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Mi a véleményed az állásokról ?
Válaszolnak a végzősök

Haspel Ferenc
küiííerebiiedeimi szakos hall
gató. Első megjegyzésével po
zitívan értékeli a helyzetet. 
M indenkinek ju t állás, ha le
szám ítjuk a párt és társadal
mi ösztöndíjasokat, akikor még 
több is van, m in t ahányan vé
geznek. Az állások minősége 
m ár korántsem  ilyen kedvező. 
Igaz, tendencia van a hallga
tók úgynevezett elvi osztályo
kon való elhelyezésére, s  még 
az ilyen ajánlatokkal is prob
lém ák vannak. A legtöbb he
lyen ugyanis két nyugati 
nyelv tudását követelik meg, 
a  külkereskedelm i szakos hall
gatók pedig az oroszt, és egy 
nyugati nyelvet tanulnak, 
nincs is  lehetőség m ég egy 
nyugati nyelv felvételére, leg
feljebb sa já t erőből képezhe
tik  a hallgatók m agukat ilyen 
irányban. Ugyanakkor a  kívá
nalm ak között az orosz alig 
szerepel, m intha aura a szak
m ában nem is lenne szükség.

Érdekes mozzanat, hogy a  
külkereskedelmi szakos hall
gatóknak mintegy egyharm a- 
da nem  akar a külkereskede
lemben elhelyezkedni. Ennek 
fő oka, hogy nem látnak m a
guk elő tt perspektívát, s eb
ben az ö t-hat éve bonyolítói, 
m unkakörben dolgozó külke-- 
rés közgazdászok példájának 
is nagy szerepe van. Nem a r
ról van szó, hogy Tövidébb 
ideig bárki nem  dolgozna szí
vesen ilyen m unkakörben . . .

Sok hallgató egyszerűen ki
sorsolja magának a választan
dó helyet. Á ltalános vélemény, 
hogy a tényleges külkereske
delmi m unkában a m érnökök 
viszik a vezető szerepet. Á ru
ism ereti tudásuk ezt bizonyos 
m értékig indokolja is. Mégis 
a helyes elv az lenne, ha egy 
üzletet m érnökök és közgazdá
szok közösen kötnének, m ert 
viszont piacism eret te rü le tén , 
a (közgazdászok állnak fölény
ben, és kereskedelem ről lévén 
szó ez nem  megvetendő dolog.

Haspel Ferenc a Külügymi
nisztérium ba szeretett volna 
menni nyelvtudása és politi
kai érdeklődése alapján, A 
Külugy nem k ért az idén 
közgazdászokat, így az IBUSZ- 
hoz megy. Igaz, i t t  is az á l
lamközi. . osztályra szeretett 
volna menni (hogy később 
esetleg könnyebb legyen a 
Külügybe átmenni), ezzel 
szemben a nemzetközi főosz
tályra keiiilt.

Nagyon, fontosnak ta rtja  
Haspel Ferenc, hogy idejében 
felvilágosítsák a középiskolá
sokat és az elsőéves hallgató
kat is, hogy egyrészt nemcsak 
külker, szak van az egyete
men. másrészt pedig, hogy a 
külker szak nem csak külföldi 
u tazást jelent.

*
A  negyedéves iparosok közt 

nagy meglepődést és bizonyos 
fokú csalódottságot okoztak az 
idén kiírt állások — tájékoz
tat

Nagy Erzsébet
iparszakos. Az iparszak egész 
oktatási tem atikája arra kép
zett m inket, hogy nehézipari 
jellegű m unkakörben dolgoz
zunk. S most a KGM és NIM  
alá tartozó vá lla la tik  együtt 
sem tartanak igényt négynél 
több végzett hallgatóra; ezzel 
szemben a Könnyűipari Mi
nisztérium  vállalataihoz hét 
hallgatót kém ek , könnyűipari 
képzést viszont alig kapunk. 
— Szerintünk az ipargazda
ságtan tanszék nagyobb f i 
gyelm et fordíthatna az ilyen  
irányú felkészítésre, m ert ez
zel elkerülhetők lennének az

ilyenfajta kellemetlenségek. 
Nagy Erzsébet is KGM ter
vező szeretett volna lenni, de 
hát így most szám viteli m un
kakörben fog dolgozni a Kő
bányai Szerszámgépipari Igaz
gatóságnál. — A zt is szeret
nénk tudni — teszi hozzá

Nagy Aliz,
hogy az egyes áUáskategóriák 
m it takarnak; m it je lent a  
„tervező” a „gyakornok” stb. 
Előfordul olyan eset is, hogy 
egy-egy állást többen is el 
szeretnének nyerni, így pél
dául a Beruházási Bank által 
hirdetett egyetlen pályázatnál 
is ez a helyzet. Én vagyok az 
egyik aspiráns —, teszi hozzá 
szerényen.

★
A 'belkereskedelemben kevés 

a szakember. Ennek ellenére 
a h irdetett állások egy része 
nem követel egyetemi végzett
séget. m int például az ellenőri 
munkakör. Ebből következően 
az elm últ években előfordult, 
hogy az ilyen állásokba helye
zett közgazdászok az egyete
men tanu ltakat nem tudták 
megfelelően hasznosítani.

Lómén Endre
a Csemege Kiskereskedelmi 
Vállalathoz akar men pi, m i
vel „csekély'’ szakmai érdek
lődése oda irányul. Áruforgal
mi előadóként fog dolgozni, s 
megelégedett. Ez az elhatáro
zása úgy született meg, hogy 
a m últ nyáron, az üzemi gya
korlatok idején is o tt dolgo
zott. és m egszerette ezt a he
lyet. Több hallgatónak van 
társadalm i ösztöndíja, s ők a 
m ár korábbi évek a la tt meg
ism ert vállalatokhoz kerülnek. 
Nélhányan tanulm ányaik ideje 
a la tt kapcsolatot építettek ki 
egy-egy üzemmel, és m unka
helynek is azt választották. 
Például tdk dolgozatban fel
dolgozta egy vállalat problé
m áit és m egism erte az üzem 
tevékenységét. Ezek a hallga
tók m ár egyetemi éveik a la tt 
leküzdötték a kezdeti nehéz
ségeket.

A  pénzügy szakon „még 
nem  teljesen rendezett a hely
zet”. A  hallgatók egy részé
nek m ég kialakult terve 
sincs, hogy a kiírt állások kö
zül m elyiket válassza. A  tan
szék jelentős segítséget nyú j
to tt és  — többeknek m egfe
lelő m unkahelyet szerzett. 
Ezen a szakon is megvan a 
már em lített probléma: kell-e 
egyetemi végzettség pél
dául a következő állás betöl
téséhez. kontírozó könyvelő, 
az értékkönyvelésben'’.

Varga Pá]
a Pest megyei Tanács pénz
ügyi osztályán fog dolgozni. 
Üzemi gyakorlaton is költség- 
vetési problémákkal foglalko
zott és most m ajd  ezt fo ly
tatja. A z  általános szakon 
végzett hallgatók részére több 
„oktatói” m unkakör van, pél
dául a debreceni és szegedi 
egyetemekre. Ezenkívül m e
hetnek vállalatokhoz (és ez 
van többségben).

Angelusz Róbert
a Debreceni Tudományegye
temre megy. Egy hallgató az 
Ipargazdaságtavi Kutatócso
porthoz kerül, ke tten  a Köz
ponti Statisztikai Hivatal ki
rendeltségeihez stb.

A z em lített példák azt m u
tatják. hogy a hallgatók ér
deklődésére és a pálya vagy 
állás választásában döntő sze
repe van az üzem i gyakorla
toknak. Sokan arra a helyre 
m ennek vissza, ahol azt az

egy hónapot élt öltötték. A 
másik tanulság: a tdk  dolgo
zatok eredményessége. Ezek a 
m unkák félig már a pályavá
lasztást is m utatják. K ifejezik, 
hogy a hallgatót m elyik  terü
let érdekli legjobban, és hol 
tudná  Iképességeit a legjobban 
hasznosítani.

A jövőben érdelces lenne 
talállcozót rendezni a már ré
gebben végzett közgazdászok
kal. Ez az ankét átsegítené a 
még habozókat az állásválasz
tás nehézségein.

Becsky—Gaal—Mausecz

N em zetk ö z i d iá k szem in á r iu m
M ájus 6-tól 10-ig nagysza- i gató készítette orosz nyelven, 

básü nemzetközi diáktalálko- Az előadás hivatalos nyelve az 
zót rendezett egyetemünk kül- 1 orosz és ném et volt. Kolozsvá- 
kereskedelmi tanszéke. A IV. j ri Bálint és Kerékgyártó Lász-
Nemzetközi Diákszemináriu 
mon csehek, németek, bulgá- 
rok vettek részt.

A szem inárium  alapgondola
ta  a ném et egység volt. E gon
dolat szellemében nyito tta meg 
hétfő reggel az ülésszakot dr. 
Vajda Imre tanszékvezető 
egyetemi tanár. Az első elő
adásra kilenc órakor került 
sor, tém ája’ a szocialista orszá
gok közötti együttműködés el
vi és gyakorlati kérdései, kü
lönös tekintettel az 1961—65 
közötti időszakra. Az előadást 
három  III. éves egyetemi hall-

hozzá. Kerékgyártó 
külkereskedelm ünk

Miklós Ágnes az Ifjúsági 
szervezetek szerepe a kommu
nista nevelésben címmel a 
kommunista erkölcs és nevelés 
kérdéseiről ta rto tt e lőadást 
Foglalkozott az egyetemi

ló szólt 
László
második ötéves tej-véről be- | KISZ-élettel és a diákottho- 
szélt, kiemelte, hogy az ipari ] nokban folyó neveléssel. A ese- 
kapacitás jobb ismeretével, a ! hek elmondták, hogy náluk az 
tervek jobb összehangolásával j egyetemi oktatás első évben

A hivatástudat érdekében
Szinte állandóan napirenden 

levő kérdés hallgatóink hiva
tástudata. Egy részük nem  lát
ja  az előttük álló lehetőségeket 
és valószínű, ez egyik fő oka 
a hivatástudat, a szakmaszere
te t hiányának. Gyakran talál
kozunk közgazdászokkal, akik  
nem a végzettségüknek m eg
felelő m unkakörben dolgoz
nák  és nem  utolsó sorban al
kalm unk van évről évre figye
lemmel kísérni, hogy milyen 
állásokba keresnek társadalm i 
ösztöndíjasokat és milyen állá-' 
sokat hirdetnek meg a végzős 
hallgatók szám ára. De  ez utób
biról később.

Örömmel vettük tudomásul, 
hogy a tanácsi szervezetben 
jónéhány állást közgazdász 
diplomához kötöttek és azt is, 
hogy a mérnök-közgazdász be
sorolási különbségek fokozato
san megszűnnek. Ez a  fokoza
tosság azt jelenti, hogy mire a 
mai hallgatók kikerülnek az 
egyetem ,ől, nek ik  m ár ilyen 
problémáik nem  lesznek. Tud
juk, hogy hiány van közgaz
dászokban — ez m inden bi
zonnyal emeli a h ivatástuda
tot. Az persze m ár kevésbé, 
am ikor néhány hallgató tár
sunk arról számol be, hogy X 
vállalatnál, vagy tanácsnál ki
jelentették: náluk ugyan n in
csenek közgazdászok, de nekik 
ilyen végzettségű  em berek nem 
kellenek. A hangsúly nyilván 
a végzettségen van, hiszen a 
m unkakörök megvannak, de 
azokat ma nem  megfelelő vég
zettségű em berek lá tják  el.

