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/ \  néletrajzi regényekben a nagy író, m űvész vagy 
tudós általában letagadja ifjúkora jó osztály

zatait. Hiúságában alkalm azkodik az irodalom sablon
jaihoz, m ert az eredeti fiatal, a forradalmár típus, a ga
rabonciás az em berek képzeletében szükségszerűen rossz 
tanuló. Nem buta, van esze, könnyen a legjobb lehetne, 
dehát ő kritikus alkat, csak nem  tanul meg m indent, 
am it elé tesznek. A  nézők ilyen típus kedvéért ü lnek be 
a moziba, a jó tanuló legfeljebb parodizálva kerülhet 
be egy félig-m eddig eladható film be vagy regénybe, és 
bizony pár oldal m úlva távoznia kell a cselekm ény szín
helyéről. Kiváló epizodistáink, ha jó tanuló szerepet kap
nak, hetekig borsos ételeket esznek, hogy legyen elég 
pattanásuk, hiszen normális embert csak a nők ellen
szenve kergethet a könyvek mellé, a főpróbán dicseked
ve m utatják a segédrendezőnek távcsöves szemüvegüket, 
és közben melegen érdeklődnek, hogy olvasás közben 
eléggé kigúvad-e a szem ük. Talán azért van mindez, 
m ert az^emberiség nagy része rossz tanuló volt. Ha Za
lai Ernőnek ebben a szerepkörben kellene elhelyezked
nie, a magyar színigazgatóktól nyugodtan éhevhal- 
hatna.

Egyetemi éveit nem  kísérték tankörtársak gúnyos 
pillantásai kisírt kegyelemnégyesek után, általános is
kolai tankönyveinek fontosabb részeit nem  húzta alá 
piros és zöld ceruzával és a gim názium  szülői értekezle
tein sem az ő papája volt a leghangosabb. Mindvégig 
megmaradt tip ikus diáknak, együtt sírt, nevetett a töb
biekkel, bírálta a tananyagot, a tanárokat, szidta a vizs
gákat és örült a pirosbetűs ünnepeknek. Egyénisége, ér
deklődési köre sokkal szerteágazóbb volt annál, m in t
hogy bármiféle m ércével m érni lehetett volna. A  leg
több mérce ugyanis tú l alacsony volt hozzá. Barátai ak
kor hallottak először az aranygyűrűről, am ikor megkap
ta. Édesapja Kossuth-díját is az ünnepi beszédből tud
tu k  meg, pedig a tanyasi iskoláztatás fejlesztéséért nem  
sokan kaptak ekkora kitüntetést. I tt nem  szerénység
ről vagy álszerénységről van szó, ezek a fogalm ak egy
szerűen nem  alkalmazhatók. A  lényegtelen dolgok felett 
mindig elsiklott, sohasem szeretett elterpeszkedni, még 
a megérdemelt dicsőségben sem. A z aranygyűrűről rit
kán beszél, de ha sikerül kihúzni belőle egy-két szót, 
akkor sem azt mondja, hogy lényegtelen csekélység az 
egész, hanem azt, hogy büszke rá, és örül a kitüntetés
nek. Mert igy igaz, és m iért m ondjon mást, m in t am it 
gondol. Kényszeredetten beszél a múltról, am int lehet d 
jövőre tereli a szót, úgy beszél munkájáról és terveiről, 
m int egy pályakezdő diák.

A Népgazdaság Tervezése tanszéken vagyok ta- 
nársegéd, nem  vagyok fatalista, de igazán kö

szönöm a sorsnak, hogy ilyen szép pályára vezérelt. A  
legtöbb gim nazistához hasonlóan alig tudtam  valam it a 
közgazdaságtudományról, hogy az egyetemen mégis hi
vatásomra leltem, az tanáraim érdeme és azé a tényé, 
hogy a közgazdaságtan sokkal komolyabb és érdekesebb 
tudomány, m in t ahogy egy tizennyolc éves fiatal gon
dolja.

Hogy m indig ötöst kaptam? Sokszor a szerencse is 
közrejátszott, sohasem használtam valamiféle szisz
témát. Talán azért sikerült, m ert annyi m inden érdekelt. 
Szakdolgozatomat az integer programozásról írtam. A  
disszertációban is programozási témával foglalkoztam, ez 
nem  m ond ellent az előzőeknek, hisz a programozás ma 
már nagyon tág terület. Sokféle közgazdasági elgondolás 
rejlik mögötte, ezeket próbáltam összefoglalni. A  lineá
ris közgazdasági m atem atikai modellek osztályozási 
szempontjaival, elméleti alapjaival, absztrakcióinak 
elemzésével, népgazdasági tervezésbeni alkalmazhatósá
gával foglalkoztam. Többek között azt dolgoztam fel, 
hogyan ju thatott volna el a szim plex módszer alkalma
zásáig csak az alapm űveleteket használva egy racioná
lisan gondolkodó közgazdász. Persze, visszafelé köny- 
nyebb az út, a m odellek haszna pont abban rejlik, hogy 
levezetésükkel olyan következtetések birtokába ju tha
tunk, am ihez pusztán logikánkra és gazdasági tapaszta
latunkra támaszkodva talán sose ju to ttunk  volna el. Tá
volabbi terveim? M atematikai-közgazdasági modellek 
című kollégiumot tartok negyedéves terv-m atem atiku
sok részére. Jövőre igyekszem  javítani az anyagon és 
jobban felkelteni az érdeklődést. Nemrég nősültem , be
fize tünk egy társasházra, a fia im  m ajd kifize tik  az u tol
só részleteket. Szeretném , ha sok időm maradna a nyu 
godt m unkához, m ert a gyűrű után a bizonyítás évei kell, 
hogy következzenek.

Mi pedig szeretettel és nagy megbecsüléssel köszönt
jük  Zalai Ernőt, a M arx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem első aranygyűrűs doktorát.

FARKASHÁZY TIVADAR

Lapzárta után...
Ac 1969-es Főiskolai Baj

nokságról) CIIIKÁN Attila (a 
Matematikai Tanszék tanár
segéde) két győzelmet szer
zett. 3000 méteres akadályfu
tásban 9:40.2 perc. 5000 méte
res síkfutásban 15:13.6 perces 
Igen jó eredménnyel győzött. 
Gratulálunk.

*
Lapzárta után pontosan egy 

árával kezdődött el a nagy 
érdeklődéssel várt labdarúgó

Losonczi Pál elvtárs meleg szavakkal üdvözli Zalai Ernőt, egyetem ünk első aranygyűrűs doktorát.

SUB A USPICIIS REI 
PUBLICAE POPULÁRIS

Egyetemünk történetében egyedülálló eseményre került sor 
május 1-én az aulában.

Nyilvános Egyetemi Tanácsülés keretében Zalai Ernőt, egye
temünk oktatóját végig kitűnő tanulmányi eredménye elisme
réseképpen az Általános Közgazdasági Kar javaslata, az Egye
temi Tanács felterjesztése, s a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
határozata alapján — „Sub auspiciis Rei Publicae Populáris” 
kitüntetéssel — aranygyűrűs doktorrá avatták.

Az ünnepségen megjelent Losonczi Pál elvtárs, a Népköztár
saság Elnöki Tanácsának elnöke. Az elnökségben helyet fog
ú it  dr. Polinszky Károly művelődésügyi miniszterhelyettes.

A doktori eskü letétele után Losonczi Pál elvtárs ünnepi be
széde, majd dr. Szabó Kálmán rektor és dr. Nyilas József dé
kán köszöntője következett, majd Losinczi elvtárs adta át 
Zalai Ernőnek az aranygyűrűt.

Losonczi Pál ünnepi beszéde:

Tisztelt egyetemi tanács, 
kedves elvtársak! 

őszin te öröm számomra, 
hogy személyesen részt vehe
tek a M arx Károly Közgazda
ságtudományi Egyetem taná
csának ünnepi ülésén.

Jeles és m indannyiunknak 
felemelő pillanat ez, am ikor 
átadom  az egyetem egyik k i
váló, végzett hallgatójának, if
jú  doktorának a M agyar Nép- 
köztársaság címerével ékesí
te tt aranygyűrűt.

Az aranygyűrűs doktori k i
tüntetés a legm agasabb fokú 
társadalm i elismerés, am it 
egyetemi hallgató az intézet 
falai között, szorgalmával, és 
tehetségével kiérdem elhet.

A M arx Károly Közgazda
ságtudom ányi Egyetem hosszú 
éveken á t nagyszerű helyet 
vívott ki m agának a magyar 
tudom ány és oktatásügy vilá
gában. E rre a valóban kim a
gasló tevékenységre ü ti rá  
most az elismerés pecsétjét, ez 
az első kitüntetéses közgazda- 
sági doktoravatás.

N épköztársaságunk Elnöki 
Tanácsa azért adományozta 
ezt a k itüntetést dr. Zalai E r
nő elvtársnak, m ert, m int 
terv-m atem atikus, mindvégig 
nagyszerű tanulm ányi eredm é
nyeket é r t el. Olyan magas 
színvonalú felkészültségről te tt 
tanúbizonyságot, am i joggal 
tölt el bennünket azzal a re
ménnyel, hogy felfelé ívelő, 
eredm ényekben gazdag pályát 
fu t m ajd be a dolgozó nép. a 
m agyar szocialista tervgazdál
kodás szolgálatában.

A kitüntetés fénye rávilá- 
gít azokra is, akiknek ál

dozatos segítsége az ifjú

aranygyűrűs doktor eddigi ú t
já t egyengette. Méltó, hogy 
m indenekelőtt a család, a hű
séges szülők példaadását, tö
rődését em eljem ki. Kiváló 
pedagógusok gyermeke, érte l
mileg és érzelmileg gazdagon 
felvértezve kerü lt ide, az 
egyetem falai közé.

Az aranygyűrű ragyogása 
ráhull a M arx Károly Közgaz
daságtudom ányi Egyetem k i
emelkedő tudományos és okta
tó m unkájára is. Ez az egye
tem  pótolhatatlan hivatást 
tölt be a szakem berek képzé
sében, m int tudjuk, több, m int 
15 ezer okleveles közgazdász 
öregbíti az ország különböző 
fontos gazdasági őrhelyein az 
Alma M ater hírnevét.

Tudjuk, hogy mindemellett, 
az egyetem falai között — az 
egyes tanszékeken és tudom á
nyos kutató közösségekben — 
a leghaladóbb eszközökkel, a 
m arxizm us—leninizm us alkotó 
alkalm azásával folyik a m un
ka.

Ezt pártunk  Központi Bi
zottsága, az Elnöki Tanács és 
a forradalm i m unkás-paraszt 
korm ány igen nagyra értékeli.

A közgazdaságtudomány 
egész tartom ánya, amely 
napjainkban, a kor követel
ményeinek megfelelően szinte 
m egszám lálhatatlan szakterü
le tre  tagolódik — a szó leg
szorosabb értelm ében véve, 
alaptudom ány. Elsősorban 
azért, m ert nélküle nem  tu d 
nánk boldogulni a szocialista 
építés egyre bonyolultabb, egy
re több hozzáértést igénylő v i
szonyai között. De alaptudo
m ánynak tekinthető azért is, 
m ert a társadalom  objektív

visszavágó a  BEAC-pályán, 
egyetemünk Kui túrosztályá
nak együttese és a  Közgaz
dász munkatársai között. A 
„FIR”-kászok 7:5 arányban 
sikeres revansot vettek a 
múlt évben elszenvedett ve
reségért . . .  Persze, könnyű 
volt a  dolguk , hiszen a z  
újonnan „leigazolt” aranygyű
rűs doktor, Zalai Ernő 4 
bombagólt rúgott. Köszönjük!

(Szerk.)

alapjainak elemzésével, moz
gástörvényeinek feltárásával 
alapvető segítséget nyújt a tu 
dományos szinten folytatott 
politika k ialakításában is. A 
közgazdaság és a politika olyan 
elválaszthatatlan, m int a gaz
daság és a  társadalom.

A gazdasági reform  nagy 
társadalm i tekintélyt és 

páratlanul szép feladatokat ad 
a  közgazdaságtan elméleti és 
gyakorlati művelőinek. Tud
juk, ugyanakkor, hogy ebben 
a tudom ányágban az elmélet 
és a gyakorlat annyira egy, 
m in t a kard éle és m arkola
ta.

Különösen sokat vár a tá r 
sadalom, a  népi állam  attól a 
szakterülettől, am it a  mi ifjú 
aranygyűrűs doktorunk vá
lasztott magának. Hogyan kell 
a központi tervezést olyan 
határozottá és rugalínassá ten
ni, hogy a népgazdaság egyes 
ágazatai, sőt az egyes üzemek, 
gazdaságok, vállalatok teljes 
önállóságot élvezzenek, a sa
já t fejükkel gondolkozzanak, 
egyszersmind azonban harm ó
niában legyenek az egész nép

gazdasággal, és m indannyian a 
központi gazdaságpolitikai 
programot, a szocialista építést 
szolgálják. E rre az alapkérdé
sünkre egyre világosabb a vá
lasz. Biztos vagyok benne, 
hogy a hónapok és évek m úlá
sával ez a válasz még árnyal
tabb, még elvibb és még gya
korlatibb  lesz.

Kívánom, hogy a M arx Ká
roly Közgazdaságtudományi 
Egyetem vezetői, professzorai, 
tudományos kutatói, és a most 
k itün tete tt Zalai Ernő, együt
tes erővel, lelkes közreműkö
déssel já ru ljanak  hozzá az 
előttünk álló feladatok meg
oldásához. 1

Ebben a jó reménységben 
nyújtom  á t a M agyar Népköz- 
társaság címerével ékesített, 
k itüntető doktori aranygyű
rűt. V iselje büszkén, m in t az 
előlegezett bizalom jelét! Tel
jesüljenek tudományos és 
egyéni tervei! Találjon sok 
öröm et és boldogságot m unká
jában, a társadalom ért, a szo
cialista hazáért végzett fára
dozásaiban.

