesen tilta 
kozna ez ellen a  leírás ellen. 
„Tanulok én, de az istennek 
se megy a  fejem be az az á lla
ti sok adat.” „Magas nekem  a 
politikai gazdaságtan” (az ille
tő  külker, szakos). És árad  a

panasz a filozófiára. Sok, ne
héz, érthetetlen  stb.

Nem akarunk  h ite lt adni 
ezeknek a védekezésnek szánt 
panaszoknak. Nem akarjuk  
elhinni, hogy akinek a sa já t 
szakán szereplő nyolc tárgy 
közül (ide értve a  nyelveket 
is) nincs tehetsége három 
négyhez (és i t t  nem csak az 
uv-re, hanem  az úgynevezett 
kiizzadt egsekre is gondo
lunk), nem  ü lt le vajon egy
szer önkritikusan megbeszélni 
magával, hogy ugyan milyen 
közgazdász leszek én egy 
gyenge kettes diplom ával, 
m ert ugye, ha nincs tehetség, 
csak ilyenre lehet kilátás), va
lam in t a  kom m unista szakem
b er fogalm ába is beletartozik

Akiknek már a rajt sem sikerült
(Évismétlő elsőévesek)

M. I. —, aki idegkim erülés 
m ia tt kénytelen csak szep
tem berben továbbtanulni.

— S i t t  fo rdult elő egy kü
lönös, de jól végződött eset 
is. Egy kislány filozófia vizsgá
ja  nem  sikerü lt — a többi 
aránylag elég jól —, ezen 
nagyon megrém ült, s  elkesere
désében ki a k a rt m aradni. Vé
gül is Bojkó Béláné elvtársnő, 
és 'barátnői rábeszélésére hall
gatva le tette  hátralevő vizs
gáját, s ha még uv-je is sike
rül, fo ly tatja a  m ásodik fél
évet.

P. M., az általános karon 
három  vizsgán szerzett elégte
lent, s a  negyedikre m ár meg 
sem  jelent. Természetesen ő 
is és a Cs. É. elsőéves terv- 
m atem atikus is, akinek két si
kertelen vizsgája volt, e lhatá
rozta, hogy az 1963—64-es tan 
évben a lehetőségekhez képest 
jobb eredm ényt fog produkál
ni. Addig ők is dolgoznak.

Természetes, hogy az évis
métlés fokozott követelm énye
ke t á llít a  hallgatók elé. Tel
jes tan d íja t kell fizetniük és 
semmiféle szociális tám ogatás
ban nem  részesülhetnek.

Brüll Mária

a  tanulm ányi eredm ény, 
am ennyiben „szakm áját igye
kezzen a legm agasabb szinten 
e lsa já títa n i. . . ” Ez a legmaga
sabb szin t pedig nem  a  kitű- 
nőrendűség követelm ényét je
lenti, de ugyanígy nem  je len t
heti a kettes szintet sem. Csak 
néhány kiragadott példát sze
retnénk elsorolni m inden kü
lön kom m entár nélkül.

Sziklai János m ásodév kül
ker. 2-es csoport. Tavalyi á tla 
ga 2,5 volt. Idén is gyengén 
végzett. Jegyeinek többsége 
kettes.

Pálos Gyula, m ásodév kül
ker. 3-as csoport. Tavaly évet 
Ismételt, m ost három  uv-ja 
van. M atem atika, gazdaságtör
ténet, filozófia.

K. Szabó Béla másodév bel- 
ker. 1-es csoport. Tavaly m a
tem atikából negyedszeri uv-ra 
m ent le. Idén két uv-ja van. 
Jog és orosz. Többi jegyei is 
gyengék.

Vörös Gyula m ásodév bei
kor 2-es csoport. Idei vizsgái 
régebbiekhez képest feltűnően 
gyengén sikerültek.

Gyurócsik Lajos belker. m á
sodév 3-as csoport. Tavalyi á t
laga 2,2 volt. Most is van két 
uv-ja. Dialektikus m aterializ
mus és gazdaságtörténet.

Kovácsi Éva másodév bel
ker. 4-es csoport. Halasztá
sokkal és m indennel együtt 
még négy vizsgája van hátra , 
am it elm életben 15-ig le kelle
ne tennie.

Elsőévesekről lapunk más 
helyén lesz szó, tehá t i t t  most 
a  másodévesekkel kezdtük és 
végeztük is. M ert érdekes 
megfigyelni, hogy harm ad
éven helyenként mennyivel 
jobbak az eredm ények. Az 
úgynevezett kirívó esetek 
szinte a m ásodévre korláto
zódnak. Ezért a harm adévesek 
közül inkább csak egy-két 
csoportot em eltünk ki, m int
egy ellenpólusként.

A harm adév külker. 1-es 
csoportban 21 fő közül 7 jeles 
és 1 kitűnő lett. Mindössze 
egyetlen uv-jük van.

A harm adév külker. 2-es 
csoportban 4 jeles, 1 kitűnő 
van, és egy uv. A bem utatás 
korántsem  teljes, de m inden
esetre elgondolkodtató.

^~éiéu után, ĵ éíév A  Vili. kongresszus anyagának 
feldolgozása egyetemünkön

Bősze Zoltán III. pénzügy
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H orváth Ferenc III. pénzügy Guttyán Margit III, tanár B. Bethlened László III, tan ár B. Kovács K atalin  III. általános Kaposi Erzsébet III. általános

Az első félévet több-keve
sebb sikerrel befejeztük, bár 
még itt-o tt népes csoportok 
várakoznak drukkolva egy- 
egy tanszék elő tt uv-re.

Az elsőévesek között bizony 
akadtak , akik  m egtorpantak 
m ár az első nehézségek előtt, 
s olyanok is, ak ik  b á r  meg
próbálták, mégsem sikerült 
ú rrá  lenniök ezeken. Olyanok, 
akik  az első félév után abba
hagyják, vagy legalábbis meg
szakítják  tanulm ányaikat 
egyetemünkön.

Felkerestem  a  három  déká
ni h iva ta lt és i t t  érdeklődtem  
az elsőéves évismétlőkről.

A Kereskedelmi Karon B. K. 
és Cs. J . belkereskedelm i sza
kos hallgatónak két uv-je van, 
és így az egyetem szabályai 
szerin t évism étlésre kénysze
rülnek, am ennyiben folytatni 
ak arják  tanulm ányaikat. 
M indketten kollégisták voltak, 
jelenleg vidéken dolgoznak.

Képesné elvtársnő  azonban 
rögtön egy olyan csoportot is 
kiemel, a  külker. I/2-est, 
am elyben egyetlen uv sem 
volt, ellenben két jelessel di
csekedhetnek.

Az Ip ar Karon egy olyan 
hallgatónőről hallo ttam  —

—. nem  változott lényegesen. í
y

Kellemetlen meglepetés. dj 
he,w  e°v-p°y vizsgán olyanok dj 
;s bi^nnvtalankod"ak. akik ko-^ 
rabban nem  adták  alább né-d

------------------- |Két fcemiitató
y

a Katona József Színházban \
M int ismeretes. K ilty G. j  

B. Shaw és Mrs. Campbell le-^ 
ve’e^ése alapién  írta  meedj 
,.Kedves hazuq” c. művét. A £ 
dsrí-b szám ára p leenp°yobbí 
dicséret; maga Shaw  is így í  
írta  volna. zy

M ajor Tam ás já téka nagy^ 
e lh in tő  erővel állíto tta a  kö- dj 
zöméé0, elé a n a rv  írót és em -d  
bért. Lukács M argit m éltó i 
partnere  volt. Hódító nő é s í  
r a ° v  színésznő. A darabot i^b-d  
ru á r  l-tő l rendszeresen játsz 
sza a Katona József Színház í

* I
F ebruár 8-án m u ta tta  be adj 

K atona József Színház Gvön-dj 
gyössi István ,,Csillagok órája £ 
c. kétrészes lírai darab já t. <1

é Az új félév ideológiai ok- 
é ta tásában  legfontosabb fel- 
dj ad a t lesz a  VIII. kon.gresz- 

, dj szus anyagának feldolgozása. 
dj Négy szem inárium i fogílalko- 
dj záson a  hallgatók m inden 
dj évfolyamon egységesen az 
dj alábbi négy tém ával fog- 
dj lalkoznak:
dj 1 .A  szocializmus alapjai- 
dj nak lerakása hazánkban. Tár- 
dj sadalm unk osztályszerkezeté- 
'dj ben végbem ent változások 
|  jellege és jelentősége, 
dj 2. Gazdasági építőm unkánk  
£ eredm ényei és feladatai.
 ̂ 3. A kultúrforradalom  és

|  az ideológiai élet kérdései, 
dj 4. A  nem zetközi helyzet és 
dj külpolitikánk alapelvei. A  
dj nem zetközi munkásmozgalom  
dj újabb fejlem ényei, 
dj Tém afelelősök (a tém ák 
^sorrendjében): Fankas Sán- 
dj dór, László Imre, Kiss Ar- 
dj th u r  és Simái Mihály elv- 
dj társak.
dj A szem inárium okat február 
dj és m árcius hó folyam án 
dj ta rtják  meg. Az időpontokról, 
dj a  szem inárium ok elökészíté- 
d séről rektori utasítás intéz- 
d kedik.
> A témafelelősök állítják  

össze a  kötelező és aiz

aján lo tt irodalom jegyzékét, 
valam int az egyes tém ák 
részletes szem inárium i kér
déseit. Ugyancsak a  tém afe
lelősök ta rtják  a  szeminá
rium vezetők részére az elő
készítő vitákat.

