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K özös nyelvünk  
a F ortran

C  zeptem berben az első 
^  évesek szám ítástechni- 

kai koncentrációval kezdik az 
évet. Az egyhónapos koncent
rá lt a  szám ítástechnika egész 
egyetem ünket érin tő  oktatási 
program jának nyitánya.

A koncentráció idején h a t
vannégy órában tanulják  

a szám ítástechnikát a gólyák. 
A harm inckét órai előadást 
ugyanennyi óraszám ban sze
m inárium i gyakorlat követi, 
ö t  tárgykör kerül előadásra:

ELSŐÉVESEINKET!
A negyedik reform évfolyam  lépett be tegnap egye

tem ünkre, és ism ét elő ttünk áll a  szokásos nagy 
feladat: megkönnyíteni beilleszkedésüket az egyetemi 
életbe, a tanulásba és a poliíikait-ársadalm i m unkába. 
KISZ-szervezetünk e segítő m unkájának módszerei, for
mái változatlanok.

A kollégiumokban a Tanácsadó Testületek tag
ja i fogadták a  beköltözőket, és m egtörtént az 
első találkozás a csoportok és K lSZ-instrukto- 

ra ik  között is.
Most az első hónap ism erkedési program jai következ
nek, am elyek során a  csoportok ki tud ják  alakítani 
a jó közösség alapjait, el tud ják  tervezni évi mozgalmi 
m unkájukat, m egism erkedhetnek az egyetemmel, és 
megismerik azt is, kik lesznek alkalm asak KlSZ-veze- 
tőikül.

Az eddigiekhez hasonlóan idén is 
október közepéig zajlanak le  az alapszervi és 
évfolyami szintű választások, és megkezdődik 
az I. évfolyam önálló KISZ-m unkája, az inst

ruktorok és felelőseik tám ogatásával.
Szintén az eddigiekhez hasonlóan igyekszünk segíteni 
a szakokról való tájékozódást, a  szakosítási jellem zé
sek elkészítését, és részt vesz a  KISZ m agában az év 
végi szakosításban.

Nem célunk részletesen beszélni m inderről, hiszen 
az elsőévesek szóban is tájékoztatást kaptak, és KISZ- 
szervezetünk Működési Rendjének így sokszorosított 
változatát is — végre — sikerü lt elju tta tnunk  hozzá
juk. Így a lehetőségek, form ák ismertek. A feladat és 
cél az, hogy ezeket a form ákat az eddigieknél is job
ban töltsük ki tartalom m al. Sok területen jobb mun
kát kíván ez az instruktoroktól, a kari felelősöktől, tő 
lem is: jobban kell előkészíteni a választásokat, még 
jobban segíteni a beinduló új vezetőséget és felhasz
nálni még több lehetőséget az I. évfolyam politikai ak
tivitásának, mozgalmi tevékenységének élénkítésére.

De term észetesen mindez nem megy az I. év
folyam nélkül!

Kell, hogy ők m aguk is akarják  a színvonalas, jó moz
galmi m unkát, a bírálatok m ellett ötletekkel is segít
sék a mi m unkánkat, és m ind a választásokon, m ind 
egyéb döntések során felelősséggel, ére tten  foglaljanak 
állást. ,

És újdonság az eddigiekhez képest:
Egyrészt az idén m ár érezhető a pártkongresz- 
szus hatása, több az eddiginél az elsőéves p á rt

tag.
A pártszervezet szeretettel és érdeklődéssel várja  őket 
— bízom benne, hogy az I. évfolyam politikai m unká
já t nagyban fogják segíteni.

A m ásik az, hogy megkezdik tanulm ányaikat 
az első Stúdium  Generálésok.

Nem szeretnénk, ha a többi elsőéves mostohábbnak 
érezné m agát.’ de azt hiszem, érthető, hogy akik egy 
kicsit a mi KISZ-szervezetünk segítségével is ju to ttak  
el az egyetemi felvételig, azoknak a sorsa továbbra is 
különösen érdekes szám unkra. Nem szabad elfelejte
nünk: csak az első nagy lépésen ju to ttak  túl, és most 
külön is figyelnünk kell, hogy továbbra is m inden se
g ítség e t m egkapjanak a helytálláshoz.

Talán elég is ennyi bevezetőül. Most sem lesz ke
vés és könnyű az első évfolyam m unkája, de talán  a 
tapasztalatok felhasználásávl sikerül az eddigieknél 
jobban dolgozni.

Szeretettel köszöntjük az új elsőéveseket egyete
m ünkön és KISZ-szervezetünkben, szám ítunk rá juk  és 
bízunk bennük. Jó  m unkát valam ennyiünknek!

Domány András, 
KISZ-Biz. I. évfolyam felelőse

MEGHÍVÓ
ÜNNEPI NYILVÁNOS TANÁCSÜLÉS KERETÉ

BEN SZEPTEMBER 4-ÉN, SZOMBATON DÉLELŐTT
io Ór a k o r  a z  a u l á b a n :

— TANÉVNYITÓ
— NYELVI LABORATÖRIUMOK ÁTADÁSA 
VÁRJUK TANÁRAINKAT. HALLGATÓINKAT,

VALAMENNYI DOLGOZÓNKAT!

A reform  
negyedik évében

Interjú dr. Szabó Kálmánnal, 
egyetemünk rektorával

A z  1971/72-es tanévvel negyedik évébe lép az oktatási re
form. A z  egyetem i oktatás-nevelés egész rendszerét átfogóan 
alakító reform elképzelések valóra váltásának 3 éves tapaszta
latairól, az elm últ tanév értékeléséről és az idei tanév ú j kez
deményezéseiről, feladatairól kérdeztük meg dr. Szabó K ál
mánt, egyetem ünk rektorát.

1. A gépm űködés logikai ské- 
m ája; 2. Adatok, utasítások 
ábrázolása; 3. A lgoritm us-el
m élet; 4. A programozás ele
m ei; 5. H ard-w are. Az egyes 
tém aköröket 8—8 órában az 
Inform atika kutatócsoport ok 
ta tó i ad ják  elő. (A kettes és 
négyes tém akör összevontan 
kerü l előadásra.) A koncent
ráció tananyaga a Bevezetés a 
szám ítástechnikába I. címet 
viseli, s csupán tem atikájá
ban té r  el az azonos című 
jegyzet tartalm ától.

A számítógéppel való kö
zelebbi ism erkedést meg 
szeptem berben megkezdik 
az elsőévesek, valam eny- 
nyien egy-egy órát tö lte

nek a gépterem ben,
ahol egyetem ünk számítógé
pén kívül film en más kom pu
tereket is lá thatnak . A kon
centráción szerzett ism ereteik
ből Kollokviumon szám olnak 
be.

A félév során 
további heti 3 óra számí
tástechnikai előadást hall
gatnak m ajd, és a Beveze
tés a szám ítástechnikába 
II. tananyagát tanulják.

Félév végén kollokviumot 
tesznek, ahol tudásukat a m ár 
elkészült és kipróbált tesztla
pokon m érik le a vizsgázta
tók. r

A felsőévesek közül a h sr-  
m ad-negyed-ötödik évfo

lyam  hallgatói fo ly tatják  to
vább a m atem atika tanszék 
vezetésével m egkezdett szám í
tástechnikai tanulm ányaikat. 
A népgazdaság tervező-elemző 
szakos diákok elsősorban a 
num eriku ■ és gépi m ódszere
ket, program könyvtári e ljá rá
sokat stb. tanulják.

A harm adik évfolyam más 
szakjainak hallgatói Szá
m ítástechnikai gyakorla
tok néven szeptem berben 
szintén szám ítástechnikai 
koncentrálton vesznek 

részt.
Az ipari szak harm ad-negyed
éves gazdasági szervező szak- 
ágazatos diákjai szeptem ber
ben heti 12 órában koncentrál
nak, s ez a la tt lényegében az 
első évfolyam éval azonos szá
m ítástechnikai képzést kap
nak. Az eltérés a két tananyag 
között term észetszerűleg adó
dik a közgazdasági előkép
zettségek különbözőségéből. A 
szakágazat hallgatói több tan 
anyagot és m agasabb színvo
nalon sa já títanak  el.

Képzésük célja, hogy az 
egyetem végeztével szá
m ítástechnikai félspecia

listák legyenek.

4 második évfolyamon a 
Bevezetés a szám ítás- 

technikába I. tananyagával is
m erkednek a hallgatók, s ez
zel valam ennyi évfolyam — 
ha nem is m inden szak — be
kapcsolódik a szám ítástech
nikus képzés vérkeringésébe.

Az első évfolyam a második 
félévben m ár tanulja m ajd a 
Fortran  programozási nyelvet. 
Ez a pregram ozási nyelv lá t
szik 'eg tlkalm asabbnak  a köz
gazdász-szám ítástechnikusok 
szám ára .Korábban az Algol-t 
ta rto tták  egyetemünkön a leg
jobb programnyelvnek, a F ort
ran  azonban jóval egyszerűbb, 
s alkalm asabb arra, hogy a 
közgazdasági kérdésfelvetések 
gépi ..válaszát” segítségével 
ta lá ljuk  meg.

A jövőben valam ennyi köz
gazdászhallgató e lsa já títja  a 
F ortran  program nyelvet

— k —

Egyetem ünk az 1970—71-es 
tanévben az új szervezeti 

és működési-, valam int tanu l
m ányi- és vizsgaszabályzatok
ban rögzített keretek  között és 
elvek szerin t funkcionált. A k i
alak íto tt intézm ényi rend a 
mindennapos vezetői, tanári és 
tanulási tevékenység szilárd

szólva elmondhatom, hogy a 
reform  fokozott erőfeszítéseket 
kívánó évei javulást hoztak.

A hallgatók tanulm ányi- 
és vizsgafegyelme valam i
vel kedvezőbb képet m u
tat, m int a korábbi évek
ben, bár visszaesések is 
jelentkeztek. A foglalko
zásokon való megjelenés 
pontosságában, a  vizsgaje
lentkezésekben voltak la 
zaságok, az oktatók elő
adói, illetve szem inárium - 
vezetői célirányosságától, 
fegyelmétől cs a hallgatók
tól megkövetelt m unkától 

függően.

A kielégítő tananyag-ellá
tottság biztosítása a gazdasági 
reform , a közgazdaságtudomá
nyok fejlődése, valam int a kép
zéskorszerűsítés hárm as köve
telm ényének egyidejű teljesí
tését ró tta  oktatóinkra. Az 
aránylag  nagyszámú tananyag 
elkészülésében egy-egy tanszék 
lem aradása, vagy a közism er
ten szűk nyom dai kapacitás 
akadályozott. Néhány eset k i
vételével mégis sikerü lt elér
nünk  — pl. a  házilag sokszo
rosíto tt jegyzetpótló anyagok
kal —, hogy a  vizsgákra való 
fe lkészü lést tananyaghiány 
nem  gátolta.

A z egyetemi dem okrácia 
™ mélyítésének jelentős 

állom ása volt a  testületi kép
viselet kiterjesztése a hallga
tókra, és hatáskörük szélesíté
se. Bebizonyosodott, hogy a 
testületek komoly fórumai — 
részint tolmácsolói, részint a la 
kítói — az egyetemi közvéle
ménynek.

A testületek m unkájában 
mutatkozó hiányosságok 
éppen az inform áltságot 
biztosító folyam atos és 
szervezett kontaktusok k i
alakulatlanságából ered
tek. E tanévben ugyan a 
diákküldöttek m ár ráértek  
arra , hogy félévenként be
számolnak tanácstagi tevé
kenységükről, nem sikerült 
viszont megoldani, hogy a 
karok több képviselettel 
rendelkező oktatói és ku 
tatói eleget tegyenek be
számolási kötelezettségük

nek.

Az Egyetemi Tanács tanév
záró ülésén ezért javasolta a 
működési szabályzat m ódosítá
sát, olyan értelem ben, hogy a 
tanács tagjaiból kari csoportok 
legyenek alakíthatók. Ugyan
akkor kezdeményeztük, hogy a 
képviselet kiszélesítése érde
kében szavazati joggal vehes
sen részt az Egyetemi Tanács 
m unkájában az I. évfolyam 
vezetője, a Közgazdasági To
vábbképző Intézet igazgatója, 
a Pécsi Tagozat vezetője, to
vábbá tanári részről még két, 
és a hallgatók részéről további 
egy küldött.

— A jövőre nézve az elm últ 
évek legfontosabb konklúziója, 
hogy a jogokat és kötelessége
ket m inden szinten arányban 
tartva, az egyetemi belső vi
szonyok szocialista dem okra
tizm usának kiváltképp a ta r
ta lm át kell továbbfejleszte
nünk. Levonva a m últ tanévi 
rektori beszélgetések tanulsá
gait, s tám aszkodva a  tá rsa
dalm i szervezetek — a párt, a 
KISZ, a szakszervezet — segí
tőkészségére, három  fronton 
kell előbbrehaladnunk.

rj-i -fél 7.

— ELSŐKÉNT em líteném ,
hogy valam ennyi egyetemi és 
kari vezetőnek szükséges rend
szeresebben érintkeznie köz
vetlenül a  tanári kollektívák
kal és diákközösségekkel.

— ELŐRELÉPÉSÜNK el
odázhatatlan továbbá a  tanszé
kek, kutatócsoportok ny ílt a l
kotói légkörének m egterem té
sében, a m unkahely dem okra
tizm usának elmélyítésében.

— VÉGÜL igen fontos, hogy 
m inden oktatónk törekedjen 
hallgatói társadalm i felelősség- 
tudatának, szocialista eszmei
séggel áthato tt konstruktív, ön
tevékeny tanulm ányi és köz
életi m agatartásának fejleszté
sére. Az új tanévvel ránkháru 
ló feladatokat csak e követel
m ények egyidejű teljesítésével 
vállalhatjuk.

Több — egész egyetem ünket 
érin tő  feladatterv  teljesí

tése háru l ránk.
Az új oktatási rendszer utol

só, „kifutó” évébe érkeztünk. 
Az oktatás szerkezeti á talak í- 

; tásának hasznosságát m áris ta -  
• pasztalhatjuk, hiszen e  nélkül 
■ a szám ítástechnikai oktatásban 
' ránkró tt kötelezettségeknek 
: aligha tudnánk eleget tenni.

A gazdasági gyakorlat 
kényszerítő szükséglete a 

i számítástechnikusok nagy-
7 számú képzésében szeren

csésen találkozott lehető- 
l ségcinkkel.
3

— A nyelvoktatásban új sza- 
. kaszhoz érkeztünk, mivel csak- 
. nem teljes kapacitással belép 
i az audiovizuális nyelvi bázis.

A képzés eszközrendszeré
nek modernizálásán túl a 
nyelvtudás minőségének 
növelésével — esetleg több 
tanulót is bevonva — a 
szakképzés hatékonysága 

fokozódik.

Idegen nyelvű előadókat, 
szakirodalm at nagyobb szám
ban ism erhetnek meg a  hall
gatók.

— Kihelyezett Pécsi Tagoza
tunk diákjai idén kezdik meg 
második évüket, s a szakosítás 
ezzel átm egy a „tűzkeresztsé
gen”. A funkcionálisan szer
vezett szakok sikerének próba
évét az újabb I. évfolyam egy
séges képzése kíséri.

— A hallgatók oktatásán túl 
részt vállalunk a  szakértők, 

- tudományos m unkatársak  post 
a graduális képzésében is. Meg- 
- kezdjük a Közgazdasági To- 
a vábbképző Intézet helyi bázi- 
lc sának kiépítését. A szaktárcák- 
- kai egyeztetve januártó l kb. 
a 10—12 féle szakképzésre lesz 
- m ajd igény. Fogas kérdésnek 
-  tűnik  a menagerképzés. Meg 
s kell birkóznunk a  megfelelő 
n képzettségű és felkészültségű 
-  oktatógárda hiányával, majd a 
i, tananyagok készítésével.
t — Külső kutatási megbíza- 

tásainkat hagytam  a  végére, 
hogy ezzel mintegy bezárólag 
érzékeltessem vállalt feladata- 

j ink nagyságát és sokrétűségét

n A SZOCIALISTA VÁLLA
LAT című, a 15 éves kuta
tási tervben országos szin- 

_ ten kiemelt főirányt egye- 
i  temünk kapta!