Sok sikert és jó egészséget 
kívánok!

Jb

.A  kitüntetés fénye rávilágít azokra is,'.'.

L»»

A kétirányú  
„nyom ozást’ 

az Elhelyező B izottság  
fo ly tatja

Ism ét felkerestük Képes Lajosnét, hogy most — a 
pályázati határidő leteltével — a még nyitva m aradt 
kérdésekre is választ kapjunk.

— Talán kezd jük a Pest—vidék aránnyal.
— Az igény körülbelül azonos a pesti, vidéki vál

lalatoknál. Nincs elhelyezkedési problém a — ezt ki
zárja a végzettek számával szemben fennálló többszörös 
igény. A „szegényebb” vidék azonban nem kap elég köz
gazdászt.

A vállalatok versengenek a szakem berekért, igy bi
zonyos áldozatokra is képesek, például lakást biztosíta
nak. Ilyen helyekre természetesen többen is pályáznak. 
Néhány példa: a Somogy megyei Tanács Építőipari Vál
lalat 1 főt kért, s hárm an jelentkeztek; a Szombathelyi 
Cipőgyár 4 főt, és 6-an jelentkeztek.

— Van olyan hely, ahová lakás nélkül ts többszö
rös a túljelentkezés?

— Akad néhány „felkapott” vállalat, intézmény. 
Ilyen a Szövetkezeti Kutató Intézet, ahová öten is je
lentkeztek, (1 főt kért). Vagy az A lum ínium ipari Tröszt
höz például hatan (2 főt kért) és a Komplex Külker Vál
lalat 3 fős igényét heten pályázták meg.

— Előfordulhat, hogy a vállalat több em bert is kér. 
m int ahányra tulajdonképpen szüksége van?

— Ez a verseny! A vállalat biztosítja magának a
szükséges létszámot, hogy legyen miből válogatnia! A 
Hajó- és Darugyár például 18 szakem bert kért és m ind
össze öt jelentkezőt vett fel. . .

A tanári állásokra is megérkeztek az igények: itt 
a határidő előtt egy nappal a helyzet a következő:

Tanári „A” szak: igény 6, pályázók szám a: 11,

Tanári „B” szak: igény 14, pályázók szám a: 13,

Tanári „C” szak: igény 2, pályázók szám a: 6

Czibor Valéria



Az esti és levelező hallgatókról
Az ú j gazdasági mechanizm us különösen sürgetővé tette a 

közgazdászképzés egyébként is m egérett reform ját. (A 
többi felsőoktatási intézm ények képzéskorszerűsítése is á lta 
lában indokolt és folyam atban van.) Egyetemünk „új m echa
nizm usa”, számos új problém a m ellett, fokozottabban felhívta 
a figyelm et néhány m ár eddig is meglévő, de még megoldásra 
váró kérdésre.

Egyik fontos kérdés, az esti és levelező tagozaton történő ok
tatás. Az itt felm erült problém ák megismerésének segítése 
céljából vállalkozott szerkesztőségünk arra, hogy 
az egyetem állam i és pártvezetésével karöltve, kerék
asztal konferenciát szervezzen az esti és levelező hallgatók ré 
szére. Az oktatói k ar képviseletében dr. Bedő Gyula oktatási 
rektorhelyettes, dr. Varga Sándor docens az ipari üzemszerve

zési tanszék vezetője, dr. Szabados Anna az ipargazdaságtan 
tanszék docense, dr. Gyenge Erzsébet a statisztikai tanszék ad 
junktusa. Lajos Sándor a m atem atika tanszék adjunktusa, dr. 
Ligeti Sándor a  pénzügyi tanszék tanársegéde és a rektori tit
kárságról Angeli Istvánné előadó, az V. évfolyam felelőse vett 
részt. M egjelentek továbbá dr. Gazda Tam ás a Belkereskedel
m i M inisztérium főosztályvezetője, aki nem régiben végzett 
egyetemünk esti tagozatán, M árton Tibor V. éves ipar szakos 
esti hallgató. Prileszkv Eszter V. éve, külker szakos esti hall
gató, Losonczy Lívia II. éves közlekedési szakos (korábban esti 
hallgató). Szerkesztőségünk képviseletében a kerekasztal kon
ferencián Kincses György szerkesztő, Pongrácz György újság
író a konferencia vitavezetője, K azár Péter, Kozma Jud it és 
K un Ágnes vettek részt.

A konferencián a  hozzászólások számos kérdést érintettek, 
így elsősorban:

Az esti és levelező hallgatók beilleszkedését az egyetem lég
körébe és tanulm ányi rendjébe;

az egyetemi tantárgyakban tanultak  hasznosíthatósága a 
gyakorlati közgazdasági m unkában, különös tekintettel az új 
gazdasági mechanizm us által tám asztott követelm ényekre;

a  közgazdasági gyakorlat hasznosítása az egyetemi tanu l
m ányokban;

a  nappali hallgatóktól eltérő sa játos tanulm ányi problém ák 
az esti és levelező hallgatók körében.

GAZDA TAMAS: M int vég
zett esti hallgató, m indenek
elő tt az estisek nehezebb 
helyzetéről szeretnék néhány 
szót mondani. Nemcsak 
azért nehezebb a  dolgunk, 
m ert tanulm ányaink m ellett 
komoly gazdasági m unkát 
is  végzünk, hanem  m ert 
sok olyan dologban sem 
részesülünk, am it a  nappali 
hallgatók megkapnak, s am e
lyek jelentősen megkönnyítik 
m unkájukat. Ilyen például a 
szem inárium i foglalkozás. A 
m agasabb korátlagunk is e l
térő helyzetet je lent számunk
ra  a  nappaliakéhoz képest. 
U gyanakkor azonban kétség
kívül könnyebb helyzetben 
vagyunk azáltal, hogy az új 
tananyag elsajátítása során 
gazdag gyakorlati tapasztala
ta ink  segítenek. M unkánk 
során olyan ru tin ra  teszünk 
szert, am ellyel a  fiatalok ter
mészetszerűen még nem  ren 
delkezhetnek. Eb a  ru tin  az 
egyetemi légkörbe való beil
leszkedés szempontjából is 
kedvező. Tapasztalataim  sze
r in t azonban az elsőéves esti 
hallgatók vizsgáztatása során 
számos, még m egoldatlan 
problém a m erül fel. Az első, 
de még a m ásodik évben való 
szörnyűségesen magas bukási 
arányok, és az ebből követke
ző hallatlan  izgalom és feszült 
idegállapot — mely nálunk 
idősebbeknél érthető  — kö
zülünk sokakkal m eggyűlöltet- 
te  az egyetemet. Akik „állva 
m arad tak”, a következő három  
év vizsgáit m ár könnyebben 
te tték  le, viszont az V. év vé
gén sorrakerülő állam vizs
gákon m egint indokolatlanul 
rendkívül magas volt a  bukási 
arány  (a fél évfolyam unk el
bukott).

Nem vitatom, szükséges le
het olyan elv: hulljon a  férge
se. De, hogy ezért az első év
folyam jelentős részét kiszű
rik, e  megoldás helyességén 
érdem es volna elgondolkozni. 
Ezen az évfolyamon tudom á
som szerint évről évre a 
vizsgalégkörrel és követelm é
nyekkel is kapcsolatba hozzák 
néhány an, hogy súlyos ideg-, 
szívbetegségeket szereznek.

SZABADOS ANNA: Én ab
ban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy úgy is, m int okta
tó, úgy is m in t volt esti hallga
tó vélem ényt m ondhatok. Az 
egyetemünkön indult első es
ti évfolyamon, 1947-ben kezd
tem  ugvanis az egyetemi 
pályafutásom at, s m a is az es
ti évfolyamokon oktatok. Ta
pasztalatom  szerint az estiek 
képzésében az e lte lt időszak 
során nagyon komoly válto
zások történtek, fgv például 
1947-ben m ég félévenként
11—12 vizsga volt, az előadá
sok naponta 4-től 9-ig ta rto t
tak. M ondanom sem kell, hogy 
szabadidőm szinte nem  is 
volt. Ma m ár lényegesen ked
vezőbb a helyzet. A legmesz- 
szebbmenőkig igyekszünk fi
gyelembe venni hallgatóink 
szabad'dő-ivényét. Az egyete
mi légkörrel kapcsolatban úgy
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tűnik, m intha az a m i időnk
ben jobb le tt volna. Az egész 
társaság együtt tanu lt, együtt 
szórakozott, szinte egy család 
volt, és úgy látom  most ez 
nincs így. Az esti korátlaggal 
kapcsolatban az egyetem okta
tóinak, állam i vezetésének ép
pen aiz a  problém ája, hogy a 
m ai esti és levelező hallgatók 
m ár tú l fiatalok. Az utóbbi 
időben az vált gyakorlattá, 
hogy akinek nem  sikerült 
beju tn ia a  nappalira, az fiatal 
kora ellenére egy év m úlva 
az estin próbálkozik. Ezeknél 
a  fiataloknál term észetesen 
nincs m eg az a  plusz, a  gya
korlati tapasztalat, am elyet mi 
az esti hallgatóktól elvárnánk.

A hallgatók valóban Igény
lik  a  több szemináriumi fog
lalkozást. Ezeknek a  kérdések
nek néhány esetben — részint 
fakultatív  alapon — m ár eddig 
is eleget tettünk. Érzésem 
szerint, azonban további se
gítségre van szükségük. Jó 
dolog esti-leveleEő hallgatókat 
oktatni, részükre szem ináriu
m ot vezetni, m ert úgy érezzük, 
hogy az estisek szinte rögtön 
tud ják  hasznosítani az egyete
m en hallottakat. A végzett 
hallgatóinkkal véleményem 
szerin t viszonylag jó, de még ko
rántsem  kielégítő a  kapcsola
tunk. Eeen feltétlenül segíteni 
akarunk. Egyik m egoldásként 
például a szakszem inárium ok 
m egtartására több esetben 
korábban végzett hallgatókat 
kérünk fel. Fölvetnék még 
egy, az esti-levelező hallgatók 
tanulm ányi m unkájával kap
csolatos problém át, am ely a  
diplom am unka elkészítésére 
vonatkozik. Nagyon ritkán  
igénylik ehhez a konzultációt, 
pedi ahogy tapasztaltam , a 
dolgozatok „készültségi foka” 
elég alacsony, és a határidő 
vészesen közeledik. Félő. hogy 
sokan nem  tud ják  befejezni 
határidőre, s  akkor jönnek 
m ajd  panaszkodni, ho.gy m eg
oldhatatlan szám ukra a  fela
dat. Ezért gondolom: időben 
szólok: jöjjenek sűrűbben a 
tanszékre, kérjenek tanácsot, 
hiszen ez a  feladatunk; szíve
sen segítünk.

PONGRÁCZ GYÖRGY:
Visszatérő problém a — egy 
idő óta — az esti és levelező 
hallgatóik tú l alacsony kor
átlaga. Az esti tagozaton a ko
rábbi években szabályozták 
a  korhatárt, am ely a la tt nem  
lehetett itt tanulni. Ha ezt a 
„kormegkötést” visszaállíta
nák. esetleg szigorítanák. — 
gondolom — m egszüntethető 
volna az a  nem  kívánatos 
helyzet, am elyet Szabados elv
társnő is em lített, hogy ti. 
nagy szám ban vesznek fel esti 
tagozatra olyan fiatalokat is, 
ak ik  a  nappali tagozatra pon
tosan gyengébb képességük, 
így kellő szorgalmuk hiánya 
m iatt nem kerülhettek  be. Ez a 
körülm ény feltétlenül közre
já tsz ik  abban, hogy a tapasz
talatok szerint az esti hallga
tók tanulm ányi színvonala 
az utóbbi években érezhetően 
rom lott. Kérdésem tehát Bedő 
elvtárshotz: hogyan lehetne 
ezt a  problém át megoldani?

BEDŐ GYULA; A korhatár 
m egállapítása a rra  nézve, hogy 
ki vehető fel az esti és levele
ző tagozatra, nem  az egyetem, 
hanem a Művelődésügyi Mi
nisztérium  hatáskörébe tarto
zik. Elz helyesnek is látszik, 
hisz valószínű, hogy országo
san egységes szabályozást kí
ván. Jelenleg a szabályzat 
ko rhatárra  való tekintet nél
kül az érettségit, és csak egy 
éves munkaviszonyt tesz köte
lezővé, m in t jelentkezési fel
tételt. A m inisztérium  foglal
kozik az egész esti és levelező 
oktatás felülvizsgálatával. A 
tudományegyetemeken — be
leértve a mi egyetem ünket is, 
valam int a  főiskolákban a 
vizsgálódás célja, hogy e tago
zaton folyó oktatás rendszerét 
a népgazdasági igényeknek 
leginkább megfelelővé tegyék.