A tervszerű szakember e l
osztást h ivato tt elősegíteni az 
igények központosított felm é
rése. így a minisztérium októl 
a m ár m egszűrt igények ke
rülnek hozzánk az egyetemre. 
Tehát a legindokoltabb igénye
ket igyekeznek kielégíteni. Ez 
úgy látszik bizonyos esetek
ben csak elv. Meglepetéssel 
olvastuk a hirdetőtáblán, hogy 
az A thenaeum  Nyomda érték 
könyvelőt keres kontírozás
hoz.

A ttól eltekintve, hogy az 
állam nak nagyon drága köny
velő az ilyen, nem  hisszük, 
hogy népgazdaságilag a leg
indokoltabb igény kielégítését 
jelenti, ha az Athenaeum 
Nyomda közgazdász könyvelőt 
kap. k

Ha itt tartunk, akkor em lí
tést kell tenni az egyetemünkön 
m eghirdetett társadalm i ösz
töndíj-pályázatokról is. Bár az 
adományozók többsége meg
felelő m unkakört ajánl, mégis
csak bosszantó volt, hogy csak
nem  másfél évig hirdették  a 
Székesfehérvári Rádió és Tele
vízió Gyár társadalm i ösztön
díj-pályázatát, amelyben
anyagkönyvelői állást a jánlot
tak fel. Bizonyára a dékáni

hivataloknak lehetőségük van 
arra, hogy a hasonló ösztöndíj- 
pályázatokat ne tegyék ki a 
hirdetőtáblára, hanem küldjék 
vissza a feladónak

— Gaal —

és a pontosabb szállítással t -  
het m egjavítani a külkereske
delem m unkáját.

Este a P ark  Szállóban a
KISZ VB fogadást adott. A 
fogadáson részt vett Szanyi Je
nő elvtárs, a kereskedelmi kar 
dékánhelyettese. Az est baráti 
hangulatban te lt el, amely a 
M onimpexnél te tt látogatáson 
még folytatódott, ahol a kül
dötteket móri ezerjóval és to
kaji szamorodnival kínálták.

A ném et küldöttség Német
ország újraegyesítéséről tarto tt 
előadást. Hangsúlyozták, hogy 
a  két ország együttműködése 
Nyugat-Németország jelenlegi 
politikája m ellett nem  valósít
ható meg. Az előadást vita kö
vette. Este a küldöttek az Ope
rába látogattak el.

gyakorlati m unkával kezdődik, 
amely elősegíti a  hallgatók er
kölcsi fejlődését.

Május 10-én, a parlam ent 
m egtekintése után a delegációk 
elhagyták hazánkat.

A diákszem inárium  baráti 
hangulatban és jól szervezet
ten  folyt le, ez dr. Wiesel Iván  
és Gulyás József elv társak  le l
kiism eretes és alapos m unká
jának köszönhető. Dicséretes 
m unkát végzett Hargitai Á r
pád és Miklós Ágnes III. éves 
külkereskedelm i szakos hall
gató is. Reméljük, hogy a  kö
vetkezőkben a lengyel, szovjet 
és a román küldöttségek is 
részt vesznek m ajd a szemi
náriumokon, és m unkájukkal 
még sikeresebbé teszik azt.
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\ ri%sf§€Ík — é v a d - n y i t á s  e l á t t
Mi, elsőévesek még nyu

godtan ü lünk habárainkon, 
eltekin tve a zárthelyiktől, 
semm i sem háborgatja ezt 
a biztonságot. De a szüne
tekben m ár itt is, o tt is f i 
gyelmesek leszünk arra. 
hogy sötétruhás csoportok 
álldogálnak egyes ajtók 
előtt. Izgatott kedélyálla- 
potuk látnivaló, s egy 
percre a mi hátunkon is 
végigborsódzik a hideg — 
a januári ,„szép napok” 
em lékét idézve.

Végzős hallgatóink nem zet
közi ism eretekből kol

lokválnak, s mi, elsőévesek 
Palánkat Tibor elvtárshoz 
kukkantunk be. Hasjyel Fe
renc külkereskedelm i szakos 
hallgató ad  számot ké t félév 
anyagából. Első kérdése az 
indiai ipar fejlődésének prob
lém áiról szól a m ásodik vi
lágháború után, ezt lényegé
ben jól megoldotta, ha néha a 
számadatok Palánkai elv társ 
helyesbítésére is szorultak. 
Míg a  m ásodik tételnél — 
arab-egységmozgalom — m ár 
kisegítő kérdést is kap. Vég
eredm ényben közepes osztály
zatával elégedett.

A negyedéves külkereske
delm i szakosok m ájus 4-én 
tettek  szigorlatot angol nyelv
ből. Mikor kilenc órakor be
nyitottunk, éppen Oláh Já
nos vizsgázott. Félévkor né
gyes osztályzata volt, szigor
la tának  írásbeli része igen jól 
sikerült, 4—5 között, a  szóbe
li m ár gyengébb volt. A be
szélgetésben bátortalan, így

végül is jó eredménnyel szi
gorlatozott.

Véges István  ad junktus két 
csoport elnöke volt, egyet pe
dig vizsgáztatott. Megkérdez
tük, hogy m i a  benyomása a 
szigorlatról? Elmondotta, hogy 
a , negyedévesek a  várakozás
nak megfelelően vizsgáztak, 
egyeseknek meg különösen jól 
sikerült. Á ltalában jellemző a 
beszédkészség javulása, ami a 
helyes oktatási módszernek 
és a  hallgatók szorgalmának 

•köszönhető. Idén változott a 
szigorlat m ódja is, mivel kü
lön nyelvtani té tel nincs, ha
nem  ism eretlen szöveg fordí
tása, am elyben nyelvtanilag 
kell megoldani és indokolni a 
fordítást. Különösen jól sze
repéit a  szigorlaton Németh  
Éva, aki egyébként az angol 
fordítási verseny győztese 
volt. — A jövőre nézve pe
dig — m ondotta Véges elv
tá rs  — egyre jobban szeret
nénk a  hallgatók öntevékeny
ségére építeni. Az óraszám 
kevés a nyelv alapos m egta
nulására, ezért fontos az ol
vasás, ez a  szigorlaton is 
megmutatkozott, m ert a so
kat olvasó hallgatók jobb be
szédkészségéről te ttek  bizony
ságot. Ami szintén igen fon
tos: igyekezzenek egymással 
minél többet beszélni angolul.

Kiemelkedő még dr. Szirbik  
Ferenc elvtárs haladó an 
gol csoportja, átlaguk közel 
já r t  az öt egészhez; kilenc 
hallgató közül csak két négyes 
volt, a  többi jeles.

M ájus 16-án ism ét nemzet
közi politikai és gazdasági

kérdések kollokviumokat hall
gattunk meg. Dr. Simái Mi
hály elvtárs vizsgáztatta Széli 
Józsefet, aki a gazdasági el
m aradottság fő elemeiről és 
ismérveiről, m ajd pedig India 
külpolitikájáról beszélt. Lát
hatóan izgatott, ami érezteti 
hatását feleletein is. Simái 
elv társ véleménye is ez, a fe
lelet értékelésekor kijelentet
te, hogy nyilvánvalóan foglal
kozik az anyaggal, tanul, de 
bizonyos problémák, hiányos
ságok még vannak — meg 
kell elégednie a jó osztályzat
tal. Széli József nagyon is 
megelégedett, hiszen ez meg
hozta neki a négyesrendűsé- 
get.

Végül pedig égy jeles meg
születéséről számolhatok 

be és ami még szerencse — 
Tóth Imre tétele azonos a m á
jus 4-én vizsgázott Haspel Fe- 
rencével — tehát India füg
getlenné válása u táni felada
tai, s az arabok egységre va
ló törekvése. Kiváló alkalom 
nyílik a két felelet összeha
sonlítására. Nekem, kis elsős 
laikusnak is kezd világossá 
válni, hogy mi is az az „in
diai szocializmus”. A jól fel
ép ített felelet áttekinthető ké
pet nyú jt India gazdasági 
helyzetéről. Második tételében 
a  vallási és nem zeti ellenté
tek szítását ecseteli, Szuez és 
Kuwait kérdését boncolgatta. 
Az egész felelet tömör, logi
kus és am i elsődleges, m in
den oldalról megvilágítja a 
problém át. Ilyen egy jelesren
dű hallgató felelete.

Szabó Judit—Hegedűs Márta

* A . .  sVléh

Szél József nemzetközi ismeretekből vizsgázik, dr. Sima! Mihálynál



E G Y E T E M I K Ö N Y V E S P O L C
Kreko Béla: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS

Korunkban tanúi vagyunk 
egy izgalm as folyam atnak, 
mégpedig a  legkülönbözőbb 
tudományága!?: matematizáló- 
dásának. A m atem atika m ár 
régóta segítője a  fizikának és 
a kém iának, s napjainkban 
m ár a biológia, a nyelvtudo
mány, a  történettudom ány, az 
orvostudomány és a közgazda
ságtudom ány is kiterjedten  al
kalm az m atem atikai módsze
reket.

„A m atem atika egyre in 
kább egy sajátos cementnek 
bizonyul. am ely egységes 
egésszé köti össze a  tudom á
nyokat” — írja  egyik cikké
ben Sz. Szoboljev akadémikus.

A közgazdász m indennapi 
m unkájában felvetődő problé
mák, optim ális tervezési fel
adatok m egoldásának fő mód
szere az ún. lineáris progra
mozás. M ind elméleti szem
pontból. m ind az alkalm azá
sok tekintetében a  programo
zásnak ez a  terü lete van leg
jobban felderítve. Főleg ezzel 
a módszerrel, ennek alkalm a
zásaival foglalkozik Kreko 
Béla könyve.

„A könyv elsősorban köz
gazdászok szám ára készült” — 
ír ja  a  szerző, könyve elősza
vában. Ezért a  könyvnek azok 
a részei, am elyek a  gyakorlati 
módszerek technikáját ism er
te tik  úgy íródtak, hogy meg
értésükhöz nincs szükség kü
lönleges m atem atikai előisme
retekre.

A könyv három  részből és 
egy függelékből áll. Az első 
rész lényegében a  lineáris 
programozás technikájá t tá r 
gyalja. I tt  ism erteti a szerző 
az ún. szállítási feladat megol
dását. Néhány explicit megol
dási módszer m ellett közelítő 
módszert is m egism erünk a 
szállítási feladat megoldására. 
A következő pontban a  szimp
lex módszert, a  legáltaláno
sabb íineáris programozási el
já rást ism erhetjük meg. Az 
első részben szerepel még a 
param etrikus programozás és 
a konvex programozás ism er
tetése.

A második rész a lineáris 
programozás m atem atikai 
alapjaival foglalkozik. A leg
fontosabb lineáris algebrai is
m ereteket tárgyalja i t t  a  szer
ző, úgro hogy ez a  rész kivá
lóan alkalm as az egyetemi ok

tatásban való felhasználásira. 
Kiem eljük a  lineáris egyenlet
rendszerek megoldására adott 
egységes módszert, am ely nem  
kívánja meg, hogy külön tá r 
gyaljuk például a homogén és 
inhomogén egyenletrendsze
rek  megoldását. Az első rész
ben ism ertetett lineáris prog
ramozási módszerek elméleti 
megalapozása m ellett betekin
tést nyerhetünk a m atem atika 
egy fontos új ágába: a já ték- 
elméletbe.

A harm adik rész foglalkozik 
a gyakorlati alkalm azásokkal. 
A gyakorlati élet különböző 
területeiről származó problé
m ák m egoldásával illusztrálja 
a  szerző a  korábban ism erte
te tt módszerek használhatósá
gát. A kidolgozott példák kö
zött szerepel hengersorok
programozása. árueüátási
probléma, optim ális létszám- 
problém a és egy mezőgazda-

sági alkalm azás. Néhány fon
tosabb gyakorlati probléma 
általános tárgyalása zárja  a 
harm adik részt.