- Jelentősége annál is nagyobb, 
a mivel a társadalom tudom ányok 
- területén most első ízben ki
rí em elt két kutatási főirány 

egyikét bízták ránk.

tényezőjévé, a  helyi atmosz
férá t befolyásoló erővé válto
zott. A szabályok — tapaszta
lataink szerint — összhangban 
állnak egyfelől az egyetem
korszerűsítés általános szak
mai, m ásfelől a szocialista de
m okratizm us fokozásának á l
talános politikai követelm é
nyével.

Az ú j intézm ényi rend 
egész működésének tenge
lyében nem  áilhat más, 
m int am i egyetemünkön a 
szocialista dem okratizm us 
konkrét lényege: az okta
tói-nevelői és a  ku ta tó
m unkának, valam int a di
ákok tanulm ányi tevékeny
ségének a gyakorlati vég
eredm ény mércéjével m ért 
hatékonyabbá, tervszerűb

bé tétele.

A z elm últ esztendő a  köz
gazdászképzési reform  

négy évre tervezett fokozatos 
m egvalósításának fontos lép
csőfoka volt. A m odem  kép
zési stru k tú ra  kialakításának 
jelentős eleme a szakágazati 
képzés. A III. évfolyamon új 
tan terv  és több új tárgy tan 
anyagai alapján  indultak be a 
szakágazatok, ugyanakkor el
készült a  pénzügy-szak szak- 
ágazatosítása is.

A szakágazati képzés rend
szerén belül a  m últ tan 
évben került először sor 
esettanulm ányok — főleg 
a döntési készséget fejlesz
tő form ák — szélesebb kö
rű  és rendszeresebb alkal

m azására;

valam int a  felsőévesek kon
centrációs időszakában szak
m aibb jellegű speciálkollégi
umok szervezésére.

K ezdettől fogva komoly vi
ták  folytak a nem  nyelvi 

koncentráció alkalm asságáról. 
Eddigi tapasztalata inkat ele
mezve m egállapíthattuk, hogy 
bizonyos, főként rutinszerzést 
célzó, begyakorló foglalkozások 
(gépi programozás, statisztika, 
m atem atika alkalm azása) ese
tén hatékony a koncentrációs 
forma. A nyelvoktatásban való 
alkalm azása jó eredm ényre ve
zetett, m ind az aktív  nyelvtu
dás színvonalában, m ind a 
nyelvtanítás kiterjesztésében a 
nem nyelvigényes szakok hall
gatóira (ezek száma tavaly 
több m in t száz volt). A nyelvi 
koncentráció további előnye, 
hogy időt szabadít fel a szak
mai képzés számára*

A tanulm ányi m unka két 
fontos elem éről a fegyelemről 

I és a  tananyag-ellátottságról

Y Üj tanévi fő  teendőink címszószerű felsorolása is érzékel- 
i teti, hogy a képzéskorszerűsítés további kibontakoztatása kí-  
i, vánja fokozott erőfeszítéseinket. S ikerünk mércéje az, hogy! 
- hány hallgatónkba sikerül az oktatás és nevelés éveiben be

oltani a hivatástudat szenvedélyét, amellyel a szakism eretük- 
t  ben m utatkozó „fehér fo ltokat” akár tanulm ányaik, akár m un- 
>1 kájuk közben bizonyosan képesek lesznek tudással kitölteni. 
1 KÉKESI KATALIN



A kongresszusi előkészületek 
jegyében

Ojra  elm últ egy nyár, ú.ira 
elkezdődik egy új tanév. 

Ennek első jeleként került sor 
a  m ár hagyományos tanév ele
ji KISZ-vezetőképzőre Bala- 
tonaligán aug. 26—31-ig.

Az idei tábornak külön ak 
tua litást adott a KISZ közel
gő VIII. kongresszusa. így a 
kongresszusi előkészületekkel 
kapcsolatos teendők m egvita
tása fő napirendi pontként sze
repelt a tábor program jában. 
Röviden néhány gondolat e 
napirendi pontról — am elyet 
Nagy Sándor a KISZ VB ágit. 
prop. felelőse terjesztett e lő —, 
és az azt követő vitáról.

M indnyájunk szám ára köz
tudott, hogy a KISZ Központi 
Bizottsága Kongresszusi Levél
lel fordult a  KISZ-tagsághoz. 
Ez a  levél tartalm azza a KB 
állásfoglalását mozgalmunk 
szerepének megítélésében és 
fejlesztésében. A KISZ betölti 
hivatását, m int ezt pártunk  X. 
kongresszusa és az MSZMP 
KB 1970. februári ülése is 
m egállapította. A társadalom 
ban végbemenő változásokat 
nagy érzékenységgel tükrözi az 
ifjúság, éppen ezért az ifjúság 
szeretete nem csak a KISZ fel
adata, hanem  közügy.

A fiataloknak nagyobb be- 
"  leszólási jogot kell bizto

sítani sa já t ügyeik intézéséhez, 
az ifjúságnak pedig felelősség
gel élni kell ezzel a beleszó
lási joggal az élet m inden te
rületén. M unkánk sikere azon 
múlik, m ennyire sikerül fel
szabadítani és hasznosítani a 
fiatalok energiáját és alkotó- 
készségét.

Olyan okos. hasznos fela
datokat adni —, s azt jól 
e llátn i —, m ár most a 
mozgalomban, am ely si
kerélm ényt, önbecsületet, 
és a  mozgalmi m unka 
megbecsülését ercdménye-

így elejét vehetjük  olyan vé
lemények kialakulásának, 
hogy a KISZ nem ér semmit, 
nem lehet benne cselekvőén 
„részt venni'’. Joggal vetődik 
fel a kérdés: az ilyen — jelen
leg meglévő — vélemények 
születésében mi KISZ-vezetők 
mennyiben vagyunk felelősek, 
miben lehet ezeknek m agyará
zatát ta láln i?

G yakran mi vagyunk oka 
az ilyen vélemények k ia la
kulásának: nem ism erjük 
eléggé az em bereket. Nem 
m erünk bízni bennük, 
nem tudunk helyes köve
telm ényrendszert kialakí

tani.

A KB Kongresszusi Levele, 
annak m egvitatása jó alkalom 
arra, hogy ezekre a kérdések
re választ kapjunk.

A lapszerveinknek a közelgő 
kongresszus előkészítésének 
jegyében komoly figyelmet kell 
szentelni egyetemünk saját 
problém ái megoldásának. Ezek 
egyike sem „házi” probléma, 
mind szervesen kapcsolódik a 
mozgalom általános feladatai
hoz, csak speciális színt kap
nak falainkon belül.

Például: hogyan já ru lha
tunk mi hozzá a fiatalok 

m unkára neveléséhez, a jól 
végzett m unka nagyobb meg
becsüléséhez? Vagy egyáltalán 
problém a ez egyetemünk 
szintjén? Egyesek szerint: 
nem, amíg az elmélet síkján 
m aradunk, de m ihelyt a gya
korlat felé lépnénk, a nehéz
ségek előtérbe kerülnek. Ho
gyan lehet a tömegeket társa
dalmi m unkára mozgósítani 
(— azonkívül, hogy nehezen)?

A vitában felvetődött, 
hogy nem a társadalm i 
m unkát kell abszolútizál- 
ni, hanem  vegyük fel a 

kapcsolatot üzemekkel.

Bár ezt m ár a küldöttérte
kezlet határozatba foglalta, de 
most m ár a megvalósítás mi
kéntjén töprengünk.

Egy alapszerv kis üzem

mel, vagy pedig egy kari 
feladat — megosztással — 
nagy üzemmel tartson 
kapcsolatot — de folyam a

tosat!

K ISZ-m unkánk m ásik sar- 
kallatos pontja: a  tanulm ányi 
m unka. Leszögezendő: a jól 
végzett tanulm ányi m unka 
nem  szorítja háttérbe a  poli
tikai m unkát! A KISZ fő fela
data a politikai nevelés, de a 
politika felé a jól végzett ta 
nulm ányi m unkán keresztül is 
vezet egy út! Persze ezt az 
u ta t meg kell tervezni, meg 
kell alapozni, m agyarán szól
va: folyam atossá (ad hoc je l
legét meszűntetve) — kell ten
ni a  tanulm ányi m unkánkat. 
Fontos feladatok állnak  itt  az 
egyetemi KISZ-bizottság és az 
alapszervek előtt is. Az előbbi 
terem tse meg a szervezeti fel
tételeit a  jó  TDK-munkának. 
sokkal hatékonyabban irányít
sa az „Egyetem isták a főváro
sért” mozgalmat, indítsa be és 
kellően propagálja a „Diákok 
a IV. ötéves te rvért” mozgal
mat. Hasznosítható ötletnek 
tűnik  az évente megírandó 
nyári szakm ai dolgozatok és

évfolyamdolgozatok tem atikai 
összekapcsolása e mozgalmak
kal.

A z alapszervezetek próbál- 
"  janak  meg egyénekre le

bontott követelm ényeket felál
lítani.

Tovább kell szorgalmazni 
a  tanszékekkel a szerződé
sek megkötését. Minden 
alapszervi vezetőségnek 
meg keli értenie, hogy 
a kom m unista oktatók 
kom m unista szakem bere
ket akarnak  nevelni belő
lünk, így bizalom mal for
du lhatunk hozzájuk a kö
zös eredm ények elérésé
nek megkönnyítése céljá

ból.

Régi problém ái ezek egyete
mi KISZ-életünknek. Most is 
sokat tanácskoztunk, vitatkoz
tunk a  m egoldásuk lehetséges 
módjain. Felvetődött egy olyan 
gondolat, hogy a KISZ vb egy 
bizottsága dolgozzon ki egy 
MKKE Kongresszusi Levelet, 
amely segíti az alapszerveze
tek kongresszusi előkészületeit 
s, a KISZ-bizottság értékelését.

E gondolat nyom án vállal
kozott az Ipari kar egy 
alapszerve arra , (IV/T), 
hogy összeállít egy igen 
részletes és konkrét kérdő

ívet,

am i világosabbá teheti: hol ál
lunk egyetemünk ifjúságának 
politikai nevelésében, milyen 
tükrözőpontok gátolják m un
kánk eredményességét, hogyan 
lehet kiküszöbölni azokat.

Javasla tkén t vetődött fel, 
m ajd  határozat lett, hogy 
az ősz folyamán Kong
resszusi Hetet rendezünk 
egyetemünkön. Ennek kö
zéppontjában egy nagysza
bású ifjúsági mozgalmi ki
állítás állna, részletes 
program jának, kidolgozása 
a  közeljövő feladata lesz.

M unkatervünk középpontjá
ban az elkövetkező hetekben a 
kongresszusi gondolatok á ll
nak  majd, s egyhetes rendez
vénysorozatunkkal szeretnénk 
gazdagítani a  KISZ VIII. 
kongresszusának előkészítését 
egyetemül"'ön.

FARKAS FERENC
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Külföldiek -  nálunk
A Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottsága 85 m agyar és kül
földi diák építőtábori cseréjét 
szervezte meg a nyárra. Az 
Irkutszki és Jereváni Állami 
Egyetemről, Katowice, Wroc
law  és K rakkó Közgazdasági 
Főiskolájáról érkezett CJákok 
60 m agyar KISZ-essel dolgoz
tak együtt Budapesten és Ba- 
latonfenyvesen.

A fenyvesi tábor nagyon jól 
sikerült. A Nagybereki Állami 
Gazdaságban irkutszkiak dol
goztak kéthetenként váltakozó 
30 fős m agyar csoportokkal. A 
fiúk építőipari, a  lányok m e
zőgazdasági m unkát végeztek. 
Minden hét végén — szabad 
szombat lévén az állam i gaz
daságtól kapott autóbusszal 
vagy teherautóval k irándulá
sokat te ttek  Veszprémbe, 
Nagyvázsonyba, körbejárták  a 
Balatont. A hétköznapokon is 
kellem esen telt a szabad idő. 
A Balaton, egy sportpálya, két 
vitorlás és egy sebtiben ala
ku lt botcsinálta zenekar m in
den alapot m egterem tett ah 
hoz, hogy jól érezzék m agukat 
a tábor lakói. A m unka befe

jeztével tíz napot töltöttek ir
kutszki vendégeink Pécsett a 
kihelyezett tagozat kollégiu
m ában és Budapesten a Ma- 
karenkóban.

A budapesti tábor júliusban 
jerevániakat és w roclaw iakat 
fogadott, augusztusban Krak 
kőből és Katowicéből érkeztek 
diákok. M indkét csoport a  
K onzervgyárban dolgozott. A 
gyár m inden kért segítséget 
megadott. Városnéző autóbuszt 
bocsátott rendelkezésükre, sót 
felsőgödi üdülőjét is kölcsön 
ad ta a programhoz. A visegrá
di hajókiránduláson, a likőr
gyári KISZ-esekkel rendezett 
két barátsági esten — a han
gulatot a Juventus zenekar 
közreműködése csak fokozta 
— nagyon jól érezték m agukat 
a  vendégek. A m unka után  
tíznapos balatoni és nógrád- 
verőcci, illetve felsőgödi üdü
lés édesítette pihenésüket.

Reméljük, hogy valam eny- 
nyien kedves élményekkel, 
kellemes benyomásokkal gaz
dagodva tértek  vissza hazár 
jukba.

Egyetem ünk volt rektora 
nyolcvan éves

k i  e g y e te m
é s  a  „ 0 "  é v fo ly a m
Néhány nap m úlva átlépjük az egyetem kapu ját és 

megkezdjük tanulm ányainkat.
Ugyanekkor több m in t száz fiatal katonai szolgá

la tta l a  „0” évfolyamot kezdi. Egy évvel ezelőtt én is a 
„0” évfolyamon kezdtem és ezzel a 11 hónappal kap
csolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani.

Az érettségi és a felvételi vizsga u tán  katonai szol
gálat nem csak addigi életrendünkből, hanem  környeze
tünkből is kiem elt bennüket. A rendszeres tanulás he
lyett „m ás” feladatokat kaptunk, s  így az egyetemmel 
csak ritkán  kerü ltünk  kapcsolatba.

Az egyetem tanárai és hallgatói szerződés alapján 
havonta egyszer kerestek fel bennünket és tájékozta
tást adtak az egyetemi életről.

K atonai szolgálatunk kezdetéin a  KISZ alapszerv 
m egalakulása u tán  elhatároztuk, hogy az érdeklődési 
köröknek megfelelően vitköröket alakítunk, figyelem
mel k ísérjük a  gazdasági, politikai eseményeket, és se
gítjük egym ást a tisztázatlan kérdések megoldásában.

Nagyon örültünk, hogy ezekhez az elképzeléseink
hez a velük beszélgető tanárok és hallgatók segítséget 
ígértek. Ügy érzem, a  lelkesedés közös volt. Többen 
gondoltak a rra  is, hogy korábbi tanulm ányi és m űvelt
ségi hiányosságaikat valam ennyire pótolni fogják. 
Nagy tetszéssel fogadtuk a hallgatók részéről kezdemé
nyezett javaslatot is, hogy a KÖZGAZDÁSZT rendsze
resen megküldik.

A kezdeti lelkesedés, a nagy tervek fokozatosan elil
lantak. Több ízben előfordult, hogy az előadó 

személye változott és tartalm ilag  ugyanazt m ondták el, 
am it előzőleg m ár hallottunk. A konzultációk fokoza
tosan beszélgetésekké alakultak  át, ahol egyéni élm é
nyeinket cseréltük ki. Term észetesen így is hasznosak 
voltak, fgy valóban sajnáltuk, hogy előfordult, a  két
napos látogatás teljesen elm aradt. A honvédségnél a  sza
bad idő biztosítása nem könnyű feladat. Az, ami a rendel
kezésre áll, jól ki kell használni! Véleményem szerint az 
egyetemnek ehhez több útm utatást kellene adnia. Jó 
lenne, ennek érdekében, ha a konzultációkat mindig 
azonos személyek irányítanák. Olyanok, akik megis
m ernék a kollektívát és kiinduló alapot biztosítanának 
a személyes kapcsolat kiépítéséhez.