A korhatár m egállapításá
nak szükségessége más felső- 
oktatási intézm ényeknél is 
felm erült. Néhány helyen 
azonban erőteljesen megkér
dőjelezték ennek az oktatási 
form ának egyáltalán a  létjo
gosultságát is. Ez talán  túlzás, 
m ert bizonyos területeken, bi
zonyos szakmákban indokolt 
lehet fenntartása, de o tt1 is 
term észetesen módositásokkal. 
Egyetemünkön is valóban ala
csony e  tagozaton az átlagos 
életkor, kb. 26 év. Ez azt je len
ti, hogy a hallgatók jelentős 
része csak 23—24 éves, s leg
többjük nem közgazdasági 
m unkakörben dolgozott, vagy 
dolgozik. Tíz évvel ezelőtt 
még a  hallgatók 80 % -a köz- 
gazdasági m unkakörben volt 
foglalkoztatva tanulm ányi 
ideje alatt. Tehát mind a kor
határban, m ind a  m unkaköri 
beosztás tekintetében jelentős 
változások kezdődtek. Ezzel 
nem  kis m értékben összefügg 
a  tanulm ányi eredmények 
rom lása is. Jónéhány évvel 
ezelőtt — nem csak a lazább 
m unkakörök előnye m ia tt — 
egy teljes jeggyel jobb volt 
az esti hallgatók tanulm ányi 
átlaga a  jelenlegieknél. Ebben 
feltétlenül közrejátszott sok
kal gazdagabb gyakorlati é let 
és közgazdasági tapasztalatuk, 
bár a nappali tagozatos hall
gatók eredm ényeitől akkor 
is elm aradt az estiek tanulm á
nyi átlaga. Ebben a tanévben 
az esti első- és másodévfolya
mon a  délelőtti tagozathoz 
viszonyítva többszörös a buká
si arány. Ilyen m értékű sza
kadék azért régebben nem volt 
az esti és délelőtti hallgatók 
között.

A vizsgalégkörrel kapcsolat
ban, am it Gazda elvtáré vetett 
fel, a  következőket jegyzem 
meg. A problém át eltúlzottnak 
látom! A vizsgák sem szív
bajt, sem idegbajt nem okoz
nak, ha a  vizsgázó készülten 
jelenik meg. Sokkal inkább 
megviseli a hallgatók idegzetét 
az a  szorongás és törekvés, 
am ely am iatt van. hogy gyen
ge felkészüléssel is elfogadha
tó osztályzatot szeretnének 
elérni, m in t az a kétségkívül 
nehéz és fáradságos gondola
ti, sok lem ondást igénylő ener
giafelhasználás, am it a tanu 
lásra fordítanak. Nem kétsé
ges azonban, hogy néhány 
hallgató rendkívül nehéz 
helyzetbe kerü lt és kerü l az 
első évi vizsgák során, de a 
magas bukásarány oka véle
ményem szerint, alapjában 
véve a  nagyfokú készületlen- 
ség, az idegbajok oka pedig a 
gyenge idegrendszer. Szerin
tem  egyetem ünk oktatási 
szintje, a tananyagellátás, az 
előadások és egyéb foglalkozá
si form ák mennyisége és mi
nősége, valam int a  tanulás 
egvéb feltételei állnak olyan 
fokon atz esti-levelező tagoza
to t illetően is, hogy az a  bu-

Márton Tibor

kások ilyen nagy arányát nem 
indokolja.

A vizsgáztatók tapasztala
taim  szerint általában az esti 
hallgatók segítése érdekében 
úgy vizsgáztatnak, hogy a 
hallgató gyakorlati tapasztala
tairól is számot adhasson. Ha 
olykor-olykor ez fiatalabb 
oktatóknál nem mindig sike
rül. és nagyobb jelentőséget 
tulajdonítanak a tételes, könyv 
szerinti tanulásnak, az persze 
előfordul, de nem tekinthető 
általánosnak. K inek jó, és kinek 
érdeke az. hogy sok gyenge 
közgazdász legyen diplom ával 
a zsebében1’ A népgazdaság
nak sem. s az egyénnek sem! 
T anáraink igyekeznek a lehe
tőség szerint minél tapasztal
tabb elv társakat kijelölni az 
estiek vizsgáztatására. A fel
vételi vizsga szigorítását á l
talában szintén lehetségesnek 
és szükségesnek valljuk, m in t 
eevik olyan tényezőt, am ely az 
e'ső évi bukások arányát 
csökkenti. Ezért a  továbbiak
ban indokolt, ha fokozottab
ban törekszünk arra. hogy az 
esti és levelező tagozatra lehe
tőség szerint, főként közgazda- 
sági m unkakörben dolgozók 
kerüljenek. De végül is hang
súlyozni szeretném, hogy nem  
tartom  term észetellenesnek, 
hogy az első és részben még 
a  m ásodik év is kiszűri az 
egyetemnek valam iféle okból 
nem  alkalm as hallgatókat. 
Meg volt a felvétellel a lehe
tőségük, a „m arsallbot” a 
kezükbe került. Vagy tudnak 
vele élni, vagy nem. Akik 
nem. azokért nem kár. És ez 
inkább az alsóbb éven derül
jön ki, m in t később, vagy ké
sőbb sem!

LOSONCZY LIVI A: Én ab 
ban a  „szerencsés” helyzetben 
vagyok, hogy az első évet 
esti tagozaton végeztem, csak 
u tána kerültem  á t  a nappalira, 
fgy m indkét tagozatról véle
m ényt tudok formálni. Az 
egyetem re kerülésem  előtt 
csak fél évet dolgoztam egy 
külker vállalatnál, m ond
hatom, a  szakmai
tapasztalat bizony hiányzott 
az esti tagozaton. Vélemé
nyem  szerint az estisek sokkal 
lelkesebben, lelkiism ereteseb
ben készülnék a  vizsgákra, és 
a szem inárium ok hiányálban 
évközben is többet készülnek, 
m in t a  nappali hallgatók. Az 
esti tagozaton lényegesen jobb 
barátibb  a  légkör. A nappa
liak között — m iután  nagyré
szüknek m ég nincs m eg jö
vendő m unkahelye — sokkal 
több féltékenység, könyöklés 
tapasztalható. Az esti hallga
tóknak viszont a  tanszékkel 
való kapcsolata sokkal la
zább.

PONGRÁCZ GYÖRGY:
M ár a  korábbi évek során is 
több esetben kifogásolták az 
esti hallgatók, hogy a  vizsgáz
ta tás során nincs kialakult, 
közel azonos szintű mérce. A 
tavalyi államvizsgáik során 
például volt néhány „hírhedt” 
vizsgáztató, akik a  hozzájuk 
kerü lt hallgatók 80 % -át m eg
buktatták . Nem hihető, hogy 
az ö t egyetemi év elvégzése 
után a legutolsó állam vizsgák
ra  a hallgatók ilyen döntő 
többsége készületlenül m en
jen el, és ez pontosan csak 
esy -ké t oktatónál legyen ta 
pasztalható. Hogy hol kere
sendő a hiba, az t hiszem te lje
sen egyértelm ű. Az elkövetke
zendő időkben tehát a  tanszé
keknek feltétlenül sokkal n a
gyobb figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a vizsgáztatók le 
galább közel azonos mérce, 
tudásszint alapján  bíráljanak, 
osztályozzanak.

ANGELI ISTVÁNNÉ: Igen, 
az adm inisztrációnk szerint is 
egy-egy vizsgáztatónál é rth e
tetlenül magas volt a  bukási 
arányszám, például a m últ 
évben filozófiából és politikai ‘ 
gazdaságtanból.

Lajos Sándor

PRILESZKY ESZTER:
Ötödéves, külkerszakos esti 
hallgató vagyok. Évfolyamun
kon tapasztalatom  szerint a 
legnagyobb problém át äz egy
re rövidebb vizsgaidőszak je l
lemzi. Ráadásul itt van a nya
kunkon az államvizsga, 
am elyre a szűkreszabott ta 
nulmányi szabadságból csak 
nagyon kevés marad. Az ál
lam vizsgákra m ár m ájusban 
sor kerül, és még semmi kö
zelebbit nem  tudunk. Ugyan
csak homály fedi a diplom a
m unka elkészítésének h a tár
idejét és további részleteit is.

ANGELI ISTVÁNNÉ: A 
diplom am unka beadási h a tár
idejéről a tanszékek döntenek. 
Aki m ájusig ad ja  be diplom a
m unkáját, az a nyáron, aki 
csak később, annak  ez év de
cem ber 31-ig kell megvédenie.

MARTON TIBOR: ö tö d 
éves, iparszakos, esti hallgató 
vagyok. Az első reform évfo
lyam a mienk. Nekünk kellett 
először „bevenni” m atem atiká
ból az analízist, a  második év 
u tán  letenni a  két ideológiai 
állam vizsgát, és szakdolgoza
tot írni, ami igen hasznos, 
hiszen gyarapítja tudásunkat, 
de m indem ellett számtalan 
problém át is okoz. Szám unkra 
nagy nehézséget okoz a  vizs
gaidőszak rövidsége. A tan- 
terv, de az ország gazdasá
gi élete is a  reform  idősza
kát éli. Természetszerűleg ez 
jelentkezik a tananyagunkban 
is. Ez helyes, hiszen lépten- 
nyomon tapasztaljuk, hogy a 
gyakorlati élet változása szin
te szükségszerűen megköve
teli az elm életi oktatás állan
dó m ódosítását. Szám talan 
olyan esti, vagy levelező hall
gatóról tudok, akik  6—10 év
vel ezelőtt végeztek, ma veze
tő beosztásban dolgoznak, s 
bizony közgazdasági tudásuk 
a m ai követelm ényekhez v i
szonyítva igen szegényes. Ami 
az állam vizsgát illeti, a  szá
monkérésben sajnos nincs k i
a laku lt mérce. A korábbi 
években szám talan olyan 
esetről hallottam , hogy vol
tak  bizottságok, ahol szinte 
mindenki átm ent, ugyanakkor 
m ásoknál érthetetlenül nagy 
volt a  bukási arány.

Még egy nagy problémánk 
van: a  jegyzethiány. Nekünk 
például közlekedéselméletből 
a félév során csak néhány 
előadás volt. Jegyzetet nem 
kaptunk, ellenben lehetetle
nül sok kötelező irodalm at je
löltek ki. A vizsgaidőszakban 
tehá t még a rra  is külön időt 
kell szakítani, hogy össze- 
gyűjtsiük a  kötelező irodaiam  
anyagát. Ezt tovább nehezíti 
az, hogy a vállalati könyvtá
rak  rendkívül szegényesek, és 
az egyetemi könyvtárból a 
nappalisok elviszik előlünk a 
szükséges anyagot.

BEDÖ GYULA: A jegyzet
hiány valóban érzékenyen 
érinti az esti és különösen a 
levelező hallgatókat. Ez azon
ban, csak a  tantárgyak kis 
részében jeletkezik. Ezen is 
lehet segíteni, ha tervszerűbbé 
teszik az évközi tanulm ányi 
m unkákat. Például a  közleke
désism eretek vizsgához is hoz
záférhető le tt volna évközben 
a szükséges anyag. Bármilyen 
jó is lesz a  jegyzet, tankönyv- 
ellátás, sohasem kerülhető el 
egy sor tárgyból a  szakiroda
lom eredetiben való olvasása. 
A z  „egykönyvűség” nem  egye
tem i módszer. M egvalósításá- 
sára nem  is szabad törekedni. 
Ez távoliról sem zárja ki több. 
esetben is a szükséges tan 
anyag igény jogosultságát! Az 
új gazdasági mechanizm us 
term észetszerűleg k ihat az 
egyetemi oktatási rendre is. 
Változik az ok ta to tt anyag, 
változik törvényszerűen a 
hozzávaló jegyzet is. Ebből 
adódik azután, hogy a korsze
rű  jegyzetek sokszor ra jtunk  
kívül álló objektív  okokból, 
csak később kerülnek a  hall-
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gátók bezebáL -.Ilyen,,: nehézség 
gek feltehetően egy-két évig 
továbbra is lesznek. Ezek 
megoldásával a  tanszékek so
kat foglalkoznak és az egye
tem állam i vezetése is Igyek
szik m indent elkövetni e 
problém a megoldása érdeké
ben. Az esti hallgatók a köte
lező irodalom jelentős részét 
nem  olvassák el, még a  szak
mai alaptárgyaknál sem. 
Amíg nincs a kezükben a 
jegyzet, legalább addig tanul
m ányozhatnák a kijelölt 
szakirodalm at, a jegyzetkésés 
egy o k k a l. több volna az iro
dalom olvasására.

Ami a vizsgáztatás egységes 
m ércéjét illeti, ennek kívána- 
ta teljesen jogos. Tanszékeink 
ezekkel jelenleg is foglalkoz
nak. Igyekszünk a tantárgyi 
követelm ényeket egyértel
m űen körü lhatároln i; és a 
vizsgáztatás módszerét is a 
lehető, leglényegesebbé tenni 
(például Írásbeli dolgozatok, 
teszt, program ozott vizsgák 
módszerével). A vizsgaidőszak 
rövidsége, véleményem sze
rint, nem  ártalm as. Még az 
elsőévesekre sem. R ájuk az
tán a legkevésbé sem! Egy 
tanulm ányi félév 12—14 hé t
ből, a vizsgaidőszak pedig 3 
hétből áll. Ennél hosszabbá 
tenni tehát indokolatlan len
ne. Nem lehet a rra  berendez
kedni, hogy a vizsgaidőszak 
m ajd olyan hosszú, m int a 
szorgalmi idő, ez végső soron 
a tanszékeket, az oktatói 
m unkát és a hallgatókat is 
hátrányosan érintené. E rre 
egy megoldást tudok aiánlani; 
évközben renszeresebben és 
átgondolt súlyozással tanulni,

GAZDA TAMÁS: Én m é
giscsak lándzsát török az u tó
vizsgái dőszak szükségesséige 
mellett. Hiszen egy olyan 
anyagot, amelyből a hallgató 
megbukott, a fennm aradó 2—
3 nap a la tt nem  létezik jól 
megtanulni.

BEDÖ GYULA: 5 napon
belül nem  vizsgázhat senki 
kollokvium  esetén, állam vizs
gáit pedig csak a következő 
vizsgaidőszakban lehet megis
mételni. Aki bukik is, ne 
aszerint rendézfcedjen be, 
hogy egy sort sem tanu lt és 
úgy jön vizsgázni és ezekhez 
szabják a  vizsga és utóvizsga 
időszakot. 5 nap a la tt nem  
lehet a  tárgyak többségét 
m egtanulni. Akik erre rendez
kednek be, nem  is baj, hogy 
m egbuknak — az ellenkező
je  baj, ha előfordul.