A  függelék a hozzárende
lési problém a és a  szállítási 
problém a m egoldására szol
gáló ún. m agyar m ódszert is
m erteti. Ez a  fontos módszes 
König Dénes és Egerváry Jenő 
eredményein alapszik és az al
kalmazásokban való fontos
sága m ia tt indokolt, hogy h e
lyet kapjon a  könyvben.

A könyv tárgyalásm ódja vi
lágos. nyom dai k iállítása gon
dos. Kreko B éla könyve tehát 
alkalm as arra , hogy ak á r köz
gazdászaink. ak á r egyetemi 
hallgatóink elsajátítsák  belőle 
a m unkájukban felvetődő 
problém ák megoldásaihoz
szükséges m odem  m atem atikai 
ismereteket, a  lineáris 
ramozás módszerét.

Lajos Sándor

IT T  VANNAK A Z  UTÓDOK!
VALAS Z EGY CI KKRE

„Tény az, hogy egy teljes 
esztendőt veszte ttek már.” Is
m ét a  tudományos diáki?őri 
m unkáról van szó. Az első 
évesekről, (de vonatkozhat ez 
a  másodévesekre is) szeretnék 
néhány észrevételt tenni.

Én is elsőéves vagyok, aki 
szintén nem  végzett tdk  m un
kát.

De miért nem ?

BOGNÁR JÓZSEF ELŐADÁSA
Nemrégen érkezett haza 

Bognár József, a  kereskedel
mi k a r dékánja ghanai ú t
járól, ahol G hana hétéves te r
vének előkészítésében vett 
részt. Az „Ifjúság Fórum a” ke
retében előadást ta rto tt élmé
nyeiről, tapasztalatairól- Az 
előadáson dr. Háy László rek
tor elv társ is megjelent.

Az ülés elnöke, Pám iczky 
elvtárs, bevezetőjében hang
súlyozta, hogy ez a  meghívás 
Bognár József, és egyben a 
m agyar közgazdaságtudomány 
nemzetközi elism erését je len
ti.

Az előadás első része a  
te rv  előkészítése során fel
m erü lt közgazdasági problé
m ákat tárgyalta. R ám utato tt 
arra. hogy a  te rv  előkészíté
sé t olyan tényezők te tték  kü
lönösen nehézzé, m in t a  meg
bízható statisztikai adatok h iá
nya, a  kevés szakember, s a 
m inisztérium ok gyenge felépí- 
tettsége. Mivel a külföldi tőke 
nagy befolyása m ia tt tervgaz
dálkodásról nem  lehet még 
szó Ghánában, ezért a terv  
célja az, hogy általában meg
határozza a gazdaságfejlesztés 
fő irányát.

Ezt követően az ország po

litikai, társadalm i és ku ltu rá
lis életével foglalkozott. Végül 
a  kíváncsiak percei következ
tek, ak ik  további kérdéseket 
te ttek  fel.

Bognár elv társ rövid két óra 
a la tt vázolta G hana gazdasági 
életét a  hallgatók előtt és ez 
jóval több volt, m int egysze
rű  élménybeszámoló.

Az előadás valóban m inden 
érdeklődést kielégített, s kár, 
hogy viszonylag kevesen vol
tak  jelen.

Cs. A.

UTAZZON VELÜNK!
A Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság rejtvénypályázata

Az új elsőévesek m inden 
szeptem berben egészen isme
retlen környezetbe kerülnek. 
Az egyetem szám ukra új vi
lág, sőt, sűrű  erdő, m elynek 
útvesztőjében bizony csak irá 
nyítással képesek eligazodni. 
Az irányítást meg is kapják 
a gólyák, úgyszólván m inden 

pros- j téren, m iért ne kaphatnák 
' meg éppen a  tdk  ú tja in is?

A cikk, am ely a  „Közgaz
d ászáb an  a kérdésről m egje
lent, szóvá teszi az t a  véle
ményt, hogy az elsőévesekben 
még nincs meg az a  plusz, 
ami a tök-m unkához szüksé
ges. Ehhez csak annyit: hon
nan lehet ezt tudni? M iért ne 
lenne meg? Persze, ha nem  
keressük, nem  is ta lá lhatjuk  
meg a többletet. Pedig ennek 
igen sok m ódja lenne.

A KlSZ-csoportok az első 
éven azonnal a  tanévkezdés 
u tán  m egalakulnak és meg is 
kezdik m unkájukat. A kultu
rális- és sportm unkába az el
sőévesele azonnal be tudnak  
kapcsolódni. Sőt, ilyen irány
ban már1 a  felvételi vizsgán is 
nyilatkoznak a jelentkezők és 
am int megkezdődik az okta
tás, a KISZ keretében el is 
kezdik azt a m unkát, am ely
re  jelentkeztek. Ha a  KISZ 
m inden téren tu d ja  az elsősö
ket is szervezni, m iért nincs 
meg a  lehetőség arra , hogy a

Az MSZBT országos t i t
kársága az elm últ évi sikeres 
rejtvényversenye után, most 
újabb rejtvénypályázatot h ir
det a  Szovjetunióról. Ötletes, 
érdekes rejtvényfüzetet bo
csátott ki „Utazzon velünk” 
címmel. A m egfejtők között 
100 ju ta lm a t osztanak ki, első 
díj:

Társasutazás a Szovjetunió
ba.

A rejtvényfüzetet az 
árusok terjesztik-
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Sjkan, akik hallo ttak  a
történtekről, de az ese

ményekkel még nincsenek 
teljesen tisztában, így gondol
koznak: „m eggyújtottak a
szobában egy darab  újság
papirost és ezért kicsapták 
ókét. Ennyiért kicsapni!?” 

M iről is van szó valójában? 
M ájus G-án a M akarenko 

utcai diákotthon egyik szobá
jában három  másodéves hall
gató arró l vitatkozott, hogy az 
asztalon m eggyújtott újság- 
papiros lángjától tüzet fog-e 
a terítő. A v ita  eldöntését a 
gyakorlatra bízták, s annak 
le tt igaza, aki igennel vála
szolt a kérdésre. Persze, az 
égő papirost — m ikor látták , 
hogy a  terítő  égni kezd — 
rögtön eloldották, a ham ut 
viszont nem  takaríto tták  el. 
M ásnap délelőtt, a  takarítónő 
je len tette az igazgatónak, 
hogy a  szobában égett papí
rok m aradványait ta lálta. Az 
igazgató személyesen is meg
győződött róla, délután pedig 
a diákbizottság titk á ra  nézett 
szét a helyszínen. Egy em bert 
ta lá lt benn, aki azt állította, 
hogy a szemközti ház egyik 
szobájában égettek papírt, s a 
szél á tfú jta  a  ham ut. A rra 
pedig, hogy mi van az asztal
terítővel, azt válaszolta, hogy 
világháborús m aradvány. A
tettesek nevét — b ár kijelen
tette, hogy tudja, kik azok — 
nem  volt hajlandó közölni. A 
db-titkár nem vette ilyen tré 
fásnak a dolgot. Estére az 
egész szobát lehivatták  a diák- 
bizottság titkársági term ébe, 
hogy kiderítsék, kik a te tte
sek, ezt azonban kollektiven  
elhallgatták. Azt ta rto tták
ugyanis szem előtt, hogy ha 
az egész szobát büntetik, az 
nem lehet olyan súlyos,
m intha csak az illetékesek
ellen indítanak eljárást. Tíz 
perc gondolkodási időt kap
tak, de aztán sem voltak haj
landók közölni a neveket. 
Végül a két jelenlevő tettes 
— a harm adik ugyanis nem

2 KÖZGAZDÁSZ

Megérdemelték?
volt bent ekkor — lem ent és 
önként jelentkezett a  diák- 
bizottságnál. Azonban még 
ekkor sem m ondták el a tel
jes igazságot.

A' ” llításuk szerint azon v ita t
koztak, hogy ha meg

gyújtják  a  papírt, s elfújják, 
az még tovább izzik-e vagy 
elalszik. A tényeket csak ké
sőbb vallo tták  be.

M indezekhez hozzá kell 
még tennünk, hogy az épület 
tűzoltóeszközei éppen le vol
tak  szerelve.

Most pedig a  tények rész
letes ism erete m ellett, kísér
jük  végig a  fegyelmi eljáráso
kat.

A  diákbizottság az esetet 
igen súlyosnak tartotta, s úgy 
döntött, hogy a  diákotthonból 
való kizárással büntetik  a 
tetteseket. Ha az illetők a te tt 
elkövetése u tán  önként jelen
tik, hogy mi történt, akkor 
lehetetlen elképzelni, hogy 
ilyen szigorú büntetést szab
nak ki rájuk. Ezen a  vélemé
nyen van a diákbizottság t i t
kára  is. I t t  teh á t nem csak 
arró l van szó, hogy meggyúj
to ttak  a  szobában egy darab 
papirost, hanem  arról, hogy 
ráadásul ezt még le is tagad
ták. Hozzászámítva a  fentebb 
em líte tt súlyosbító tényezőt, 
ezek együttesen eredm ényez
ték, hogy ilyen fegyelmi hatá
rozatot hoztak.

Ezzel azonban az ügy még 
korántsem  zárult le. Az egye
tem en a KISZ részéről is fe
gyelmi elé állíto tták  a három  
em bert, s m ivel közülük kettő 
KISZ-funkcionárius is volt, 
megfosztották tisztségüktől. A 
KISZ-fegyelmivel kapcsolat
ban, úgy gondolom, igazat 
kell adnunk a db titkárának, 
aki szerint elég egy helyen  
büntetni és semmi szükség 
arra, hogy a diákotthoni fe
gyelmi határozat u tán  még az 
egyetemen is külön fegyelmi 
bizottság tárgyalja az ügyet, 
így valahogy a diákotthono

sok hátrányos helyzetben 
vannak a budapestiekkel 
szemben. M ert például, ha ők 
otthon elkövetnek valam ilyen 
ballépést, akkor esetleg a szü
lei összeszidják, de a  lényeg 
az, hogy az otthoni fenyítés 
u tán  nem  következik az egye
tem i KISZ-szervezet fegyelmi 
eljárása.

A fegyelmi eljárásokkal 
kapcsolatban annyit: az 

elkövetett te tt feltétlenül m a
ga u tán  vonta a büntetést. 
Ne felejtsük el azonban m eg
vizsgálni korábbi viselkedésü
ket, m agatartásukat. M ind
annyian, ak ik  ism erik őket, 
szinte lehetetlennek tarto tták , 
hogy ezek az em berek követ
ték  el ezt a  súlyos fegyelmi 
kihágást. Egyiküket m egkér
deztem, nem  ta rtja -e  igazság
ta lannak  a  fegyelmi határoza
tot. Szerinte „valam it tenni 
kellett, hogy a komoly fegyel
mi vétséget megfelelőképpen 
büntessék, és hogy ez intő 
példa legyen mások szám ára 
is. De eddigi m agatartásom  
figyelembe véve, a büntetés 
lehete tt volna egy fokkal 
gyengébb is.”

Ism erőseik m ind így nyilat
koznak róluk: „A rendeseb
bek közé tartoznak.”

Tisztában volt ezzel az 
alapszervezetük — a kereske
delmi kar II. alapszervezet — 
vezetősége is. Ezért azzal a 
kéréssel fordultak  a  diák- 
bizottsághoz, függesszék fe l 
fé l évre a határozatot és fél 
év a la tt bárm ilyen csekély 
fegyelmi ügy történik, a hatá
rozat érvénybe lép. Ellenkező 
esetben viszont továbbra is a 
diákotthon lakói m aradnak.

Elismeréssel kell szólnunk a 
kereskedelm i k a r II. alap
szervezet m unkájáról, am eny 
nyiben tagjainak nemcsak 
tanulm ányi, szervezeti m unká
já t kíséri figyelemmel, de tö
rődik az egyéni életükkel, 
közösségi m agatartásukkal is.