A hallgatók minél jobb 
felkészülését biztosítja az a 
rendelkezés, hogy a szeminá
rium ok időpontjában, tehát 
februárban és márciusban, 
zárthelyi dolgozatokat nem  le
het íratni, a házi feladatokat 
pedig csökkenteni kell. 
Ugyanakkor a  szem inárium i 
vitáikat a politikai gazdaság
tan, a  filozófia, a tudom á
nyos szocializmus, a nem zet
közi gazdasági és politikai 
ism eretek, a  politikai órák  
és szükség szerint más tá r
gyak óráinak te rhére  kell 
m egtartani.

Mindez term észetesen csak 
a sikeres szem inárium ok le
hetőségét jelenti. A tényleges 
siker a  résztvevőik jó felké
szülésén, alapos tárgyi tudá
sán és nem  utolsósorban szub
jektív  lelkesedésén, vitakész
ségén, érdeklődésén múlik. 
Reméljük, ilyen értelem ben 
lesznek sikeresek a kongresz- 
szusi szemináriumok.

G. Gy.

j  Csendesebbek a folyosók, le
lj csillapodtak a  nyugtalan ide- 
%gek, vidám abbak és felszaba
dj dultabbak a hallgatók, már 
dj újra pattognak a ping-ping- 
djlabdák, újra kezdődik m inden  
dj élőiről. De talán nem  hiába 
dvaló néhány szót szólni az el
e m ű it félévről sem. Három el- 
dj sőévessel beszélgettem életük  
^első kollokviumairól.

'dj Aki kézenállva ment le
a harmadikról

dd> Tanulm ányi eredménye: je- 
íles.
j  Kedvenc szórakozása: a tor- 
ín a .
j  Es ezek után már érthetőbb  
'ja cím. Mádi Csaba fogadott 
$ ugyanis, hogy ha jeles lesz, 
% kézenállva m egy le a harma- 
dj d ik  emeletről. Es le m e n t. . .  
dj ötösre és kézenállva. 
dj — Nehéz volt?  — kérde- 
dj zem.
dj — Sokat kellett tanulni. Fö
dj leg filozófiát. Rengeteg név, 
dj rengeteg elmélet. A m atem a- 
dj tika könnyebb volt, évközben  
dj is gyakoroltuk a szemináriu- 
f  mon. j
í  És beszél a mátrixokról,

Berkeleyről, Kantról a magha
sadásról, filozófiáról, kém iá
ról. Szóval ism eri az anyagot, 
érdekli, foglalkozik vele. A z  
eredm ény (hadd mondjam  
mégegyszer): jeles. Es em el
lett a tornászválogatott keret
be való bejutásért küzd.

Buksi
Tizennyolc éves. Lány. Es 

elhúzták. Hát csoda, hogy el- 
pityeredik, am ikor a kollok
viumokról kezdek beszélni.

— N em  lehetett volna egy 
kicsit jobban m egtanulni?  — 
és most nagyon józamil hang
z ik  a talán kissé sutának tű 
nő kérdés.

— Tanultam  — válaszol 
egy csöppet sem  határozottan.

— És m it nem  tudtál — kel
lem etlenkedem  tovább.

— Sem m it.
Ez elég őszintén hangzik.
Még egy utolsó kérdés:
— M it vársz a következő  

félévtől?
— Jobb lesz, fe ltétlenül 

jobb lesz.
Szívből kívánjuk. De azért 

tenni is kell valamit.

Egyszázados hajszál
Mosolygó arc, nevető szem, 

csupa vidámság. Gegesi Kis. 
Eszter. A ztán  m egkérdezen  
tőle, hogyan sikerültek a kol
lokvium ok és már m inden el 
lentétes előjellel értendő. A 
mosoly, a nevetés, a vidám 
ság.

— Szerettem  volna jeles 
lenni. Csak egy századot 
m ú lt . . .  és pont a m atem ati
kával rontottam  el, pedig azt 
szeretem  a legjobban.

— M elyik tárgy volt a leg
nehezebb?

M egközelítően mindegyikei 
egyforma intenzitással tanul
tam. Igaz, kezdetben a filozó
fia tűn t nehezebbnek újszerű
sége m iatt. De aztán abba ii 
belejöttem.

— Es m i lesz fé lév m úlva’ 
A kk o r  sikerül?

Nehezebb lesz. Lényegeser 
több tárgyból vizsgázunk 
m ajd és már szigorlatok is 
lesznek. A zér t megpróbá
lom  . . .

És m ár m egint mosolyog, 
nevet, csupa vidámság. S ike
rülni fog.

Präger Alajos



— Most m ár egyetemista 
vagy! — m ondták a felsősök 
első vizsgám után.

— Most lettél igazán egye
tem ista — hallottam  nem egy 
utóvizsga után.

Sok elsőévesnek m ondják 
ezt a tréfás vigaszt, ha szóba 
kerülnek az utóvizsgák. A 
vizsgaidőszak befejezésével 
végignéztem az elsősök je
gyeit. Volt utóvizsga bőven. 
A csoportok átlag 7—10 uv-t 
szereztek, de volt olyan cso
port is, amelynek 25 hallga
tó ja  26 uv-vel dicsekedhetett. 
A két kritikus uv-tantárgy a 
m atem atika és a filozófiatör
ténet volt.

M atem atikából az idén sem 
volt rosszabb az átlag, m int 
az előző években. Szám szerű
leg a  hallgatók kb. tíz százalé
ka vizsgázott elégtelenre. Miért 
sok az uv, és m iért féltek so
kan m ár előre? Kétségtelen, 
szokatlan anyaggal volt dol
guk, de m inden új szokatlan. 
A félévben ír t két zárthelyi 
csak a példák megoldásához 
való készség próbáját jelentet
te. Épp ezért a legtöbb hall
gató szóbeli vizsgán „érde
m elte” ki elégtelenjét, ahol a 
definíciók, levezetések domi
náltak. H a valaki egy-egy elő
adáson nem figyelt, ez egyes 
anyagrészek kieséséhez veze
te tt, ami lehetetlenné te tte  az 
anyag összefüggésében való 
megértését.

Voltak problém ák a gyakor
laton részt vevők nagy száma 
m iatt is. Előfordult, hogy két- 
három  csoport végezte egy
szerre gyakorlatát. Ezzel is 
m agyarázhatja a közlekedési 
specializáció csoportja gyenge 
szereplését. A tanszék igyek
szik ezen segíteni, és ahol le
het, a  m ásodik félévben meg
szünteti az összevont gyakor
latokat. Sokan hivatkoztak a 
vizsgáztatók követelménybeli 
eltérésére. Ez az eltérés való
ban fennáll, a tanszék is azon 
van, hogy összeegyeztesse a 
követelm ényeket, s igyekszik 
az eltéréseket határok közé 
szorítani. Előadás — gyakorlat 
— egyéni tanulás: ez a három 
tényező determ inálja a sikeres 
vizsga előfeltételeit. Itt szeret
ném  felhívni azok figyelmét, 
akik nem  tanultak  analitikus 
geom etriát, a második félév
ben a differenciálszám ításhoz 
feltétlen szükség lesz annak 
ism eretére. Idejében kérjetek 
segítséget a  gyakorlatvezetők
től, miből és hogyan lehet mi
nél gyorsabban elsajátítani 
az anyagot.

Évfolyamunk m ásik mély
pontja  a filozófiatörténet. Te
kintettel arra , hogy ebből ál
lamvizsgázni fogunk, nem kö
zömbös, hogyan sajátíto ttuk  
el. Nagyon nehezen tanultuk  
a filozófiatörténetet. Nehezen, 
m ert csak a vizsga előtti egy
m ásfél hét alatt tanultuk. A 
félév folyamán nem foglalkoz
tunk  vele. Ez pedig ennél a 
tan tárgynál — most m ár 
könnyű m egállapítani — el
engedhetetlen. Nem lehet 
előadásról előadásra követni 
két filozófus nézőpontbeli kü
lönbségét, ha elm ulasztjuk az 
íro tt anyag évközi olvasva ta 
nulását. A vizsga előtti időszak 
e rre  m ár nem alkalm as. Ek
kor csak az átfogó értelm e
zésnek és végső rögzítésnek 
van meg a lehetősége.

Szükséges a filozófiatörté
net anyagát és jegyzetét is — 
m int számba jöhető okokat — 
elemezni. Az anyag fontossá
ga: alap a további két féléves 
tanulmányokhoz. Nos, szerin
tem  a tananyag összeállításá
nál nem m indig a szám unkra 
lényeges szempontok dom inál
tak, nem az, hogy mi kell 
egy végzett közgazdász általá
nos műveltségéhez, m unkájá
hoz. Az is erősen zavart, hogy 
m ár most ömlesztve jelentkez
tek mindazok a kifejezések — 
értelmezés nélkül —. amelyek

» fé lév  m ér leg e
a későbbiek folyam án részle
teikben kifejtve kerülnek a 
tananyagba. A most kezdődő 
félévben a kéthetenkénti sze
m inárium  alapján kerül az 
indexbe a gyakorlati jegy. Ez 
feltétlen serkentőleg hat majd 
a rendszeres évközi tanulásra.