GAZDA TAMAS: Az utó-
vizsgaidőszak szükségességét 
indokolja az a tény is, hogy 
vannak vizsgáztatók, akik 
„vérengzenek”. Tehát, ha va
laki elég balszerencsés és ki
fog egy vizsgaidőszak során 
kettőt, m ár szinte elérhetet
lennek tűnik  a féléves vizsga- 
időszak eredm ényes letétele.

Az esti hallgatóknak az 
egyetemmel való kapcsolatá
hoz tennék még hozzá egy 
gondolatot. Tapasztalataim  
szerint ugyanis az első fél
évek során csak egyetlen ér
zés fűz bennünket az egye
temhez: a vizsgáktól való
rettegés. Ilyen körülm ények 
között az egyetem iránti sze
rete t bennünk nem alakul
hato tt ki. A színvonal emelé
se érdékében kétségtelen, 
hogy kell a szűrés, de nagyon 
megfontolandó annak módja. 
Az egyetemen oktatott tá r 
gyakkal kapcsolatban csak 
azt tudom mondani, hogy 
azok nagyrésze igen is keli a 
gyakorlati életben.

Van közöttük azután 
néhány alaptárgy, am ire az 
életben elengedhetetlen szük
ség van. Ilyen a politikai gaz
daságtan és a  mai m odem  
m atem atika, m indenekelőtt a 
valószínűségszámítás. I tt sze
retném  hozzáfűzni, hogy vé-

Koznia Judit
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leményem szerint a  valószí
nűségszám ítást igen gyengén 
okta tták  szám unkra az egye
temen, pedig a  gyakorlatban 
nagy szükségünk van rá. 
U gyanakkor például az integ
rálszám ítás eddigi pályafutá
som ala tt m ég soha sem kel
l e t t  Fontos tárgynak tartom  
még a  m ai hallgatók szám ára 
a m odem  polgári közgazda
ságtan tö rténet alapos isme
retét. A kár néhány olyan fe
leslegesnek tűnő tárgy terhé
re  is, m int például az áru is
meret, legalábbis azt a tan 
anyagot tekintve am elyet 
m ég mi tanultunk.

Lehet, hogy azóta változott 
az anyag. Ezt a tárgyat 
az egyetemen igen rosszul 
oktatták. A m atem atika ok
ta tását is sokkal hatékonyab
bá. rendszerezettebbé lehetne 
tenni.

LAJOS SÁNDOR: A m ate
m atikát — sajnos talán  a 
kevés gyakorlat m iatt is — 
elég nehezen értik  meg az esti 
hallgatók. Ebből következik 
a  vizsgákon a  bukások n a 
gyobb száma. Véleményem 
szerint m ár a  felvételi vizs
gák során sokkal nagyobb szó
rást kellene alkalm azni. Ak
kor kevesebb meglepetés érné 
őket az egyetemi évek során. 
Kétségkívül komoly nehézsé
geket okoz tanszékünk szám á
ra, hogy az elsőéves esti hall
gatókat döntő többségben 
külső m unkatársak oktatják. 
Szám ukra meglehetősen ala
csony az oktatási óradíj. Sok 
esetben tapasztalható. hogy 
nem is igyekeznek többet á t 
adni a  hallgatóknak, m int 
ahogy őket fizetik. Részben 
a  pedagógusi felelősségérzetük 
nagyobb tudatosításával, rész
ben pedig a  valóban igen 
alacsony honorárium  rendezé
sével ezen a  problém án m ár 
a  közeljövőben feltétlenül se
gítenünk kellene. Term észete
sen a tanszék gyakorlatveze
tői m unkájukra való felkészü
lésükhöz fokozottabb segítsé
get is biztosítani akar.

VARGA SÁNDOR: Szá
m om ra rendkívül kellemes 
feladat az esti hallgatók okta
tása. Előnyös helyzetet terem t 
szám unkra az a körülmény, 
hogy a hallgatók egy része a 
szakterületen dolgozik. T a
pasztalatom  szerint egy nagyon 
fontos m ozzanata az esti és 
levelező hallgatók oktatásának 
a  hozzáállás kérdése. Az időt 
jobban kihasználják, jobban 
figyelnek az előadásokon és 
ezért az oktatók is — érthető
en — szívesebben foglalkoz
nak velük. Kétségkívül magas 
azon hallgatók száma, akik 
egyszerű adm inisztrátori
m unkakörből kerülnek az 
egyetem re és a diplom a meg
szerzése után sem változik 
helyzetük. Ez olyan realitás, 
amellyel feltétlenül számolni 
kell a tagozat további sorsá
nak  rendezésekor. Az elkövet
kezendő évek során fokozot
tabban felül kell vizsgálni, 
hogy kinek a m unkaköre teszi 
szükségessé a  közgazdasági 
egyetemen való továbbtanu
lást. A vizsgáiztatás légkörét 
illetően, néhány oktató túlzott 
szigorúságával kapcsolatban 
az utóbbi években valóban 
hallatszottak jogos, vagy 
kevésbé jogos panaszok. H a 
egy-egy csoportból 3—4 em 
ber megbukik, ez még nem 
biztos, hogy baj. Sőt, a szük
ségszerű igényességet bizo
nyítja. Ha ilyen kifogások 
azonban sorozatosan egy-egy 
vizsgáztatóval szemben m erül

nek fel, akkor az egyetem 
vezetőségének feltétlenül fel 
kell figyelnie. Ami az elsőéve
sek un. szűrővizsgáit illeti, 
szükségszerű — ahol van ilyen 
— a  túlfeszített légkör enyhí
tése, de a légkör és a követke
zetes követelm ényeket nem  
szabad összekeverni. Az utób
biból nem  lehet engedni.

A vizsgáztatók kötelessége, 
hogy bebizonyítsák, tudatosít
sák a hallgatóval, hogy őt 
jogosan buk ta tták  el, tudása 
nem üti meg a  kívánt m érté
ket.

ANGELI ISTVÄNNE: A
hallgatók részéről kétségkívül 
sok panasz hangzott el a rövi
d íte tt vizsgaidőszak m iatt. A 
mi adm inisztrációs tapasztala
taink szerin t azonban néhány 
évfolyamon számottevően 
jobb vizsgaeredmények szület
tek, m in t a korábbi években. 
A mostani ötödéves esti, ipar
szakos hallgatóknak például a 
kötelező 5 vizsgából a tavalyi 
7,8 % -kal szemben idén csak 
4,6 % -a szerzett elégtelen
osztályzatot. A levelező tago
zaton pedig a tavalyelőtti 5,33, 
s a tavalyi 5.26 % -kal szem
ben csak 3.1 % -uk bukott 
meg valam ilyen tárgyból.

Sajnos a  mi tanszékünkön 
is hasonló problém ák vannak, 
m in t a  m atem atikusoknál. 
Nálunk is sok külső óraadó 
van alkalm azásban. Komoly 
erőfeszítéseket teszünk annak 
érdekében, hogy a félállásban 
lévő. külső óraadók is köte
lességüknek érezzék a legha
tékonyabb oktatást, de a ho
norárium okkal kapcsolatos 
problém ák — mondanom sem 
kell — a statisztika tanszék
nek is komoly gondot okoz
nak.

BEDÖ GYULA: A m atem a
tikával kapcsolatban — nem 
védelmében, m ert nem  szorul 
arra! — elmondhatom, hogy a 
közgazdász szakm a komoly, 
m ás végzettséggel nem pótol
ható mesterségbeli tudást je
lent, am inek egyik rendkívül 
fontos része, eszközrendszeré
ben objektiven nélkülözhetet
len, így egyre inkább eleme. 
Ism erete és hatékony alkal
mazása a  közgazdasági m un
kában nem mellőzhető! Okta
tásunk módszerei azonban fel
tétlen további tökéletesítésre 
szorulnak. Az eddigi 4 féléves 
ok tatást 6 félévre növeljük. 
Általános, alapozó m atem ati-

Dr. Bedő Gyula

k á t fogunk oktatn i 3 félévig, 
s a  következő 3 félév során 
ism ertetjük meg a  hallgató
k a t a szakágazati m atem atika 
különböző anyagával. Néhány 
hozzászólásban felm erült még 
az, hogy célszerű lenne az esti 
és levelező hallgatók szám ára 
több szem inárium ot tartani. 
Ezeket a javaslatokat én még 

kiegészíteném azzal, hogy 
tovább növelni az oktatás ha
tékonyságát, ha egyes foglal
kozásokat, különösen a  szak- 
szem inárium ot a nappali és 
esti hallgatók szám ára közö
sen tartanánk.

PRILESZKY ESZTER: A
szem inárium ok fontosságával 
kapcsolatosan szeretném  még 
megjegyezni, hogy azokat az 
oktatóknak legalább olyan 
komolyan kell venni, m int 
ahogy a hallgatóktól megkí- 
vániák. M ert például a  leve
lezők szám ára egy félév a la tt 
három  szem inárium  szerepel 
atz órarendben, s ha csak egy 
is elm arad, m ár komoly prob
lém át jelent a tananyag e l
sajátításában. N álunk példá
ul az esti tagozaton, ahol tan
terv  szerint kétheten te van 
foglalkozás előírva, az első 
félév során egy, s e félévben 
egyetlenegy külker szakszemi
nárium ot sem tarto ttak ! K ér
dezem én, ezekután milyenek 
lesznek a szakdolgozattal kap- 
csolatos és a vizsgakövetelmé
nyek?

BEDÖ GYULA: Ki Önök
nél a  szakszeminárium-vezető?

PRILESZKY ESZTER: Ra-
dó elvtárs.

BEDÖ GYULA: No, ezt nem
á rt tudni! Csak annyit m ond
hatok elvtársnő; kényelm etle
nül érzem  m agam ezt hallva; 
intézkedünk, hogy a kar dé
kán ja  és a tanszék vetze tő je 
gondoskodjon hasonló esetek 
elkerüléséről. Kár, hogy nem 
korábban tud tunk  e tű rhe
tetlen  . mulasztásról, amely 
a tan terv  súlyos megsértése, 
semmibevevése! De jobb ké
sőn, m int soha! L átják  még 
m ire is jó a  kerekasztal-kon
ferencia, csak nehogy elfelejt
sék az ism ertetésből e  — 
m erem  rem élni — kirívó ese
tet.

Bedő Gyula elvtárs befejezésül megjegyezte: Bár a meghí
vott esti és levelező hallgatók közül többen nem jelentek meg, 
a résztvevők sok érdekes problémát vetettek fel, hasznos ja
vaslatokat, ötleteket mondtak el. S ha nem is mindenben egye
zik teljesen a véleményünk, én okvetlenül tanulságosnak tar
tom e beszélgetést, és azon leszünk, amit csak lehet és szük

ségesnek, előrevivőnek tartunk, hasznosítsunk is. Részvételü
kért és aktivitásukért köszönettel tartozunk, és reméljük, hogy 
más körben, szélesebb hallgatói publikum előtt tanulságos be
szélgetéseket folytatnak.

Az elhangzott észrevételek részletes ismertetésére hely hiá
nyában sajnos nem vállalkozhattunk. De fő, hogy volt, aki 
azokat hallotta az egyetem vezetői és oktatói közül és Bedő 
elvtárs ezzel kapcsolatos utolsó megjegyzései Is megnyugtattak 
bennünket. Szerkesztőségünk a következőkben szándéka sze
rint az eddiginél nagyobb teret kíván szentelni az esti és leve
lező tagozat sajátos oktatási problémáinak a lap hasábjain is.
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Időszerű
feladatok

Egyetemünk pártbizottsága 
áprilisi ülésén az egyetemen 
folyó oktató-nevelő m unka 
korszerűsítésével kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkozott. Meg
állapította, hogy a korszerűsí
tés végrehajtásában már je
lentős eredmények születtek 
— az I. évfolyamos hallgatók új 
tanulm ányi rendje, egyes tá r 
gyak koncentrált oktatása, új 
tárgyak, tananyagok kidolgo
zásának megkezdése, egyetemi 
dem okratikus form ák k ialakí
tásának megkezdése —, de an
nak továbbfejlesztése érdeké
ben még igen jelentős — főleg 
tartalmi — feladatok állnak a 
pártszervezet előtt. Ezek kö
zül a legfontosabbak:

Hatékonyabban és nagyobb 
m értékben kell segíteni és el
lenőrizni a korszerűsítési fo
lyam atot, jobban ki kell hasz
nálni a dem okratikus vitalehe
tőségeket a korszerűsítési 
m unkával kapcsolatos nézetek 
tisztázása érdekében. Itt je len
tős feladat hárul a hallgatói 
páricsoportra és a K lSZ-aktí- 
vákra, akiknek segítségével a 
dem okratizm usnak nemcsak 
formai, hanem  tartalm i vonat
kozásait is szélesíteni lehet és 
kell.

A pártszervezetnek kezde- 
ményezően kell fellépni a  kor
szerűsítéssel kapcsolatos új 
szak- és szakágazati tárgyak 
kidolgozása terén, a tanszékek 
közötti koordináció megszer
vezésében  és annak biztosítá
sában.

A pártszervezetnek követke
zetesebbnek kell lenni az- 
irányban, hogy az állami m un
ka m inden szintjén megvaló
suljon a helyesen értelmezett 
dem okratikus centralizmus.

A z  I. éves hallgatók szak
m ai-politikai képzésében és 
nevelésében hatékonyabban és 
szervezetileg  is megfelelőbb  
módon kell közrem űködniük a 
párt- és KISZ-szervezeteknek. 
(Az első évesek nem  tartoz
nak egyik karhoz sem és en
nek következtében egyik kar 
párt-  és KISZ-szervezetéhez 
sem.) A mostani első évesek

„reform oktatása” alapján szer
zett tapasztalatokat és a fel
m erült problém ákat fel kell 
dolgozni, hogy azokat haszno
sítani lehessen az elkövetke
zendő években.