A diákbizottság és a KISZ- 
szervezet közös m unkája 
hozzásegíthet ahhoz, hogy az 
ilyen esetekben lehetőleg igaz
ságosan já rjunk  el.

Horváth József

tdk-munkában is 
megtegye ez t?

Az nem  lehet ok, hogy nincs 
téma. Minden alapozó tárgy
ból az első hetek előadásai 
bőven tartalm aznak olyan 
kérdéseket, mely tdk feldol
gozása igen érdekes és hasz
nos lehet. Azonkívül egy-egy 
problém a mélyebb elemzése 
sokat segít a  tananyag elsa
já tításában  is. Hogy az ilyen 
dolgozatok még gyengék 
lesznek és nem  ütik  meg a 
tdk-színvonalat? Egyrészt nem 
biztos, hogy gyengék lesznek,

m ásrészt ha azok is, még 
bőven van idő három  és fél 
év a la tt a  színvonal em elé
sére, de ha ez harm adéves 
korban kezdődik, akkor m ár 
nehezebb a  javítás. Talán azt 
vethetné valaki az  elsőévesek 
szem ére a  tdk-m unkával kap
csolatban, hogy — „az ered
ménytelenség oka az érdekte
lenség”. E rre az elsőévesek 
nevében nyugodtan visszakér
dezhetem: ki szólt nekünk, el
sősöknek, hogy „gyerekek, 
nem  akad közietek senki, aki 
foglalkozna tdk-m unkával?

Vagy m ás: a  tudományos 
diákköri m unka a  tanszékek 
irányításával történik. Ha a  
tanszékek tém ákat adnának 
az elsőévesek részére, a  h ir
detőtáblákon, egészen biztos, 
hogy akadnának és nem  is ke
vesen, akik megpróbálkozná
nak  a  m unkával. Vagy talán  
a tém ákat is az elsősök vá
lasszák ki? Én biztos vagyok 
benne, hogy a tanszékeken 
lennének olyanok, ak ik  szíve
sen m egbírálnák a  gólyák 
m unkáit és tanácsaikkal segí
tenének nekik. Bizonyos, 
hogy azok az elsősök, akik 
így kezdenék a  tdk-m unkát. 
harm adéves korukra m ár iga
zán színvonalas dolgozatokat 
tudnának készíteni és készíte
nének is. m ert az nem kétsé
ges, hogy az ilyen elsősök

egyetemi életéihez m ár hozzá
tartozna a  tdk-m unka.

Még egyet szeretnék meg
említeni. Az elsőéven kötelező 
altera tív  szem inárium ok van
nak. Ezeknek tém ái nem  kap
csolódnak szorosan a  tan 
anyaghoz, az o tt végzett anyag 
feldolgozása szabadabb, m int 
a  jegyzetből való tanulás.

Az alternatív 
szemináriumi anyag

részekre bontása és szemé
lyenkénti komoly és beható 
feldolgozása alap ja lehetne az 
elsőéves tdk-m unkának is. 
(Mint ahogy erre  nagyszerű 
példa volt a Gondi József ve
zette valláskritikai szem iná
rium ban végzett m unka) Ha 
a  dolgozatok nem  is sikerül
nek tökéletesen, de m inden
esetre többek a  semminél, töb
bek az „érdektelenségnél”. 
Csak nyerhet vele m inden el
sős, ha ilyen irányú dolgozat 
elkészítésével m egpróbálko
zik. Ebben az esetben felső
éveseinknek nem  okoznának 
fejfájást, hogy hol vannak az 
utódok, m ert azok i t t  van
nak, csak egyedül nem  indul
hatnak  el, hiszen ők még csak 
gólyák. De ők is szeretnének 
m agasra töm i. m int elődeik. 
K érjük és várjuk  a  segítséget!

Szatm ári Gábor
I. évf. belker. 1.

Negyedéveseink búcsúztatása
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a Veres Páiné utcai diákotthonban, amint a fenti kép bizo
nyítja, igen jó hangulatban

A F E G Y V E R
(D R Á M A I T Ö R T É N E T  E G Y  R É SZB E N )

Mc

Szín: Hatalmas
előadóterem. mely
nek csendjét csak 
199 toll percégésé te
szi elviselhetetlenné.

Szereplők: A Pus
ka és Én.

■ár egy félóra telt 
el. Még sem m it 

sem írtam. A  szü- 
zien  fehér papírlap  
a pad szelíden lejtő  
lankáiról em bertelen  
gúnnyal m eredt rám. 
Csőik annyit tudtam , 
hogy ha ez a pót-pót- 
zárthelyi nem  sike
rül, akkor egyetlen  
kiu tam  marad: vagy 
m egtanulom  a m ate
m atikát, vagy kétol
dali bokasüllyedé
sem m el dacolva, be
állók az Idegenlégió
ba. PiUanatak alatt 
döntöttem . A z  egy
szerűbbet választom. 
Szinte már láttam  
A frika  kéklő partjait, 
kezdtek feltünedezni 
a sudár pálmafák, 
am ikor halomra 
döntve m inden szá
mításomat, m egjelent 
életem  egén 0 ,  s 
megjelenésével kez
detét ve tte  esem ény
dús pályafutásom  
legnehezebb m ásfél 
órája. Gyöngyörü, 
parabolisztikus ívben  
szállt felém , fehér 
volt m in t egy an
gyal és kicsire volt 
összehajtogatva m in t 
m inden pniáka. Halk 
koppanássai esett le 
elém, és egy pilla
natig úgy éreztem, 
meg vagyok m entve 
hazám, a Magyar

Népköztársaság szá
mára. Villámgyors, 
m ohó m ozdulattal 
kaptam  utána, ö  
azonban könnyed, ki
sportolt szőkkeléssel 
leugrott a pádról, gu
ru lt a földön egy 
m étert, m ajd  meg
állt, pontosan a két 
padsor között. Fel 
kell vennem  — vil
lant fe l bennem a 
zseniális gondolat. 
De hogyan tévesszem  
meg a teljes létszám
mal bent cirkáló 
M atem atika Tanszé
ket. Néhány gyors, 
elterelő hadmozdulat 
következett. Felírtam  
a papírra a nevem et, 
m ajd jölsücerült 
m ozdulattal a földre  
ejtettem  a toÚamat, 
lehajoltam, s meg
próbáltam elérhető  
közelségbe kerülni az  
élete t jelentő papír- 
darabkához. A  kezem  , 
azonban pontosan 
hat centiméterre tőle 
m egszűnt tovább 
nyúlni. Nem  érem  el! 
— hasított agyamba 
a szörnyű gondolat, 
m iközben váltam at a 
padnák feszítve két
ségbeesett erőfeszí
téssel m ég ké t centi
m étert áthidaltam  a 
kettőnket elválasztó  
légüres térből. Köz
ben a váltam irányá
ból ha lk reccsenés 
jelezte, hogy egy pár 
napig balkézzel le
szek  kénytelen m in
den megmozduláso
m at elkövetni, A  
Puskát azonban nem

sikerült megkaparin
tanom. betörten  egye
nesedtem  föl, balkéz
zel megtöröltem gyön
gyöző és halkan
őszülő halántékomat, 
s gondolataim ism ét 
a légió fe lé  szálltak... 
Órán, kék  tenger,
sárga homok, vad 
beduinok, fátyolos 
sexbombák, díszlépés, 
a Szahara végtelen  
dánéi! Apropos, d ísz
lépés! M iért is van
nak nekem  olyan  
szép, hoszan elterülő  
lábaim, ha  nem  
azért, hogy most 
végre, húsz év  után, 
valami hasznát is ve
gyem? Még egyszer 
lemértem  a távolsá
got, s óvatosan, cen
timéterről centim é
terre kezdtem  meg
közelíteni a cipőm  
orrával az ígéret 
földjét.

Es ekkor a hátam  
mögül lépések hal
latszották. M egder
m edtem , a homloko
m at vere jték  lepte 
el, s a m ég m indig  
üres papírlapra őrült 
gyorsasággal az
A nyám  tyúkja  első 
sorait kezdtem  el ír
ni. A M atematika  
Tanszék egyik őrjá
rata haladt él m el
lettem  és a követke
ző pillanatban egy 
44-es barna félcipő 
jólsikerült felszaba
dító  rúgással megol
dotta a problémát. 
A Puska és Én elér
hetetlen távolságba 
kerültünk egymástól, 
és ezután már hiába

leltároztam végig a 
testrészeimet, kétm é
teres darab nem  sze
repelt a repertoá
romban.

a z  utolsó eszköz
ei. höz folyam od

tam. Felálltam, s 
m int, aki m ár m in i
m um  három féle  
módszerrel oldotta  
m eg a táblára fe l-  
skicceit problémákat, 
az asztalhoz siettem, 
ké t ív  tiszta -papírt 
kérni. Őszinte csodá
lattal m eredtek rám  
mindenfelől, és én  az  
Übermensch mosolyá
val az arcomon szug- 
geráltam a földet, a  
legeslegutolsó re
ménysugár után ku 
tatva. Meglátni és 
fe lkapni egy pillanat 
m űve volt. Remegő 
térdekkel ü ltem  visz- 
sza a helyemre, s 
végtelen biztonságér
ze t töltött el. Csao- 
csao Órán, fátyolos, 
tündérkék, végtelen  
Szahara. A  megoldás 
és a  Puska a kezem 
ben van. A  teljes 
diadalt m ár nem  le
he t elvitatni tőlem. 
Óvatosan bontottam  
ki, s olvasni kezd
tem. Azóta a bál ar
com állandóan rán- 
gatódzik és az egyet
len, am i érdekel a 
vízöblítéses hom ok
óra feltalálásának 
problémája,

A  papíron ugyanis 
ez állt: „Könyörgöm, 
kü ld j egy puskát, 
egyetlen példám  
sincs kész!”

— puskás —



A k övete lm én y  h e ly e s :
D e b iztosítja-e az e lő f e lv é te l ?
N éhány héttel ezelőtt egy 

találkozó kapcsán írtunk  a 
feltételesen felvett hallgatók 
problém áiról. Most az oktatá
si reform  kérdéseihez kapcso
lódva úgy gondoljuk, érdemes 
felvetni ism ét néhány gondo
latot.

Az előfelvételi rendszer sok 
vonatkozásban igen hasznos
nak bizonyult. Az eddigi ered
mények azt m utatják , hogy a 
m ostani első.évfolyam on min
den karon magasabb volt az 
előfelvételben egy évet eltöl
tö tt hallgatók tanulm ányi át
laga, m int az évfolyam, illet
ve kari átlag. Komolyodtak, 
érettebbé váltak  ezek a  fiata
lok. Ez kétségtelenül pozití
vum a ennek a  rendszernek. De 
éppen azért, m ert kísérletről 
van szó, most úgy gondoljuk, 
helyes felvetni azokat a  jelen
ségeket is, am elyek nem elő
nyére válnak.

Ezeknek a  fiataloknak

periférikus helyzete 
munkahelyeiken,

és elhanyagoltságuk, melyről 
korábban ártunk, fennáll. Ép
pen az a  felemás helyzetük, 
hogy bizonyos szempontból 
egyetem isták, de pillanatnyi
lag ott dolgoznak az üzemben, 
akadályozza mostani munk4- 
jukban való elmélyedésüket, 
m unkahelyük életében való 
olyan aktív  részvételt, am i
lyen az éppen az előfelvétel 
nevelési céljaink megfelel. 
Egy-két fiatal végez K ö z 
m unkát, visel megbízatást, 
ezekről nem áll am it az előbb 
m ondtunk, de volt aki pa
naszkodott, hogy éppen azért 
nem kapott K ISZ-m unkát, 
m ert egy év m úlva úgy is el
megy. Ez az „úgyis” másban 
is megjelenik. A m unkahelyi 
és mozgalmi vezetők nem fog
lalkoznak- velük, hiszen úgyis 
egyetemisták lesznek, hosz- 
szabb táv ra  szóló feladatokat 
nem bíznak rájuk, m ert rövi
desen úgyis elm ennek És ré- 
hzdkről is fennállhat ilyen 
gondolat, hogy ezt az időt 
..fíil'ábon is k ib írjuk”.