A többi tantárgy jóval si
m ábban „múlt e l”.. Államjog
ból jó benyomást keltett az 
évfolyam. A csoportok né
gyeshez közelálló átlagot ér
tek  el. Kiemelkedő átlaga van 
az ipar 1-es csoportnak: 4,31. 
Tizenhárom  jeles segíti ezt az 
átlagot. Meglepő viszont a cso
portátlagok közti nagy szórás. 
Ennek oka: a vizsgázók nagy 
része nem gondolkodik. Egy 
vizsgáztató mesélt: tíz hall
gatónak te tt fel egymás után 
egy jogi ism eretek nélkül megR 
válaszolható, csupán gondol
kodáson alapuló kérdést és a 
hallgatók szinte kivétel nélkül 
adósak m aradtak  a felelettel. 
Adva volt egy vékony könyv 
és elfeledkeztünk arról, hogy 
a tanulásnál nem szabad csák 
az oldalszámot figyelni. 
Hiányzott, hogy a színvonalas 
előadásokat nem kísérte az 
egyes anyagrészek egyéni ösz- 
szefoglalása a jegyzetből. Pe
dig havonta egyszer kb. ötórai 
ráfordítással, az anyag meg
emésztődik, felszívódik. Az 
előadás és könyv közti átm e
netet — m ás az élő szó és más 
az íro tt betű — ezzel az átol

vasással lehet biztosítani. Fo
kozottan vonatkozik . ez a jó
val nehezebb polgári jogra. A 
polgári jog tételes anyag, csak 
értelm es tanulás biztosíthatja 
a mostani jó eredm ény meg 
tartását. (Az . évfolyamon 
mindössze hét az elégtelenek 
száma.) j

Ipari technológiánál sokak
nál m egm utatkozott a vizsgá
zás közbeni logikus gondolko
dás hiánya. Ezért hallhattunk  
annyi ..pongyola” . feleletét. Az 
anyag nem Volt nehéz, de. .visz- 
szaadását egyetemi szinten 

• követelték. Ezt nem mindenki' 
tud ta nyújtani,' ebben látom 
az elégtelen'- feleletek ókát.

A cikk elején m ár em lítet
tem az : utóvizsgák ' tömegét; 
Fokozott: problém át jelent; ez 
azoknak, akiknek két, sőt, há
rom '  üv-]ük van. Megengedhe
ti egy csoport,, hogy bárm elyik 

.tag ja .ily  gyenge eredm ényt ér
jen el? A legkirívóbb eset az 
ipar 6-os csoportban történt: 
itt — bjár három  jeles m ellett 
----három  hallgatónak van há
rom -három  utóvizsgája, kettő
nek pedig kettő: Nagyobb fe
lelősséget kell . tanúsítani cso
porttársaink -iránt tanulm ányi 
téren  és ehhez nem elég a fél- 
évenkénti egy m unkaértekez
let. Figyelmeztessük tá rsa in 
kat hibáikra, fogyatékossá
gaikra, m ár év közben is.

Váradi György

« L acircjil Karrierje

Az Acta D iumában jelent 
m eg először a kép, úgy az 
időszámítás kezdete körül. Egy 
gyönyörű hölgyet ábrázolt, 
egyszál semmiben. A kép alatt 
rendkívül elmés szöveg tájé
koztatta a nagyérdemű közön
séget. hogy a leányzó nem  más, 
m int boldog Margit (bár bol
dogságát egynéhányon kétség- 

' be vonták), akit holnap fog- 
\ nak elfogyasztani az elsőosz- 
i tályú núbiai importoroszlá

nok, márpedig élve, és nyer
sen. Margit rendkívül romlott 
erkölcsével szolgált rá a biin- 

\ telesre. A z újság közölte még. 
hogy az előadásra a H-bérlet 
érvényes, de jegyek is kapha
tók még korlátozott számban  
a közönségszervezőknél, két 
sesterciuszért. (Bakáknak és 
kis diákoknak egy sesterciu
szért.)

Az Ázsiában megjelenő ha
ladó magyar lapok elíté lték a 
botrányos eseményeket.

Eltelt egy néhány idő, és m e
gint m egjelent a kép a vezető 
európai újságokban. Egy gyö
nyörű hölgyet ábrázolt egy
szál semmiben. A  kép alatt

egy rendkívül elmés szöveg 
tájékoztatta a nagyérdemű kö
zönséget, hogy a leányzó neve 
Margit, foglalkozására nézve 
pedig, boszorkány. Erkölcste
lenségéért holnap lassú tűzön 
oxidálják szénné. Az előadás
ra érvényes a H-bérlet, jegyek 
két tallérért még kaphatók, 
stb, stb.

A haladó magyar lapok elí
télték . . .  stb., stb.

Az idő csak nem  akar meg
állni és a történelem  homok
órája pontosan a X X .-on állt 
már, am ikor újra felbukkant a 
nyugati újságokban a szépsé
ges leányzó képe, aki az olva
sóközönség rendkívül lelkes 
megbotránkozására, ism ét egy
szál semmibe takarta nem  
mindennapos bájait. A Maga
zin közölte, hogy a hölgy nem  
más, m in t Margit, a híres ve t
kőző görl, akinek fogadásán 
m egjelentek a kormány tagjai 
is. A lap elismerően em léke
ze tt meg a nemes asszonyság 
erkölcstelenségeiről, am iért 
is holnap élve és elevenen a 
nagy nyilvánosság előtt m u
lattatják be vele tudományát.

\
Az előadásra a H-bérlet nem  
érvényes. Jegyeket 50-től 100 
dollárig nem  lehet kapni. (Kis 
diákoknak és bakáknak sem.) 
De kárpótlásul száz ország 200 
televíziója közvetíti az a ttrak
ciót.

A fényképet átvette egy m a
gyar napilap, ami term észete
sen egyértelm ű azzal, hogy 
m indegyik közölte, és rendkí
vül elmés szövegben tájékoz
tatta az olvasókat a m ásik fé l
teke nagy botrányáról. Rossza- 
lóan jegyezte meg, hogy az 
előadást 100 ország 200 televí
ziója is közvetíti, így többmil- 
lióan látják a szégyenletes  
előadást.

A délutáni lap gyorshírben  
közölte, hogy ha nagy áldoza
tok árán is, de sikerült a Ma
gyar Televíziónak is biztosíta
nia az egyenes adást a vetkő- 
zőszámról.

A közvetítés idejére az u t
cák elnéptelenedtek. A  bot- 
ránkozás tetőfokára hágott. 
Sorra érkeztek be a reklamá
ciók.

A televízió főtechnikusát 
azonnali hatállyal elbocsátot
ták. Rossz volt a kép minősége.

—Präger—

Az egyetem
I I .

M átyás Antal elvtára még a  régi 
közgazdasági karon kezdte tanulm á
nyait, s most az ő elbeszélése nyo
m án idézünk fel egyet s mást-

A Műegyetem Közgazdasági Karán 
az elm életi és ideológiai képzés nem 
játszott olyan nagy szerepet m in t ma, 
és egészében eléggé zavaros és m isz
tifikált volt. Nem volt fontos a  belső 
összefüggések világos megértése, vi
szont rendkívül részletesen megköve
telték a lexikális jellegű .anyagok is
m eretét. Filozófiából homályos újikan- 
tiánus nézeteket adtak elő, politikai 
gazdaságtanból pedig három polgári 
irányzat közül választhatta ki a  hall
gató, melyik tetszik neki leginkább, 
melyiket akarja  hallgatni.

A m agán gazd aság i tárgyak
voltak fontosak, például a  számvitel, 
a statisztika, a banküzemitian és a vál
tójog. A jogszabályokat, rendeleteket 
szó szerint igen folyékonyan és h ibát
lanul kellett tudni, ment sokszor 
egyetlen szó kihagyása m ia tt is meg
buktatták  a hallgatót. Volt néhány 
olyan érdekes és fontos tárgy is, 
am ely viszont ma hiányzik a  tanrend
ből. A „Bevezetés a kereskedelmi ta 
nulm ányokba” c. tárgy a gazdasági 
élet legalapvetőbb intézményeit, je 
lenségeit ism ertette meg a hallgatók
kal, s bár lexikális jellegű anyag vo'it 
ez is, rria is nagyon elkelne, mivel így 
az egyes szakokra járóik, a m ás sza
kokkal kapcsolatos alapvető ismere
teknek birtokába juthatnának. A nyel
vi oktatás is nagyobb választási le
hetőséget nyújto tt minit ma. Többek 
között a szomszéd népek nyelveit is 
taníto tták , am ire ma is nagy szükség 
volna-

Az előadások
színvonala igen változó volt. elég sok 
rossz előadó oktatott. Jellemző pél
dául, hogy Érődi-H arrach Béla, az 
egyik politikai gazdaságtan professzor 
mindössze egy év a la tt ad ta le kusza 
anyagát, de ezt is úgy, hogy egy-egy 
a'lkatammal mindössze háromnegyed- 
órát m agyarázott — a szokásos kettő 
helyett.