Természetesen nekünk is le tt volna lehetőségünk 
arra , hogy időnket jobban beosszuk és m agunk is job
ban keressünk lehetőségeket arra , hogy politikai és 
közgazdasági m űveltségünket szélesítsük. Szabad időm
ben én is igyekeztem közgazdasági ism ereteket adó 
cikkeket olvasni, de kellő irányítás és ösztönzés hiá
nyában mégiscsak többet foglalkoztam a szépirodalom 
mal.

A „csak a szépre emlékezem” elvet félretéve tapasz
talataim  alapján  a  jelenlegi előfelvételisek érde

kében azt javaslom, hogy:
— a  konzultációkat előre kidolgozott tem atika 

alapján  végezzék és ezt ju ttassák  le a  honvédséghez, 
hogy az előfelvételisek is fel tudjanak készülni.

— biztosítsanak több lehetőséget arra, hogy ak tuá
lis politikai és gazdasági eseményekről tájékoztatót 
kapjanak,

— szervezzék meg, hogy a katonák az egyetem 
lapját, a KÖZGAZDÁSZ-t rendszeresen m egkapják és, 
hogy hozzájussanak egyetemi jegyzetekhez, illetve köz
gazdaságtudományi írásokhoz.

— valam int jó lenne az is, ha a katonák közül né- 
hányan rendszeresen részt vennének az egyetem tudo
mányos ülésszakain és az egyetemi tapasztalataikról 
beszámolnának.

K eresztury Miklós 
I. évfolyam

Múltkoriban érettségiző 
fiam kezébe kerü lt dr. 

Háy László legújabb könyve, 
laikus szám ára bátorítóan vé
kony kötet, A m egváltozott vi
lággazdaság. Kíváncsiságból, 
p illanatnyi unalomból vette 
a kezébe — és egész este le 
nem  tette. — Lelkesítő könyv 
— m ondta végül. — Mi ben
ne a lelkesítő? — kérdeztem , 
m ert furcsálltám  kissé a je l
zőt. — Szabatos, józan, tudo
mányos, sok tényt, adatot kö
zöl, és érződik még sokkalta 
többet ism er és tud — s m ind
ezzel tám asztja alá, hogy a 
szocializmus erősödik, té r t hó
dít, és kétségkívül m iénk a 
végső győzelem. Egy igazi 
kom m unista tudós.

1 R 9 1  "ken született. 1909 óta 
■ ® '  ■ párttag . Zömök, barna 
szemű, fehér hajú  ember.

— Van egy hatéves kislány
unokám, valam elyik nap 
együtt néztük a régi fényké
peket. Ü lt az ölemben, aztán 
egyszer csak m egkérdezte: — 
Ez kicsoda? — M ondtam ne
ki: — Nagyapád. F iata l korá
ban. — Csóválta a fejé t: — 
Milyen szép fekete hajad  
volt! M iért festetted be? — 
Hatéves. Még nem  tudja, hogy 
meg is lehet őszülni — mo
solyog kicsit mélázva Háy elv . 
társ.

Ez egyébként a kedves tö r
ténetnek csupán egyik csat
tanója. A m ásik az, hogy a 
gyerek nem  láto tt más alap
vető különbséget a régi kép 
és a  mai nagyapa között, m in t
hogy m egfehérült a haja. Pe
dig a gyerekeknek jó szemük 
van.

A Budapesti Tudományegye
tem orvosi karának  hall
gatója. A K orányi-klinikán 
gyakom okoskodik. 1914-ben 
végez. A világháborúban, m ajd 
a p ro letárd ik ta tú ra idején a 
Vörös Hadseregben katonaor
vos. Az építőmunkások, a M E. 
MOSZ zászlóaljában, ahol egy 
ideig Vági István volt a poli
tikai megbízott. U tóbbiért az 
ellenforradalom  örök időkre 
k izárta a klinikákról. K utató
orvos akart lenni, nem prak- 
tizáns. Ezért nem nosztrifikál- 
hatta  diplom áját az emigráció
ban. S ha nem ku ta tta  az em 
beri szervezet betegségét, gyó
gyításának lehetőségét, k u ta t
ta  a társadalom ét. P ártm un
kás le t t

— Ez há t a második szere
lem.

— Nem második — tiltako
zik —, az első. Előbb kerül
tem  a munkásmozgalomba, 
csak aztán az orvosi fakultás
ra. S ez az első szerelem na
gyon boldog. Amikor mi ott, 
Jászberényben, diákgyerekek, 
elköteleztük m agunkat a szo
cializmusnak, nem  is se jthet

tük, hogy az a mi hazánkban 
m ár a mi életünkben m egva
lósul. Sokkal többet értem  h át 
el életemben, m int am ire if
júkorom ban gondoltam, nem  
címben, rangban, egyéni k a r
rierben, hanem  a legtöbbhöz, 
a fiatalkori ideákhoz képest. 
Ki lehet elégedettebb, m int 
aki elm ondhatja, hogy meg
valósultak ifjúsága á lm a i? ! . . .  
A megvalósulás ú tjáró l per
sze fogalm unk sem volt. Nem
csak a szocialista forradalom 
ról, a szocialista társadalom  
építéséről — Leninről sem tud
tunk  sem m it. . .

1 9 2 0  tavasza Becsben ta lál- 
ja. Nem sokáig m arad t 

o tt: a p árt K assára küldi, a 
Kassai M unkás szerkesztésé
re. Ezt a m unkát két eszten
deig végezheti: erősödik a 
reakció, és Háy László nem 
csehszlovák állam polgár . . .  
1923-ban Berlinbe megy, és 
ott Varga Jenő m ellé kerül, 
aki akkor m ár Berlinben dol
gozott. Ekkor kezd intenzíven, 
hivatásként a közgazdasággal 
foglalkozni. A utódidakta köz
gazdász? Abban az értelem 
ben, hogy ennek a tudom ány
nak sohasem végezte h iva ta
los egyetem ét — igen. A világ- 
tekintély Varga m elletti 
munka azonban többet nyúj
tott, többet is kívánt, m int 
bárm elyik egyetem. A világ- 
gazdaság konjunkturális kér
dései foglalkoztatják, 1929- 
től pedig, am ikor a Szovjet
unió külkereskedelm i k iren
deltségén dolgozik, elsősorban 
a világgazdaság piackonjunk
túra kérdéseinek specialistája 
lesz.

Egészen 1935-ig m arad Ber
linben. Két évet kihúz a h it- 
lerájban is, fél-illegalitásban. 
Arra vigyáz: ahol lakik, azon 
a területen nem végez p árt
m unkát És csak a pártsejtben 
dolgozik. Azonkívül nem vál
lalt funkciót. Egyáltalán: ve
zető funkciót nem vállal Egy
szerűen dolgozni akar. p á rt
m unkát végezni. 1935. január

elsejével azonban okosabbnak 
látszik odébbállni Szovjet ú t
levél birtokában háborítatla
nul kiengedik.

Kirov meggyilkolása után, 
nehéz években kerül ki a 
Szovjetunióba. A Tudományos 
Akadémia Világgazdasági-Vi. 
lágpolitikai Intézetének m un
katársa lesz. A jánlója oda: 
maga Dimitrov.

A kapitalista  piaccal fog-< 
lalkoztam. Szocialista 

világpiac nem volt, nem  lehe
tett, hiszen akkor még a Szov
jetunió teljesen egyedül á lt 
lőtt, és a Szovjetunió is — 
annyira-am ennyire kapitalis
ta országokkal kereskedett. 
Varga Jenőnek változatlanul 
nagy tekintélye volt, ő készí
te tt m inden negyedévben je 
lentést ' az internacionalista 
Im prekorr szám ára a világ- 
gazdaság helyzetéről, ak tuá
lis kérdéseiről — ezeket a  je
lentéseket a Szovjetunióban is, 
de am ennyiben hozzájuthat
tak, a kapitalista világban is 
nagyon komolyan vették. Szá
momra igen sokat jelentett, 
hogy Varga szám ára gyűjtöt
tem anyagot. Szerteágazó, ala
pos ism ereteket szerezhettem. 
Az im perializm us problémái 
nem kizárólag gazdaságiak — 
a politikai problém ák elvá
laszthatatlanok a gazdaságiak
tól.

1945-ben hazajött. Először 
a Nemzeti Bank igazgatója 
lett, aztán 1948-tól külkereske
delmi állam titkár, m iniszter
helyettes, m ajd miniszter, 
1956-ban újból a Nemzeti 
Bank elnöke, 1957—1963-ig a 
budapesti M arx Károly Köz
gazdaság-tudom ányi Egyetem 
tanára, egyetemi rektor. 1963- 
ban nyugdíjba megy.

S azóta? Azóta is minden 
reggel hatkor felkel és dolgo
zik. Az MSZMP KB tagja, a 
Társadalm i Szemle szerkesz
tő bizottságának elnöke, a M a. 
gyár Tudományos Akadémia 
IX. osztályának és közgazda- 
sági bizottságának tagja, a Tu
dományos Minősítő Bizottság 
közgazdasági szakbizottságá
nak elnöke, a KGST közgaz
dasági állandó bizottsága m a
gyar tagozatának tagja. Álla
mi Díjas — és így tovább. S 
akad még néhány társadalm i 
funkció . . .

— Fel kellene adni az állá
saidat, apa — m ondják a gye
rekei, de leinti őket: — Nem 
állások ezek, csak ülések!

Munkásságát jelzendő, né
hány könyvének a címe: 

A hidegháború gazdasági for
mái (1967), A világkapitaliz
mus válsága (1966). A megvál
tozott világgazdaság (1970).

Szabó Károly



A ranydiplomások
A Doktoravatás és Aranydiplom ák átadása szerepelt
Ä a június 28-i ünnepélyes egyetemi tanácsülés napirend
ül jén. A  magyarországi közgazdászképzés történetében  

m ost első ízben került sor Aranydiplom ák átadására.
Y A  Keleti Kereskedelm i Akadém ia és K ereskedelm i Fő-
Y iskola 1920—21-ben végzett 15 hallgatójának dr. Szabó
Y Kálmán, egyetem ünk rektora nyújto tta  át az A rany-  
y  diplomát.
y  Ferencz Mendelné, Ú jlaki Ágnes, dr. Bánáti Ottó,
J> Frey Mihály, dr. G yertyánig Olivér, dr. L iptay István,
y  dr. Nagy Andor, Noszlopi Tivadar, dr. Sáska Sándor,
A Schibinger Géza, dr. Schmelczer József, dr. Szacsvay
A Ferenc, W ittinghoff Béla, Borbás Pál, és dr. Nagymar
té jay István k itün te te ttek  nevében dr. Sáska Sándor
Y  mondott köszönetét.
y  Ezután hét kandidátus — Fahmi Dzsahangir, Hor-
Y  váth Iván, K is Sebestyén, Körösi József, Pohner János,
Y  Szántó Lajos és Tóth József — valam int 105 doktori ci
ty m et szerzett közgazdász avatásával zárult az ünnepség.

Jerevántól nem messze
J úlius 9-én a forró buda

pesti nyárból az esős 
moszkvai „őszbe” érkeztünk. A 
jereváni gép indulásáig m ind
össze 1 órás moszkvai sétára 
fu to tta időnkből, a bőrig ázás
hoz persze ez is tökéletesen 
elég volt. Este 8 órakor indult 
gépünk a Kaukázus felé és 
igazán jól esett a  felszolgált 
forró tea. Kellemes utazás 
után, éjfél körül érkeztünk 
Jerevánba. (Jerevánban B u
dapesthez képest -j- 3 óra idő- 
eltolódás van.) Igazi m editer
rán  éjszakába csöppentünk 
(+24 °C). A repülőtéren némi

Igaz történetek a felvételiről 
anno 1 0 7 1 ...

JÚ LIU S 6-A, A  FELVÉTELI V IZSG Á K  
UTOLSÖ NAPJA. Feketezakós fiúk , fehérblú- 
zos lányok ü lnek a padokon, a székeken, sé
tálnak a folyosókon egyedül vagy párosával. 
Furcsa érzés! Én m ost fe jeztem  be az egye- 

m et — ők m ost szeretnék elkezdeni. Vissza
gondolok „annak a napnak” az izgalmaira, s 
nagyon drukkolok nekik.
Ügy látom, a 242-es szoba előtt legnagyobb 
a csoportosulás. M egkérdezem  az egyik kis
lányt, m ely ik  iskolából jött:

— A  Radnóti gimnáziumból. Hát te? 
Kicsit zavarban vagyok:

. . .  Én innen a közgázról. Most voltam  ne
gyedéves . . .  A  KÖ ZGAZD ÁSZ szerkesztősé
géből . . .

— N ehéz az egyetem? Érdekes? Szeretted? 
Sokat kell tanulni? M it gondolsz, ha négy 
példa jó, meg a tesztek, a k k o r . . .

Próbálok sorban válaszolni a rámhárüló  
kérdésekre. Végül egyik srác nevetni kezd  a  
szerepcserén:

— Tulajdonképpen m it gondoltok? ö  az ú j
ságíró, és ti faggatjátok?

TÓTH M Á R IÁ V A L  BESZÉLGETÜNK ELŐ
SZŰR. M iskolcon érettségizett, egy évig 
könyvelőként dolgozott. A  kereskedelem  ér
dekli. Először je len tkezik  egyetemre. Történe
lemből a kapitalizmussal kapcsolatos kérdést 
szeretne h ú zn i. . .  Nem, nincs konkrét elkép
zelése arról, m it csinál egy közgazdász. . .  Ha 
nem  veszik fel, dolgozik tovább és jövőre ú j
ból próbálkozik.

Török Erzsi az Eötvös gimnáziumba járt. 
Édesapja is közgazdász.

— Én valószínű piackutató leszek — ha fe l
vesznek. A z  is lehet, hogy üzletkötő. Esetleg 
népgazdaság-tervezéssel foglalkozom m ajd . . .

Nyugodt, mosolygó. M ellette ül három osz
tálytársa a gimiből. ö k  nem  felvételiznek. 
Csak Erzsit kísérték el.

A  VIZSG ABIZO TTSÁG  ELNÖKE G YŰ R- 
KÓ LAJO S ELVTÁRS. Ö fe lvéte lizte t m atek
ból. Pál Magda elvtársnő történelemből. Nyers 
Rezső pályaalkalmassági kérdéseket tesz fel, 
Gedeon Péter a KISZ-bizottság képviselője.

9 óra óta vizsgáztatnak. Türelm esek, barát
ságosak m ind a négyen. Igyekeznek a felelő  
feszültségét feloldani, a hangulatot közvetlen
né tenni.

Mari és Erzsi m indketten  megfeleltek. (11 
és 16 pontot kaptak.)

A  következő Török Katalin. K ipirult, tör
deli a kezét, láthatóan ideges.

— M it szokott olvasni? — teszi fe l az első 
kérdést Pál elvtársnő.

— Ném eth Lászlót szeretem  a legjobban. A z  
Irgalmat, a Bűnt, a G yász t. . .

— M ilyen mozgalomhoz tartozott Ném eth  
László?

K ati nem  tud válaszolni. (Nem ő tehet róla. 
A  középiskolai irodalom- és történelem ok
tatás.)

Ezután már folyamatosan beszél Károly 
Róbert gazdaságpolitikájáról, az 1917-es for
radalomról, a sinus 30 fokról, a cosinus tétel
ről. Szabatosan felvázolja a NÉP irányelveit. 
Válaszai tömörek, lényegre törők.

— M i a koncessió? — hangzik az utolsó kér
dés.

— Nem  tudom  — 1 +  — fe lugrik és kirohan 
a teremből.

1 óra után kezdenek a vizsgáztatók is el
fáradni. M indnyájan örülünk a jó erős feketé
nek.

Egyetlen kérdést teszek fe l Gyurkó elvtárs
nak.

— Használhatók-e a K ISZ-vélem ényezések? 
Változtak-e valamit tavaly óta?

— Sem m it. Ezek a vélem ényezések nem 
csak a diákot, hanem a K ISZ-szervezeteket is 
je llem zik. A  tanári és a KISZ-állásfoglalások 
között nincs eltérés.