Jav ítan i kell a  szakmai 
m unka ideológiai-politikai vo
natkozásaival összefüggő tevé
kenységet. A tanszéki pártcso
portoknak támogatni és előse
gíteni kell a tanszék előtt ál
ló feladatok megoldását, kez
dem ényezőbbnek kell lenniük 
abban, hogy számba vegyék 
az elért eredm ényeket és az 
elm aradást, hogy kutassák az 
elm aradás okait és megszünte
tésének lehetőségét.

A pártm unkával kapcsolat
ban a pártbizottság m egálla
pította, hogy a hosszúra nyú 
ló általános eszmecserék he
lyett a pártm unkában a konk
rét kérdések vizsgálatára, a 
megfelelő döntés élőké- 
re kell a hangsúlyt I 
a döntés után pedig 
kell a végrehajtás el 
sét: Ezeknek érdekéb'. 
tani kell a konkrét k 
elemzését, a probléma' 
ménvek felszínre 
Gondoskodni kell a 
nyék még szélesebb ár 
ról, hogy a konstruktív  
cserék a döntések élőké 
és meghozatalát szolgál„ 
döntések után biztosítani 
a végrehajtást, érvényt szerez
ve a centralizmusnak.

A rra kell törekedni, hogy 
az ú j kollégium  a szakmai, po
litikai m unkában kiváló hall
gatók m indenirányú tovább
fejlődését biztosítsa. Lehetővé 
kell tenni, hogy a középisko
lákban tanuló legtehetségesebb 
fiatalok — m ár középiskolai 
tanulm ányaik a latt — szerve
zetten az egyetemhez kapcso
lódjanak.

A pártszervezet előtt álló 
feladatok felm érése valóban 
központi feladat. A feladatok 
végrehajtása azonban a p á rt
tagok lelkiism eretes és felelős
ségteljes m unkáján áll vagy 
bukik.
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Beszélgetés az I. évfolyam 
politikai nevelőmunká/áról

Május 2 -án délután az 
egyetem pártbizottsága 

az I. évfolyam KlSZ-veze- 
tőségét és mintegy 40 
hallgatóját megbeszélésre 
hívta össze. A beszélge
tés témája az I. évfolya
mon folyó politikai mun
ka tapasztalatai és a mun
kásmozgalomban hosszú 
idő óta részt vevő (kitün
tetéssel rendelkező) szü
lők gyermekeinek rész
vétele az évfolyam politi

kai munkájában.
Az évfolyamon eddig eltelt 

időszak politikai munkájáról 
és a régi párttag szülők gyer
mekeinek e munkába való ed
digi bekapcsolódásáról dr. Be- 
nedecki Jánosné, a Párt-vég
rehajtóbizottság agitációs fe
lelőse tartott rövid bevezető 
értékelést. Az évfolyam ta
nulmányi és politikai munká
ja a KlSZ-munka beindítása 
és javítása érdekében tett 
erőfeszítések a mostani félév
ben eredményesnek tekinthe
tők. Sikerűit a tanulmányi 
csoportok (KISZ-alapszervek) 
többségében a politikai neve
lőmunkát beindítani, s a po
zitív indítás hatása mind 
bizonyos tömegfeladatok meg
oldásában (május 1.), mind 
pedig a szakosítást előkészítő 
munkában, a jellemzések ké
szítésében általában érződik. 
Az évfolyam KlSZ-vezetőségé- 
nek munkájában, valamint az 
alapszervekben folyó politi
kai nevelőmunkában általában 
aktívan vesznek részt a beszél
getésre meghívott fiatalok, 
bár néhányuk nem mentes 
bizonyos hibáktól (pl. türel
metlenség, elzárkózás, irreális 
politikai felkészültségi mérce 
állítás tanulótársaival szem
ben).

A vitában több mint húszán 
vettek részt az I. éves 

hallgatók közül. Felelősen 
mérlegelték szerepüket és az 
évfolyam arculatát, s számos 
javaslatot is tettek, amelyek 
általában felhasználhatók a 
KlSZ-munka szervezeti ke

reteinek és tartalmának to
vábbi javítása érdekében. A 
vita és a hozzászólások másik 
központi kérdése a szakosítás
hoz szükséges jellemzések el
készítésével kapcsolatos po
litikai feladatok, s a csopor
tokban folyó ezzel kapcsolatos 
eddigi munka kritikus és ön
kritikus értékelése volt.

A megbeszélésen részt ve 
még a pártbizottság tagjai kö 
zül Szuhai Miklós elvtárs, a 
pártbizottság szervező titkára 
és Józsa Ödön elvtárs, az L 
évfolyam PB-íelelőse.

A vita leszűrt tapasztalata a 
többi között az is, hogy ilyen 
csoportos beszélgetéseket (kü
lönböző rétegképző ismérvek 
szerint) rendszeresebben cs 
már az első félévtől kezdődően 
szükséges szervezni az I. évfo
lyam hallgatói között.

J—é

Puska -..
— Pénteken ZH -t írunk m a

tekból és pégéből, szombaton 
franciából, hétfőn statisztiká
ból, kedden elővizsgát teszünk 
földrajzból, szerdán oroszból 
írásbeli v izsga. . .  Most hon
védelmi ism eretek oktatására 
igyekszem.

— Most?
— Igen. Lőni fogunk. Célba. 

Nyolckor indulunk!
— Nehezen! Nyolc óra húsz. 

Lemaradsz!
— A késést m ár bekalkulál

tam  m agamnak. Különben is 
ma délelőtt m ár úgysem 
tudnék tanulni.

— Kell ez a kis kikapcsoló
dás.

— Jó t aludtam  az éjjel, 
nekem  az e lég . . .  Félév elején 
eleget „kikapcsolódtam”, ak
kor nem  volt se ZH, se lövé
szet, bár, ami a honvédelmi 
ism ereteket illeti, arró l voll 
szó. Egyébként nem  is bánom 
ha m ár nem készültem fii 
rendesen, legalább a puskát 
kezelésem legyen biztos!

— zu — I

S ^ c z l



/V o / . John, L lo yd  
iúéoyatása

Beszélgetés a m arketingről — ahová többen is eljöhet
tek volna.

A nagy tanácsterem ben kb. 
annyian voltunk, m int például 
népgazdterv. előadáson a vizs
gaidőszak előtt egy héttel. Rö
vid várakozás után az ipar
gazdaságtan tanszék tanárai
nak kíséretében belépett a  te
rem be egy középmagas, 35 év 
körüli mosolygós férfi. Divatos 
szakállt viselt, ahogy a „nagy
könyvben” meg van í r v a . . .

Dr. Megyeri Endre bevezető 
szavaiból megtudtuk, \

hogy prof. John Lloyd, a 
coventry-i Technológiai 
és üzletkötési Intézetben 
'•»••’■•.zik. Az Országos Ve- 

épző Központ meghí- 
a érkezett hazánkba,
r  három  hetet töltött 

Lloyd professzor, m ar
éi foglalkozik és é r t  a  

is ok ta tja  az intézet- 
Kérésünikre elmondotta, 
Lngliában még csak 5 
lyik szervezett m arke- 
.ktatás. Heti két-három  
i m ind a gazdasági, 
a  műszaki egyetemek üz- 

fakultásain kerül előadás
ra  az ún. politechnikai képzés 
keretén belül.

Az ok tatást a  hallgatók vég
zettsége szerin t két részre le
het osztani:

O Az undergraduális (kö
zépiskola utáni) képzés.

O  A postgraduális (diploma 
utáni) képzés.

A  R E N D E S
HALLGATÓK
OKTATÁSA

A m arketing oktatási tapasz
talatai m egm utatták, hogy he
lyes v o lt. a  tárgy egyetem 
elvégzés u táni oktatása, ugyan
akkor ez nem  oldotta meg__a_
szakem berhiányt.

Mivel a 18—20 éveseknek 
nincsenek még megfelelő 
gyakorlati tapasztalataik, 
az első tanévben el kell 
sajátítaniuk a gazdasági 
alapismereteket. Ezután 7 
hónapra az iparba kerül

nek.
Itt részt vesznek a közvetlen 
term elésben, hogy megismer
jék a  technológiát, m ajd ki-ki 
a beszerzési vagy bérosztályra, 
Stb. kerül. A hallgatók a  gya
korlat u tán  szakosodnak, pél
dául m arketing beszerzés, 
számvitel stb. A m arketing
szakosok a II. évben mélyeb
ben ism erkednek meg a gazda
sági tárgyakkal. Míg az első 
évben mikroökonómiai isme
reteket szereztek, most a  gaz
daság m akroszintű elemezésé
vel foglalkoznak. A m atem ati
kai és statisztikai tanulm ányok 
mellett, operációkutatási ism e
reteket szereznek. Tanulnak 
szociológiát, pszichológiát, ke
reskedelmi jogot.

Ezen túlmenően, általános 
bevezetést kapnak a m arke
tingbe. Az év további részében

ipari gyakorlattal rendelkező 
szakemberek részére.

K özépszint Intenzív
bentlakásos kurzus,

m axim um  3 hónap.
o
maxi

a

bocsátja tanulmányi prog
ramját, s ebben a vállala
tok képviselői is részt 

vesznek.

ién belül heti egy alka
lommal előadás. Ez utóbbi 
nem felelt meg a várakozás
nak, m ert nem biztosította a 
gyakorlati képzést.

Vendégünk ezután kérdések
re  válaszolt. Elmondotta pél
dául, hogyan szervezte meg 
hároméves k itartó  m unkával, 
hogy a vállalatok vállalják a 
term elési gyakorlat terhét. Ez 
a probléma, m int ismeretes, 
nálunk is komoly nehézségek
be ütközik.

Jelenleg Angliában min
den második diákot a vál
lalatok küldik az egyetem
re. Az intézet viszont 
minden alkalommal vitára

A kérdés megoldását azonba 
leghatékonyabban az állam  adc 
politikája szolgálta. Eszerint a 
vállalatok bérarányosán egy 
bizonyos összeget fizetnek be 
a tanulm ányi alapba, s ezt 
csak akkor kapják  vissza, ha 
szerveznek üzemi gyakorlatot. 
Ma m ár a vállalat igénye 
csaknem kétszeresen felülm úl
ja  a hallgatók számát, ö t  év
vel ezelőtt az angol iparban 
„rájöttek”, hogy emelni kell a 
kereskedelmi műveltség szint
jét. A term elés-centrikus 
szemlélet még mindig a válla
latok 50 százalékára rányom 
ja  bélyegét. Lloyd professzor 
véleménye szerint Angliában 
10 évvel ezelőtt volt hasonló 
helyzet, m int ma nálunk . . .

. . .  A beszélgetés tovább folyt. Szó került a termelési 
eszközök piackutatásáról, az ún. K K -m unkáról, és a m arke
ting európai és amerikai gyakorlatának összehasonlításáról, 
az agresszív, illetve megértő hozzáállásról. A z  angol profesz- 
szor előadásán sok érdekeset és hasznosat hallottunk. Több 
figyelm et érdemelt volna, m ind a hallgatók, m ind a tanszékek  
részéről.

KAZÁR PÉTER

Korrigál a tanszék

10 hónapra ism ét kikerülnek 
az iparba, de ezúttal más spe
ciális területekre. Aki tehet
séges, az a gyakorlati eredm é
nyei alapján, tanulm ányai el
végzése után a  cégnél m arad
hat.

A harm adik évben teljesen 
specializált oktatás folyik. A 
közgazdaságtan területén vál
lalatelm élettel és gazdasági 
tervezéssel foglalkoznak, to
vábbfejlesztik operációkutatási 
és statisztikai ism ereteiket. A 
m arketingen belül is szakosod
nak, például a fogyasztói visel
kedés vizsgálatára. Emellett 
árképzési, piactervezési és ku
tatási, valam int hirdetési is
m ereteket szereznek, tanulnak 
nemzetközi kereskedelmet, 
szállítást stb. A szakdolgozat 
megírása, megvédése után 
m egkapják a diplom át (MS- 
degree). Lloyd professzor ez
után oktatásm ódszertani kér
désekről beszélt. Elmondotta, 
hogy azok a II. évesek, akik 
m arketing szakágazatra je len t
keztek, tesztrendszerű „vizs
gát” tesznek, melynek lényege, 
az általános közgazdasági in
telligencia vizsgálata.

A fogyasztói viselkedés 
(consumer behavior) és a 
vásárlási indíték szocioló
giai megközelítése — mon
dotta a professzor — az 

oktatás alapja.
Véleménye szerint a  legjobb 

oktatási forma a szeminárium. 
Fölösleges olyan anyagból elő
adást tartan i, amely jegyzet
ből elolvasható. Csupán a ne
hezen érthető részekből van 
előadás. A kötelező irodalm at 
hetenként adják meg. A sze
m inárium i m unka fontos ré
szét képezik a  referátum ok, 
korreferátum ok. Általános 
alapelvként em elte ki a  pro
fesszor, hogy m indig többet ér 
valam inek a megbeszélése, 
m int passzív m eghallgatása. A 
megbeszélésen mindig „közbe” 
lehet szólni, feltéve ha betart
ják  a parlam entáris formát.

A szemeszter kétharm ad ré 
szében a tananyag feldolgozá
sát végzik, a  fennm aradó 10 
hétben esettanulm ányokat be
szélnek meg. A m arketing 
olyan tudomány, ahol a szak
em ber egy konkrét problém át 
old meg. Az adott kérdést, 
mindig sokoldalúan kell meg
közelíteni, logikai szem pont
ból (piackutatás), műszaki ol
dalról és a gazdaságpolitikai 
alapelvek figyelembevételé
vel.