Felm erül ggy m ásik szem
pont is. M ennyire 'hasznos az 
a sjfftmkn, 'melyet ' 1 é r ‘egy év 
a latt végeznek á' fiatalok. Egy 
fiú, aki kohóm unkásként dol
gozik, m inden pátosz és hi
vatalos mellékíz nélkül mond
ta, hogy az ő m unkája hasz
nos a népgazdaságnak. Ez az 
em ber m inden bizonnyal m int 
végzett közgazdász is mindig 
büszkén fog em lékezni ko
hászm unkájára 

De egy m ásik fiú nemigen 
lelkesedett m ikor megjegyez
te, hogy a  kiskocsi tologatás 
nem sok örömet szerzett neki. 
B ár tény, hogy valaki bárhol 
dolgozik, és bárm it végez, 
m unkájával kapcsolatban 
több-kevesebb tanulság ta 
pasztalat ragad rá, am it hasz
nosítani tud, mégis kívánko
zik a  kérdés,

zettséget igénylő, betanított 
munkásként, és 15-en végez
nek olyan munkát, ahol több
kevesebb közgazdasági jellegű 
gyakorlatra tehetnek szert (2 
beteg, nem dolgozik).

Ezekből az adatokból arra 
lehet következtetni, hegy az 
előfelvett hallgatók viszony
lag

nagy részénél
nincsen biztosítva,

hogy az előfelvételből várha
tó előnyt kihasználhassuk.

Még egy további szempont: 
Nem titok, hogy az érettségi
zett fiatalok egy része, bár 
egyetemre jelentkezik, nin
csen tisztában még saját szán
dékaival sem, de különösen 
választott későbbi munkája 
perspektíváival. Egy ilyen fia
tal, ha bekerül az egyetemre, 
nem mindig válik jó szakem
berré. Ha egy fiatalt nem 
vesznek fel érettségi után 
közvetlenül egyetemre és kez
deti érdeklődése megmarad, 
egy-két évi munka után ismét 
jelentkezik, de ha közben más 
terület felé orientálódik, más 
munkakört, más szakmát vá
laszt magának Egy fiatal 
azonban, azáltal, hogy feltéte
lesen felvételt nyert az egye
temre és mintegy előjegyzett 
közgazdásszá válik — több
nyire az is lesz — akár foko
zódik, akár csökken vonzalma
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a közgazdász munka iránt. Az 
egy év pedig egy passzív vá
rakozási idő, amely alatt az 
említett hiányosságok miatt 
nincs meg a kellő alkalom az 
előfelvételtől elvárható ked
vező hatások elérésére.

Mindezekből, amit eddig el
mondtunk, egyáltalán nem 
következik az, hogy helyte
lennek tartanánk azt a törek
vést, hogy minél több a/ fizi
kai munkát már megismert és 
a gyakorlati életben jártas fia
tal kerüljön az egyetemre. De 
úgy látjuk, ha a fiatalt a fel
vételi vizsga után azzal bo
csátjuk el, hogy „húzzon le” 
bárhol egy évet és a követ
kező szeptemberben jöjjön be 
az egyetemre, nem segíti 
elő, hogy teljes egészé
ben kihasználja a rendel
kezésére álló időt, a legjob
ban készüljön fel egyetemi 
tanulmányaira. Növelhetjük a 
gyakorlati munkában jártas 
fiatalok számát az egyetemen 
úgy, hogy egyre inkább olyan 
fiatalok kerüljenek be az 
egyetemre, akik az érettségi 
után tudásuknak és képessé
geiknek megfelelően dolgozni 
keztek, érettségi utáni évei
ket teljes egészében kihasz
nálták érdemi, hasznos mun
kára, gyakorlati és elméleti 
ismereteik kibővítésére, az
zal a céltudatossággal, hogy 
ennek az egyetemen is hasz
nát vehetik.

Goldperger

A  M űvelődésügyi M inisztérium  és a K ISZ  Központi B i
zottsága m ájus 3—4—5-én Debrecenben rendezte meg a term é
szet- és társadalomtudományi karok részvételével az V. Orszá
gos D iákköri Konferenciát. A  konferencián a szegedi egyetem, 
a budapesti E DTE, a debreceni Kossuth Da jós Tudományegye
tem  bölcsész és term észettudom ányi karainak, valam int egye
tem ünknek a hallgatói ve ttek  részt. A  közgazdaságtudományi 
tagozatot egyetem ünk képviselte. A z  elnökség és a zsűri m u n 
kájában egyetem ünkről dr. Nyilas József kandidátus és Báger 
Gusztáv tanársegéd ve tt részt.

A  közgazdaságtudományi tagozat 3 ülésén  7 dolgozat alap
ján tartottak előadásokat egyetem ünk hallgatói. A z  első ülésen  
Csáki Csaba III. agrárszakos „A lineáris programozás 
a mezőgazdasági döntések megalapozásának egyik 
módszere” címmel. A  másodikon Monigl István III ál
talánosszakos „A m unkahelyváltozás okai és annak szocio
lógiai vonatkozásai”, Arató Jenő IV. tanári B szakos „A 
m unkaügyi statisztika néhány elvi és gyakorlati problém ája’ 
c. dolgozatának legfontosabb mondanivalója került előadásra. 
A  harm adik ülésen Nagy Aladár III. általánosszakos „A békés 
együttélés a Szovjetunió és az Egyesült Á llam ok gazdasági 
versenye”, valam int Becsky György: „Az energiahordozók ver
senye és a szénválság Nyugat-Európában”, c. dolgozataik ke
rültek sorra.

A közgazdaságtudományi tagozat munkája 
az V. Országos Diákköri Konferencián

világ problem atiká-

o
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A debreceni TDK-konferenciáról

Ha röviden értékelni akar
ju k  a  tagozat eredm ényeit, 
azt m ondhatjuk, hogy az ülé
sek a  vártná l jobban  sikerül
tek, hallgatóink jó l szere
peltek a  tagozat ülésein. A 
Debreceni Tudományegyetem 
je len  volt diákjai, valam int 
a  Debrecenben lévő politi
kai gazdaságtan és m arxiz
m us—leninizm us oktatók kö
zül többen különösen ki
em elték, hogy a tagozat ülé
sein elhangzott előadások té
m ája rendkívül ak tuális volt 
és egyetem ünk nagy fejlődé
sét tükrözi. M int a  felsorolt 
előadásokból is kitűnik, va
lóban olyan tém ák szerepel
tek a közgazdaságtudományi 
tagozat ez évi ülésein, ame
lyek a  m arxista közgazda
ságtudom ányoknak ta lán  a  
legaktuálisabb problém áit, il
le tve most kifejlődőben levő 
alkalm azási te rü lete it je len
tik. Az egyetem ünket ko
rábban elvégzett, Debrecen
ben tan ító  oktatók szám á
ra, m in t elm ondották, kü
lönösen az je len te tt kelle
mes meglepetést, hogy egye
tem ünk III.-—IV. éves hall
gatói olyan otthonosan mo
zognak a  m atem atikai mód
szerek alkalm azásának, a 
szociológiai vizsgálatoknak, a 
keresletkutatás új módsze
reinek a  területén, valam int

DEBRECENBEN VOLTUNK

nem túl nagy luxus-e 
a népgazdaságnak,

hogy valaki érettségivel jó
form án teljesen igénytelen 
m unkát yégezzen. És tovább: 
nem jelenti-e a fizikai m un
ka túl-fétisizálását, ha m in
denfajta fizikai m unkának 
minden körülmények között 
túlságosan nagy erkölcsnem e
sítő és javító  hatást tu la jdo
nítunk. Hiszen ahhoz, hogy 
valaki megszeresse, és m egta
nulja becsülni a fizikai m un
kát, az kell, hogy olyan 
m unkát végezzen, am iben 
kedve telik, am iben érzi az 
alkotás örömét. Ez a mi tá r
sadalm unk felfogása a  mun
káról (a fizikai m unkáról is) 
és a rra  törekszünk, hogy egy
re több em ber szám ára vál
jék a  m unka örömetadó, al
kotó tevékenységgé. Hogy ezt 
a  fiatalok átérezzék, ahhoz 
legalább az kellene, hogy a 
m unkahelyen kerüljenek egy 
egészséges m unkáskollektíva 
nevelő hatása alá, azonban 
sajnos, ennek a  feltételei 
nincsnek meg m indenütt, m a
guk az üzemek sem fordíta
nak gondot erre, hiszen úgyis 
rövidesen elmegy a fiatal az 
egyetemre. A most feltételesen 
felvettek m unkakör szerinti 
megoszlása nem m utat túlsá
gosan kedvező képet. Aho
gyan a  rendelkezésünkre ál
ló adatokból megállapítható. 
114 előzetesen felvett közül 54 
dolgozik segédmunkásként, 
2 0 -an különösebb igényt nem 
támasztó adm inisztratív mun
kakörben dolgoznak, csak 23- 
an tanulnak szakm át vagy 
dolgoznak bizonyos szakkép

Azzal kell kezdenünk, hogye
sorok írói — egészen idén  
májusig  — m ég csak véle tle
nül sem  vetőd tek Debrecen 
tájékára. Csak hallattak és ta 
nu ltak róla. E nnek során a 
város neve fe jükben  összekap
csolódott jó  néhány más fo 
galommal és névvel (lásd kál
vinista Róma, Csokonai, Kos
suth, Nyilas Misi stb.) s  így 
bizonyos áhítattal ke lle tt vol
na készülnünk az útra. A zon 
ban arra is jól em lékeztünk, 
hogy m it ir t a városról — ez
előtt m integy 120 évvel — Pe
tőfi Sándor, am ikor egy telet 
itt vo lt kénytelen átéhezni és 
átfagyoskodni. A z  a kép, am e
lyet Petőfi nyom án őrzünlt 
Debrecenről, valahogy így fest: 
óriási nagy fa lu  ahol a la
kosok csak azért vásárolnak 
könyvet (ha vásárolnak), hogy 
papirosába szalonnát csoma
goljanak. T ud tuk persze, hogy 
ez régen volt, de a szalonnás 
:papír mégis o tt kísértett gon
dolataink között, am ikor 2-án 
délután fe lszá lltunk a gyors
vonatra. Vajon m ilyen  be
nyom ást gyakorol ránk a mai 
Debrecen? M ilyenek lesznek  
az o tt tö ltö tt napok. Áhítat 
helyett csak kíváncsiak vol
tunk.

A  vonat lassít és megáll az 
új, korszerű állomás-palota 
előtt. Kiszállás, szábavétel 
(hátha elveszett valaki?) — a 
vendéglátó K LTE képviselője 
fogad m inket. Irány a villa
mos —, s csak az indulás után  
vesszük észre, hogy két tár
sunk nincs sehol, A  kocsi rá
kanyarodik a debreceni fő 
utcára —, s ekkor p illantjuk  
meg az elveszett lelkeket: egy 
méltóságteljesen gördülő kon f
lisból üdvözlik a megdöbbent 
társaságot. Egy kis ideig egy
más m ellett haladunk, végül 
is azonban a fontolva haladó 
helyi villamos maga m ögött 
hagyja őket. Arivederci, az 
egyetemnél találkozunk!