N éhány csemegével viszont szolgálhatok:
„Apja szellemi dolgozó, anyja pedagógus”.
„A K ISZ -m unkában aktivan részt vett. 0  

szervezte meg az osztály kifliellátását.”
M IELŐTT A  VIZSG ÁZÓ T BEH ÍVJÁK , fe l

olvassák a jellemzéseket. Tőkés Józsefről az: 
írja osztályfőnöke, hogy szabad ideje nagy ré
szét kosárlabdázással, s külpolitikai hírek ol
vasásával tölti.

Mosolygunk, az utóbbit senki sem veszi ko
molyan. Jóska még le sem ül, máris faggat
ják, m ilyen újságokat szokott olvasni.

— Magyarországot, Népszabadságot, Ludas 
Matyit, Fülest.

A ztán  kiderül, hogy otthonos a külpolitika  
valamennyi kérdésében. Angéla Davisről, a 
vietnam i háborúról, K ína hatalmi törekvései
ről, Kína és a Szovjetunió, Kína és az ENSZ  
kapcsolatáról, a közel-keleti helyzetről egy
aránt.

— M iért akar agrárszakos lenni? — érdek
lődik Nyers Rezső.

— A pám  katonatiszt. Állandóan vándorol
tunk. Szeretnék tsz-ben vagy állami gazda
ságban dolgozni. Letelepedni, közösséget ki
alakítani, amitől többé nem  kell elszakad
nom  . . .

UDVARDI ÉVA A Z  EGYETLEN A  M AI 
NAPON, akinek a m atem atika írásbelije 4-es- 
re sikerült.

Kicsit bizonytalan, kicsit ideges (pedig már 
szóbeli előtt 14 pontja van.)

Elég jól válaszólgat történelemből, de be
vallja, hogy a m atek a kedvence, ö röm  hall
gatni a feleletét. 0  a mai napon a legjobb fe l
vételiző. Megvárom, amíg összeszámolják a 
pontjait (18-at). Gyorsan elbúcsúzom a bizott
ságtól, s utána eredek. Még itt áll az ajtó 
előtt:

Ügy érzem, közepesen sikerült a vizsgám. 
A m atek írásbelim, azt hiszem, gyenge . . .  Tu
dod, inkább alkalm azni tudom a szabályokat, 
bevágni kevésbé . . .  A zért je len tkeztem  ide, 
m ert olvastam a Közgazdászban, hogy itt  el
sőtől okta tn i fogják a szám ítástecnikát. . .  
Csak az írásbelim sikerült volna jobban .. . .  
Ha nem  vesznek fel, m ajd valamilyen állás 
után n é z e k . . .  Én tudom, hogy erre nem  lesz 
szükség. 18 ponttal! Sajnos, nem  mondhatom  
meg neki! Szeretném  látni az arcát, amikor 
kézbe veszi az értesítést. Felvettük!

ERDÉSZ GABRIELLA

nehézségünk tám adt, ugyanis 
sikerült Moszkvában felejte
nünk  egyik társunk bőröndjét.

U tazásunk ezzel még nem 
zárult le, hiszen — akkor még 
nem  tudtuk — m integy 3 órás 
autóbuszút á llt előttünk.

A repülőtérről egyenesen, 
illetve a szerpentin kacs- 
karingós vonalát követve 
a  Szeran-tó m elletti tá 
borba utaztunk. A tábor 
m aga alig 85 km -re van 
Jerevántól, de a szintkü

lönbség kb. 1000 m. 
Sajnos a  tá j szépségeit igazá
ban nem  élvezhettük ki, h i
szen éjszaka, illetve kora ha j
nal volt, m ásrészt a kb. 24 
órás utazás Budapesttől Szo- 
vanig, eléggé fárasztó volt.

Maga a tábor mintegy 2000 
m -rel a  tengerszint felett 
helyezkedik el, közvetlenül a 
tó partján , mely m éreteit te 
kintve kb. a Balaton három 
szorosa, hőm érsékletét tek in t
ve pedig jó 10 °C-kal hide
gebb. Ú jdonsült örm ény bará
tom egy liter bort a ján lo tt fel, 
ha megfürdöm azonnal a tó
ban. A lényeg az, hogy nem 
kellett a  bort kifizetnie. Csak 
sokára merészkedtem a vízbe...

A tábor ké t félig kész két- 
emeletes kőházból állott. 

Az egyikben akkor m ár két 
hete NDK fiatalok laktak, 
akik valam ennyien a Jereváni 
Állami Egyetem m atem atika 
szakos hallgatói. A másik épü
letben örmény barátaink  és 
mi nyertünk  elhelyezést. Egy
szerű körülm ények között, v i
szonylag gyorsan, kellemesen 
félkom fortot sikerült terem te
nünk. Maga a  táj elképzel
hetetlenül kopár. Soha hason
lót addig nem láttam . A m erre 
a szem elláto tt sehol egyetlen 
fa sem volt.

Első program unk — egy 
hegymászás volt. H am ar k iü t
között, hogy azért kétezer m é
ter az 2000 m, és bizony a le
vegő elég ritka.

Jó néhányan vissza is for
dultunk, de néhány bá t
rabb végig já rta  a környe
ző hegyeket — am i még 
így utólag visszagondolva 
— sem tűnik  könnyű fel

adatnak.
Másnap, vasárnap kipróbál

tuk  a  „strandot”. A nap for
rón tűzött, a  szél hevesen fújt, 
a víz jéghideg volt, de végül 
is később megszoktuk. Házi
gazdáink m ár ekkor figyel
meztettek, hogy ne tartózkod
junk  sokáig a  napon, m ert csú
nya égést szenvedhetünk. Ek
kor még elképzelni sem tud
tuk, hogy milyen is az igazi 
leégés, Nemsokára valam eny- 
nyiünknek része le tt oenne 
Sem olaj, sem krém  nem hasz
nált, bőrünk egyre száradt, 
égett és lassan, de biztosan 
hám lott. Az új réteg azonnal 
leégett és hám lott.

A hétfővel e ljö tt az első 
m unkanap is. Nem éppen 

könnyű m unkát kaptunk. 
Nagy dobokról keskeny árkok
ba kábeleket fektettünk. Ter
mészetesen a  kátrány  elleni

védekezés érdekében kesztyűt 
és m unkaruhát kaptunk. Itt, 
m unka közben vált csak iga
zán k ib írhatatlanná a nap tü
ze. Nem csoda, hogy m ár a 
második, harm adik napon — 
a házigazdák nem kis megle
petésére — sapkákból, trikók
ból készült fej- és nyakvádős, 
turbános, fezes „arabok” je
lentek meg a munkahelyen. 
Á ltalában napi 7 órát dolgoz
tunk, gyakori megszakítások
kal, hiszen nem  könnyű dolog 
1000—1500 m kábelt hőségben 
kihúzni.

A korrektség úgy kívánja, 
hogy e helyütt is leszögezzem:

a lányok teljes egészében 
ugyanazt a m unkát, ugyan
olyan ütem ben végezték 
m in t a fiúk. Nem kis do

log!
Az első időkben nem  tudtuk 

kondíciónkat tartan i, hiszen a 
m enü szám unkra enyhén szól
va szokatlan volt. Legtöbbet 
kenyeret, fodorm entás sajtot 
és paradicsom ot fogyasztot
tunk. Változatosságképpen 
felvágottat, vagy birkahúst. 
Az első igazán ízletes falato
ka t az utolsó kábelhúzás! na
pon ettük. M unkavezető m ér
nökünk felvágottat, vodkát, 
saslikot hozott. Ragyogó, igazi, 
fűszeres örm ény saslik volt.

M ásnap újabb 5—600 m -t 
autóztunk felfelé ú ttalan  u ta
kon és valahol egy hegytető 
közelében burgonya gyomir
tással foglalkoztunk. O tt fent 
szokatlanul hideg, éles szél 
fújt. Szerencsére csak egyna
pos m unka volt. Estére tábo
runkba látogatott későbbi 
m unkahelyünk két vezetője. 
Reggel m ár új helyen kezd
tünk. Mintegy fél órai autóút 
vezetett Szemjonovka nevű 
községbe, ahol az iskola épít
kezésén dolgoztunk. Később 
m egtudtuk, hogy a  falut 4 
nemzetiség lak ja: kurdok, 
azerbajdzsánok, oroszok és ö r
mények.

Több m unkacsoportra oszol
ván különböző m unkákat vé
geztünk. Egy csoport betono
zott, m ások köveket rakodtak 
teherautóra, megint mások 
földm unkát végeztek. A m un
ka bár nem  volt könnyű, 
mégis valam ennyien meg vol
tunk  vele elégedve, feltétlenül 
jobbnak ta rto ttuk  m in t a bur
gonya gyomlálást.

Az építkezés egészen sajátos 
stílusú volt.

Örményországban, kopár 
hegyeiben — vulkáni ere
detük m iatt — bőven ta 
lálható tufa. A viszonylag 
könnyű kőzet igen alkal
mas építkezésre és csiszolt 
darab jai pedig burkoló
anyagnak. Egész Örm ény- 
országban jellegzetes vö
rös és sárga kőkockákból 

em elt épületek állnak.
Többségük tetszett, bár fu r
csának éreztem stílusukat. 
(Következő szám unkban fo ly

tatjuk.)
Dénes Iván

Belső monológ 
felvételi idején

|y  ̂a  végre! EZ az: Hogy
J.1 fogom én kiism erni 

m agam at ebben a lab irin 
tusban — na persze, ha 
felvesznek. Szent ég, ezek 
mind ide várnak?!

H át persze, hogy elkezd
ték — de ellenszenves ez a  
kis dagi, nem is tőle kér
deztem. Gondoltam, hisz 
legalább egy félórát kóvá
lyogtam, amíg ide ta lál
tam. No hiszen így _ is 
m arad éppen elég időm 
idegeskedni. A gyomrom! 
Teljesen kész van! Csak 
tudnám , minek izgulok eny- 
nyire. Legfeljebb nem 
vesznek fel. Az hiányzik! 
Apa bele is halna! Hall
gathatnám , hogy micsoda 
szégyen, hogy éppen az ö 
gyerekét, hogy ennyire nem 
vagyok képes. Azt hiszi, 
olyan könnyen megy ez. 
Ráadásul fogalmam sincs, 
m it kezdek akkor. Á, erre 
jobb nem is gondolni.

De sokáig van benn az a 
srác. Mi a csudát tudnak 
ennyi ideig kérdezni. 
Egyébként az a legször
nyűbb az egészben, hogy az 
em bernek fogalm a sincs, 
mit fognak kérdezni tőle. 
Az érettségin legalább tud
tuk, hogy mik a tételek. 
Persze o tt is m ajd hanyatt 
vágódtam, am ikor kihúz
tam  matekból azt a  ször
nyű tételt, és semmi sem 
ju to tt eszembe hirtelen. De 
az más volt. Elég volt a jó 
öreg Károly bácsira nézni, 
hogy megnyugodjak. Aztán 
m e n t. . .

Végre! K ijö t t . . .  Micsoda 
nagyképű alak, ezt én is 
tudtam  volna. . . .  N ahát ez 
se nehéz. A jjaj, ez m ár rá 
zósabb. M egőrjít ez a kis 
dagi, hogy állandóan köz
bekotyog, sem m it sem le 
het érteni tőle. Ezt meg 
kell kérdeznem  valakitől. 
Az a  szemüveges srác olyan 
okosképűnek lá tsz ik . . .  .

. . .  J a  persze. Tudom 
m ár. Tényleg okos ez a 
szemüveges. Jó lett volna 
nekem is já rn i a rra  az elő
készítőre, de há t nálunk ki 
se hirdették, hogy ilyen is 
van . . .  M ár nem sokára én 
következem. Hú, a gyom
rom! Csak tudnám , m ire ér
tékelték az írásbelim et.

H át am i azt a pályaalkal
masságit illeti! Különösen a 
második része. Volt o tt egy 
pár olyan kérdés! Kutya 
legyek, ha egy frissen ért 
egyénnek ezt tudni k e l l . . .

Most ezután tényleg én 
következem. A nem is 

megyek oda, tőlem már 
úgy sem azt fogják kérdez
ni. M ár megint dagadt ké
pű barátom  viszi a  prímet. 
És micsoda épületes sza
m árságokat m o n d ! .. .  P er
sze, hogy nem úgy kell 
megoldani. . . .  Na tessék, 
még m ajdnem  megsértő
dött, hogy nem neki van 
igaza. Pedig jól mondtam. 
A többiek is helyeseltek. 
Ja j, de jó ennek a lány
nak, hogy m ár tú l van ra j
ta. Csak lennék m ár én is 
kész, nem  bánom, akár
hogy is. De ha azt kérdezik 
tő lem . . .

Ja j, hol a  bizonyítvá
nyom, én jövök . . .

De sokan vannak! Azt h i
szi ez a mord képű, ha 
megereszt egy kényszervi- 
gyort, attó l m indjárt nyá
jas lesz. Milyen sokáig to 
tojáznak, m ondanák m ár 
inkább a  kérdéseket. Na 
ezt tu d o m . . .  Szent ég, 
hogy is van?! Ju tn a  m ár 
eszembe, hát tudom  . . .  
Rendes ez a matekos, hogy 
segített egy k ic s it. . .

Na a  matekon tú lva
gyunk. Ettől féltem  a leg
jobban. Remélem, a töri 
sem lesz rázósabb. Ó hát 
ez k ö n n y ű ...  Milyen ösz- 
szefüggések?! Nem értem. 
H onnan tudjam  én, hogy ő 
milyen összefüggésekre 
gondol. . .  Aha, persze . . .  
Nem is olyan m ord ez a 
fej.

Nem igaz! Túl vagyok 
ra jta !  Nem is volt olyan 
szörnyű. Csak tudnám , 
hány pontot kaptam . Majd 
értesítenek! Persze! De ép
pen ez a várakozás a leg
szörnyűbb. És ha mégsem 
vesznek fel?!

— Ne izguljatok, állati 
rendesek! Töriből azt kér
dezték, hogy . . .

— nak —



A fapapucsok országában
I. RÉSZ

> Hollandia nevezetességei
ü l  ről érdeklődők válaszul a 

következő felsorolást szokták  
kapni: tulipán, szélmalom, fa 
papucs, tejterm ékek, Júlia  
királynő, Rem brandt, Van  
Gogh és a néhány éve érde
kességé miit hippik.

Ennyit m indnyájan tudtunk, 
am ikor az Egyetemi Népitánc- 
csoporttal tíznapos turnéra  
ke ltünk útra Németalföldre. 
Kíváncsian vártuk, m iképpen  
fedi föl magát, s igazolja fön 
ti hírességeit; hogyan fogad 
bennünket és m űvészetünket 
ez a nyugat-európai kis or
szág, am ely a világháború óta 
alig-alig fogadta csöndjébe, 
nyugalmába a keleti kultúra  
küldötteit.

K ezd jük hát m indjárt az 
am szterdam i hippikkel. A  ve 
lük  való megismerkedés tud 
niillik  se különösebb időt, se 
energiát nem  ve tt igénybe. 
Szállásunk, a Hotel Cook i f 
júsági szálló a város legszebb 
parkja m ellett helyezkedik el. 
A zt pedig, a Vondel parkot, a 
városba való betörésük óta, 
m in t otthonukat uralják a 
hosszúhajú virágszerelmesei. 
Hogy télen hová tűnnek, pon
tosan nem  tudni, — talán ha
zam ennek Am erikába, Angliá
ba, vagy Svédországba, m ert 
döntő többségük onnan való, 
nem  a kényelemszeretö hol
landok közül, — de az első 
nyári napsugártól az utolsóig 
ott élnek  — tengődnek  — sze
retkeznek, unatkoznak, vagy 
ahogy ők m ondják m editálnak  
a park szép pázsitján, tó-part
jain hálózsákban, pokrócon, 
vagy anélkül, ruhában vagy 
„ritkább’’ öltözékben, többnyi
re csoportosan, vagy legalább
is kettesben. Szőrösek és tiSz- 
tátlanok, de szabadok és sa
ját törvényeik szerint élők, — 
bár nem  is igen kerülnek más 
fa jta  törvényközeibe. És rop
pant békésnek m utatkoznak.

r  j  anem  ez jószerivel inkább  
t  /  csak a nappalokra vonat

kozik. Ugyanis m ár az első 
napon fö lh ív ták  figyelm ün
ket arra, hogy férfiak  éjjel 
magányosan ne nagyon kó 
száljanak a parkban.