A POSTGRADUÁLIS 
KÉPZÉS

Legmagasabb szintű 
_ (MS—degree), az egye

tem ek business school-jain.
a) Bármely egyetem elvégzé

se után egy éves kurzus, m ely
re alapos felvételi vizsga után 
lehet bekerülni, b) Tanfolyam 
középfokú végzettségű, komoly

Lapunk legutóbbi számában 
táblázatokat közöltünk az 
idén végző, különböző szakos 
hallgatók elhelyezkedési lehe
tőségeiről, azzal a megjegy
zéssel, hogy táblázataink cgy- 
egy áprilisi időpontnak meg
felelő állapotot rögzítenek. A 
fenti határidőkig a nemzetközi 
szakos hallgatók iránti igény 
bizony igen kevésnek tűnt (20 
fő).

A Nemzetközi Kapcsolatok 
tanszék a lap megjelenése 
után megkereste szerkesztősé
günket, s újabbkeletű kimuta
tásokat bocsátott rendelkezé

sünkre, melyek szerint a kü
lönböző vállalatokhoz, intéz
ményekhez, társadalmi szer
vekhez való elhelyezkedési le
hetőségek (pl. HUNGARO- 
TEX, IBUSZ, VIDEOTON, 
Rádió, MUOSZ, MALÉV stb.) 
már megközelítik a félszázat 
(47). — Túligény van tehát!

Az illetékes tanszék tehát 
sietve korrigált, hogy a hallga
tók között ne okozzon riadal
mat az elhelyezkedési lehető
ség.

Követésre méltó, dicséretes 
gondoskodás. . .

K edves titk á r  elvtárs!...
apók óta, ha belépek a KISZ-bizottság ajtaján,

I  » m indig ugyanaz a látvány fogad: az asztalon 
magasodó stencilek alig apadó halmaza. A z első oldalon 
a felhívás: „Kedves titkár elvtárs! . . . .  A  kérdés fontos
ságára, jelentőségére, valamint a vizsgaidőszakra való 
tekintettel, kérünk, hogy különös gondot fordíts az alap
szervi taggyűlés előkészítésére . . . ” A  további oldalakon 
a M űködési Szabályzat-tervezet egyetem ünkön beveze
tésre váró rendelkezéseinek kivonatát olvasom. Már a fu 

tólagos betekintés is elég arra, hogy a kérdések sokasá
ga m erüljön fel m inden olvasóban.

A z ú j ösztöndíjrendelet m egváltoztatja eddigi mecha
nikus költségvetésünket. Nem elég előre kiszám ítani a 
várható vizsgaátlagot és a velejáró tanulm ányi ösztön
díjat már a zsebünkben érezni. A  tól-ig rendszerben a 
tanulócsoport döntésére lesz bízva, kinek, m ilyen össze
get ítél a megadott határokon belül. És egymás után tá
madnak az újabb kérdések: Hogyan alakulnak az ösz
töndíj alapfeltételei, a vizsgajegyek az egyes tanszékek  
átlagában? K iegyenlítődnek-e a jövőben, reálisnak ve- 
hetök-e ma a „buktató" és „elnéző” tanszékek osztály
zataiból kialakuló félévi átlagok? A  hallgatói képviselet 
elfogadásra váró rendszere elég hatékony lesz-e a tan
tárgyak ismeretanyagának és vizsganormáinak szintre- 
hozásához? A  tananyag és a vizsgák mai rendszere kor
szerűsítési igényeinket szolgálják-e, vagy pedig az ú j 
szabályzat biztosít a hallgatóknak olyan hatáskört, hogy 
ezt kikényszeríthessék? Maguk a diákok érvényesíteni 
tudják-e kapott jogaikat, vagy a többség ezután is 
csupán néhány társa m unkájának közömbös szemlélője 
lesz? M egvalósul-e a demokrácia a választási rendsze
ren túl is, lesznek-e folyamatosan számonkéröi a képvi
seletükkel megbízott diákoknak?

* Szabályzattervezet mostani elhanyagolt vitája is
*1 arra figyelm eztet, hogy meg kell tanulnunk még 

a demokrácia gyakorlását. A  közeli vizsgaidőszak, a m i
nisztérium i rendelettervezet késése, az informáltság hiá
nyosságai lehetnek okok, adhatnak magyarázatot, de fe l
m entést nem. Saját „polgári törvénykönyvünket” kelt 
most alaposabban megismerni, szükségesnek látott vál
tozásokat javasolni, egyetértésünknek hangot adni.

Már első olvasásra is számos kérdés m erül fel, egy
két órás gondolkodást, vitát, tehát kell és érdemes erre 
áldozni, kivonva m agunkat akár a könyvtár, a jegyzetek  
bővköréből is. Régi, szinte hagyományosnak mondható  
gyakorlat felszámolását kezdhetjük meg ezzel a K ISZ- 
alap szervekben, hogy akik ma nem  érnek rá határozni 
saját jogaikról és kötelességeikről, holnap ne legyenek a 
demokrácia leghangosabb számonkéröi. A  demokrácia — 
a véleménykérés, szavazás és döntés alkalma nem  jön 
m indig házhoz. Ilyenkor nekünk kell a közelébe menni, 
akkor is, ha ez pillanatnyilag áldozatot jelent. Érde
keink védelme saját dolgainkban csak állandó kollektív  
ellenőrzés m ellett valósítható meg.

Kékesi Katalin

P  saknem szűknek bizonyult 
^  a m ájusi kánikulától 

m ár-m ár táguló falaival egye
tem ünk tanácsterm e, ahol két 
napig az „Egyetemi nevelés 
kérdéseiről” szóló szimpoziont 
tartották. Pótszékekről kel
lett gondoskodni, hogy a nagy 
számban megjelenő érdeklő
dőnek helyet biztosítsanak.

A tanácskozáson felvetett 
kérdésekre, melyek egyaránt 
érin tik  az oktatók és hallgatók 
m unkáját, lapunk következő 
számában visszatérünk.

Előzetesen a  lényegesebb 
problém ákról adunk rövid tá 
jékoztatót.

Az első napi előadás, me
lyet dr. Megyeri Endre 
tarto tt, „A tanszék, a  ne
velő m unka letéteményese,
A szakvezető tanszék spe-

Jelentős lépés előre
SZIMPOZION A NEVELÉSRŐL EGYETEMÜNKÖN

...E lm egyek , elmegyek — hosszú útra m egyek.. (Kádár J. felvétele)

ciáüs szerepe a ne
velőmunkában” címmel a 
többi között a szocialista 
közgazdász specifikus sze
mélyiség jegyeivel fog
lalkozott, és ez első kísér
let a szocialista közgaz
dászszakember egyénisé
gének tudományos meg

határozására.
Az előadó hangsúlyozta, az ok
ta to tt tananyag mellett, az 
oktatás módszereinek jelen
tőségét e személyiségjegyek 
kialakításában. Közgazdász- 
képzésünk alapkövetelm énye 
a közgazdasági szemlélet, köz
gazdász „beállítottság”, vala
m int az osztályirányultság tu 
datos kifejlesztése. Ez utóbbi 
például azt is jelenti, hogy a 
tananyagban a  politikai ta rta
lom valódi tartalom  legyen, 
ne csak illusztráció.

Az egyetemünkön végre
ha jto tt és folyam atban levő 
oktatási reform hoz elválaszt
hatatlanul kapcsolódik a ne
velési módszerek korszerűsíté
se.

Erről beszélt Szabó Kál
mán elvtárs megnyitójá
ban, ahol találóan emelte 
ki a későbbi előadásban 
elemzett kérdést; az új vi
szonyok között két általá
nos érvényű elvet kell 
előtérbe helyezni: az ön
álló ítéletalkotást és a gya
korlati előrevitel készségé
re való tudatos nevelést.
Az egyetem vezetői, oktatói, 

köztük rek torunk  részvétele a 
kétnapos konferencián bizo
nyítja az egyetemi kollektíva 
érdeklődését és ösztönző erő
vel h a t a  nevelői m unka ala
posabb, szélesebb körű folyta
tására.

A m ásodik napi előadást 
Zalai Györgyné dr. tar
totta a nevelőmunka má
sik legfontosabb oldalá
ról, a tanulócsoportról: „A 
tanulócsoport, mint önte

vékeny nevelési alapegy
ség” címmel.

Az előadó vázolta az egyetemi 
közösség ism érveit, hangsú
lyozta a  közös tevékenység 
szerepét a kollektíva kialakí
tásában. Elmondta nevelési ta 
pasztalatait a  reform ról, végül 
az oktatók egyre növekvő fe
lelősségéről beszélt.

A konferencián felm erült 
kérdések nem  kis szerepet já t
szanak a  KISZ-szervezet m un
kájában.

Éppen ezért fájó számom
ra a KISZ vezető aktivis
ták távolmaradása. Ez 
nem magyarázható a meg
kezdődött vizsgaidőszak
kal, hiszen a KlSZ-veze- 
tőknek mindig többet kell 
vállalniuk. Hasznos lenne, 
ha az ősszel induló KISZ 

vezetőképző-tanfolyam

egyik bázisának tekintené 
a konferencia anyagát.

Ehhez segítséget nyú jtha t az 
előadásokat, korreferátum o
kat, valam int a  fontosabb hoz
zászólásokat tartalm azó rövi
desen megjelenő kiadvány.

A rendezvény érdeklődést 
válto tt ki egyetemünk falain 
túl is. A részvevők között je
len volt a Felsőoktatási Ku
tatóközpont vezetője, az Or
szágos Egyetemi Nevelői Mun
kaközösség, az Országos Peda
gógiai Intézet és több buda
pesti felsőoktatási intézmény 
képviselője.

A nevelési m unka korsze
rűsítéséről szóló kétnapos ta 
nácskozás méltó része volt 
az idei jubileum i eseményso
rozatnak, s  úgy érzem, ha nem  
is a  következő napokban, de a 
jövő oktatási évtől kezdve, ok
tatóink és hallgatóink haté
konyan hasznosíthatják az it t  
elhangzottakat.

Meruk József
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Terem tés.
Első napon az Ű r im portál- 

a v ilágosságo t...

Fogyókúra.
Ezentúl nem  eszem két ét

kezés k ö z ö tt .. .

Csel.
Odysszeusz becsapta a tró 

ja iaka t és sa já t seregét lóvá 
te t te . . .

Meditálás.
Jobban te tte  volna Caesar, 

ha a kocka helyett a gabonát 
veti e l . . .

V. László.
M inden há jja l felkent ural

kodó . . .

szerelemről.
kislány: — De

papa: — Nem 

kislány: —

Telekkönyv
Negyedtelek 

én úgy szeretem a negyed
telek kisfiút, hadd legyek a 
felesége!

Negyedtelek 
lehet, lányom.

Négy ed telek 
Miért, mi lenne, ha hozzá
m ennék?

Negyedtelek papa: — Lá
nyom, fé lte le k . . .

Filozófia.
A lé t határozza meg a hu 

mort, vágy a hum or a létet?
Halász Géza



KALAND 
A NAGY V Í Z E N

lamos bedöglése m iatt, futni denki táncolhatott, aki tudott, 
kényszerültek. Szerencsére ez, a m ai táncokat

Mire az Erzsébet-hídhoz ér- tekintve, nem  ütközött túlzott 
tünk, m ár kialakultak  a  kü- nehézségbe: csak két láb kell, 
lönböző beszélgető, napozó, és am in álljon az ember, és két 
kártyatársaságok. kar, am ellyel különböző kí-

A hangulatot — amely győző m ozdulatokat végezzen, 
egyébként is jó volt — fokoz- 11 órakor az érdeklődők di- 
ta  a jelenlevő Neotonék pom- vatbem utatót lá thattak , cso- 
pás beat-zenéje, m elyre min- dálatosnál csodálatosabb, rö

vidnél rövidebb, színesnél szí
nesebb ruhákat.

A belépésnél kapott kicsiny 
biléta a hajó étterm ében, il
letve büféjében hét F t-ot ért, 
ígv tulajdonképpen a k irán 
dulás V isegrádra Neoton- 
ékkal, divatbem utatóval, hajó
val és napsütéssel együtt, ti
zenhárom  Ft-ba került.

Ennyi pénzért azt hiszem, 
fölösleges volt a  jegyek egy 
részét középiskolásoknak el
adni; úgy érzem, nálunk is 
akadt volna elég vállalkozó, és 
a hajó  akkor is zsúfolásig 
megtelt volna.

A hajó étterm ében bőséges 
volt a választék: p iríto tt máj 
és rán to tt sertésszelet á llt az 
éhes közgazda-jelöltek rendel
kezésére.

Visegrádra m egérkezve szét
oszlottunk. A végcél szinte 
m indenki szám ára a  Fellegvár 
volt, bocsánat, „Főleg Vár.” 
Az utóbbi években állandóan 
restaurálják, így még azoknak 
is, ak ik  nem régiben já rtak  Vi- 
segrádon, akadt újdonság.

ö reg  kövekben, fiatal lá 
nyokban, szép k ilátásban gyö
nyörködhettünk. A legbátrab
bak, (ha kevesen is, de voltak 
ilyenek) m egfürödtek a jéghi
deg Duna vizében, akik  vi
szont szeretik ugyan a  h ide
get, de csak a torkon lecsúsz
tatva, azok szám ára Kinizsivel 
és Kőbányaival szolgált az 
eszpresszó.

Szépen e lte lt az idő. 
Visszafelé ismét, de most 

m ér az alkonyra hajló  nap fé
nyében élvezhettük a Duna- 

A hajó tatján: eső helyett köpönyeg kanyar és a  hajóú t szépségeit.
M ire P estre  értünk, beestele
dett. Szép volt a hajóról látni, 
a kivilágított Budapestet.