Az előadások Látogatottsága, a hall
gatók fegyelme — részben em iatt is 
— sokkal rosszabb volt a m ainál. Né

ha egészen komikus jelenetek zajlottak 
le, ha éppen katalógust tartottak. 
Á ltalában egy tanársegéd olvasta fel 
a névsort az előadás kezdete előtt (!) 
és egészen addig-szólította a neveket, 
am íg a professzor be nem jött. Ekkor 
befejezte, m ire gyakran a hallgatók 
többsége' a k ijá ra t felé eredt, nehogy 
bent kelljen m aradni az előadáson. A 
professzor ilyenkor a katedráról h ar
sogta az utasítást: tanársegéd úr,

tessék bezárni az ajtókat!
Sóik hallgató, ha mégis; bemtmaradt az 
előadóban, nem  zavarta tta  magát, ú j
ságot olvasott, ak á r az első sorban is, 
hangosan beszélgetett, ha elunta m a
gát, kim ent, m ajd  visszatért, máit sem 
törődve a professzor jelenlétével.

A tanszékek hivatalos jegyzeteket 
nem ad tak  ki. Az egyetemistáik vagy 
sa já t jegyzetükből vagy különféle fél
hivatalos sokszorosított anyagosból 
tanulhattak . Ezeket az utóbbiakat kü
lönböző vállalkozók készítették, ta r
talm ukért senki nem vállalt felelőssé
get, és áruk. igen borsos volt- Egy 40— 
50 oldalas jegyzet 8 pengőbe (azaz kb. 
80 forintba) került. Megesett, hogy egy 
tárgyból többfajta jegyzet is forgott 
közkézen, s ezek beosztásiban, ta rta 
lomban sokszor teljesen eltértek  egy
mástól. Azt lehet m ondani, hogy tel
jes és pontos jegyzet akikoriban egy
általán  nem  is létezett. Bárm ennyire 
m egtanulta valaki akár az összes 
jegyzetet is, a vizsgán nem  m ehetett 
biztosra, részben azért, m ivel mindig 
m arad tak  k i jelentős részek a  jegyze
tekből.

Az igényesebb oktatók tankönyveit 
írtak, de ezek még drágábbak voltak. 
(Erődi-Harrach Béláról meséld a fáma, 
hogy a következőképp indokolta meg, 
m iért nem  ír tankönyvet: „Egyszer 
nekiláttam  és m egírtam  a  könyvemet, 
s a  kézirato t m agam m al v ittem  Svájc
ba, ahol azonban sajnálatos balszeren
cse folytán beleejtettem  a Genfi tóba. 
A nnyira megrendültem , hogy azóta 
nincs lelfeierőm újból hozzáfogná a 
m egírás nagy m unkájához.” Az egye
tem en szólássá is lett, hogy „nincs, 
beleesett a Genfi tó b a ”)

A jelenlegihez hasonló, anyagikövető

szem inárium  nem volt,
csak m atem atikából ta rto ttak  gyakor
la to t — 800 hallgatónak együtt, vala-

toknak. Háromféle — közgazdasagi, 
elméleti, jogi és üzemgazdaságiam — 
alternatív  szem inárium  között lehetett 
választani. Ezeken a  hallgatók egy-egy 
kisebb dolgozatot készítettek, am it a 
vezető professzor két-háirom perc 
a la tt értékelt, és ennek alapján írta 
be a leckakönyvbe is, a  „dolgozott — 
nem  dolgozott” elbírálást.

Az oktatók egyénileg nem  foglal
koztak a  hallgatókkal, konzultációk 
nem  voltak, s  nemhogy a  prof ess,zor- 
hoz nem  tehete tt sem m iképp bejutni, 
de még a tanársegédeikhez sem  na
gyon.

Aki egyedül nem  boldogult az 
anyaggal, az esetleg a drága magán- 
szemináriumokon és m agánórákon 
vehetett részt, — ha b írta  a zsebe. 
Á ltalában sokka] kevesebb beosztott 
oktató dolgozott az egyetemen m int 
ma. Az 1941—42-es tanévben például 
mindössze 3 fizetéses és 5 íizetéste- 
len adjunktus, 1 fizetett és 12 fizetés- 
telen tanársegéd, és 1 fizetéses és 11 
fizetés nélküli -gyakornok.

A vizsgákon

sokkal többen buktak meg,
m int manapság, am inek a rossz ta
nulási feltételék és a szigorú követel
mények m ellett is több oka volt. Elő
ször is a  vizsgáztató az t kérdezhetett, 
am it akart, senkinek nem volt bele
szólása, és nem  is lehetett tiltakozni 
azzal a kifogással, hogy a jegyzetben 
vagy az előadáson a szóban forgó té
m a nem  szerepelt. A professzornak 
anyagilag érdekében á llt sok em bert 
m egbuktatni, m ert az utóvizsgadíjak 
jórésze az ő jövedelm ét növelte.

(Az uv d íja  9,60 pengő volt, azaz' 
közel 100 forint!) Azonkívül akkori
ban az „érteim iségi-túlterm elés” nagy 
gondot okozott, s a vizsgáikon is azt 
akarták  elérni, hogy csak a legjobb 
képességű em berek kaphassanak dip
lomáit.

M inden hallgatót az illető tárgy 
professzora vizsgáztatta — mivé] így 
a vizsgák d íjá t is a professzor kapta 
— s ezt a  szabályt igen m ereven be
tarto tták . Amikor 1944. m árcius 19-én 
a ném et megszállók letartóztatták  
Laky Dezsőt, a  sta tisztika professzorát, 
akkoriban m inisztert, az esedékes 
vizsgákat nem  a docense ta rto tta  meg, 
hanem  az agrárpolitika professzora.

Igaz, hogy ő nem sokat é rte tt a sta
tisztikához. de professzor volt!

Külön gond volt, hogy m inden vizs
gáztató professzort rangja szerin t kel
le tt szólítani — kegyelmes, mélibósá- 
gos, vagy nagyságos úrnak.

A szigorlatok a régi egyetemeken 
más jellegűek, több tárgyas szigorla
tok voltak, s  m inden tárgyból egy n a
pon kellett vizsgázni- Ez a rendszer 
az összefüggések, ism eretek teiktate- 
tében nem  is volt rossz. A szigorlatok 
d íja  igen magas volt. Az előszigor- 
la té rt 60 pengőt (kb. 600 forint), az 
első szigorlatért 90 pengőt, a második 
és harm adik szigorlatért 75 pengőt 
kellett fizetni. Nagyon sok bürokra
tikus kötöttség szabályozta az egye
temi rendet, ezeket m ind betartani 
nagyon nehéz volt, megszegésükért 
viszont büntetést kellett fizetni. Ez 
legalább 5 pen gő volt.

Az egyetemnek — és egyetlen egye
tem nek sem volt külön kollégiuma, 
hanem néhány egyetemközi, állam i és 
egyházi kollégiumban lakott a hallga
tók egy része- Az állam i Harthy- 
kol'égium  minden túlzás nélkül — 
nyomorbelep volt, s az egyháziak is 
lóval rosszabbak voltak, m int a mai 
diákotthonok. Az egyházi kollégiu
mokban

a kötelező közös 
templombaj ár ás

te tte  ki az egész közösségi életet, 
máshol még ennyi sem.

A hallgatók anyagi helyzete a  sok 
magas díj, a  kevés kollégiumi hely 
m iatt általában nagyon rossz volt. A 
szigorlati d íja t sokan véradással ke
resték meg. A harmad-negyedéves 
hallgatók zöme az egyetem látogatá
sával párhuzam osan állásban volt. és 
ezeknek az altisztek intézték a k a ta
lógusokkal és indexaláíratással járó 
teendőiket — persze pénzért.

A tandíj 1942—43-ban m ár évi 400 
pengőt te tt ki. Ösztöndíjas h a lg a tó  
ritkább  volt a fehér hollónál. A ko
rabeli egyetemi kiadványok szerint az 
egész közgazdasági kar (mintegy 3000 
ember) részére (ütött 10 Horthy Mik- 
lós-öszitöndíj (havi 100 pengő) és 24— 
25 havi negyven pengős ösztöndíj kü
lönböző vállalatoktól és intézm ények
től. (pl.: GYOSZ. Hangya-Szövetkezet 
s tb )

.1 Z.
(Folytatása következik.)

för ténefébő
minit számvitelből, — százas csopor-

l g

Szabó Gábor III. agrár Tóth Tam ás III/2 külker.

1 , é  r

M olnár Magda I I I /l  külker. Pál! M ária ipar I I I /l Zalai Ernő II. tervm atem atika Szarvas Sándor II. tervmat^



Hogyan érvényesülnek  
a fiatal közgazdászok ?
Előző alkalommal jókén t iparszakos közgazdászok helyze

tét m u ta ttuk  be, m ost pedig két külkereskedelem ben dolgozó 
— fi. V. és B. M. — és egy volt belker szakos hallgató — 
M. Sz. — beszél körülményeiről.

Egyikünknek sem volt különösebb anyagi nehézsége az 
egyetemi tanulás idején, most m indhárm an pesti vállalatnál 
dolgoznak, gyakorlati fé lévük  utolsó napjait töltik.

É. V. kompenzációs osztá
lyon dolgozik, segédüzletkötő, 
s érzése szerint m egkapta azt 
a helyet, am it megérdemelt.