„Talán magányos nőket 
akart mondani?” érvelt vala- 
m elyikőnk.

— Dehogy. A  nőket ott sok 
meglepetés nem  érheti. V i
szont a park tele van homo
szexuális férfiakkal.

N em  lévén kíváncsiak, nem  
a kései órákban léptünk be a 
hippiterritóriumba. A m  azt, 
távolabbról is észrevettük, 
hogy a kábítószereknek éjjel
nappal áldoztak. M ondják is, 
hogy ettől néha m egvadul 
egynéhány közülük, s olyan
kor fölbolydul az egész park.

A m  különcök még köztük is 
vannak. L á ttunk egy fia ta l
embert, aki egész álló nap fe 
küd t a pokrócon és — olva
sott. A  trikójára nagy piros 
betűkkel rá volt öltve: Crazy 
(őrült). Ügy látszik azt rem él
te; így megbocsájtják a töb
biek neki, hogy a sem m itte
vésnek ezt a „különös” és köz
napi értelem ben szórakoztató 
form áját választotta.

Ezek a fiatalok többnyire  
nem  szegények, nem  pénzte
lenek, sőt inkább „igen jól 
vannak eleresztve”. Otthonról 
kapják állandóan az utánpót
lásit, vagy eleve hoztak m a
gukkal eleget. S  a kisebbség? 
A k i nem  akar kéregetni, (amit 
ők természetesen nem  a szó 
hétköznapi, koldus-értelm ében  
használnak), az dolgozni áll
hat. Reggel beadja a háló- és 
hátizsákját a megőrzőbe és al
kalm i m unká t vállal, am ely  
azért m indig altod a nagy k i
kötő környékén. Beszéltünk  
egy V ietnám ban szolgált kato
nával is, aki — m iközben ha
sissal kínál bennünket — kö
pött egyet, m egm utatta  a go
lyóütötte sebhelyét és nevetve  
m egkérdezte: vo ltunk-e már 
valaha háborúban. S hogy a 
fe jünke t csóváltuk, elkomoro- 
dott és azt m ondta  — szinte 
sum m ázva az am szterdami 
hippikről a lko to tt néhány na
pos képet — „Békét szeret
nénk mi. Csak azt nem  tu d 
juk , hogy m it és hogyan.”

j  főváros egyébként a fő 
z i  téri nagy em lékm űvet é j

jel-nappal körülülő h ippikkel 
együtt megnyerő és barátsá
gos. Turisták és m ásfajta ide
genek lepik el az utcákat és 
a boltokat, elsősorban persze

a régi városrészben. (Voltunk  
olyan öreg tem plom ban is, 
am elyben a hippik tyúkfarm ot 
tartottak.) Ezt a területet ösz- 
szevissza szaggatják a csator
nák, kisebb nagyobb kanális
ágak. Nagy, piros villamosok  
szaladnak a szűk, poros utcá
kon, ahol bábeli a nyelvzavar, 
de legalább angolul m indenki 
beszél, s ha akaródzik, szót 
érthet a látogató bárkivel. 
Egyvalamit nem  éreztem  ki (s 
ez nagy h iányjelként m egm a
radt bennem) se a város po
rából, se levegőjéből. A  ku l
túra szagát. S  itt elsősorban 
az élő kultúrára gondolok. 
Legalábbis ebben a városrész
ben nem. M ert akarva-akarat- 
lan gyém ántkiállításba bot- 
lik  a látogató, de színházba 
aligha (legfeljebb pornó-szín
házba). A  könyvesboltban ke 
resni kell a sex  és a ponyva  
között a tiszta irodalom pél
dányait. S az egyetlen „Lőve 
Story”-t kivéve  — am it egyéb
kén t csak m in t irodalmi best
sellert és filmérdekességet 
sorolok a kultúra válfajába  — 

nem  találkoztunk sex- és pornó
film eken  k ívü l mással.) Még a 
„Robin Hood” „módosított” 
változata is pikáns felüdülés 
volt a többi film hez képest.)

szórakozni vágyót szíve
sen látják tehát a zugm o

zik  és zugszínházak, a pará
nyi kávéházak, bárok és k lu 
bok m axim um  öt-tíz vendég
gel. Vagy akár a drágább m u
tatók, m in t például, a M oulin 
Rouge, ahol a budapesti A t 
lasz zenekar szolgáltatja a m ű
sor zenei részét, egyébként 
igen jól. A  program „próza
ibb” részeiben pedig pl. két 
igen csinos táncosnő vetkőzik. 
Ennek a szám nak egyetlen ér
dekessége az, hogy csak na
gyon gondos szemlélés után  
derül ki, hogy az egyik hölgy 
— a csinosabbik — tulajdon
képpen férfi, kézzel fogható 
bizonyítékokkal. A  műsorban 
egyébként m ajm ok és gyere
kek is fellépnek, s a nagypén
zű idegen még sok más különle
gességgel is találkozhat akár 
Ízlése szerint is. A m it az ide
gei, vagy a gyomra elvisel.

Bakonyi Péter

. . .  Mi is megjöttünk! — E számunk összes felvételeit BAJUSZ KAROLY és FRIEDMANN
KAROLY készítették

KRÉTÁTÓL AZ OKTATÓGÉPIG
anapság egyre többen be

szélnek a pedagógia for
radalmáról, a hagyományos 
pedagógia hatásfokának elég
telenségéről, az iskola korsze
rűsítésének szükségességéről. 
Világm éretekben is egyre na
gyobb apparátus foglalkozik a 
pedagógiai m unka elméleti és 
gyakorlati kérdéseivel. E k i
m utatások eredményeképpen  
kialakultak a modern pedagó
gia különböző form ái: a prog
ramozott oktatás, feladatla
pok alkalmazása, audiovizuális 
technika bevezetése, oktatógé
pek stb., az oktatás azonban 
m a is általában a hagyomá
nyos köretek között folyik. En
nek számos olca van, a leg
nagyobb probléma az, hogy 
még nem  sikerült kidolgozni a 
korszerű pedagógia egységes 
koncepcióját.

Ennek érdekében négy év
vel ezelőtt létrehozták a köz- 
gazdasági tárgyak oktatásának 
korszerűsítésével foglalkozó 
nem zetközi kutatócsoportot. E 
kutatócsoportban cseh, lengyel, 
német, román, magyar köz
gazdászpedagógusok vesznek 
részt. E kutatócsoport évente 
tart konferenciát, az idén a 
magyar fé l volt a házigazda.

Így került megrendezésre 
augusztus 26—28 között négy 
ország harminc küldötte rész
vételével a M akarenko utcai 

kollégium színháztermében a 
közgazdász-pedagógusok nem 
zetközi konferenciája. A  kon
ferencia szervezője dr. Balázs 
Béla volt, aki egyben az egye
tem ünkön m űködő oktatás k i
bernetikai kutató csoport ve
zetője.

* konferencián 16 referá- 
/ I  tűm  hangzott el. E be

számolók a pedagógia kérdé
seivel, a közgazdászképzéssel, 
közgazdasági tárgyak oktatá
sának legújabb módszereivel, 
a programozott oktatás és az 
úgynevezett vegyesform ájú  
oktatás problémáival foglal
koztak. A  sok érdekes beszá
moló közül talán em eljük ki 
Megyeri professzor a modern 
programozási rendszerű vizs
gáztatás módszereiről tartott 
referátumát, am ely módszere
ke t az ipargazdaságtan tanszé
ken  már három éve alkalm az
nak. Brüder ném et kutató a 
személyiség elemízés és érté
kelés ND K -beli tapasztalatai
ról tartott előadást. K erék

gyártó György né a korszerű 
statisztikai vizsgáztatás ta
pasztalatairól szám olt be. A z  
utolsó napon dr. Balázs Béla 
az audiovizuális technika al
kalmazásáról tartott előadást. 
M int elmondotta a m odem  
audiovizuális technika alkal
mazása kiszélesítésének olyan 
m értékűnek kell lennie, hogy 
az oktatási intézm ényekben  
olyan term észetesnek és szük
ségesnek tekin tsék ezeket m int 
jelenleg a krétát vagy a fali
táblát.

j  korszerű oktatásban nél- 
r l  külözhetetlenné válik a 

távvezérléssel működő dia- és 
film vetítő , a kazettás magne
tofonok alkalmazása, elsősor
ban a nyelvoktatás céljaira 
különböző területeken oktató
gépek és nyelvi laboratóriu
m ok felhasználása és speciális 
feladatok megoldására a kép
magnó és a zártláncú televí
zió bekapcsolása az oktatási 
feladatok megoldásába, hogy 
csak a legfontosabbakat em 
lítsük.

A  következő konferencia  
1972 szeptem berében Drágában 
lesz megtartva.

Egcrszegi Csaba
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Koncz Gábor:

Londoni levelezőlapok

...Innen nem látszanak az emberek
Lábunk a la tt a  világ legnagyobb városa. A 

rózsaszín kabátos kezelő a  megszokottság 
unalm ával nyom ta meg a 33. em elet gom bját 
m iután bezsúfolódtunk a liftbe. No, persze 20 
pennyt le kellett szurkolnunk — diák-kedvez
mény nincs. A látogatóknak fenn tarto tt üve
ges körfolyosóról lenyűgöző látványban van 
részünk: „meddig a  szem ellát” London ház
rengetege. Innen a  St. Paul székesegyház 
m onstrum a kis épületnek tűnik, s  az új bu- 
siness-központok, égig érő beton- és üvegépü
letek között nehéz m egtalálni Nelson 50 mé
teres oszlopát. London legm agasabb épületé
ben, a Post Office Towerben vagyunk. Fölöt
tünk  még négy em elet a rádió- és telefon
berendezéseknek; s  a tetőn állandóan forog a 
radar és villog egy piros lám pa a repülők fi
gyelmeztetésére. Lent egy utcányi k irakatsor
ban k iá llítást lá thattunk  a  hírközlés fejlődé
séről; Bell első szerkezetétől a  tv-vei kombi
nált rádiótelefonokig. S akinek kedve tám ad 
egy autom atától — kivételesen ingyen — b á r
m it m egtudhat a  m ai telefonhálózat használa
táról.

Innen látszik az egész London, m in t valam i 
óriási korong. De innen nem  látszanak a  ko
rongot kitöltő molekulák. A gyönyörű virágos 
parkok, zsúfolt, csillogó üzletek. És — sze
m etes utcák, a  villogó, hivalkodó hirdetések 
mögötti üzleti világ. És innen nem  látszanak 
az emberek.

Utcakép...
Bárm ily furcsának hangzik is, Londonban 

igen nehéz eredeti angolokkal megismerkedni. 
A zt m ondják, h a  valaki megáll a Picadily 
Circus közepén a világ m inden nemzetéhez 
tartozó em ber elvonul előtte. Ez a sokféleség 
azonnal szembetűnő az utcákon. Indiai szárit, 
tu rb án t viselőket éppoly gyakran lehet látni, 
m in t esernyős, kem énykalapos urakat. De az 
utcai d ivat uraló ja a fiatalok „form aruhája”, 
mely a leglehetetlenebb darabok egyvelegéből 
áll. Elöl szinte teljesen nyitott, rácsszerű női 
m ellénytől nyakig begombolt, ócska katona- 
ruhákig; érdekes saruktól ormótlan csizmákig 
m inden fellelhető itt, akárcsak egy m aszka
bálban.

Rengeteg a fiatal. Kedvenc terüket a dél
u táni órákban úgy lepik el, m int rajzó méhek 
a  kiszem elt faágat. A mozik előtt m indenütt 
lehetetlenül hosszú sorok állnak, s az öltöze
tek  és viselkedés össze-visszasága talán  érde
kesebb egy kabarénál. Mindig akad egy-egy 
gitáros, aki a közönséget szórakoztatja — m i
közben társa pénzt gyűjt. A m inap egy hosszú 
szőke hajú  fiú gitározott lábára kötött m ad

zag segítségével a  hátára  szerelt dobot püföl- 
te, s hogy virtuozitása teljes legyen, időnként 
egy sípon is fú jta  a  dallam ot. Időközben egy 
meglehetősen öreg, le írhata tlanu l vegyes 
öltözetű hölgy vonult el énekelve a  sor m el
lett, bordó táb lá t ta rtva  feje fölé: „Vissza 
akarom  állítan i az igazi szerelm et”.

Egyszer egy londoni megkérdezte, m ilyen
nek találom  itt az em bereket. Milyenek is? 
Van aki odajön és segítségét a ján lja  fel, ha az 
em ber a térképet böngészi az utcasarkon. De 
nem  egyedülálló az alábbi eset sem: Késő é j
szakai buszon megkérdem a  m ellettem  ülőt:
— Messze van m ég Carden Town? — Nincs
— feleli kedvesen mosolyogva. No, gondolom, 
ha odaérünk, m ajd  csak figyelmeztet. Jó  idő 
elteltével ú jra  kérdem  — H át most m ár 
messze — jön a válasz, kaján  mosollyal. (Egy 
sokat hallo tt székely vicc a  valóságban — k i
csit odébb.)

...és ami lassan az utcaképhez tartozik
K apu alatt, dülöngélő fia ta l p á r t tám ogat 

egy férfi. M ár csak második lehetőségként ve
tődik fel bennem, hogy részegek. Egy p illa
na tra  sikerül a  lány a rcá t közelről megnéz
nem : szürke, kifejezéstelen, szürkén révedező 
szemekkel. Kábítószer. Nem ők az első pár, 
akiket így láttam . Ez még a  ny ílt utcán egye
lőre új jelenség. K örülöttük csoportosulás tá 
mad. Mi ilyenkor a teendő? Na, végre valaki 
intézkedik. Egy fehér-kabátos pincér a  szom
szédos játékterem  büféjéből. P róbálja taszi- 
gálnl odébb az em bereket. Mondom, odébb, 
m ert közben hallom, am int egy férfinak k iált: 
„Felháborító, maguk itt teljesen eltakarják  
ezt a  hirdetést itt, szólok a  rendőrnek!” Egy 
arra  menő mentőkocsi megáll. A mentősök a 
nő k arjá t tapogatják, zubbonya a la tt keresik 
a tűt. Elviszik őket. Valaki filmez. A pincér 
fellélegzik — oszlik a sokaság a hirdetés 
elől: „jéghideg hűsítő!”

Ami nem új jelenség
A bal oldali közlekedéssel, zsúfoltsággal, 

forgalommal együtt kellett megszokni a rek 
lámok, h irdetések áradatá t; a  sex és pornog

rá f magazinokkal zsúfolásig rako tt kirakato
kat.

Egy tv-film et általában  kétszer szakítanak 
meg, hogy cigaretta-, sör- és egyéb hirdetéseket 
közöljenek. Szépirodalmi könyvek lapjai közé 
éppúgy hirdetéseket raknak, m in t az újságok 
első oldalára, a  fő hírek mellé, s a hirdetések 
skálája megjelenésükben igen széles: a  rend
kívül ötletestől az undorítóig. Nőket m inden 
pozitúrában felhasználnak, de hatalm as fa l
ragaszokon itt-o tt politikai vezetők is k ínál
ják  a  sört.

A sex magazinok cím lapjain egyre több és 
több a homosexuális jelenet, egyre gyakrab
ban jelenik meg a korbács, a kés, pisztoly. S 
a w estern filmek, am elyekre a hosszú sorok 
várnak, töm énytelen sex és véres jelenetet 
m utatnak. S a  szenzációt jelentő egyik új da
rab  nem a  szereplők levetkőzésével, hanem 
egyesek felöltözésével kezdődik. De a mezte
lenség még a  legkisebb m eglepetés. . .  S ez 
előadás szünetében — először nem  akarok 
hinni a  szememnek — fiatalok pénzt és a lá 
írást gyűjtenek három  elíté lt pornó-magazin 
szerkesztő érdekében.

Egyszer megkérdeztem  egy aluljáróban 
éneklő, gitározó és pénzt gyűjtő társaságot, 
m iért csinálják ezt. „Mulatságos, és érdekes 
és sokkal több pénzt keresünk, m intha dol
gozni mennénk. Nem muszály adni”. A teljes 
képhez a múzeumok tárgyait csodálok és a ko
moly, tógában járó  cambridgei diákok is hoz
zá tartoznak. De m int az előbbiek uralják.