A Fő Utca. Két-háromeme- 
letes házsorok — köztük i t t  is,

ott is teljesen ú j ultramodern  
épületek. Sók-sok fa, ahogy a 
nagy tem plom hoz és a kollé
giumhoz közeledünk, egyre 
több. A z  ú t egyre szélesedik, 
s egyszerre ott vagyunk az 
Aranybika Szállónál, közked
ve lt és rövidebb nevén  — a 
Bikánál. Ez a „city”. Debrecen 
nagyvárosias oldaláról m u ta t
kozik  be m a este. Már ra
gyognak az u tcai fénycsövek, 
piros, zöld, sárga színben já t
szanak a neonreklámok, nagy 
a forgalom és a nagytem plom  
sötét sziluettje  előtt sejte lm e
sen világít egy szökőkút vize. 
Majd az öreg fá k  között, v il
lanegyeden át u tazunk  — ez 
már a Nagyerdő széle, s  m ár  
i t t  is vagyunk, leszállhatunk. 
Szem ünk elé tárul a K L TE  
hatalmas épülettöm bje  — 
előtte gyönyörű park, s a park  
közepén ism ét egy szökőkút 
színes sugarai törnek a m a
gasba, hogy aztán ezer szipor
kázó vízcsepp formájában  
visszahulljanak.

Szállásunk az egyetem  még  
m ost is épülő ú j diákszállójá
ban kifogástalan; — nagy, 
csupaüveg erkély es sarokszo
bát osztunk m eg néhány  
K LTÉ -s kollégánkkal. A  kol
légium is m ár az egyetem  
épülete mögötti erdős park
ban található; innen járunk át 
az egyetemre előadásokat tar
tani, vagy hallgatni. Napköz
ben nem  is vagyunk otthon  — 
az egyetem en befejezzük m un
kánkat, ism erkedünk a várossal 
és nevezetességeivel. Befutnak  
az első értesülések is: Gyere
kek nehogy bem enjetek a 
Pulykakakasba (egy kisven
déglőről van szó), hihetetlenül 
piszkos hely, és a kiszolgálás 
is rossz. Ez a társunk azonban  
á Szabadság É tterem m el is 
megjárta: egyik este — m i
közben m it sem sejtve élvezte 
a helyben készült túróscsuszát 
— csaknem m egfulladt attól a 
nagym éretű zsirpapír darab
tól, am elyet „véletlenül’’ az

adagban fe lejtettek , s ő szóra
kozottan villájára csavart.

Egyik előadás után. Társa
ságunk programja  — kénysze
rűségből — kettéválik. A bol
dogabb része a K LTE  rekto
rának és tavaly végzett hall
gatónknak, Bállá Sándornak, 
a városi pártbizottság másod
titkárának meghívására a Hor- 
tobágyot látogatja meg, mi, a 
többiek ezalatt — m ivel autó
hiány m iatt erről a kirándu
lásról lem aradtunk  — a Mű
vész-bárban végeztünk szocio
lógiai m egfigyeléseket. M ivel 
rendkívül lekötötte érdeklődé
sünket ez a tevékenység, csak 
természetes, hogy lekéstük az 
utolsó villam ost és így kény
telenek vo ltunk saját erőnkből 
hazatalálni. De nagyon hosszú 
volt az ú t hazáig. Talán fe les
leges is ■ mondani, hogy — a 
nagy m unkától fáradt fe jje l  — 
eltéved tünk a debreceni siká
torok útvesztőjében. S  ekkor 
m utatkozott be az a bizonyos 
régi, 120 éves, Petőfi-korabeli 
Debrecen. Egyszerre csak ott 
vo ltunk egy szuroksötét nagy 
térségen, m elyet köröskörül 
alacsony, földbesüllyedt há
zacskák körvonalai szegélyez
tek. Világítás sehol, csak mesz- 
sze, messze villogott egy-egy 
elszántabb lámpa. Nagy csönd, 
távoli kutyaugatás. Letörten  
botorkálunk ide-oda, s bizony 
csak találomra, szinte csak 
véletlenül találtunk rá a Ta
nácsköztársaság útjára, m ely  
az egyetem  felé vezet. Hajna
lodon, m ikor kicsiny, de hő
sies társaságunk hazaérkezett.

De úgy gondoljuk, nem  fá- 
rasztunk tovább kedves ol
vasó. Csak még azt szeret
nénk hozzátenni, hogy m ind
em ellett tarto ttunk hét elő
adást és egyikünk elnyerte a 
MM és K ISZ  KB pályadíját 
is. A z  ünnepélyes díjkiosztást 
a K LTE díszudvarán búcsűes- 
tély követte. Másnap, 6-án dél
ben hazaérkeztünk Budapest
re.
Becsky György—Monigl István

©

a  tőkés 
jában.

Az egyes üléseken az el
hangzott előadásokhoz a je
lenlevők több kérdést te t
tek föl, m ajd  egyes prob
lémáik m egvitatásra is  ke
rültek. Különösen színvona
las v ita  a laku lt ki a  máso
dik ülésen, am elyen Hege
dűs A ndrás elvtárs, a KSH 
elnökhelyettese elnökölt. Ezen 
a debreceni statisztikai és 
kereskedelm i szervek dolgo
zói közül is  többen részt 
vettek, továbbá azok az ok
tatók, akik  szociológiai vizs
gálatokkal foglalkoznak Deb
recenben. Felszólalásaikban 
elm ondták gyakorlati prob
lém áikat, tapasztalata ikat s 
több közvetlen gyakorlati út
m uta tást kértek, különösen 
a  keresletku tatás területén. 
A z  első ülésen és a  har
m adikon a  debreceni építő
ipa r néhány közgazdásza, to 
vábbá az o ttani hallgató
kon k ívü l m arxizm us— 
leninizm us és politikai gaz
daságtan tanszékek oktatói 
közül vettek többen részt. 
Különösein a z  energiahordo
zók versenyének problém á
jával kapcsolatban m erült fel 
több kérdés, ’ hozzászólás. A 
résztvevők szám ára újsze
rűén  ha to tt az energiagaz
daság főbb irányzatainak 
felvázolása.

A közgazdaságtudományi 
tagozat teh á t jó  m unkát 
végzett Debreceniben, egye
tem ünk haliga tói becsület
tel hely tálltak  ebben az o r
szágos m éretű, külföldi diá
kok részvételével lebonyo
líto tt versengésben. Monigl 
István 1000,— Ft-ós m inisz
te ri jutalom ban is része
sült kiemelkedő diákköri
dolgozatáért. Mégis egyete
m ünk TDK m unkájának ja 
vítása és a  jövőbeni orszá
gos konferenciákon való jó
szereplés érdekében levon
ható néhány olyan tanulság 
az ez évi tapasztalatok a lap 
ján, am elyek megszívlélése 
jav ítha tja  egyetem ünk sze
replését ezekben az orszá
gos versengésekben.

Hallgatóink általában ta lp 
raesetten, szabadon, de 

mégis szabatosan és jól 
megfogalmazva ad ták  elő 
m ondanivalójukat. Különö
sen kellemes meglepetés volt 
hallgatóink kerek, csiszolt és 
szépen megfogalmazott elő
adása, akik  nagy izgalmuk 

j ellenére is, előadásaikkal 
| igen jó benyom ást te ttek  az 

ülés hallgatóságára. B ár va
lam ennyi hallgatónk előadá
sa jó l sikerült, mégis álta
lában azoknak az elődása 
volt sikerültebb, akiknek a 
dolgozata lényegében nem 
volt nagyobb, m in t am it ott 
a  konferencián 30—40 perc 
a la tt előadni lehetett. Éppen 
az időkorlátozás m ia tt vi
szont hallgatóink közül a leg
értékesebb dolgozatok szer
zői — Monigl. Csáki, és Becs
ky elv társak  — nagy, 60—80 
oldal terjedelm ű dolgozataik 
legfőbb m ondanivalóját csak 
nehezen tudták  beszorítani 
a szűk keretekbe, s vélemé
nyem szerint nem is sike
rü lt dolgozataik m inden fon
tosabb m egállapítását jól 
m egvilágítani az ülések hall
gatóinak. akik  pedig csak ott 
a  helyszínen ism erhették meg 
az előadások alapján  a dol
gozatokat. Ezért a jövőben 
feltétlenül kívánatos, hogy 
az országos konferencián 
részt vevő hallgatók nagyobb 
terjedelm ű dolgozataik alap

ján  m ár itthon készítsék el 
30—40 perc a la tt elm ondható 
előadásaikat, hogy a  fent vá
zolt hiányosságokat kiküszö
bölhessük.

A dolgozatok felépíté
se, szerkezete és kidol

gozása általában jó volt. 
Mégis azonban éppen olyan 
kitűnő m unka, m in t Monigl 
elvtársé, kidolgozottság és 
szerkezeti felépítés szempont
jából jogosan több b írá la to t 
kapott m ár a  bíráló bizottság 
v itá jában  és az ülésen is. 
Ezért a  jövőben azoknak az 
oktatóinknak, akik  a  dolgo
zatok elkészítésében segítik 
hallgatóinkat, fokozottan kell 
ügyelniök nem csak a dolgo
zatok tartalm ának  színvona
lára, hanem  felépítésükre, 
kidolgozottságukra is.

A Monigl e lv társ á ltal 
kapott egy miniszteri 

díj nem  reprezentálja meg
felelően hallgatóink TDK- 
m unkáját. Az tö rtén t ugyan
is, hogy a szegedi, debreceni 
és a budapesti egyetemeikről 
karonként nyú jto ttak  be a 
bíráló bizottságnak 2—3 dol
gozatot, egyetem ünk viszont 
a 3 karró l nyú jtha to tt be — 
m intha egyetlen lenne — 
2—3 dolgozatot. Ezért egye
tem ünknek a 3 bölcsész k a r
ra l kellett versenyeznie a 3 
m iniszteri jutalomérti, am i 
magától értetődően áz tá l járt, 
hogy olyan tartalm ilag  és fel
építésében is k itűnő m unka, 
m int Becsky és Csáki e lv tár
saké, nem  kaphato tt minisz
teri ju ta lm at, jóllehet a  m i
niszteri ju ta lm akkal k itünte
te tt bölcsész-kari dolgozatok 
m ögött — am elyeket volt a l
kalmam áttanulm ányozni — 
semmiféle vonatkozásban sem 
m arad tak  el. K ívánatos len
ne, h a  a  jövőben egyete
m ünk is karonként venne 
részt a TDK-dolgozatok o r
szágos versengésén.

Azt is meg lehet állapí
tani. hogy helyes lenne 

az Országos TDK Konferen
cia korábbi — m árcius vé
gén, április elején — történő 
megrendezése. B ár a Kossuth 
Lajos Tudom ányegyetem en 
szünnapokat ta rto ttak  a  kon
ferencia idején, mégis a  vizs
gák közelsége m iatt sokkal 
kevesebb hallgató v e tt részt 
az üléseken, m in t ami k í
vánatos le tt volna, b á r  az 
egyetem vezetői m indent el
követtek a  konferencia jő 
megszervezése érdekében. 
Egyetemünkön is a  TDK-ta- 
nács jó  előkészítő m unkája 
ellenére, bizonyos kapkodást 
eredm ényezett a  konferencia 
ilyen, viszonylag késő idő
pontban történő megrendezé
se.

Végül felhasználom az  a l
kalm at hogy ezúton is meg
köszönjem a  Kossuth Lajos 
Tudományegyetem vezetősé
gének — különösen Sulán 
Béla elvtiársnak. az egyetem 
rektorának és Nagy Miklós 
p á rttitk á r élv társnak —, vala
m int a  TDIC-tanács elnöké
nek, Vasvári Béla elv társ
nak a szívélyes, baráti fogad
tatást, fáradozásukat, hogy 
ott-tartózkodásunkat o ttho
nossá és em lékezetessé te
gyék.

DR. NTILAS JÖZSEF

D I C S É R E T
Az egyetemi KISZ végre

hajtó  bizottság dicséretben ré 
szesíti az 1962. évi „Egyetemi 
és Főiskolai Bajnokságok”-on 
I. helyezést elért férfi röplab
da és IV. helyezést elért női 
kosárlabdacsapatunkat.