— Szeretnek munkatársaim,
segítenek, nagyon készségesek. 
Igaz, én sem úgy léptem  fel, 
hogy na, én vagyok a  diplo
más. Ha m inden jól megy, jö
vő ilyenkor m ár utazom. Az 
elhelyezkedésnél nálam  na
gyon nézték a  tanulm ányi 
eredm ényt, nem csak az állam 
vizsgáét, de az utolsó féléve
két is. A fizetésem elég jó, 
1500 forint, hozzá nyelvpótlék 
és prémium. Én ugyan nem  
vagyok hátrányban nő voltom 
m iatt, de bizony a  belföldi 
szemlélettel sok baj van. Nem 
becsülik kellően a  női külke
reskedőiket.

K ezdetnek általában elég, 
am it tanultam , de nem  m in
denben. A kompenzáció az 
anyagban néhány sor — s 
most ebből élek, jórészt úgy, 
hogy próbálkozom, amivel 
csak lehet, meg segítenek is. 
Az üzletkötés m enetét is sok
kal jobban és gyakorlatiasab
ban kellene tanítani, m ert

rengeteg váratlan
és ism eretlen buktatóval lehet 
találkozni a gyakorlatban, és 
bizony a  legjobb szándékkal 
is komoly károkat okozhat az 
ember. Azt is meg kellene en
gedni, hogy legalább a  külke- 
resek tanulhassanak harm a
dik nyelvet az egyetemen. Ha 
m ásképp nem megy — fakul
ta tív  alapon.

Szeretném  a  legfontosabb 
nyelveket tárgyalóképes fo
kon m egtanulni és tökéletesen 
elsajátítan i a  külkereskedelem 
technikáját. De nem  a tan- 
könyvből, hanem  annál jóval 
többet. Lehet, hogy ez nagyon 
„vonalasán” hangzik, egyelőre 
mégis ez a célom.

M. Sz. közgazdasági elem
ző egy belker vállalatnál. Még 
gyakornok. Az elhelyezkedés
nél szerinte is a  tanul
m ányi eredm ény a  döntő,

hiszen a vállalatnak alig van 
más alap ja arra , hogy a  kez
dő szakem ber képességeiről 
véleményt formáljon. Azt 
viszont nagyon értelm etlen do
lognak ta rtja , hogy a kereske
delmi karon a végzős hall
gatók jellemzése végén az 
egyetem beosztást is javasol. 
— Azt úgy sem lehet ott el
dönteni, az em ber m ire képes, 
milyen ráterm ett, és külön
ben is m ire való akkor a  fél
évi gyakorlati idő? fiz a beosz
tási javaslat csak felesleges 
nehézségeket okoz.

Nem túlzottan jó a viszonya 
régebbi szakemberekhez. A 
belkereskedelemben kevés a 
diplomás, a  gyakorlati szak
em berek nem  akarnak  to
vábbtanulni — m ondja — és 
sokan féltik pozíciójukat, nem 
szívesen segítik a  fiatalokat. Ö 
sincs megelégedve az egyete
m i tananyaggal.

— A statisztikán és könyv
vitelen kívül alig használha
tok fel valamit. A belkereske
delmi vállalati elemzés egye
temi tananyaga rossz, a  gya
korlatban egészen m ást igé
nyelnek, m in t am it nekünk ta 
nítottak. Az egyetem és a  vál
lalatok kapcsolata sem kifo
gástalan. A gyakorlati szakem
berek sokszor egyáltalán nem  
ism erik az egyetemi képzett
séggel járó  lehetőségeket, nem 
tudják, hova lehet elhelyezni 
az új diplom ásakat.

— Anyagi kilátásaim  jók. 
Ebből a  szempontból az á ru 
forgalm i vonal volna a  leg
jobb, de oda nagy gyakorlat és 
ráterm ettség  is szükséges. 
Szakm ailag a tervezési m unka 
nyú jt többet, viszont ott ke
vesebbet fizetnek.

B. M. az ELEKTROIM- 
PEX-nél dolgozik, segédüzlet
kötő, még gyakornok, 1300 fo
rin t fizetéssel. Á llásával elége

dett, m ert az egyik jelentős 
osztályon kapott referatúrát, s 
a piacok is érdekesek.

— Szerintem  az igazi érvé
nyesülés az, ha az em ber a 
képzettségnek és a  képesség
nek megfelelő beosztásba ke
rül és anyagilag sem já r  rosz- 
szul. A megbecsülés alapja

nem a diploma, 
hanem a tudás.

A közgazdasági szemlélet a  
legfontosabb. A m érnökök ná
lunk is jobban „futnak”, m int 
a  közgazdászok, pedig sokszor 
hatalm as hibákat vétenek. De 

há t — műszakiak! A zért a 
vállalatnál dolgozó közgazdá

szoknak sincs okuk panaszra, 
m ert megbecsülik őket. A 
szakmai kilátással nagyon elé
gedett vagyok, b á r az elkép
zeléseimet most még nehezen 
tudom m egvalósítani. Sokan 
ragaszkodnak a  m erev válla
lati szokásokhoz. A m unkatár
sak sokat segítenek és nálunk 
nincs féltékenység sem.

— Az egyetemen több szak
tárgyat kellene tanítani és jó
val mélyebben, m in t eddig. 
H iányzik a piac- és konjunk
tú rakutatás színvonalas okta
tása.

— Később szeretnék külföl
di kirendeltségen dolgozni, de 
ez az igyekezettől függ. Előbb

tanuljon az ember,
aztán ugráljon.

Anyagi kilátásaim  m ár távol
ról sem ilyen jók. Feleségem
mel együtt egy köves konyhá
ban lakom, eddig csak a leg
szükségesebb ruhadarabokat 
tudtuk megvenni. Most lakást 
szeretnénk kapni egy társas
házban, s a  befizetendő összeg 
legnagyobb részét is a  szülők
től kaptuk. Könyvre, színház
ra, hangversenyre nem  ju t a 
pénzből, sokszor még az étke
zési k iadásainkat is csökkente- 
nünk  kell. K ét-három  évig 
még bizony komoly anyagi 
gondjaim  lesznek.

J. Z.

Tájékozo t t ság
A m inap a TV-fejtörő m ű

sorában ki kellett ta láln i két 
telefonon beszélgető történel-

Jevgenyij Jevtusenko :

Akarnak-e az oroszok háborút?
Akarnak-e az oroszok háborút?
Kérdezd meg a csendet, 
szántóföldek s rétek felett, 
a nyírfá t és a nyárfát.
Kérdezd meg a katonákat 
árnyékában a nyírfának, 
s a m ellettük játszó kisfiút, 
akarnak-e az oroszok háborút.
A  harcban nem csak hazájukért 
hulltak el a hősök, 
de, hogy m inden em bernek e földön 
gyerm eke békében felnőjön.
Zizegő fá k  s plakátok alatt 
alszik New  York, alszik Párizs.
Fiaid feleljenek maguk, 
akarnak-e az oroszok háborút.
Igen, ism erjük a harcnak 
m inden fortélyát,
katonák hullását, fö ldünk pusztuld ■ 
mi mégsem akarjuk.
Kérdezd az anyákat, 
kérdezd asszonyainkat, 
s akkor meg kell hogy tudd. 
akarnak-e az oroszok háborút.

(Fordította: Lajos Sándor)

mi szem ély kilétét. Mint 
utóbb k iderült az egyik Ju 
lius Caesar volt, a  m ásik Nel
son adm irális. A Nelson sze
mét takaró  kendő lá ttán , az 
egyik néző így k iá lto tt fel: 
„B agatelle kérem, ez Vak 
Bottyán, aki m egfúrta a tö
rök hajóhadat N ándorfehér
várná l . . .  A derm edt csend 
hatására  rev id iá lta  álláspont
já t a következőképpen: Áh, 
m it is mondok, az  B úvár 
Kund volt.”

P A R D O N
Szemelvények az „Ipari 

Technológia” c. kézirat II. 
évf. I. (1960.) füzetéből: „ . . .  a 
tégla 15—17 óráig van az elő
melegítő zónában?), 13 óráig 
az égetőzónába (!?) és 15—17 
óráig a  hüllőzónában.” (93. ol
dal.)

„Gipsz nélkül az őrült ce
m ent gyorskötő . . . ” (131. old.)

Egyébként a  kevésbé szót 
többször is ké t bé-vel írták, 
ami — az t hiszem —, m ár ke
vésbé a  véletlen műve.

(ifj. Balogh Gyula
Ipar II/6 .)

...É S  SEMMI REMÉNYÜNK A SZÉNSZÜNETRE!

N apjaink „dermesztő” problémája a hideg. 
Számos gyengénfűtött lakásról és hivatalról 
hallunk, de mi, az egyetem en még e zord v i
szonyok között sem panaszkodhatunk. A  
könyvtár, a tanszékek és a szem inárium ter
m ek m ind ez ideig kellem esen fű tö ttek  vol

tak (egy Ikis vizsgalázt is hozzá számítva). De 
meddig szám íthatunk erre, egyáltalán, hogyan 
állunk a szénnel?

E lindulunk tehát az illetékesekhez, egyete
m ünk fűtőihez, hogy választ kapjunk egeto 
kérdéseinkre. Leértünk az alagsorba. A  hatal
mas kazánok fü lsiketítő  robaja fogadott. Am i 
azt illeti ez n ém i megnyugvással töltö tt el 
bennünket.