Megismerkedni, barátságot kötni japántól 
afrikai fiatalokig igen könnyű. A legnagyobb 
meggondolatlanság azt kérdezni „haza kísér
hetlek-e” —, m ert a  távolságok igen nagyok, 
a közlekedés igen drága, s az utolsó metró 
viszonylag korán elmegy. A barátságok örö
mébe nem  kevés üröm  vegyül. Érdekes be
szélgetés, a világ egyik legszebb parkjában 
sétálás közben egy görög festő-növendék 
lányt megkérdeztem, nem  leveleznél-e? — 
„Nem merek. Te kom m unista országból jö t
tél. N álunk katonai törvények vannak; fel
bontják a leveleket. . . ” — válaszolta.

Mozgás, mozgás jellemző az egész városra, 
az egész itteni életre. Töménytelen a lakásel
adási és -cserélési hirdetés; változtatják m un
kahelyüket. A fiatalok „Globe w illager”-ek-

nek, a  „világ falusiaknak” nevezik gyakorta 
magukat, keresik, hol telepedjenek le, a világ 
mely városában állapodjanak meg, vagy á ll
janak  odébb. S a felszínen m utatkozó esz
m ényképek is épp ily mozgóak, zavarosak. A 
kábítószeres sem m ittevéstől Guevaráig m in
den.

Egy kis belváros
A  kíváncsi látogató egy turistacsoporthoz 

csatlakozva elm ehet megnézni, hogyan zajlik 
az élet a Stock Exhange-ben, a  tőzsdén. K ü
lön turisták  szám ára, üvefallal elválasztott 
teraszról figyelhetjük a sebesen jegyzetelő 
üzletem bereket, a  telefonokon csüngő száz 
meg száz izgatott ügyködő kapkodását, a  kí
vülálló szám ára érthetetlen  jeleket villogó 
táblákat, s a  szám okat nyugodtan törlő, cse
rélő alkalm azottakat. Miközben a hatalm as, 
szürke és egyáltalán nem  szép épület mozi
term ébe megyünk, prospektusokat nyomnak 
kezünkbe, ra jta  cím er és a jelm ondat „Az én 
világom a  kötvény!” A film, ugyanezzel a 
mottóval, jó  pszichológiai felépítéssel ugyan 
erről akar meggyőzni. Aztán a  kíváncsi láto
gató elszakad a csoporttól, s kedvére figyelhe
ti a  Nemzeti Bank, Tőzsde és K irályi Bank 
körül ebédidőben siető kem énykalapos, eser
nyős, tip-top ölötzetű, gondterhelt arcú em
bereket. S hogy teljesen stílszerű legyen, a 
közelben apró esernyő- és kalapboltok. Aztán 
a látogató betéved egy m ellékutcába, s h irte
len fegyverbolttal ta lá lja  szemben magát. I tt 
m odern pisztolyokat, ócska szuronyokat, há
borús jelvényeket és lőszertáskákat egyaránt 
vehet.

S azután kedvére m editálhat a pénz min
denhatóságáról és v ilá g á ró l...

Valamint a virágokról...
Az új, friss élmény erejével hatva eleinte 

igen lekötöttek a  gazdag múzeumok, a nor
m ann és gót stílus szépségében pompázó épü
letek, templomok. Wales hegyeit, vízeséseit 
csodálva, vagy Cambridge kollégiumait nézve 
nem igen ju to tt időm felszínes asszociációim
hoz valam i átfogó, kifejező m ottót találni. De 
ahogy megszoktam a tömött, üde füvű parko
kat, a világváros kavargását és forgalm át, 
egyre több időm m arad t az ezek mögött hú
zódó életet, életform át figyelni. S m ostaná
ban mind gyakrabban ju t eszembe Exuprey 
Kis Herceg-ének egy mondata. „Ahol a v irá 
gok közül nem irtják  ki a gyomot, a gyom 
gyorsabban nő és egyre erősebb lesz”.

I tt igen sok a virág. És nem  irtják  közüle a 
gyom ot. . .

(KÖVETKEZIK A II. RÉSZ)



Dr. Palánkai Tibor

T ávlatunk:
a szo c ia lis ta  in tegráció

Bizonyítottak!
tek 48%-a felelt meg a kö
vetelm ényeknek, a Studi
um G eneräle 145 felvételi
zőjéből viszont 102-en, 
vagyis 70%-uk. Az igazi 
eredm ényt azonban a pont
számok összehasonlítása 
m u ta tja : 16, vagy ennél 
m agasabb pontszámot a  
stúdiumosok 60%-a ért el, 
míg az összes felvételiző 

közül mindössze 38%. 
Néhány szám  csupán, mégis 

bizonyíték. Azért kerü lt be 
több előkészítős, m ert többet 
tudott, m int felvételiző társak 

A százalékeltérések egybe
esése nem lehet véletlen — 
pontosan annyian értek  el 
közülük az átlagnál m aga
sabb pontszámot, am ennyi
vel — arányában — többet 
vettek fel közülük egye

tem ünkre.
Szavak helyett számokkal 
győzhetjük meg a  kétkedőket. 
De elég-e ennyi sa já t meg
nyugtatásunkra? Számokba fo
gódzkodó érveink mellé újabb 
kérdéseket sorakoztatnak a  fel
vételi vizsgák tanulságai. Hogy 
törjük á t a kifejezőkészség h ir 
ányából, a  vidéki iskolák je l
legzetesen memorizáló tanítási 
módszereiből font áthághatat
lan függönyt? Mivel, s  hogyan 
b írjuk  szóra a  beléjük oltott 
ism ereteket? Hogyan lehetnénk 
olyan v iták  kezdeményezői, 
ahol egyéni álláspontok for
m álódnak és fejeződnek ki, 
nem az iskolakönyvek szavai
val?

Am it a  Stúdium Generáló 
egyetemista szervezői és „taná
ra i” két éve m egkezdték az egy 
rendszerező, értékelő gondolko
dásmód átp lántálása a kétkezi 
dolgozók vidéki középiskolák
ban tanuló, jó képességű gye
rekeibe. A gondolataikat azon
ban nem m ondhatják el he
lyettük, s nem o ldhatják  fel 
szorongásukat a felvételi vizs
ga előtt, s  a  későbbi vizsgá
kon sem.

A szavakat, a kifejezéseket 
felszabadító és gazdagító 
módszerekre az elkövetke
ző Stúdium  Generálék ve
zetőinek kellene rátaláln i.

— kék —

Studium
harmadszor!

A Stúdium  Generale érdekes, ígéretes kezdeményezéséből 
a m unkás-paraszt szárm azású fiatalok segítésének bevált mód
szere lett. Június 20—27-ig harm adízben ta rto tta  206, a közép
iskola harm adik osztályát végzett diák szám ára egyhetes tan 
folyamát. Az ezt követő felvételi vizsgák idején a Studium 
Generale is vizsgázott. A számok tanúsága szerint jól. Az tehát, 
hogy m it tegyünk a hallgatók helyes társadalm i összetétele 
érdekében — úgy tűnik — megoldott probléma. Ami még meg
oldásra, helyesebben tökéletesítésre vár, az a hogyan kérdése.

SZERVEZÉSI
PROBLÉMÁK

A  júniusban ta rto tt tanfo
lyam előkészítését decem ber 
végén kezdték studiumos ak tí
váink. Felhívásukat több m int 
háromszáz középiskolának 
küldték el. H atvan helyről é r
kezett válasz. A m ásodik le
vélre m ár több iskola reagált 
(180), de még így is szép szám 
m al m aradtak  olyanok, ahol 
ez a felhívás is az íróasztal
fiókok vagy a papírkosár ta r 
ta lm át dúsította. Felvételizők
kel folytatott beszélgetések so
rán  gyakran hangzottak el 
ilyen kijelentések: „hallottam  
róla, de nálunk nem hirdették  
ki annak idején”. Vagy: „most 
hallok róla először.” Az efféle, 
az érdekelt diákok szem pont
jából nagyon káros közömbös
ség, vagy hanyagság kivédé
sére a jövőben hivatalos 
úton, a m inisztérium ból fog
ják  kiküldeni a  felhívásokat. 
Így talán  kevesebb lesz azok
nak a száma, akiket a fentebb 
em lített ökoik zárnak ki ebből 
a lehetőségből. Persze nem 
csak szervezés kérdése ez, 
hozzáállásé is.

NEMCSAK TANULMÁNYI 
SZEMPONTBÓL

Hogy tanulm ányi szempont
ból m ennyire hasznos a  fel
készítés, azt nem  szükséges bi
zonygatni. Az egyhetes, reggel

8-tól este 6-ig ta rtó  foglalkozá
sok — a  töm ény példamegol
dás, a történelem , illetve poli
tikai gazdaságtan anyagának 
átrágása (gazdasági szempon
tok előtérbe helyezésével, az 
összefüggések m egláttatásával) 
a  politikai szem inárium ok — 
nem  m úlhatnak el hatástala
nul. A politikai foglalkozáso
kon harm adéves korukban 
még inkább kérdeznek, a  kö
vetkező táborra m ár kezd k ia
lakulni vitakészségük, időköz
ben 40—50 százalékuk rend
szeres újságolvasóvá válik.

A júniusi tanfolyam on részt 
vevők a rra  a  kérdésre, hogy 
„m iért akarsz közgazdász len
n i?” általában  így válaszol
tak : — olvastam  a Pályavá
lasztási Tanácsadóban róla és 
úgy gondoltam ez felel meg 
leginkább képességeimnek és 
érdeklődésemnek. Arról, hogy 
mi is tulajdonképpen a köz
gazdász, mi a m unkája, m i
lyen ágazatai vannak a  pályá
nak — elég halvány elképze
léseik voltak. Az egyetemi 
életről sem sokkal k iforro ttab
bak. Am ikor megérkeztek a 
Kinizsi Kollégiumba, sokan jó
napot k ívánókkal köszöntötték 
az őket fogadó egyetemistáikat 
Az egy hét folyam án a  szem i
nárium vezetőknek sikerült 
olyan kapcsolatot terem teni 
velük, m egtalálni azt a köz
vetlen hangnemet, ami felol
dotta félszegségüket, idegenke
désüket. A beszélgetések révén 
határozottabb elképzeléseik 
a laku ltak  ki a  közgazdász pá

lyáról, az egyetemi életről, is
merősökké, otthonosakká vál
tak  az egyetem falai között. 
Mindez nagyon sokat je len tett 
a  többükben meglevő k ishitű
ség leküzdésében, önbizalm at 
adott. Ez sem  mellékes szem
pont, hiszen az értelm iségi 
gyerekekkel szemben m u ta t
kozó hátrányos helyzetüknek 
egyik lényeges komponense 
sokszor éppen ez.

KÖNYVEK, 

SEGÉDESZKÖZÖK
A  jobb szervezettségű, egy

ségesebb, összehangoltabb 
m unka érdekében a júniusi 
S túdium ra m ár a tankönyvek 
is elkészültek. Ebben a  m un
kában jelentős segítséget nyúj
to ttak  az oktatói K lSZ-alap- 
szervezet tagjai. A történelem - 
könyv első kötete jórészt a 
harm adikos anyagot dolgozta 
fel nyolc tém akörben úgy, 
hogy az lépcsőfokot képezzen 
a középiskolai esem énytörté
net és a  későbbi egyetemi gaz
daságtörténet között. A m á
sodik kötet szeptem berben ké
szül el. A politikai gazdaság
tanból m indkét rész kész le tt 
júniusra, de a könyv alapos 
átdolgozásra szorul. Nemcsak 
a politikai gazdaságtan anya
gát kell ú jra  m egvitatni és á t
írni, szükség van egy m atem a
tika  könyv és a politikai fog
lalkozások alapjául szolgáló 
(az alapvető politikai tém ákat, 
a nemzetközi helyzet kialaku
lásának gyökereit elemző) 
anyag elkészítésére is. A m un
ka elvégzése az oktatói KISZ- 
alapszervezet tanárai és hall
gatók á ltal e célból létrehozott 
elméleti csoportokra hárul.

A studiumos aktíváknak 
szeptem berben aligha m arad 
idejük  unatkozásra. Ügy te r

vezik, a  hónap végére össze
állítják  az egész évi levelezés 
anyagát. Aztán kezdődik a  le
velezés. A mostani harm adi
kosokkal való foglalkozáshoz 
új ak tívákat kell szervezni, 
olyanokat, akiknek kezdeti lel
kesedése nem szalm aláng (ta
valy úgy indult, hogy renge
tegen lesznek, de a táborkez
dés idején m ár nem  volt tú l
jelentkezés), hanem  követke
zetesen végigcsinálják, am it 
elkezdtek s megfelelő felké
szültséggel rendelkeznek a h 
hoz, hogy jól ellássák felada
tukat.

PLUSZ STUDIUM
M ár korábban felm erült a 

kérdés, hogy mi legyen a  két
éves középiskolai felkészítés 
után. A kit nem vesznek fel, 
de továbbra is k ita rt a köz
gazdásági pályára való je len t
kezés mellett, ha ír ezután is 
kapja a kérdéseket, példákat 
ugyanúgy, m in t korábban. 
Akiknek sikerült bejutni az 
egyetemre, a kezdeti legnehe
zebb időszakban még m inden 
bizonnyal tám ogatásra szorul
nak. Ezt a segítséget az ok
tatói KISZ-alapszervezet vál
la lta  magára. Terv szerint a 
studiumos gólyák első héten 
m atem atikából és politikai 
gazdaságtanból kapnak egy kis 
felfrissítést. Pg-ből Láng Jó
zsef ta rt egy előadást, ami a 
logikai összefüggésekre kon
centrálva átszalad az egész 
anyagon. Magáról a tanulás
ról. az egyetemi anyag elsa
já tításának  helyes módszeré
ről is szó esik. KlSZ-csopor- 
tokra osztva két alkalom m al 
vesznek részt a studium os el
sősök a m atem atika foglalko
záson. A felvételi példák átve- 
vése m ellett olyan, az egyete
mi tanulm ányokhoz szükséges 
alapvető dolgokkal foglalkoz
nak. m int a tétel, a bizonyítás, 
a bizonyítás módjai. Nem a 
középiskolás anyag ism étlése 
itt m ár a cél. nem is egyetemi 
anyag ez még. inkább előké
szítés ahhoz. A félév folya
mén a m ár frissen tanu lt 
anyagokból havonta egyszer, 
vizsga előtt kétszer ta rtanak  
konzultációt szám ukra pg-ből 
és matem atikából.

NAGY KATALIN

Ismerős arcok a folyosókon, 
sötétkék öltönyökből világító 
sápadt arcok között egy félmo
soly: Szia! Megismersz még? 
H át két éve Salgótarjánban és 
tavaly is a  Fehérvári ú to n . . .  
M arasztalnak, ezzel is köny- 
nyebben m úlik az idő néhány 
percre, m ert gyakran órákat 
is á llnak  egyhelyben, el nem  
mozdulva a  tanszék ajtajátó l. 
De ők m ár legalább ism ernek 
valakit ebben a  három  em e
letnyi labirintusban. Nem tud
ják, mi vár rá ju k  az ajtók  mö
gött, ahol a felvételi bizottság 
egy tag ja feolvassa jellem zé
seiket, fontosabb adataikat, ta 
nulm ányi eredm ényeiket és 
hozzáteszi: Stúdium -generálés.

M intha a  felvételiztetők friss 
energiához ju to ttak  volna, fe
szültebben figyelik a válaszo
kat.

Vizsgálják, vizsgáztatják a  
felvételizőben az egész 1 
Stúdium Generálét, kere
sik, kérdezik a  tudás gyak
ran  rejtőző kú tjának  m ély

ségeit.
Hiányzik tudásukhoz a  szó, 
úgy rejtik , m arasztalják  m a
gukban a  gondolatokat, m intha 
görcs ta rtan á  fogva a to rkuk- 1 
ban. Na, ne kínlódjon tovább, * 
m enjen a  táblához és oldja ] 
meg . . .  Felszabadult sóhaj, a  ■ 
táb la villám gyorsan tele lesz 
képletekkel, m agyarázó ra j-  ' 
zokkal. A vélemények, a  sa- 1 
já t vélem ények félénkek, hosz- ' 
szas faggatás u tán  kapnak han- 1 
got, érződik belőlük, hogy most 1 
először akar tő lük valaki m ást 
is hallani, m in t a  könyvek iz
gato ttan  ism ételt sorait. 1

Voltak persze kivételek is, 1 
m aguk fogalmazta, átgondolt 1 
ítéletek, de a  bukdácsoló sza- < 
vakban ezek is inkább csali < 
sejthetők, rákérdezések sorával • 
kibogozhatok.