A kiránduláson részt vettek 
külföldi, NDK-beli vendégek 
is. Az üzemeknek, ahová nyá
ron diák jaink  dolgozni m en
nek, m érnökei illetve igazga
tója voltak, ő k  is elismerően 
nyilatkoztak a program ról.

Kikötöttünk. M indenki fá
radtan, de jókedvűen m ent 
haza.

★
Sajnálatos esemény zavarta 

meg ezt a szép kirándulást. 
Mikor közeledtünk Budapest
hez, a  hajó  személyzete, na
gyon kedves gesztusból k ikap
csolta a hajóvilágítást, hogy 
minél jobban élvezhessük fő
városunk ragyogó fényeit.

Ezt az alkalm at kihasznál
va valaki kiem elte egyik tá r 
sunk táskájából film felvevő
gépét. Sajnálatos dolog, hogy 
ilyesmi előfordulhat egy egye
temi kiránduláson.

Kecskés Imre

Gyönyörű napsütéses idő
ben kerü lt sor a  KISZ- 

bizottság szervezésében a h a 
jókirándulásra. A kitűzött 
program nak megfelelően a 
Hunyadi, enyhe negyedórás 
késéssel sta rto lt a Belgrád- 
rakparti állomásról. Szeren
csére — m ert így még azok is 
elérték, ak ik  egy kettes vil-

A hajó mélyén: tánc-turmix (Foto: Kádár)

N em  e z t 
v á rtu k !

A z afrikai egyetem i hallga
tók magyarországi szervezete 
április 26-án a gyarmati fia 
talok napja tiszteletére tánc
estélyt szervezett egyetem ün
kön. Elvártam  volna, hogy 
hallgatótársaim, már barátaik 
kedvéért is, szép számmal 
m egjelennek majd. Csillagunk 
kevéssé mondható szerencsés
nek: három vagy négy köz
gazdász hallgató jelent meg, de 
egyetlen lány sem akadt köz
tük. Szó nélkül hagynám a ke
vés számú megjelenést, ha nem  
éppen a M arx Károly Közgaz
daságtudományi Egyetem  hall
gatóiról és egy antiimperialis- 
ta megmozdulásról kellene be
szélnünk. A z  emberi szabad
ság, a gyarmattartás elleni 
küzdelem  ezen egyetem  hall
gatóinak természetes, szinte 
tanulm ányaikból következő  
alavelve kell hogy legyen!

Eddigi tapasztalataim  sem  
azt bizonyítják, hogy ezen el
vek hiányoznának náluk, de 
még baráti kedvességüket sem  
kevesellhetem . Lehetséges vo l
na mégis, hogy elveiknek, ba
rátságuknak csak az egyetemi 
tanterem  között van látszata?

Johnson Omotosho

M ár lehet számolni!
Az igazgatási titkárság  a mű- tes tájékozódást lehessen sze- tozó hallgatók számát a  jelen 

velődésügyi miniszter uta- rezni a hallgatóknak a jövő- félév jövedelemigazolásai alap-
sítástervezete alapján  elvégez- ben ju tta tha tó  állami tám oga- -  határozták meg a társa-

tásokrol **
te a  II. évfolyam hallgatóinak Az u tásítástervezet megszab- dalmi «s a népköztársasági 
próbabesorolását, hogy előze- (a öt jövedelmi kategóriába ta r-  ösztöndíjasok nélkül. Eszerint!

Az egy családtagra eső 
jövedelem:
A II. évf. halig, száma

500
Ft-ig

48

501—800 801—1100 1101—1400
Ft-ig Ft-ig Ft-ig
103 94 47

1400 
Ft felett 

119

A jövedelemigazolásban fog
la lt adatoktól eltérően a hall
gató eggyel magasabb vagy 
alacsonyabb kategóriába sorol-

Tanulmányi átlagok: 
Fizethető összeg:
A múlt félévi átlagok alapj

ható, ha olyan egyéb inform á
ciók állnak rendelkezésre, 
am elyek a család m agasabb 
vagy alacsonyabb életszínvo 
nalára utalnak.

3,51—3,99-ig 4,00-
100—200 Ft-ig 200—

>n 69 fő

Az általános tanulm ányi 
ösztöndíjat a  vizsgaátlag, alap
ján  kell megállapítani, az 
alábbiak szerint:

-4,50-ig 4,51—5,0fl-ig
300 Ft-ig 300—500 Ft-ig
49 fő 9 fő

II. évfolyamos hallgató ré 
szesült volna általános tan u l
mányi ösztöndíjban az új ren
delkezések szerint.

A tanulm ányi ösztöndíj új 
rendje csupán a fizethe

tő ösztöndíj alsó-felső határa it 
ad ja  meg. Az egyes hallgatók 
ezen belüli besorolását, cso
porttársai javaslatai szerint 
ösztöndíj Bizottság állapítja 
meg. A m axim ális vagy a mi
nimális, illetve a  kettő között 
levő összeg javaslásánál a cso
portnak m inden — az adott

Jövedelmi kategória

I.
II.

III.
IV. 
V.

hallgató tanulm ányi m unkájá
ra, mozgalmi tevékenységére, 
em beri m agatartására vonat
kozó — lényeges vonást m ér
legelnie kell.

A próbabesorolás azt m u
tatja , hogy a jelenlegi II. év
folyamon m ind a  szociális tá 
mogatás, m ind pedig a tanu l
mányi ösztöndíj összege m a
gasabb lenne, m int a  jelenleg 
érvényben levő rendelkezések 
szerint. Az évfolyamon az új 
ösztöndíj-rendszer eredm énye
képpen 42 500,— F t-tal több

Kollégiumban
lakó hallgató

szociális tám ogatást és 89 750,— 
F t-tal több tanulm ányi ösz
töndíjat fizetnének ki.

Az új rendszer szerint a té
rítések összege jövedelem ka
tegóriák szerint változik. A 
térítések a vizsgált évfolya
mon 94 800,— F t-tal emelked
nének. Emlékeztetőül közöl
jük az u tasítástervezet elő
irányzatait jövedelemkategó
riák szerint a térítések nagy
ságára vonatkozóan, kollé
giumban és nem kollégiumban 
lakók bontásában:

Nem kollégiumban 
lakó hallgató

50,— Ft 40,— Ft
100 ,— Ft 80,— Ft
250,— Ft 140,— Ft
500,— Ft 240,— Ft
700,— Ft —

(Kékesi)

M érleg... SPORT... Mérleg
L apunk hasábjain m ár ed

dig is több ízben h írt adtunk 
egyetemi sport klubunk ered
ményeiről. Most röviden á t
nézzük az összes szakosztály 
ezévi mérlegét.

ASZTALITENISZ
A női együttes a  Bp. II. osz

tályban, a férfi gárda a  kerü 
leti bajnokságban játszik. Ed
digi teljesítm ényük kb. 50%- 
os és ezzel a mezőny közepén 
foglalnak helyet.

CSELGÁNCS
A Budapest egyéni bajnok

ságában Nyerki József 2., Oláh 
János és Lukács Zoltán 3. he
lyet é r t  el.

Jelenlegi fő cél az NB I-es 
gárda felfrissítése, a  jövő csa
patának kialakítása. A terv 
megvalósításához adott egy 
20—22 fős .különítm ény”. A 
fiataloknak mérkőzésirutdnra 
kell szert tenni, s  ennek érde
kében részt vesznek a  Buda
pest K upa négyfordulós küzde
lemsorozatában. A lezajlott 
első forduló eredményei közül 
Bell László 3. helyezését em el
hetjük ki.
KÉZILABDA

A kerületi bajnokságban 
szereplő férfi csapatunk eddig 
5 mérkőzést játszott. A m ér
leg: 2 győzelem, 1 döntetlen, 2 
vereség. A főiskolás bajnok
ságban az  egy osztállyal m a
gasabban játszó OSC-től szo
ros küzdelemben kapott ki az 
együttes, s  így nem  ju to tt to
vább.
KOSÁRLABDA

A lányok 6 mérkőzésből 3 
győzelmet értek  el, de nem 
szakadtak le  az élmezőnytől. A 
fiúk ugyanennyi meccsből csak 
egyszer vonultak le  vesztes
ként. A jó  szereplést hűen tük
rözi a  tabella is: a Közgazdász 
SC az első helyen áll. Egyéb
ként m indkét csapat a  Bp. I. 
osztályban játszik és az NB II- 
be ju tásért harcol.
l a b d a r ü g a s

A nagyszerű főiskolai ba j
noki szereplés bizonyos m ér
tékig negatívan érezte tte hatá
sát a  bajnokságban. A túlzsú
folt program, valam int a  sé
rülések m iatt többször fá rad 
tan, jó néhány ta rtalékkal állt 
ki az együttes. A 3 győzelem 
m ellett 3 vereség is volt. A 
gólarány: 24:8! Amikor a
kom plett gárda játszott, két
szer is 8:0-ra  nyert.

RÖPLABDA
M indkét NB Il-es csapatunk

3 mérkőzést játszott. A férfiak 
kétszer, a  nők egyszer nyertek. 
Az utóbbiak a  főiskolai baj

nokságban az előkelő 3. helyet 
szerezték meg.
SAKK

Kunos Péter III. évf. elm é
leti szakos hallgató (nem a  mi 
szakosztályunk tagja) meg
nyerte a  főiskolásak országos 
egyéni bajnokságát. G ratu lá
lunk!

TERMESZETJARAS
A szakosztály, a túrák, a 

sítábor, valam int a sítanfo
lyam lebonyolításával m ár 
eddig is szép m unkát végzett. 
A lezajlott főiskolai bajnok
ság értékelése még nem tö r
tén t meg.

— bantui —

Bemutatjuk
Sorozatunkban három  újabb 

sportolónkat m utatjuk  be ol
vasóinknak. M indhárm uktól a 
következő kérdésekre kértem  
választ: 1. Melyik sportágban 
játszik? 2. Hány éve sportol? 
3. Eddig hol játszott? 4. Milyen 
poszton? 5. Az edzéseken való 
részvétel jelent-e nagyobb 
megterhelést? 6 . Milyen szakra 
készül és tanulmányi átlaga 
milyen?

Egyed Katalin

Az in terjú t Katival kezdtem, 
m ert az udvariasság is úgy ír 
ja elő. Kati 6 éve kosárlabdá
zik. Játszott iskolájában a 
H unfalvy János Közgazda- 
sági Technikum  csapatában, és 
a Magyar Pam ut SC-ben  h á t
védként. Most ifjúsági csapat 
erőssége, edzője Török György. 
H etenként két alkalom m al 2 
órás edzést tart. Tanulm ányi 
átlaga 3,66 volt az első félév
kor, s az iparszakra készül. S 
am it nem kellett megkérdezni 
— hiszen közeli ismerősei tu d 
ják  róla —, ha egy kis szabad 
ideje van, moziba, színházba 
jár.

★

A legnépszerűbb sportág, a 
labdarúgás „m egszállottja”. 13 
éves kora óta rúgja a bőrt, 
először a BVSC-ben, m ajd a
II. kerületi Honvéd Petőfiben. 
Támadó jobbfedezetet játszik. 
Szereti a kemény, de nem dur
va focit. Szám ára is elég el-

Szentklárai Balázs

foglaltságot jelent a heti két 
edzés. Edzője: Molnár Sándor. 
Tanulm ányi átlaga az első fél
évben 2,5 volt. A közlekedés
szakra készük

★

Vizi Csaba ■

Nemcsak az egyetemi kézi
labdacsapat erőssége, edző is a 
pesterzsébeti Kossuth G im ná
ziumban. Közel 10 éve kézilab
dázik, s alig győzi elsorolni, 
hányféle egyesületben: — a 
nyíregyházi 2. számú Sportis
kolában, gimnáziumokban, kü
lönböző egyesületekben — já t
szott. Sipos József edző edzé
seire, m indig szorgalmasan el
jár. Csapatában balszélsőt já t
szik. Tanulm ányi átlaga köze 
pes, s a belkereskedelmi sza
kot szeretné választani.

Forró Éva



ME S É K
Xgif az er volt. hot nem  volt, a 

Tejúton innen, az ősközösségen 
túl, volt egyszer egy huszon
hat fogú király, aki kidoboltat- 
ta az országban, hogy ahhoz 
adja feleségül egyetlen leányát, 
és annak adja öröklakását, a ti 
eltalálja a királyleány által 
megálmodott öt számot. Ezért 
azután, sok-sok szelvényt bo
csátott ki, am elyeken egytől ki- 
lencvenig, embervérrel kellett 
besatírozni a megfelelő számo
kat. K özzétette azt is, hogy a 
fe lsü lt próbálkozókat pénzbün
tetésre ítélteti, a legvakmerőb
beket pedig börtönbe csu- 
katja.

Ennek ellenére, hetedhét 
kontinensről tódultak a király
fiak, törpék, sárkányok, szegé
nyek és a még szegényebbek 
egyaránt a szerencse szagára. 
A  vetélkedés oly nagy m érete
ket öltött, hogy az ország tele- 
tríziója kiikta tta  a műsorból a 
jobb film eket, s a verseny köz
ve títette  az első elődöntőtől 
kezdve. A z eredm ényt, vagyis 
a számokat, meg a telitalálatot 
elért egyén nevét, egy pénteki 
napon, úgy tizenegy óra felé, 
hozták nyilvánosságra. Ezek
ben a percekben még bor is 
megállt az em berek torkában!

A  mázlista egy száztizenkét 
fe jű  sárkány volt, ő nyerte el 
a királyleány kezét, valamint 
a csodálatosan drága örökla
kást. M ivel azonban m ind a 
száztizenkét fe j  nem  tudta vol

na igazságosan elosztani maga 
közt a szép királyleányt, nem  
tudott volna m indegyik egy
szerre kinézni a lakás öt abla
kán  — ezért mérgében hatal
mas lottószelvénnyé változott a 
sárkány, majd m illió és millió  
apró darabkára pukkant szét. 
Azóta már sokan találtak ilyen 
darabkát.