Török bácsit kerestük, a kazánmestert, s 
vele beszélgettünk:

— Fűtőberendezésünk 10 kazánból áll, s 
ebből három dolgozik, a többi hét tartalék, 
m elyet meghibásodás esetére tartunk fenn. A  
kazánok egyenként 30—35 mazsa szenet fo
gyasztanak naponta , tehát egy napi tüzelő
igényünk m integy 90— 100 mázsát tesz ki. A  
kazánok percenként 450 liter vizet fogyaszta
nak. Ennyit a konkrét adatokról, hogy lássuk, 
m it jelentenek ezek a gyakorlatban.

A  fen ti igények m ellett február 15-ig van  
tartalékunk, s további ké t vagon érkezését 
várjuk. (Am i a szénszünetet illeti, nem  sok 
biztatást kaptunk.) Török bácsi hatodmagával 
dolgozik a kazánházban.

— 1949-től. tehát az egyetem  megalakulá
sától vagyok az egyetem  szolgálatában, m in t 
fűtő  — m ondja Török bácsi — de ilyenre 
még nem  em lékszem  Reggel 6-tól — este fél 
6-ig dolgozunk most a nagy hidegben. Egyéb
ként, ha a hőmérséklet 8— 10 fok  körül van, 
délben 1— 2 óra szünetet tarthatunk. Most 
azonban napi 10 órai m egfeszített munkára  
van szükség, hogy biztosítani tud juk a meg
felelő hőmérsékletet.

Végül hozzátette, hogy biztos vannak „a 
megfelelő helyen” jól, végzett közgazdászok, 
akik nem  feledkeznek meg m ajd rólunk a 
szénellátást illetően. (Ebben m i is bízunk.)

Brüll Mária

Nem fognak csalódni benne
Gerencsér elvtárstól, az ipar 

kari hallgatók pártcsoportjá
nak  vezetőjétől érdeklődtem  
az új párttagjelöltek felöl. 
„Hány párttag  van a pártcso
portban, k ik  az új tagjelöltek, 
hogy folyik a  felvétel” — zú
díto ttam  rá egy csomó kérdést. 
Némi gondolkodás után, hogy 
m elyikre feleljen először, hi
vatalosan kezdte m ondani: 
Jelenleg 16 párttag  és tagje
lö lt van a  hallgatói pártcso
portban. Novemberben volt 
tagjelö lt felvétel. A szervezeti 
szabályzat értelm ében egy évig 
kell tagjelöltnek lenni, akkor 
dönti e l az alapszerv, hogy a 
jelölt végleg bekerül-e a  p árt
tagok sorába vagy nem. — Én 
inkább a tagjelöltekről szeret
nék egy kicsit részletesebben 
hallani: — Hogy ju t el egy 
hallgató ahhoz, hogy egyálta
lán felvetődjön benne a  párt
ba való felvételnek a  gondola
ta.

— Alaposan megnézzük elő
ször az em bereket, figyeljük 
tanulm ányi és K lSZ-m unkáju- 
kat, egyéni m agatartásukat, 
beszélgetünk velük, felvetjük 
a kérdést és u tána leginkább 
ők jönnek elő kérelmükkel.

— Lehet-e felállítani vala
milyen norm át, am inek alap
ján el lehet dönteni, hogy elég 
ére tt-e  valaki a párttagságra?

— Ha nagyon akarjuk, igen, 
de mivel m inden em ber más 
és más, biztosan nagyon ha
m ar kudarcot vallanának  ezek 
a norm ák. Ezért nem  is lehet 
beszélgetni a  párttagjelöltek
ről általában, még ilyen kis 
pártcsoport esetében sem. 
Jobb ha külön-külön nézzük 
meg az em bereket. I tt  van 
például Marhás Miska. A lap
jában véve tipikus, de mégis 
egyéni volt az az út, amíg el
ju to tt a  m últ év novemberi 
tagjelöltségig. B erettyóújfalu
ból kerü lt fel Pestre, nagyon 
szorgalmas, sokat tanult. En
nek meg is le tt az eredménye, 
m ajdnem  m indig jeles ered
m énnyel végzett. Bekapcsoló
dott a  KISZ-m unkába, de fő
leg a m unkásőröknél végez jó 
m unkát. Társaival segítőkész,

m inden elvállalt feladatot lel
kiism eretesen végez el. Ez így 
sablonosnak, általánosnak tű 
nik. Mégsem az, m ert harm a
dikos korára igen sokat válto
zott. Kollégiumban lakik és az 
első időben társaival sokszor 
volt kisebb-nagyobb súrlódá
sa. Á ltalában m inden diákott
honban d ivat az ugratás, s 
mivel látták, hogy M iska ha
m ar „ugrik”, há t ő volt az, aki
re  a  legtöbb puskaport lőtték. 
K icsit „m erev” volt, ahogy a 
többiek m ondják, de ezt le
vetkőzte, persze nem egyik 
napról a m ásikra, de m egbir
kózott vele. Azt hiszem a  leg
jobb lenne, ha vele beszélnél. 
Biztosan m egtalálod a könyv
tárban. H átul van a  törzsasz
tala, o tt keresd.

Egy kissé meglepődött, hogy 
m iről akarok vele beszélgetni 
és aztán o tthagyta a könyve
ket és azzal, hogy úgyis szüne
te t akarok ta rtan i — kijött.

— Hogyan vetődött fel ben
ned, hogy párttag  leszel? — 
szegeztem neki a  kérdést.

— Nyolcadik általánosba 
já rtam  — kezdi kicsit elképed
ve, m in t am i nagyon régen 
tö rtén t, — apám m al dolgoz
tam  egy cséplőgépen. Nehéz 
m unka volt. Akkor határoz
tam  el, hogy m egpróbálok to
vább tanulni. Nehéznek tűnt, 
de elju to ttam  az egyetemre. 
Sok tám ogatást kaptam  az ál
lamtól. Ügy éreztem, hogy 
adós vagyok. Jó l tanultam , de 
ezzel csak magam felé láttam  
teljesítve a  kötelességemet. 
M unkásőr lettem. O tt igazán 
megértő, nagyon magas kol
lektív  szellemnek lettem  a ré
szese. Századparancsnokom 
Klug Feri bácsi vett szárnyai 
alá. ű  az egyik, aki javasolt a 
pártba. De azzal, hogy párttag  
leszek, még több kötelességem, 
m unkám  lesz, am it becsülettel 
akarok elvégezni. Menni fog, 
m ert eddig is segítőkész em
berek vettek mindig körül.

M it értenek társaid az első 
évben tanúsíto tt merevséged 
a la tt?

— Ja, az m ár nem aktuális, 
de tény, hogy volt, habár nem

lehet merevségnek nevezni, 
m ert az más. A középiskolá
ban szocialista kollégiumban 
laktam  s az o tt meglévő más 
szellem után nem tudtam  hoz
zászokni az új környezethez. 
Ezt a többiek éppen az ellen
kező oldalról fogták fel, és 
így apróságokon zördültünk 
össze. Most öten vagyunk egy 
szobában, nagyon jó összetar
tás, m egértés uralkodik közöt
tünk.

— Van m ár valamilyen 
pártm unkád?

— Még semmi konkrét meg
bízatásom nincs, inert a vizs
gaidőszak a la tt még a  szerve
zeti élet is szünetel, illetve a 
tanulásban és az eredmények 
figyelemmel kísérésében me
rü l ki. Biztosan KISZ-munka 
lesz a pártm egbízatásom, am i
ben m ár nem  vagyok teljesen 
újonc.

Bartha Ferenc

S Z I L Á N K O K
Ipartechnológia:
„Soroljon fel, kérem, néhány 

speciális felfogókészüléket.”
Nekem, sajnos, csak a bor

sos tokm ány ju to tt eszembe.

Polgazd. szigorlat:
Mielőtt bemegy, Marxhoz 

eseng: Csak egy kettest rosz- 
szér’ — jóér’. .. Mikor kijön, 
dühödten feszeng: Négyest
adott az a hóhér!

Filozófia szigorlat:
Hégelt kapta tételül, és m ű

vei közül szerette volna meg
említem „A szellem fenome
nológiája” cím űt is. Nem si
került! Azt mondta, hogy a 
szellem fenemomológiája.

Jogászok egymásközt:
— Mivel foglalkozol mosta

nában?
— Egy akttal.
— N ocsak!?...
— A Habeas Corpus Act-tal.

(ifj. Balogh Gyula
Ipar II/6.)

K I T Ű N Ő  T A N U L Ó I N K
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Ismét a menza
Ötletes névadástól nem lehet jóllakni

M ár jó párszor írtunk és 
még többször beszéltünk róla, 
de m ind ez ideig nem sikerült 
változtatni. Pedig nem lenne 
olyan nehéz, egy kicsit jobb 
ételeket készíteni. hiszen 
nem a nyersanyag hiányzik, 
hanem az elkészítéssel van 
baj. Igazán dicséretre méltó, 
hogy az ételek változatos el
nevezésével m ár előre is ked
vet csinálnak az ebédhez. De 
jó lenne, ha a húsokhoz adott 
bizonytalan színű lének, nem 
a nevét, hanem az ízét és mi
nőségét változtatnák olyan sű
rűn.