ö k  voltak az első stúdium os ' 
felvételizők. Első sikert vagy 1 
kudarcot hozói a  kb. száz órás s 
előkészítő tanfolyam nak, s a  f 
ta lán  m ásik száz órai évközi 1 
m unkával járó  levelezésnek.

A felvételik u tán  lázas 
gyorsasággal készült s ta 
tisztikák cáfolhatatlanul 
sikerről vallanak. A nap
pali tagozatra jelentkezet-

: nizmusok ta rta lm a ugyancsak
- nemzetközi term elési viszo- 
c nyolcként ragadható meg.

A NEMZETKÖZI INTEGRÁ-
- CIÖ SZÜKSÉGLETE a  máso- 
, d ik  világháború u tán  a  világ-
■ gazdaság valam ennyi szektorá- 
. ban a  term előerők fejlődése, a 
í tudományos és technikai forra- 
i dalom követelm ényeire vezet-
- hető vissza. Nem véletlen, hogy
- am ikor a szocialista országok 
i nagyobb arányban  a  műszaki 
í forradalom  korszakába lépnek,
- az integráció szükséglete is 
i sürgetővé válik. A Komplex 
; Program  erre  keresi a  választ.
■ A tudományos és m űszaki for-
■ radalom  term előerői m ár egy-
■ egy ország term elési lehetősé- 
t gein, keretein túlm utató  össze- 
i függő term elési potenciált, h á t

teret követelnek, olyan term e
lési m éreteket és koordináltan 
k ifejlesztett struk tú rát, am ely
nek kialakítása m ár csak in-

' tegrálódó kom plexum ban le- 
' hetséges. Az integráció tehát a 
’ termelőerők fejlesztésének, a 
1 társadalmi termelőerők jobb 
' kihasználásának, s ezen keresz- 
' tül az illető országok megfelelő 
; népgazdasági hatékonyságának 
• a kérdése.

Fejlődésünk új forrásainak a 
; feltárása azonban nem  öncélú 

erőfeszítés. Ez a  népjólét, az 
életszínvonal em elésének jövő
beni, elkerülhetetlen útja. Az 
integráción keresztül tovább 
fokozható a  szocialista orszá
gok gazdasági ereje és nem  
utolsósorban egysége is. S ez 
nagy horderejű, világtörténel
mi jelentőségű stratég ia i fel
adat. A kapitalizm ussal folyta
to tt békés versenyben lehetővé 
teszi, hogy végérvényesen bizo
nyítsuk fölényünket.r-

a  (A KG ST K om plex Programjának, az integráció elvi és 
i® gyakorlati kérdéseinek tárgyalását a jövőben sorozat form á
ld jában fo ly ta tjuk. — SZERK.)

r törekvésével. A Közös Piac 
i erőteljes agrárprotekcionizm u- 
i sa, és ezen keresztül au tark
- törekvése a  nyugat-európai ag-
- rárintegráció nem  egyetlen le- 
. hetséges útja. A m unkam eg-
- osztás kum m ulatív folyamat, 
i továbbfejlődése újabb együtt-
- működési felületeket hoz létre.
- Az integráció így elvileg nem
- szükségszerűen kerül szembe a
- nemzetközi kapcsolatok fej-
■ lesztésének m indenirányú ten-
■ denciájával. Az integrációt a 
• Komplex Program  is ilyen

szellemben értelm ezi a  szocia- 
. lista országok között. Ehhez a 
; programhoz bárm ely ország 
. csatlakozhat, gazdaságaink kö- 
. zös megerősítésén és fejleszté- 
: sén keresztül pedig együttm ű- 
. ködési képességünk fokozását 
! rem éljük a  világgazdaság más 
. szektoraival is.

O Az integráció tu lajdonvi
szony! vonatkozása. A tő-

| kés világgazdaságban a  koope
ráció és a  közös term elés foko
zódásával a nemzetközi tőkés 
tulajdon is nagy m éretekben 

; továbbterjedt. Az EGK nem 
zetközi állam m onopolista rend- 

' szerében a  nemzeti jövedelm ek 
újraelosztásának új csatornáit 
a lakíto tták  ki m ár eddig is (kö
zös piaci szintű agrárszubven
cionálás, valam int regionális 
fejlesztési alapok stb.), s  en 
nek m éretei várhatóan  még to
vább fokozódnak.

© Az integráció gazdaság- 
irányítási és szabályozási 

vonatkozása. Ez a  nemzetközi 
mikrointegráció esetében a  vi
lágkonszernek vagy vállalko
zások nemzetközi managelését 
jelenti. M akro szinten a  gaz
daságpolitikák koordinációja 
vagy a tervkoordinációk m int

A SZOCIALISTA ORSZÁ
GOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉ
NEK a  továbbfejlesztésével és 
tökéletesítésével kapcsolatban 
nem régiben nagy fontosságú 

dokum entum  született. A KGST 
Tanácsának 25. bukaresti ülés
szakán jóváhagyták a  szocia
lista integráció kom plex prog
ram ját, am ely a  következő 1—2 
évtizedre m eghatározza a szer
vezetbe töm örült szocialista o r
szágok nemzetközi gazdasági 
kapcsolatai fejlődésének távlati 
irányvonalát és teendőit. A 
Komplex Program  tartalm át, 
főbb vonásait és jelentőségét 
ezú tta l nem  elemezzük, ez 
egyetlen cikk keretében nem  is 
lehetséges, de a  későbbiekben 
e rre  sor kerül e  lap hasábja
in  is. M egkísérelünk viszont 
néhány fontos kérdést megvi
lágítaná. Először is m it is je
lenít az integráció, hogyan il
leszkedik a  nemzetközi gazda
sági kapcsolatok rendszerébe 
és m ilyen tényezők hatására 
vetődik fel szükséglete a  vi
lággazdaság valam ennyi szek
torában?

Az integráció több és m é
lyebb folyam at m in t egy
szerű nemzetközi gazdasá
gi együttműködés. Ez utób
binak m in t fejlettebb, m a
gasabb rendű, intenzívebb 
fokozata is felfogható. Más
részt viszont szűkebb is, 
hiszen együttm űködésként 
értelm ezhetjük a nem zet
közi gazdasági kapcsolatok 
egész rendszerét, s ennek 
az integrációs folyamatok 

csak egy részét képezik.

A nemzetközi gazdasági in
tegrációt általában  m in t kü 
lönböző országok nép- vagy 
nem zetgazdaságának összekap
csolód ási vagy egym ásbaépülé- 
si folyam atát határozzák meg.

Az integráció több szinten 
és dimenzióban megy végbe. 
Nem véletlen, hogy m ind a 
m arxista, m ind a  polgári köz- 
gazdasági irodalom ban olyan 
sokféle értelm ezésével és meg
közelítésével találkozhatunk. A 
m arxista elemzések többségére 
jellemző, hogy az integrációt 
két szintű folyam atként fogják 
fel.

A világgazdaságban a máso
dik világháború u tán  számos 
jelentős szerkezeti változás 
m ent végbe. Ezek közül ezút
ta l csak egyet em elünk ki.

A világgazdaság valam eny- 
nyi szektorában a term e
lők között új, közvetlen 
kapcsolódási irányok vál

nak uralkodóvá.

Korábban a nemzetközi m un
kamegosztás rendszerében az 
ágazatok szerinti (fejlett tőkés 
országok-feldolgozóipar; gyar
m ati országok-mezőgazdaság 
és bányászat), vagy a  fejlet
tebb országok viszonylatában 
is inkább a  term ékek vagy 
term ékcsoportok szerinti speci
a l iz á ló  volt a jellemző. Az 
u tóbbira jó példa, hogy a  né
m et vegyiparnak inkább a fes
tékek előállítása volt az erő
sebb oldala és ezekben jelen
tős exportőrré vált, a  b rit 
vegyipar gyógyszergyártása vi
szont tradicionálisan fejlettebb.

A MÁSODIK VILÁGHÁBO
RÚ UTÁN a nemzetközi együtt
működés legdinam ikusabb 
m ódja az ún. közvetlen term e
lési kooperáció, ill. nemzetközi 
termelőegységek elterjedése 
volt. A kooperáció tu lajdon
képpen alkatrészek, részegysé
gek szerinti specializáció, de 
m ár szoros term elési összekap
csolódást jelent. A term elők 
függése m ár mélyebb és é let
bevágóbb, m int nem zetköd 
készterm ék kereskedelem  ese
tében. Közöttük tartós kapcso
la t jön létre, s alternatív  p a r t
nerek választására sokkal kor
látozottabb a lehetőség. A koo
peráció számos esetben nem 
nélkülözheti vagy létrehozza a 
közös, nemzetközi term előegy
ségeket. Ezek a folyam atok a 
tőkés világgazdaságban leg
m arkánsabban a m ultinacioná
lis társaságok keretében való
sulnak meg.
. A  közös term elés, akár nem 
zetközi kooperáción, akár kö- 
fcös vállalkozáson keresztül a

különböző országokat egy-eg 
területen a  term elés szintjé 
kapcsolja össze. Más szóval 
különböző országok ezen k< 
resztül az egyes term elők v< 
natkozásában integrálódna! 
Ezt a  folyam atot m ikrointegrs 
ciónak nevezem. A nemzetkö: 
term elési kooperáció, a  közvei 
len tudományos, kutatási, tei 
melési és értékesítési együtl 
működés a különböző szociális 
ta  országok vállalatai és intés 
ményei között a  komplex prog 
ram ban  tehá t véletlenül fog 
la lnak  el központi helyet.

A m ásik szint a makrointeg 
ráció. A különböző onszágo 
társadalm i újraterm elési fo 
Iyam atainak végső soron átfo 
gó összekapcsolódását értjü  
alatta. Ez m ár a nemzeti gaz 
daságok integrációja. Míg 
m ikrointegráció közös vállalkc 
zások vagy m ultinacionáli 
társaságok form ájában való 
sül meg, addig a  makróinteg 
ráció form ai keretét különbőz 
nemzetközi gazdasági intézmé 
nyék (Európai Gazdasági Kö 
zösség vagy KGST) képezi! 
Ezekben az illető  országo 
gazdálkodási rendszerének ősz 
szekapcsolódása indult el, vág; 
tűzték  ki táv latilag  célul. A 
egyes országok irányítási é. 
gazdasági szabályozási célki 
tűzéseit és mechanzimusai 
összehangolják, vagy egyesíti! 
am ely hosszú távon integrál 
nemzetközi gazdasági rendszer 
hez vezethet. A nyugat-európa 
Közös Piacban ez pl. a  nemzet 
állam m onopolista gazdaságpo 
politikák egységesítését v ág  
összehangolását, de bizonyo 
terü leten  m ár nemzetközi ál 
lammonopolista gazdaságpoli 
tik á t (közös agrárpolitika) i 
jelent.

A KGST KOMPLEX INTEG 
RÁCIÓS PROGRAMJÁBAN i
m akró-keretek m egterem tése i 
kulcsfontosságú helyet fogla 
el. Ezúttal' elég ha csak  a  tag 
országok valutái átválthatósá
gának fokozatos kifejlesztésén 
vagy a  népgazdasági tervei 
koordinációjának tökéletesíté 
sére és m agasabb szintre eme 
lésére utalunk.

Az integráció nem egyszerű 
en mennyiségi-egyesülési, ősz 
szeadódási folyam at, m in 
ahogy azt gyakran felfogják 
Az integráció folyam atán ke
resztül tulajdonképpen m aga
sabb rendű, a korábbinál fe j
lettebb term elő-gazdasági egy
ségek vagy organizmusok jön
nek létre. Ezúttal ugyan elte
k in tünk  a  különböző tá rsadal
mi formációiétól és az abbó. 
fakadó sajátosságoktól, _ az in 
tegráció mégis önmagában a 
term elési viszonyok fejlődésé
nek vonatkozása, egyik oldala 

Az integráció több szempont
ból is term elési viszony k ér
dés. Ezek közül elég ha csali 
hárm at em elünk ki.
/R k  Az integráció m unkam eg- 

c-sztási vonatkozása. A 
m unkam egosztás közvetlen te r
melési relációk átfogó rend
szere. A m arx ista  irodalom az 
integrációt csaknem egysége
sen a m unkam egosztásra vezeti 
vissza. Az integrációval végső 
soron a munkamegosztás adott 
rendszere alakul át, az in tegrá
ció a  tevékenységek megosz
tásának összefogó kerete. Az 
integrációt felfoghatjuk a m un
kamegosztás egyik oldalaként 
is, ahol a  tevékenységek diffe
renciálódásával szemben az in
tegráció jelenti azok egyetlen 
rendszerbe vagy organizmusba 
való fogását. A m unkam eg
osztás fejlődése így tevékeny
ségek, a differenciálódás és az 
integrálódás tendenciájának 
egysége.

Lényegében ebből a koncep
cióból következik, hogy a köz- 
gazdasági irodalom ban az in 
tegrációt gyakran a különböző 
országok gazdaságának stru k 
tu rális  összeépüléseként érte l
mezik. A nemzetközi m unka- 
megosztás szorosabbá válásá
val az egyes országok gazda
sági szerkezete valóban össze
fonódik, az integrálódó öveze
tekben a  munkamegosztás 
szempontjából bizonyos m érté
kig tendencia van komplex or
ganizmusok kialakulására. Ez 
azonban nem tévesztendő ösz- 
sze az adott integráció zártsá
gával vagy önellátásra való
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Nincs ú j a nap alatt!
(Nagy János karikatúrái)

A művészeteket és a kul
turális tevékenységet ked
velő társaitok szeretettel 
várnak Benneteket az 
egyetem művészeti, illetve 
kulturális csoportjaiba:

Népitánckarba, zenekar
ba, énekkarba, irodalmi 
színpadra, képzőművészeti 
és plakátfestő csoportba, a 
klubbba, a zenei klubba, 
filmklubba, rendezőgárdá
ba, közönségszervező cso
portba, nyomdai csoportba.

Jelentkezés és felvilágo
sítás a kultúrosztályon 
(földszint 60.) minden nap 
10—16 óráig Németh Ibolya 
adminisztrátornál.

KABARÉ
PÁLYÁZAT

Az idei gólyabálon is
mét az egyetemi Irodalmi 
Színpada szolgáltatja a mű
sort. Ebből az alkalomból 
a kultúrosztály ismét 
meghirdeti kabarépályáza
tát.

I. díj: 300, n. 300, Hl. 
100,— Ft.

A pályázatokat jeligésen, 
szeptember 30-ig a kultúr- 
osztályra kell beküldeni.

I

II
I

C l

F úrható időjárás az ország területére szeptember 
valahányadikától június közepéig: H elyenként fe l

hőzet, de a félév végén biztos! Különben:
A  szél iránya, hol innen, hol onnan. Ki tudja? A t

tól függ, hogy m ennyi filozófia köt. irodalmat olvas az 
ember. Persze lehet viharos erejű is. Én sajnálom őket. 
Sőt lehet ordibálkán is. Ezt általában néhány beger
jedt tag fú jja  évfolyamgyűlésen, valamilyen választá
son, barátságtalan légkörben és itt-ott. A ciklonnal v i
gyázni ■ kell, m ert a folyosón könnyen összetalálkozhat 
vele a gondterhelt diák! S akkor jó arra gondolni, hogy 
egyszer még repülhet is az életben! M int a szél- és 
lábjegyzet. Egyik oldalról a m ásik harm inckettőre egy
két fejtágító irodalomban. A zu tán  a végén kiderül, 
hogy a figyelm es olvasó azt sem tudja, hogy fiú, avagy 
lány. Hacsak nem  használ könyvjelzőt. M árm int egy 
ellenkező nem beli partnert, aki gyakran súg-búg, s er
re abbahagyja az olvasást. A  következő búgásig. Mert 
a szemben ülőt zavarja a nyalás-falás. Szóval ennyit a 
légmozgásról. És a könyvtárról.

a most a csapadék. A z van. Lesz! Főleg az egyes 
L v előadóban, m inden formában. A  füzet, a fe j és a 

tízórai közepére. Vagy pont a m akk alsó bánatos képé
re. Van, hogy hirtelen lezúdul, csak el kellene olvas
ni. Legalábbis az év eleji fogadkozást hozó szellőben. 
Szemerkélő tervek idején. A zu tán  felszárad, elillan —, 
de lehet, hogy csupán az ágy alatt van. A zért ebből a 
csapadék-tömegből valamennyi bejut a hallgatók haj
növesztő termőtalajába, és ott ki tudja, m iféle lösz lesz 
belőle. Hogy mi burjánzik ki ebből az aratáskor, azt 
csak azok a gyászhuszár leckekönyvek tudnák meg
mondani. De nem  tudják, m ert a fáktó l nem  látják a 
söröskorsó fenekét.