II.

Történt egyszer, hogy egy 
szegény öregember szólt a fia i
hoz:

— Látom gyerm ekeim  felcse
peredtetek, itt az ideje, hogy a 
saját lúdtalpjáitokra álljatok1 
Gondolom, eddig sem szenved
tetek hiányt semmiben, és út- 
ravalóul is olyan dolgokat adok 
nektek, am elyeknek jó hasznát 
veszitek majd.

Ezzel előhúzott az ágya alól 
egy poros ládát, azután óvato
san felnyito tta  a tetejét. A leg
idősebb fiú  egy csodacsizmát 
kapott, am ely az egyik üzlet
ből a m ásik idegen országba 
repítette az embert, ha a lábá
ra húzta. A  középsőnek egy sok 
mázsás kőből összerakott, tó
parti villát kapart elő a ládá
ból, a legkisebbnek pedig egy

mesebeli íróasztalt, amely ara
nyat tojt, ha rácsapott a tu 
lajdonosa.

Telt-m últ az idő, öt centit 
nőtt a körzeti boszorkány vas
orra, amióta a fiúk  elhagyták 
a családi fészket. Az öregember 
a megszokott szárazkenyéren  
tengette az életét, mígnem egy
szer megbetegedett. Elvánszor- 
gott a fiaihoz, és kérte őket. 
hogy segítsenek a baján Az el
sőnek született fia egy golyós
tollat adott neki, amelyet ha 
megfordítottak, akkor a rajta 
levő nőről eltűnt a ruha. A m á
sodik megengedte, hogy lenéz
zen a villája teraszáról, am ed
dig ö és a családja nem  tartóz
kodtak otthon. Ám, az öregem
ber mégsem gyógyult meg.

ndiai botanikusok állítá
sa szerint, az egyes nö

vényfa jták fejlődésére jó ha
tással van a zene. B izonyítot
ták, hogy a  kísérleti növények

Utolsó erejével tarisznyájá
ban felkereste a legkisebb fiát. 
Titokban őt szerette a legjob
ban, s nem is csalódott benne. 
Am ikor meglátta a fia, gyor
san bezárta a házának az ajta
ját, de az egyik ablakot k iny i
totta, és egy kávéskanálnyi 
ciánkálit nyú jto tt ki rajta. A z  
öregember egykettőre meggyó
gyult!

III.

Meseország titkársága felszó
lítja a fiatalodni akaró öreg- 
anyókat, öregapókat, a re tten t
hetetlen királyfiakat és az 
egyéb ráérő, valamint az ide
ges embereket, hogy az élet
vízellátásban jelentkező, átm e
neti zavarok m iatt szívesked
jenek a csapvíz, vagy esetleg 
a buborék nélküli büdösvíz fo
gyasztására, illetve keresésére 
áttérni!

négyszer olyan gyorsan fe j
lődnek, m in t a többiek.

A z  eljárást kísérletképpen  
az I. előadóban is ki kéne 
próbálni. (Úgyis a reform ok 
korát éljük.) M ennyivel na
gyobb lenne például az I. 
előadó látogatottsága, ha köz
ben a Neoton-együttes m uzsi
kálna a hallgatóság fülébe. 
Idővel talán m ég egy stat. 
előadást is végigülne az em 
ber, ugyanis a zene növeli az 
ellenállóképességet!

A  vizsgán az előadó köny- 
nyen  ellenőrizheti, k i járt 
rendszeresen előadásra. Ha a 
hallgató nem  tudja, m ely ik  
előadáson hangzott el a „Zöld 
a kukoricaszár . . . ” a tanár 
azonnal látni fogja, hogy ott 
sem  volt azon az előadáson, 
ahol a réselögépek kapacitás- 
kihasználásáról volt szó. Jobb 
m int a katalógus.

A  zene fejlesztő  hatását in
kább a nyelvoktatásban lehel
ne hasznosítani. A  hipnopé- 
diás tanulásban m eg egyene
sen nélkülözhetetlen! Egy jó 
indulóval elegyítve a tanár 
hangját, garantáltan jobban 
m enne az a lv á s . . .

—  m  —

K Ö Z G A Z D Á S Z
A M ars Karol]> 

K özgazdaságtudom ányi 
E gyetem  lapja

M egjelen ik  k é th eten k én t a  tanul 
m á n y i Időszak alatt 
FelelOs szerk esztős  

K in cses GyOrgy 
T elefon  s 186—850/XS8 

D im itrov tér 8.
K iadja a H írlapk iadó V állalat.

S z ik ra  L a p n y o m d a .

. . . P I T I  V I Z S G A
SzDleím és baráti környezetem tagjai,

egy idő óta sajnálkozó tekintettel méregetnek. 
— Szegényke! Szegényke! Nem is alszik! Nem 
is eszik. Nem is él! Csak vegetál! — mondo
gatják, amikor megjelenek közöttük, komor 
mofiolytalan képpel, karikás szemmel. Szavuk 
is merő szánalom. Mert ilyen ám az egyetem-! 
Ott tanulni kell! Nekem is volt egy ismerő
söm . . ;  és még azt mondják, hogy ezek a 
mai fiatalok!. . .

Már csak egy hetem van. Tanulni kellene. 
De miit? Az anyagot? Az sok. Fáradt vagyok. 
Istenem most segíts! Félek! Nyomás a gyo
morban. Éjszaka is az anyagról álmodom. Ta
lálkozik az evolúció a pragmatizmussal. „En
gedje meg, hogy bemutassam magának a vo- 
iuntardzmust!” Egész csinos. s A szkepticiz
mus különösen jól fe s t . . . ”

Letargia. Kiábrándultam és elidegenedtem. 
Semmi sem érdekel.

Anyám a kezét tördeli: — Egyél drágasá
gom, pici kincsem, hisz anélkül nem megy! 
Máskor: „Csak nem képzeled, hogy kiszolgál
lak!” Most orrom előtt az étel minden nap.

Vizsganap. Az agyamban káosz. Semmit 
sem tudok. Semmire sem emlékszem. Kivág
nak. Megvágnak. Bizisten ez szükségszerű. 
Megörülök. Megvágnak! Vagy ötöst kapok? 
Ha azt a tételt húzom . . .

Ajtó előtt. Külső, belső remegés,
történetek: X mindent tudott, de a vizsgázta
tó pikkel a kekszeműekre. . .  Y.-t azért rúg
ták ki, m ert.. .  pedig.; .!  Z-nél vizsgázni! 
. . .  az egy pokol! Hát azt hallottátok, 
h o g y ...

Vérnyomás megugrik. Nem, nem akarok 
bemenni. A kárhová csak el innen! M iért bán
tanak? Pont engem, aki a  légynek sem ártok?

Tételhúzás. Pont ezt. Ezt nem tudom ! Káosz. 
Remegés. Ülök. K etten vagyunk, a papír meg 
én. Nézem a  papírt, ez egy anyag, am inek 
különböző létform ái vannak. Körülnézek! 
M indenütt teli ír t lapok, melyek fölé szorgal
m as arcok hajolnak! „M ert kellett neked” ! Én 
mondtam! M inek jö ttél egyetemre, ha ilyen 
bu ta vagy? Bezzeg ök! És lógtál is ráadásul. 
Pszt! Ihlet! Nem nagy, de megfelelő körítés
sel ki lehet hozni belőlem valamit. írok. Ne 
m aradjon a  papír üres. A torkom  csontszáraz.

Én jövök. Bájos vigyor részemről.
Gyomromban feszültség. Túloldalról arány
lag barátságos pillantás. Analizálom a  hely
zetet: H ülyének tart, ak it két perc a la tt ki
rúg? Vagy most fedezi fel bennem  a félre 
é rte tt zsenit? Kínos csend. Megtörök. Beszé
lek. Jé, ez egész folyam atosan megy. Na lá
tod, szólok hozzám atyaian  — nem is vagy 
te olyan hülye!

Kérdez. Felelek. Valami m arhaságot, de ő 
finoman „lényegében nem  rossz, csak nem 
elég pontos” játszik velem, még egy ideig.

Vége. V alam it beír az indexbe. Nincs 
erőm megnézni. Kitántorgok. Sóhaj. K int 
m egrohannak a többiek. Kérdések pattognak, 
m in t a  labdák. Feszültség végképp kiold. 
Magabiztosság. Lezserség. Sajnálkozó mosoly 
az izgalomtól vörös arcok, karikás szemek fe
lé. — Ugyan, semmiség! Csak tudni kell. Hát 
altikor m inek ez a hiszti, m it vagytok úgy oda 
egy piti vizsgától?!

Lantos Vera

(tormái)

Ihaj, csuhaj...

■■■■■■■■■■■■■aI:;::::::.':::::::::::::::::::::::::::::::

Plakátok
A vizsgaidőszak beköszöntővel egyúttal a klubidény lezá

rulásáról is beszélhetünk. Megritkultak a lépcsőket de
koráló plakátok is, még néhány ittfelejtett papír málladozik a 
csendben a kultúra halhatatlanságáról, őszi hangulatot árasz
tanak. Az Indexet lóbáló, komor hallgatók már figyelemre 
sem méltatják őket.

Pedig sok mindenről árulkodhatnak.
Kik készítették?
Kiknek szólnak?
Miről?
Diákok készítették, a többi diáknak. Olyan hallgatók, akik 

szabad idejük nagy részét annak áldozzák, hogy megteremt
sék sok társuk számára az otthonos művelődés lehetőségét. 
Hogy ami műveltségbeli hiányosság akad itt-ott (hol ne vol
na?), azt lehetőleg még a tanulóévek alatt eltüntessék.

Nem rajtuk múlik, ha nem sikerül.
Vagy talán mégis?
Manapság, amikor — sajnos — csapatostul hagyják el 

az egyetemeket a diplomás félmfiveltek vagy szakbarbárok, 
amikor annyi a munka, hogy minden elolvasott könyvnek 
örülni kell, amikor a hozzánemértés egyeseknél általános je
lenséggé válik —, akkor különösen nagy a kultúrosok fele
lőssége.

Nagyobb, mint hinnénk.
Ha egyetemünkön két hallgató együtt sem tud rájönni, 

hogy kamü=Camus, ha napról napra megcsonkítják és ke
rékbe törik saját anyanyelvűnket, ha nagy jelentőségű és igé
nyes műalkotások még nálunk Is meg nem értésre találnak, 
ha Thomas Mann-t a mi egyetemistáink szocialista realistá
nak titulálják, h a . . .  Különben hagyjuk abba. Talán ennyi 
is elég ahhoz, hogy ne lehessünk nyugodtak!

Nem állítom, hogy az előbbiek mind általános jelenségek.
De léteznek, és szemet hunyni fölöttük ostobaság. És 

hazugság is.
Nem a mérce magas. Nem kergetem a klasszikus művelt-
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ség hiú ábrándját. De igaz, hogy a mérce magasan a fejünk 
felett van. Vagy mi nem nőttünk hozzá eléggé magasra!

Közgazdászok. A XX. század intellektuális avantgardeja. 
Vagy csupán annak kellene lennie? Vajon kit járat le az a 
diplomás közgazdász, aki a gazdasági tárgyalások után már 
nem tudja helyesen kiejteni Thackeray-t? (Ha ismeri.)

Nemcsak magát. Bennünket, mindannyiunkat.
Nagy a klubélet szervezőinek felelőssége. Érzik ezt? Mint

ha néha elfeledkeznének róla. A rutinjukra hagyatkoznak.
A klub kulturális tevékenysége az elmúlt félévben túl

nyomórészt abból állt, hogy érdekes embereket faggatott, 
mitől is olyan érdekesek. Pedig ezt tíz perc gondolkodás után 
mindenki meg tudja válaszolni maga is. Hogy a bemutatá
son kívül más is van, mintha elfelejtették volna. Azt, hogy 
vannak élő, égető kulturális problémák, izgalmas új művek, 
ezt a kultúrosztály maga bizonyítja be. Hiszen színvonalas, 
érdekes élet van a Filmklubban, a Zenei Klubban. Ott lehet? 
Az az elit, a „rendes” klub a plebs számára tart nyitva?

Ahhoz, hogy valaki a mostani követelmények mellett 
megtartsa vagy fejlessze korábbi általános műveltségi színvo
nalát, emberfeletti munkát kell végeznie. És ez még nem 
elég. A zenehallgatáshoz pl. az érzéken, az előzetes élmé
nyeken stb. kívül megfelelő idegállapot, NYUGALOM és han
gulat kell. Hát hol van ez meg nálunk?

Nagyon jó dolog, ha a klubban meg lehet ismerkedni 
művészeti életünk nagyjaival. De az a szint, ahogy ma élvez
zük ezeket a műalkotásokat, holnap már kevés lesz. Lema
radni nagyon könnyű! Es nem ahhoz kell a nagyobb segítség, 
hogy valaki lexikális jellegű művészeti ismereteket szerez
zen. Az igazán nehéz az, hogy kifejlesszük és ébren tartsuk a 
műalkotások minél teljesebb befogadására való képességün
ket. Hogy biztos érzékkel tudjunk tájékozódni a modern mű
vek között, hogy meg tudjuk különböztetni a művészit a dil- 
letánstól, igen nagy belső apparátusra van szükség. Ehhez pe
dig nem elég a „nagy” emberek bemutatása.

Az kell, ami a Filmklubban van. Vagy a Zenei Klubban. 
Vagy ami a „rendes” klubban van — szakmai témáknál. 

A plakátokon a neveket írják nagybetűkkel. Talán jövőre 
már a témák, a problémák is nagyobb betűket érdemelnek.

—spé—

. *  V i t a  *

— Tanár úr, nekem egy ilyen szub aus pici (-) is elég 
len n e . . .  *

Szakmai gyakorlat