Nézzük csak sorba: a leves 
a három  fogás közül majdnem 
mindig a legrosszabb és nem 
vall tú l nagy ötletességre az 
a három-négyféle leves, ami 
állandóan váltja  egymást. 
Ősszel: karalábé-karfiol- és 
húsleves, most: húsleves, pa
radicsom- vagy rántottleves. 
Mitsem változtat a  húsleves 
ízén, de még csak a kinézé
sén sem, hogy napfényes na
pokon erőlevesnek, míg borús 
időben csontlevesnek nevezik, 
vagy a karalábéleves néha két 
és fél szem borsóval ízesítve 
borsóleves néven kerül a jobb 
sorsra érdemes diák gyomrá
ba. No, persze, leginkább csak 
akkor, ha az éhségtől m ár 
nem lá tja  a  napról napra szür
külő m űanyagtányért.

Sokat segít egy kis jóakarat
Meg kell jegyezni, a máso

dik fogás általában jobb. S itt 
el kell mondani azt is, hogy 
az a két néni, aki itt  adja az 
ebédet, számon ta rt ja  a  sová
nyabb em bereket és ilyenkor 
a  lehetőségekhez m érten job
ban m eríti meg a kanalat. 
Sőt. a m últkoriban egy szőke 
fiatalem ber, aki szomorúan to
vább akart haladni a  főzelé
kek előtt, m ert (két hónapi 
menzai étkezés után) szigorú 
diétát rendelt az orvos, külön 
krum plit kapott. Köszönjük.

Leszedték a karácsonyfadíszeket
Ha valaki megírná a men

zánk történetét, m élypontként 
jelezné azt a három napot, 
melyeken „karácsonyfa füg

gelékekéi táplálták  a vizsgák
tól amúgy is kim erült diáko
kat. M ert az előfordulhat, 
hogy nem mindig jó a süte
mény, de ez a habcsók kissé 
túlzás volt. Jó lett volna, ha 
valaki megkóstolja a menza 
vezetői közül, talán akkor nem 
adták volna ki, vagy még
is . . .? !  Nagyon örülnénk, ha 
itt az egyetemi menzán el
sődleges lenne az egészségünk 
és csak másodlagos az üzlet. 
Nem habostortát kérünk, de 
ennek a krétapor ízű, habcsók
nak nevezett valam inek korá
ra  és szárm azására sokan ki
váncsiak lennénk. M ert elkép
zelhető, hogy nehézségek van
nak a sütéssel, kevés a gáz, de 
ha az á la carte részére tud
nak sütni, akkor a  fapados se 
legyen mostoha.

Ellentétek: ég-föld; 
mosogató-tisztaság

•Egy szép, m intás függöny
nyel elválasztott kis helyiség
ben mosogatják az evőeszkö
zöket. Itt m ár kifogást sem 
lehet találni, ez botrányosan 
néz ki. Pedig a  segítség olcsó 
és egyszerű, csak valakinek 
észre kellene venni, hogy a la
pos és rendszeres takarításra 
volna szükség.

Ki látta a m enzabizottságot?
Akinek az előbb em lítette

ket elsősorban látn i kellene, 
az a menzabizottság. Hadd di
csekedjem el jól értesültsé- 
gemmel: a  szakszervezet mel
le tt „működik“ egy merizabi- 
zottság, m elynek diáktagjai a  
tanév elején tisztelgő látoga
tást te ttek  M argit néninél. Az
óta elvesztek az ism eretlenség 
homályában. M iért vállalták el 
ezt a  feladatot, ha egyáltalán 
nem  törődnek vele?

S végül engedtessék meg 
még egy kérdés: vajon, am i
kor a menza dolgozói lá tják  a 
tányérokon m egm aradt sok 
ételt, m ire gondolnak? Talán 
arra , hogy az ételek tápereje 
oly magas, hogy két-három  
kanál teljesen elegendő egy 
húszon egynéhány éves em
ber létfenntartásához?

Majos Piroska

Relativitás az uszodában
Merész mozdulattal elrú

gom magam a  zöld csem
pétől. így. Jó lebegni a  vizen. 
Taposok egyet-kettőt, no most 
gyerünk vissza a  fogantyúhoz. 
Aztán újra. Köröttem csend és 
lárm a. Lubickolok a  Fedett- 
usziban.

Szervusz, Egon! — velőmig 
hatol a kiáltás. H átrafor . . .  
fordulnék, hogy nem vagyok 
Egon, viszont m ajd összekoc
cantak a füleim. De nem te
hetem. Két erős kéz — kibil
lentvén úszó testi mivoltom
ból — nyom lefelé a medence 
fenekére. Pokoli mély egy 
ilyen medence. Fuldokolva 
nyelem a fürdővizet, pedig 
natúrban a  Duna vizét sem 
szeretem. Gyógyvíz.

Mikor felbukkanok, az első 
szusz után a m erénylőt kere
sem. Köröskörül vigyori a r 
cok. Sehol egy ijedt tekintet, 
am elyik pardont könyörögne.

Aha! Ott van! Menekül a 
tettes. Utána! Megállj! — meg
foglak.

J ól úszik a nyavalyás, de 
tőlem nem menekül. Tő

lem? — aki m ár a  reálban is 
kétszer osztálymásodik voltam. 
H ah a h a . . .

Még kilenc méter. Nem 
úszik. No, mi van, feladod? 
Persze, o tt m ár leér a lába. 
H átra sem néz, úgy iszkol ki
felé.

Végre én is elérem  a  me
dence alját. Neki csak derékig 
é r  Hm. Derékig é r . . .  De m i
lyen ronda háta van. Olyan 
orm ótlan nagy. Ahogy mene
kült előlem, fröcskölte a vizet, 
nem is látszott, milyen vasta
gok a karjai. A háta is sző
rös. Rövid nyalta alig b írja  azt 
a  nagy fejét. Micsoda egy to
honya frá ter lehet!

Á, az ilyennek nem érde
mes beszélni. Fel sem fogja, 
hogy m it je lent ez a  szó: kul- 
túrem ber. H iába m agyaráz
nám  neki. Eh, neveljék meg 
otthon! Az élet pofonjai majd 
észretérítik.

Tessék! — milyen orcátlan, 
nem  is megy ki a  medencé
ből. Verje meg a jóisten!

ilyen finom itt a  sekély
ben. Jó meleg a víz a be

folyó körül.
De ez a kölyök hogy m eré

szel itt labdázni? Te, Öcskös! 
Nem takarodsz innen! Tudsz 
olvasni? Nézd a táblát: „A 
medencében labdázni és fröcs
kölni tilos!”

Torma Imre

K Ö Z G A Z D Á S Z
a M arx K aroly K özgazdaság

tudom ányi Egyetem  lapja 
Cím : EX., Dim itrov té r 6.

Telefon 186—850/138 m. 
Szerkeszti: Bögre Gyuláné 

Kiadja: Hírlapkiadó vállalat 
Készül a Szikra Lapnyomdában 

M egjelenik 2 hetenként

Micike búcsúzik 3Ci m it tu d  ?

Férjhez mentem, és a közügyekkel többé nem törődöm

j  televízió m ű
é i  soraiból is
m ert és népszerű 
vetélkedő, a „Ki
m it tud ?” megin
dult a Közgázon is, 
1962. decem ber 22-i 
kezdettel. Nehéz 
feladat elé ál
lította a zsűrit 
a m integy 1500 je 
lentkező nap m int 
nap ismétlődő vál
tozatos produkció
ja. A m inden kö
zönségigényt kielé
gítő műsor önm a
gáért beszel, de 
nem  szabad elfe
le jtkeznünk a szak
avatott rendezők 
m unkájáról sem. A 
verseny résztvevői 
— bár m int ama
tőrök léptek a .,v i
lágot jelentő desz
kákra”, egyáltalán 
nem  „dilettáns 
szintű” előadást

produkáltak. Eb
ben nagy szerepe 
volt a kitartó és
lelkes felkészülés
nek.

ivéte l nélkül 
m inden ver

senyző gyakorolta 
a mozgásmű veszet
nek azt a magas fo 
kú ágát. m elyet a 
beavatottak egy
szerűen csak vir
tus táncnak” szok
tak nevezni. Erre 
szükségük volt, 
hogy a színpadon a 
pillantások és ref
lektorok kereszt
tüzében kellő elfo
gulatlansággal tud
janak mozogni. A 
m ásik általános 
jellem zője a fe lké
szülésnek a ke
reszt-, illetve <kép- 
rejtvényfejtés. Erre 
azért volt szükség,

hogy a riporter 
kérdéseit kellő ru
tinnal tud ják meg
válaszolni. Nagy 
segítséget nyú jto tt 
ehhez a zsűri né
hány hónap előtt 
kiadott rejtvény-  
gyűjtem énye. az 
un. egyetemi jegy
zet.

4 zsűri, hogy lehe- 
z í ' stőséget nyú jt

son a sikertelenebb  
produkciók korri
gálására, a vetél
kedő időszakát 

meghosszabbí
totta február 25- 
ig. A nagy érdek
lődésre való tekin 
tettel a rendezőség 
a vetélkedő fél- 
évenkénti rend
szeres m egismét
lését határozta el.

Szűcs Enikő

E S K Ü V Ő
A csúnya lány tud ja magáról, hogy csúnya.