Erről ju t eszembe! A m ikor beírják m atekból a 
kettest, akkor tanácsos sörernyőt vinni! Hogy el ne áz
zon a hétfejű  integrál legyőzője. M ert előfordul, hogy 
tízméteres egyesek potyognak az „égből”. Egyszóval a 
fé lév  végén jó term és várható. A zért egy ötvenes jól 
fog jönni! Jégkár ellen. Ezenkívül még gyakori köd
képződésre is szám íthatunk, m ivel igen kába az ember, 
am ikor előadáson fe lverik az álmából. Méghogy alva 
lehet tanulni! Inkább tanulva aludni! Ám , sebaj! Lesz 
izgatószer-néhány fu tó  zápor. Rövid kérdésekre kell 
majd tíz  perc alatt felelni, vagy egy kis tréfás rakás 
példát megoldani. A kárm elyik  gyerekjáték. Könnyű  
elrontani! Különben öt-hat óra alatt bárm elyik meg
oldható, megválaszolható, ha egy-két napig töri rajta 
a fe jé t a jobb sorsra érdemes hallgató. Ezért jobb a 
pad alá húzódni! A  puska fedezékébe. Vagy tudni. V i
szont erre manapság nincs idő!

M i várható még? Felszalcadozó felhőzet, kevés nap
sütés. Sütés idején eltörik a szem inárium vezető  

lába. Esetleg belehal a csuklásba. A kkor szalonnát is 
lehet vinni. Egy biztos: a Duna-parton süt, a tanterem 
ben soha! A  főzésről nem  is beszélve. Arra is alkal
masabb az előbbi. Feltéve, ha a pisze orrú alkalmas. 
Valam ikor tél is lesz. Szénszünet nem ! Meg semm ilyen  
se. „Nem tartunk szünetet, viszont húsz perccel később 
fe jezzük be az órát!” Mondja egy helyi mondás. A k i
nek nem  tetszik, az m enjen moziba! Ott perec is kap
ható. Vigyázat! Ne vigyünk tankönyvet a napra! Köny- 
nyen rom lik. S egyáltalán. A  Napra lehet nézni, de a 
Lorenz-görbére, meg m indenféle kétes egzisztenciájú 
grafikonra nem.

A  hőm érséklet változó lesz. Télen például meleg 
várható. A z utcán. A  tanterem ben nagykabát viselése 
tanácsos. Persze az előrejelzés is tévedhet, lehet, hogy 
nem  lesznek termek. Csak hosszú keresgélés után, a 
pincében és az órarendben. Vagy a Makarenkóban. A z  
ide-oda rohanás emeli a hőm érsékletet Meg a lógást. 
A  cúgos időben különben is tanácsos O sztöndíjfizetés 
idején a pénztár felöl melegebb légtömegek érkeznek. 
Ezt azután a pénznélküli lakosság pár nap alatt fe l
éli. így hűvösebb napokon egy-két bélás is megteszi. 
Fázósaknak a m enzát ajánljuk, o tt kettőig m indig sok 
krum pli és zsírszag van Meg c.z A lpokból lezúduló 
víztömeg. Só nem  annyira. Éhes és igényes manuszok 
m enjenek a Matrózba! Ott friss tengeri p ityp iritty is 
kapható. Lyukas gyomorral kerü ljük a hosszantartó 
szem inárium okat! És a kapitalizmust. Mert ez egy idő 
után korgáshoz vezet. Orosz szakszöveg fordításánál 
egyenesen szédüléshez. Igaz, volt akinek tele volt a 
gyomra. Elaludt.

t y a n n a k  az ország területén olyan zugok, ahol nem  
r  érvényesül sem m ilyen időjárási előrejelzés. Sötét 

tanterm ek, néptelen folyosóvégek, meg???? En a ma
gam részéről a szőkéket szeretem. Csak viharba ne 
kerüljön  az ember! Annyian benyitnak! De forgószél 
kele tkezhet bárki fejében, ha a vizsgán nem  pont azt a 
két, három tétel húzza. Jobb a pad alá néhány biz
tonsági berendezést csúsztatni. Általában i t t van a leg
melegebb. Egyesek azt m ondják, ez a pokol. Lehet 
benne valami. Ha már a fe jben  úgy sincs. Szeptem 
berben és februárban kellemes májusi időjárás várha
tó. Illetve koncentrált oktatás. Enyhe szellő, amely a 
kurzus végén ásításba torkollik. Kivéve, ha valaki a 
nyelvét edzi. A nnak több értelm e van. Náluk izomláz 
és korai kelés tapasztalható. Ám  túléli őket a Nyelv, 
úgyis elfelejtik. Huzatba és vitába ne ü ljünk, m ert ha
m ar m egfázhatunk! Tanuljunk az időjárásnak m egfe
lelően! A kkor valahogy eltelik a szeszélyes tanév, s jön 
újra a nyár! A reum atikus fájdalm ak m iatt ne kísérle
tezzünk repetázással! E fájdalm akkal és a különböző 
elváltozásokkal kizárólag egytől háromig nyavalyog
junk, m ert különben még jobban fog fá jn i! Naponta 
legalább egyszer vegyünk levegőt! A z  se baj ha friss.

A k i volt nyaralni, az tisztában van azzal, hogy m it 
je lent az időiárásjelentés. Egy sült kacsát. A z  egész 
egy bunda. M eztelen bunda! Ehhez tartsák magukat! 
M eztelenül-bundában.

tormái

« H m  Károly Közgazdaságtudomány: Eeyetem laolt 
Megjelenik Kéthetenként a tanulmányi időszak alatt 
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Készül a Szikra Lapnyomdában
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k zt éreztem, hogy beverei
•** a fejem a kapu felső gi 

rondájába, mikor nyár végé 
bejöttem az egyetemre. Jó ég 
Már kinőttem volna ezt a 
egyetemet? Pedig még rakta 
ron sincs az a tinta, amivel 
diplomám kitöltik majd! His 
két hónap sincs már addig. Ali 
kor ma már tényleg befejezel 
a diplomamunkám, holnap 
utánra le is gépelik, mé 
egy nap a kötés, aztán vasál 
nap, hétfőre meg is szárad, be 
adhatom. Persze tegnap kellel 
volna. . .

Szóval kinőttem innen. Pc 
dig amikor először bejöttén 
egy másodévest kellett meg 
kérnem, hogy nyissa ki a 
ajtót, mert ő már feléri a ki 
lincset.

Én, a NAGY, most csak mo 
solygom rajtatok: szegény gy« 
rekek, mennyi ZH vár mé 
rátok és, jaj!!! — most is bői 
sózik a hátam, ha rágondolo
— STATEKVIZSG A!!! (ner 
mintha z  matek vagy a könyv 
vitel kutya volna .. .)  Én mei 
mint aki jól végezte dolgát - 
legalábbis egy hét múlva má 
elmondhatom —, elindulható 
albérletet keresni. Szembe jö 
két srác: hatalmas bőründö 
cipelnek, most költöznek be 
Kinizsibe. Mosolygok, mei 
szerintem a hetedikre kerül 
nek és a lift rossz. . ■ .Közbe: 
befordulok egy kis mellékút 
cán, valahol Budapest és Vá 
között, ahol az albérletet hir 
dették. A házinéni kedvesei 
fogad (bár ebből a fogadásbe 
a „fog” kimaradhatott voln
— nem szeretem, ha rám vi

VÁRUNK!

csorítják. „Hány éves?” — 
kérdi a boszorkány — „túl 
öreg” — állapítja meg. „Hol 
dolgozik?” — megint ő kér
dez — „humm” — mondja, 
mikor közlöm vele.

C zerényen megkérem, mu-
^ tassa meg a szobát. Be

vezet. 4x4 méter, balra egy 
dívány: itt ő alszik, a nagy 
rekamién két albérlő — „az 
egyik már tizenhét éve” — az 
én helyem egy kinyitható fo
telágy lenne — háromszázöt
ven havonta. No de, két tv is 
állt a sarokban. Hol volt ilyen 
a Kinizsiben?

„Fürdőszoba?” — kérdezem 
én, de a következő vicsorból 
már látom, hogy maximalista 
vagyok: miért nem elég nekem 
az ágy (pardon: kinyitható fo- 
tclágy) mellett az a csap. Mi
lyen igyekvő a kicsi!: — akkor 
is folyik, ha nem kell. Persze 
a Kinizsiben sem zártak jól a 
csapok. . .

Lassan beeesteledik. A mai 
mérleg: huszonhárom hirde
tésre jelentkeztem, egy sem 
sikerült, vagy foglalt volt, 
vagy tömegszállás, amitől 
egyelőre fázom.

Este egy barátomnál alszom. 
Holnap megyek be először a 
munkahelyemre. Felnőtt let
tem.

És mindig ilyen marhaságot 
álmodom, hogy még egyete
mista vagyok. Brrrrrrr. . .

HALASZ GÉZA

JÓ NEKEM!

„Ép testben, ép lélek”, ezt a ma is nagyon időszerű m on
dást kétezeregynéhány évvel ezelőtt mondta egy okos római 
polgár. N evét sajnos nem  jegyezte fel a történetírás, s ő haló 
poraiban sem sejti, hogy megállapítása még húsz évszázad 
m últán sem kopott meg.

— De hogyan képes egyetem ünk újonc, vagy kevésbé újonc 
hallgatója filo előadástól, és pg, gyakorlattól „ép” lelke mellé, 
•ép” testet is farigcsálni?

Molnár Sándor a Testnevelési Tanszék vezető tanára er
ről a következőket nyilatkozta:

— A z egyetemi sportegyesület hét szakosztályában nyílik  
lehetőség versenyszerű sportolásra. A  versenyszerű szót alá
húzom. A k i ugyanis valóban komolyan akarja csinálni, annak  
bizony nem csak nálunk, de bármely más egyesületben is le 
kell mondania egy s másról a sport érdekében, akár az NB I- 
ben, akár a Bp. III. osztályban.

— A z egyetem i sportvezetés a lehetőségekhez mérten, 
korszerű fe lté teleket biztosít ezen szakosztályokban a verseny
zők számára. Ezen a megfelelő tudású szakmai vezetőket, 
edzőket kell érteni, valam int a sportoláshoz nélkülözhetetlen  
sportpályák, tornaterm ek felszerelését, ha kell bérlését stb.

Most már csak hallgatóinktól függ m inden, k i m ennyit 
tud áldozni szabad idejéből a sportra, erre az egészségügyi 
szem pontból m indenképpen hasznos és fontos tevékenységre.. .

bajnokságon szerepelt. A nők 
együttese ütőképesebbnek lá t
szik és szám ukra nem  lenne 
elérhetetlen a  felsőbb osztály
ba (NB II-be) ju tás sem. Je 
lenleg a  IV. helyen állnak. A 
férfiaknak m ár sokkal nehe
zebb a  dolguk. Nagy a  kon- 
kurrencia s szám ukra m ár az 
is szép teljesítm ény, ha a  je
lenlegi osztályukban helytáll
nak. Edzéseiket hetente három 
szor az aulában tartják .

KÉZILABDA

Férfi csapatunk képviseli az 
egyetem színeit. A kerületi 
bajnokságon szerepelnek. Nagy 
célt nem tűztek ki m aguk elé, 
mégis a  tavaszi idényben élért 
első helyük lehet, hogy még 
jobb eredm ényekre sarka llja  
őket. Természetesen ők is, m int 
m inden szakosztály, szívesen 
várják  az új sportolni vágyó 
diákjainkat. Edzéseiket bérelt 
pályán ta rtják , a  szakosztály 
életéről közelebbi felvilágosí
tásit Szolnoki László ad, aki 
egyben a  csapat edzője is.

A TERMÉSZETJÁRÓ és TÁ
JÉKOZÓDÁSI FUTÓK szak
osztálya m aradt utoljára. Ró
luk írtunk  talán  eddig a leg
kevesebbet, pedig eredm énye
ik alapján  többet érdem elné
nek. A sport „szürke em inenci
ásai” ők annak ellenére, hogy 
korunk legegészségesebb sport
ágait űzik. Legfiatalabb szak
osztályunk a tájékozódási fu
tóké. Ök m áris ragyogó ered
m ényekkel büszkélkedhetnek. 
Jól szerepeltek a  Főiskolás 
Bajnokságon, és egyéniben is 
több jó  helyezést szereztek a 
Budapest-bajnokságon. Rácz 
Miklós a  szakosztály „m inde
nese” a sportág irán t érdeklő
dőknek bárm ikor rendelkezé
sére á ll a Kinizsi utcai kollé
gium ban . . .

B efejezésül. . .
K iderült tehát hogy van bő

ven lehetőség a Közgázon ver
senyszerűen sportolni vágyó 
diákjaink szám ára. Most m ár 
csak ra jta tok  m úlik . . .

KAPLÄR F. JÓZSEF

Most pedig nézzük sorban a 
szakosztályokat. Kezdjük a

RÖPLABDAZÓKKAL. . .

Női csapatunk az idei bajno
ki évadban az NB I-ben sze
repel. A tavaszi idényben a 10. 
helyen végeztek. Rem éljük si
keresek lesznek az átigazolá
sok, és ősszel még több győzel
m üknek örülhetünk. Heti há
rom edzéssel készülnek a  K i
nizsi utcai kollégium to rnater
mében, és első csapatuk m el
le tt jó  játékerőt képvisel az 
utánpótlás együttes is.

A férfiak az NB II-ben küz
denek a  bajnoki pontokért. Ne
k ik  eddig, igazán nem  jö tt ki 
a lépés. M indkét szakosztály az 
edzések idején várja  a  röplab- 
dázni kívánókat.

CSELGÁNCS

Ök m arad tak  a régi to rna
teremben. I tt ta rtják  edzései
ket hetenként három  alkalom 
mal. Valamikor szebb időket 
is lá to tt ez a szakosztályunk. 
Aztán elég volt egy kis meg
torpanás, s kiestek az NB I- 
ből, s  m a is a  m ásodik vonal
ban vannak. Ennek ellenére az 
edzéseket most is szép szám
mal látogatják. Talán a  sport

ág vonzereje, m ajd kisegíti ezt 
a szakosztályunkat is a jelen
legi hullámvölgyből.

KOSÁRLABDA

K öztudottan egyetemisták 
sportága. A mi férfi csapatunk 
tavaly az NB III megnyeré
sével beju to tt az NB II-be. K i
tűnően kezdtek, egészen kiváló 
csapatjátékot produkáltak. No 
és m egvertek néhány, neves 
csapatot. Aztán a  tavaszi for
duló végére elfáradtak, sőt, 
bem utatták, hogyan lehet „lé
lek” nélkül is játszani. Nagy 
kár, m ert ezzel nemcsak ön
magukat, hanem  a  Kinizsi- 
csarnok lelkes szurkolóit is be
csapták. Ebből m ár az is k i
derült, hogy ők is az új to rna
terem ben rendezik mérkőzései
ket, és term észetesen o tt is 
készülnek fel.

Tehát itt jelentkezz!
A női csapat az NB III kö

zépmezőnyében á ll a  tavaszi 
forduló után.

Ök is sokkal jobb helyen áll
nának, ha valamivel szigorúb
bak lennének önmagukhoz. Ed
zőjük még így is elégedett tel
jesítményükkel.

ASZTALITENISZ

M indkét csapat a Budapest-