A végrehajtó bizottság el
ism erését és köszönetét fejezi 
ki Kiss Lajos elvtársnak, a 
férfi röplabdacsapat és Szu- 
nyogh László elvtársnak, a 
női kosárlabda-csapat edző
jének eredm ényes jó  m unká
jukért.

Az egyetemi KISZ végrehaj
tó bizottság elism erését fe
jezi ki és dicséretben részesí
ti Miklós Ágnes III. évf. kü l
kereskedelmi szakos hallga
tót a KISZ külügyi csoport
ban végzett lelkes, áldozat
kész m unkájukért és külön a 
külkereskedelm i szakos hall
gatók IV. nemzetközi szemi
nárium ának előkészítésében, 
lebonyolításában kifejtett te
vékenységéért.

KISZ-végrehajtóbizottság
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S P O R T H Í U E K
Labdarúgó-csapatunknak sikerült kilábolnia őszi, rendkí

vül veszélyes helyzetéből. Utolsó három  mérkőzésén a követ
kező eredm ényeket érte el.

Közgazd. Egyetem—Ferencvárosi Vasutas 3:0.
Közgazd. Egyetem—Tipográfia 1:1.

Közgazd. Egyetem—H ungária Vegyiművek 1:1.
A H ungária Vegyiművek — az első helyezett csapat — el

len elért döntetlennel a  csapat biztosította a 1 0 . helyet — 16 
csapat közül. Most m ár bizonyos, hogy csapatunk, melytől ter
mészetesen az év elején jóval többet vártunk, nem esik ki.

k o § A » l a i i » a
NB II. Férfibajnokság.

BM Dózsa—Közgaz. Egyetem 98:50
Legjobb dobók: Frenreisz (15), B artha (7), Gombócz (4 ), 

Szegedi (4).
Testnevelési Főiskola—Közgazd. Egyetem 72:62

Legjobb dobóink: L utter (21), Gombócz (17), Frenreisz (10).

TATABÁNYÁN 
JÁRTUNK.

A z ipari kar az idén már 
másodszor rendez tanulmányi 
kirándulást, ezútta l Tatabá
nyát és Tatát kerestük fel. 
M egtekintettük az alumínium- 
kohót és a cementgyárat. Sok 
új, érdekes tapasztalattal gaz
dagodtunk.

Délután á tm entünk Tatára. 
A  bátrabbak m egjürödlek a 
festői környezetű tó hús vizé
ben, mások napoztak, többen 
a varral ism erkedtek es a gó
tikus romokban a letűnt kor 
kultúráját csodálták . . .  K el
lemes volt ez a délután  — így 
hamar eltelt. Még egy rövid 
sörözés a restiben, s már ro
bogott is a  vonat velünk ha
za. Víg nótázással ért véget a 
nap.

A  hasznos kirándulásról töb
ben így nyilatkoztak: Hasznos 
és jó a tanulmányi kirándu-

APMtÓSÁGOK
Kényes vagyok az elneve

zésekre. Sokkal szim paiiku- 
sabb azt a fekete micsodát 
leckekönyvnek nevezni. A z in
dex szó m indig a statisztika- 
vizsgát ju tta tja  eszembe, 

it

A  hallgatók között közis
m ert egyoldalú vélemény ala
kult ki a zárthelyi dolgozat- 
írást illetően. Ezért hallgattam  
megdöbbenéssel az alábbi 
őszinte vallomást:

— Én azt szeretem a zárt
helyikben, hogy olyan gyor
san telik az idő és nem  unat
kozik az ember.

H. E.

M I É R T  ?
K é r d e a i  3Micifse

M iért ragaszkodik az 
igazgatási osztály még az 
indexek kiadása idején is a 
szigorúan délutáni „fogadá
si idő” merev betartásá
hoz?

M iért kell az indexalá
írás menetének fennakadni 
azon, hogy a Nyelvi In té
zetben az indexeket csak a 
tanszékvezető írhatja  alá, 
akinek pedig a  hallgatók 
zömével közrvetle* kapcso
lata egyáltalán nincs is.

M iért ta lálja  a  likőrgyár
ban látogatást te tt csoport 
jó „heccnek’* az ita l ha
tására bent az egyetemen 
tanúsított undorító viselke
dését?

lás, de még jobb lenne, ha a 
gyárlátogatás abban a fé l év
ben történne, am ikor a vo
natkozó gyártás technológiá
já t tanuljuk. A z  alum ínium  
gyártását két fé l éve, a ce
m entgyártást az elm últ fé l év
ben vettük.

Kiss Ilonának az alumínium  
öntése tetszett a legjobban. 
Borók Róza a cementgyár m o
dern gépeit dicsérte. — A z  
ipartechnológiában tanulta
kat lá ttuk most a valóság
ban, olyan gépeket ism ertünk  
meg, am elyeket eddig csak raj
zokon láthattunk.

Hasznos volt tehát a kirán
dulás, s em ellett egyetemi 
éveink egyik kedves em léke  
marad.

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

tu dom ány i E gyetem  lap ja  
Cím: IX .. D im itrov  té r  8. 
T elefon: 186—850/138 m. 

Szerkeszti: Bögre K atalin  
K iad ja : H írlapk iadó  V állalat 

K észít a  Szikra L apnyom dában  
M egjelenik 2 h e ten k én t

Á könyvtár és a szakszervezet nőbizottsága 
névadó ünnepséget rendezett

amelyen dr. Kolos Miklós, könyvtárunk dolgozója újszülött 
kisfia a P éter nevet kapta

Férfi röplabdacsapatunk főiskolai bajnok I
Egyetemünk férfi röplabda

csapata az országos főiskolai 
bajnokságon első helyezést 
ért el.

K ísérjük végig a  csapatot a 
selejtező mérkőzésektől a vég
ső győzelemig.

Közgazd. Egy.—Soproni
MAFC 3:2 (—10; —10;

9; 9; 12.)
Csapatunk a következő ösz- 

szeállításban játszott: H ar
gitai, Csóka, Kiss, Baranyai, 
Weitz, Harcsa. Csere: Jáger.

Vezetésünkkel kezdődött a 
mérkőzés, azonban i0:6-nál 
m egtorpantunk és ezt jól ki
használták a soproniak, s a 
következő játszm ában végig 
vezetve, ők szerezték meg a 
győzelmet. Ezután feltám adt 
csapatunk, hatalm as küzde
lemben egym ásután két játsz
m át nyerve kiegyenlítettünk. 
Az ötödik játszm a rosszul kez
dődött szám unkra, hisz m ár 
6 :l-re  vezettek a soproniak. 
Ezt a hátrány t fokozatosan 
„ledolgozva" 1 2 -nél sikerült 
egyenlítenünk, m ajd három 
„remekbe szabó11” leütéssel 
m iénk volt a  győzelem!

Jók voltak: Kiss és Jáger.
Közgazd. Egy.—Miskolci
EAC 3:1 (10; 14; — 4; 10.).
Játszottak: Hargitai, Cséka, 

Kiss, Baranyai, Jáger, Harcsa,
Csere: Borda. Bajusz. Weitz.
A miskolciak lendültek 

jobban játékba, de 5:l-es veze
tésük u tán  mi vettük  á t a já 
ték irányítását, s biztosan 
győztünk. A következő játsz
m ában a  miskolciak m ár 9:2- 
re vezettek, de 13:12 le tt a mi 
javunkra. Ezután játszm a
labdájuk volt a miskolciaknak, 
de ezt nem tud ták  értékesí
teni, s ez döntő volt, m ert 3 
leütéssel m egnyertük a játsz
mát. A 3. játszm ában kiáb
rándítóan játszott csapatunk, 
s percek a la tt hátrányba ke
rült. A 4. játszm ában felvált
va vezetett a két. csanrt vé'»'ü 
is azonban mi kerültünk fö
lénybe: győztünk.

A döntő első mérkőzését a 
pécsi EAC-cal játszottuk.

Közgazd. Egyetem —EAC 
3:1 (11; 7; —15; 12)

A csapat kezdő hatosából 
két em ber hiányzott, s  így a 
csapat m inden tudására szük
ség volt ahhoz, hogy megfele
lő eredm ényt tud junk  elérni. 
Az első két játszm ában biz
tosan győztünk. A harm adik 
játszm át úgy vesztettük el, 
hogy végig vezettünk, s az 
egy kicsit megtépázta a  csa
pat önbizalmát. A negyedik 
játszm ában hatalm as küzde
lem után sikerült győzni. Ez 
később, m egtudtuk döntő je

lentőségű volt, m ert az OSC is 
győzelmet arato tt, tehá t az 
OSC elleni mérkőzésünkön 
dőlt el az elsőbbség kérdése.

Közgazd. Egyetem—OSC
3:0 (9; 7; 10)

A nagy té t m ia tt a  csapat 
idegesen kezdett. A győzmi- 
akarás azonban átsegített ben
nünket a holtponton, m ind a 
három játszm ában jobbak 
voltunk. A csapat m inden já 
tékosa a legjobb tudását n yú j
totta. Az ilyen arányú győze
lem kissé meglepő volt, azon
ban ez m ár nem változtatott a 
mérkőzés utáni nagy örömün
kön. Ez a  győzelem a főiskolai 
bajnokság megnyerését jelen
tette!

A következő napon a  debre
ceniek ellen léptünk fel. En
nek a  mérkőzésnek m ár nem

volt különösebb érdekessége. 
Ez is az, hogy a csapat az 
eddigi mérkőzések során erő
sen e lfárad t — fizikailag és 
idegileg egyaránt —. eldöntöt
te a két egyenlő képességű 
csapat harcát.
DASE—Közgazdasági Egyetem

3:2 (12; —10; 11; —0; 11)
Reméljük, hogy röplabda- 

csapatunk mely egyszer m ér 
m egjárta az u ta t a Bp. II. osz
tálytól az NB 1- tg, és az NB 
I-lő! a Bp. II. osztályig, ú jra 
megindul az első úton. Ezt 
annál is inkább remélhetjük, 
m ert csapatunk jelenleg m ind
össze 1 pont hátránnyal áll a 
bajnokság II. (helyén, s h a  sike
rül a hátralevő mérkőzései: 
jól szerepelni, akkor esélye 
van a  bajnokság megnyeré
sére. Weit»—Jáger

A győztes röplabdacsapat

Asztalitenisz csapatunk 
a Budapest I. osztályban!

Egyetemünk férfi asztalitenisz-csapata, mely az őszi idény 
végén vette á t a  bajnokságban a  vezetést, m egnyerte a baj
nokságot. A csapat végeredményben három  pont előnnyel vég
zett az első helyen, s ezzel teljes m értékben beváltotta a hoz
zá fűzött reményeket. A bajnokság végeredménye:

1. Közgazdasági. Egy. 2 2 17 4 1 38
2. Sz. Spartacus 2 2 15 5 2 35
3. FHSK 2 2 17 1 4 33

A csapat utolsó mérkőzését az FHSK ellen játszotta. , 
Közgazdasági. Egy.—FHSK 9:9.
Győzött: Sörés (3), H orváth (2), Pesthy (2), Hapka (2).

A két párost elvesztettük és az ellenfél végig vezete tt Ez azért 
tö rténhete tt meg, m ert Pesthy és H orváth, de elsősorban Hor
váth  igen gyenge form ában játszott. Az- utolsó mérkőzésre 
Hapka állt fel az ellenfél legjobb játékosával, aki az eddigiek 
folyam án m ár H orváthot és Pesthyt is legyőzte. A mérkőzésen 
Hapka óriási meglepetésre sim án (2 1 :1 2 ) arányban győzött és 
ezzel biztosította a  csapat végső győzelmét.