Magas, lapos teste, fakó vörös haja van. Erősen szeplős, 
seszínű, enyhén elform ázott arcából, a szemüveg mögül vi
lágosszürke szemek nézik félénk-m ogorván az em bereket.

Félénk, m ert tu d ja  csúnya, kicsit esetlen mozgású. Gyer
m ekkorában nem értette, őt m iért neon kergetik a fiúk, m iért 
húzódnak el később. M ár az általános iskolában megérezte, 
csúnya. Mogorva le tt M agára zárta csúnyasága börtönét. El
végezte az egyetemet, m ert csúnya, mi m ást tehet?

Szűrföld a  nagyvárosban.^

Holnapután a csúnya lány húgának esküvője lesz.
— Nem megyek el, ha Lacit nem  hívjátok meg — két

ségbeesett kérés zeng ki a  csúnya lány morcos hangjából.
— M iért h ívjuk meg — felesel vissza az anyja — ki ő 

nekünk?
— Vőlegényem!
— Vőlegényed a csudát! — dohog az anyja — nős em ber, 

negyven éves, gyereke van!
— Nem! Nem! Elválnak, m egindította a  pert.
— Mióta m ondja ezt? H át nem  lá to d . . .
— Nem! Ne mondd!
Ne mondd — zengett a becsapott ajtó  is. Sokáig visszhang

zott fejükben. Ne mondd! — de jö ttek  a  gondolatok — nem 
is ak a r elválni, csak a  pénzemet akarja, egy hónapig nálam  
vacsorázott a lányával. Nem is ak a r e lv á ln i. . .  N. . . . E . . .  
— A bíróság nem  ta rto tta  indokoltnak a  válást.

•k

Az anyja sem szép. Semmitmondó arcából nagy krum pli orr 
tom pul feléd. Mégis szerzett m agának férjet. Vidám, 

élénk, jó táncos volt. M egküzdött em beréért. Igyekszik meg
érteni a lányát, de a házasság m in t egyetlen lehetőség szűkre 
szabja megértését. ^

Sötét utcák hangos kövei. A kirakatfény id illt ront. Ké
nyelmesen imbolyog felé egy férfi és a lehajto tt fejű  nő.

— . . .  önagysága egyedül. . .  Olcsó fogás.
— : . .  Nem. Ne mondd — zakatol.
— K isasz. . .  — Csúnya! Villan a férfi tekin tete és gyor-

nevetitek, ha táncolni akar! A csinos szebb lehet. Én nem hódí
tani akarok.

Reménytelen legyintés. Ellép a presszóajtó elől. Megy, 
m aga sem tud ja hová.

★
ásnap álmosan, fáradtan ébred.
— Hol csavarogtál az é jje l — kíváncsiskodik az anyja 

bántóan. Nem válaszol. Menekül.
Robot. — B árm ennyire szeret és tud dolgozói. Nagyon so

kat dolgozik. Nyugalm at keres. M unkába tem etkezik m unka
társai elől. Két-három  nappal m indig előttük jár. Kollégáit 
sürgeti, zavarja a tudat, hogy nem ácsorog a büfében, nem já r  
pletykálni a szomszédba. És nem lehet megkérni arra . hogy 
csinálja meg ezt vagy azt. nem szabad alkalm at adni neki a  
baráti közeledésre. Igaz, még sosem akart, de hátha. Be akar 
vágódni, góréskodni. azért hajtja  magát. A zt nálunk nem éri 
meg. hogy főnök lesz. m ert akkor mi megyünk el, vagy lebuk
tatjuk . Ne féljetek, nincs olyan hülye, aki kinevezné, ha látta . 
Talán mindez nem is igaz. De egy-egy korán nyíló ajtó. e l 
nem  re jte tt sajnálkozó pillantás. — Gyűlölöm, ha sajnálnak, 
az nem  segít, az a börtönöm. Nem enged feledni. — neki ez 
tú l sok okot szolgáltat, hogy vádakkal vértezze fel m agát 
környezete ellen. M egpróbált barátságos lenni.

A m unka menekvés. Fél négy. elrohan mindenki. Csönd 
van. Ilyenkor szeretne dolgozni, de m ár nincs mit. K itöltetlen, 
üres órák riasztják. Fél nyolcra van a mozijegyük.

★
— Ü ljünk be egy kávéra — hívja Laci.
— Ne, nincs nálam  pénz.
— Annál inkább, legalább engeded egyszer, hogy fizessek.
Engedem? Csodálkozik el magában a csúnya lány, nem

is nagyon akartál.
— Tetszett a film ? — kérdi a férfi.
— Jó volt. Kár, hogy Sophia szépsége hihetetlenné tette.
Felszabadultan, és nagyon értelm esen beszél, elemez, ma

gyaráz. Okos, sokat olvasott.
A férfi figyel, bár látszik ra jta , nem nagyon érti. Magas, 

nagycsonté em ber. A feje is nagy. Túl nagy arcrészei elvesz
te tték  kapcsolatukat, különállók, értelm etlenek. A lány beszél, 
sokáig és sokat. Most elhinné, ha szépnek m o n d an á . . .  A fér
fiben megmozdul valami.

— M enjünk! — adja ki az utasítást, s m ár indul is.
O dakint átkaro lja a lányt, összebújnak. A vágy m indent

felold. Feledve minden, de meddig?
san tovább lép.

Torz gúnymosoly — kés hasít — jó lenne ha erőszakos
kodna. mégsem hagynám magam. Csuny . . .  m ár nem  is fáj 
annyira, van aki szeret. Szeret?

— Egy a balzsam sokak bűnére. —
Minden pénzem rámegy. Szeretem. Ö sosem mondta. Még 

azt sem, hogy tetszem nelki. de m indig kedves volt.
— M iért vörös még mindig a  hajad, ilyen ronda vörös. — 

Hazudjon? Ű sem szép! N em  megyek haza. Em berek . . ;  — 
visszafordul a sötét mellékutcába. — Szemükből vág felém, 
Csúnya. Kéjelegnek az egy fokkal kevésbé rondák.

★
— Festék, kozm etika téged vár. Légy csinos! —
A pénzem sosem kérte. Nekem soha senki sem fizetett. — 

Keserű dac fojtogatja. — Egyedül, moziban, utcán. Anyám sze
r in t egy presszóba sem ülhetek be. egyedül. Szeretem nézni az 
em bereket eldugott sarokban ülve. Azt hiszik én is várok va
lakit. Aztán felállni, és elsietni, m intha dolgom lenne.

★
Férfi: Tudod ki nem unatkozik ebben az ócska presszóban?
Nő: Például, te sem.
Férfi: Ezt a vörös libá t figyeld i t t  a sarokban. Izgalmas 

lőhet várni annak, alki ritkán  vár. Nem? Kíváncsi vagyok, m i
kor unja meg?

Nő; Ilyen lomposan? Most nem  v ár senkit. Unatkozik o tt
hon, eljö tt unatkozni az em berek közé.

Barátnő jön.
Férfi: Te nem  festenéd be a  hajad, ha ilyen ronda színe 

lenne?
Barátnő: Dehogynem!
Nő: Én is!
Én is! Én is! Én is! Visít fel m inden nő.
Férfi: (vádlón) Te m iért nem?
Csúnya lány: Nekem kevés! Tegyek álarcot? A bénát ki-

★

Még ég a villany a lakásban, am ikor hazaér. Arca mogorva, 
harcra kész, mire a szobába lép. Húga esküvői ruhájában 

forgolódik a tükör előtt. Anyja rátám ad.
— Hol a fenébe csavarogtál m ár m egint? Az em ber azt 

sem tudja, hol a  feje, önagysága meg lófrálni megy. A héten 
még nem segítettél semmit, ma is én mosogattam. A fene vin
né a Lacidat.

A csúnya lány hallgat. Bűvölten nézi a menyasszonyi ru 
hát. időtlen kétségbeesés döbbenti: nekem sosem lesz hitve
sem. Egy pillanat. Keserű öngúnnyal elvigyorodik: ez nem ú j
ság. Leül.

— Na! M egkukultál?! Kérdeztelek.
— Moziban voltunk.
— Éjfélig. Mi? Meg presszóban. Fene a .ió dolgotokat. 
Csend van. Az anya csúnya lányára néz és megért va

lamit.
— Nem bánnám , ha valami rendes em berrel járnál . . .  de 

e z . . .  ennek még . . .  — hangja még a régi. sebet tép.
Ezredszer mondja fáradt, meggyőző szándékú hangon, és 

szilárdan. — Nincs más választásom. Az egyetlen ember, aki 
nem bántott meg. Csúnya arcom nem riasztja el a szemét. 
Nem szégyell. K ét év a la tt egyszer sem vártam  hiába. Kelle
mesen m ondja a sem m it és belékarolhattam . Kell nekem több? 
„Ki ő nekünk?” Ti eltűrtök csak, nektek vagyok, mi neki so
ha, morcos, csúnya, k ibírhatatlan. Nem tudtok elfogadni. . .  
hagyjatok!

Csend. A megértés és megbánás csendje. Idö d arab . .
— Gyere el az esküvőmre, hívd el Lacit is.

— Ugyan, m it szólnának a vőlegényed rokonai 
★

;— Nem leszek itthon az éjjel — búcsúzik a csúnya lány 
nap reggel. Kékesi József
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