H a a csapatokat kellőképpen sikerül megerősíteni, — és 
erre m inden rem ényünk megvan —, akkor a csapat a  követ
kező évben ú jra  egy osztállyal előbbre léphet. Ehhez azonban 
meg kelL oldani a szakosztályvezetés egész éven át nyomasz
tóan ható problém áját és edzőt kell biztosítani a csapat szá
mára.

— Monigi —

.  írnak ellenére, hogy már 
rx  egy fé l éve kollégiumban  

lakom, még mindig a rend és 
az előírások embere vagyok. 
Eddig abban a meggyőződés
ben éltem, hogy az emberek 
életében szükségszerű a remi, 
a nap huszonnégy órájának 
időbeli és térbeli beosztása. 
Ezt részben szobatársaim is el
ism erik, csak az időben és tér
ben itt-o lt különbözünk egy
mástól. Azért úgy érzem, nagy 
egészében az én oldalaimon 
áll az igazság, csak nem  tudom  
azt meggyőzően bizonyítani. 
Most vázlatosan közlöm napi
rendemet és szobatársaim na
pirendjét, s m egkérem  m ind
azokat, akiknek javaslataik 
vannak, közöljék velem , hiszen 
egymás hibáit bírálni kell, és 
nem elhallgatni.

A  kollégiumi időszámítás 
szerint hajnalban, úgy három
negyed hét után már nem  tu 
dok ágyban maradni és hozzá
látok a szokott apróságok el
végzéséhez. Ez még rendben  
volna, a hiba ott kezdődik, 
hogy papucsommal állítólag 
jobban csattogok, m int egy 
kisvárosi fuvaros hűséges 
munkatársa, harminc mázsa 
szénnel megrakott kocsi előtt, 
emelkedő irányban. Ezért az 
utóbbi időben inkább m ezít
láb. papuccsal a kezem ben lo
pakodom ki a fürdőszobába. 
Sajnos, ha örülve a szép haj
nalnak, halkan dúdolni kez
dem  kedvenc népdalaimat, az 
ajtó hatalmas dörrenése szólít 
fel, hogy azonnal kapcsoljam  
ki a készülékem et, ami nem  
épp a legudvariasabb módja a 
figyelmeztetésnek. T íz perc 
testedzés a mosdóban, futás 
sajnos nincs, m int Kovács ti
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zedes idejében, s a vezénylés
sel is probléma van. N em  ta
gadom, valahogy más volt az: 
nagy kaszárnyaudvar, szem er
kélő havas eső, pattogó ve
zényszó, csattogó csizm ák és 
a puha föld savanyítás illata. 
Általában öt percig szoktam  
tussolni, amiben az a legkelle
mesebb, hogy már öt perc után  
abba lehet hagyni. Ezután öt 
percet foglalkozom ágyam csi
nosításával és portalanításá
val. Különféle ágyvetési mó
dokat alkalmazok, am elyekkel 
gyengéd oktató szavak kísére
tében még Kovács tizedes is
m ertetett meg, tényleges kato
nai szolgálatom első hetében. 
Tíz percig tart kényelm es kö
rülm ények között a reggeli 
elfogyasztása, m ely tartalmaz 
egy fé l liter tejet és az előző 
napi ebédnél fé lre tett két sze
let kenyeret. Újabb tíz perc, és 
testileg-lelkileg kész vagyok 
az egésznapos küzdelemre. Az 
a. kétszáz méter, m ely az egye
tem től elválaszt, megfelel a 
reggeli sétának. Nyugodt, meg
fontolt lépésben megyek. 
Igyekszem  m inél több friss, 
tiszta levegőt elraktározni a 
tüdőmben, m ivel még a pesti 
utca levegője is különbözik 
kissé az I. előadó és általában 
a tanterm ek légköri viszonyai
tól. A'. szobaközösség nagyobb 
része a felsoroltakat beteges 
megnyilvánulásnak tekin ti és 
sürgős ideggyógyászati kivizs
gálást javasol, maga és a kö
zösség érdekében.

4 ruhatárral harminc má- 
c l  sodperc alatt végzek, utá

na háromnegyed nyolckor el
foglalom helyemet, méghozzá 
ott, ahonnan az előadóterem  
mindhárom bejáratát a legki
sebb munkaráfordítással figye
lemmel kísérhetem. Biztos va
gyok abban, hogy a három dé
káni hivatal együttvéve  sincs

úgy tisztában női hallgatóink 
távolmaradásának periodikus 
jellegével, m in t én! Előadás 
után nem  rohanok, de azért 
igyekszem  az első öt ember 
között közelebbről élvezni az 
ebédlőben a nap legérdeke
sebb, bár minőségileg igen 
változó értékű műsorszámát. 
E kis serénységnek számtalan 
előnye van: nem  kell tíz-tizen
öt percig egy szabad székre

várni, általában az első transz
port még villát is kaphat, s ha 
szerencsés volt az asztalfogla
lás, poharak is vannak. És ha 
nem  túlzottan higiénikus a 
kedves hallgató, az em lített 
ködszállta, de különben tisz
ta ablaküvegszínű pohárból 
korlátlan mennyiségű vizet fo 
gyaszthat. Csoporttársaimnak 
hangsúlyozom egészségügyi és 
egyben gazdasági jelszavamat: 
„M indent megenni!” Ehhez, 
nem  tagadom, néha még szá
momra is kell egy kis lelki- 
erő, de ha visszagondolok a 
Kovács tizedes felügyelete 
alatt elfogyasztott szakácsfel
adványokra, m inden simán  
megy. Sőt, a barátom adagját 
is pártfogásba veszem. Ha e 
szép jelszót a hallgatóság m a
gáévá teszi, nem  lesz panasz 
többé, m egszűnik m inden m en
zaprobléma, és ezzel egyben  
példái állítunk a békés egy
más m ellett élésre. Közvetlen  
ebéd után elintézem  a vacso
ra és a reggeli bevásárlását, 
valamint a levélügyeket, m ely  
legtöbbször egy erős órát vesz 
igénybe. A  tanulási idő dél
után négytől nyolcig és este ki

lenctől tizenegyig tart. Ezt szi
gorúan betartom, hiszen az a 
hat óra tanulás, egyórás vacso
ra- és mosdási szünet közbeik
tatásával, vélem ényem  szerint 
normálisnak mondható, és 
szükséges is a nyúlfarknyi 
vizsgaidőszak mentesítése vé
gett. Szép tá jképekkel díszített 
kollégiumi tanulónk csendes, 
nincs állandó kopogás, m int az 
egyetemi olvasóteremben. És

talán az a legfontosabb, nézhet 
az ember jobbra és balra is, 
anélkül, hogy női vonalakat 
látna, ami egyébként rendkí
vül zavarja a hallgatóság szel
lemi tevékenységét. Szom bat 
délután és vasárnap a nehe
zebb anyagrészeket előre elol
vasom, ez nagyban hozzájárul 
az előadások könnyebb meg
értéséhez és jegyzeteléséhez.

S zoba társa im  már a fe lke
lésnél alkalm azzák azt a 

megállapítást, hogy ami nem  
megy, azt ne erőltessük. Reg
gel fé l nyolckor még ők m a
guk sem  tudják, hogy m en
nek-e előadásra avagy sem. Ez 
szem élyenként az előadástól, 
de legjobban a katalógusok 
számától függ. Viszont, ha ar
ra a megállapodásra jutnak, 
hogy az első két órát is leülik, 
én mondom igazán irigylésre 
méltóan mozognak. Igen. hét 
óra negyvenháromtól nyolc 
óráig pontosan tizenhét perc 
van, amely nagyon is elég. 
hogy az előadó érkezése után  
két-három perccel elfoglalják 
a bejárathoz legközelebb eső 
szabad helyeket, s nekilássa
nak a Népsport, vagy Ez a 
divat részletes tanulmányozá

sához. A  többirányú tájékozó
dás helyes. Egy egyetemista  
érezze otthon magát m inden  
területen, nem  lehet tudni, 
idővel m i lesz a foglalkozása, 
hiszen a jövő társadalmának 
rugalmas, sokoldalú emberekre 
van szüksége. Kitűnő jegyze
te ink  lehetővé teszik az elő
adásról való távolmaradást, 
egy félévben pedig ké t kataló
gus engedélyezett, ami ügyes 
kihasználás m ellett korlátlan  
lehetőségeket rejt nuigában.

i  hallgatóság az előadások 
c l  ötödik-hatodik órája előtt 

határozottan két táborra sza
kad. Egy részük az előadáson 
marad, a többiek pedig az 
ebédlőben foglalva helyet, azon 
töprengenek, vajon m it m ond
hat most az előadó. Hogy ők 
se veszítsenek sókat, célszerű 
volna hangszóró segítségével a 
különböző előadásokat a va
sárnapi meccs mintájára  az 
ebédlőbe is közvetíteni.

A  hálónkban délután kezdő
dik igazán az élet. A  magnó 
és a rádió felváltva szól. Jen
ői rem ek felvételei még a ke
vésbé m uzikális em bereket is 
zenerajongóvá teszik. Sajnos, 
úgy látszik, egyedül nekem  
nincs érzékem  a huszadik szá
zad zenéjéhez. Én a jazz cso
dálatos hangzavarából és kur- 
jongatásaiból csak annyit tu
dok kivenni, illetve az az ér
zésem, hogy egy ám okfuió kés
sel a kezében üldöz valakit. A z  
üldözött segítségért kiáltoz, 
m elyet időnként megszakít a 
megszállott diadalordítása: két 
másodpercig csend van. majd  
következik az áldozat halál- 
hörgése és kezdődik elölről 
minden.

Szobatársaim szerint a Kos
suth és a Petőfi rádió a zene 
területén nem  hoz semm i újat, 
nem  is beszélve politikai és a 
gazdasági kérdésekről. M in
dent tudunk és m indennel tisz

tában vagyunk, ha hetenként 
egyszer m eghallgatjuk az Esti 
krónikát és a Szabad Európát, 
de figyelem re méltóak az egyes 
hallgatótársak szülőfalujában 
kialakult politikai és gazdasá
gi vélem ények, hírek is. A dél
előtt történtek és a tennivalók  
megtárgyalása legtöbbször a 
délutáni mozielőadások meg
kezdéséig tart. Hálónkban a 
budapesti m ozik műsora állan
dó jelleggel, több példányban  
megtalálható.

A  vacsoraidő nálunk délután  
öt órától este 11— 12 óráig tart, 
attól függően, ki milcor megy, 
illetve jön. Tulajdonképpen  
m inden közös, de az legldfe- 
jezettebben az étkezések alkal
mával m uta tkozik meg. Ná
lunk nincs felesleg, és attól 
sem kell félni, hogy valami 
megromlik. Hála a jó  időbe
osztásnak, m indenki kétségbe- 
ejtöen jó  étvággyal rendelke
zik.

íváncsi vagyok, Kovács ti
zedesnek m ilyen vélem é

nye volna a háló rendjével 
kapcsolatban. Most biztos nem  
m indig Tóth honvédnak, illet
ve hallgatónak volna m egtilt
va a városlátogatás, az adható 
jutalm azások és dicséretek 
egész sora, egy kis házi elfog
laltsággal, például súrolással 
helyettesítve. Míg ott nyolcán 
v ittü n k  le egy eltévedt gyufa
szálat az udvarra, addig a szo
bánkban négyzetm éterenként 
legalább egy kövér csikk és 
három gyufaszál nyitgszik m a
gabiztosan, várva a még füs
tölgő testvéreket.

Tisztában vagyok azzal, 
hogy szobatársaim felnőtt em
berek és tudják azt, miitor, 
miből és m ennyire van szük
ségük. Ennek ellenére nekem  
más a véleményem. Hogy ki
nek van igaza? íjá t szerintem  
nekem , de kinek a pap, kinek  
a lánya.

T Ó T H  P Á L




