
osvan

KISZ VB FELHÍVÁSA
Egyetemünk oktatói, dolgozói és hallgatói 

május l.én  — a korábbi évekhez hasonlóan 
— felvonulnak.

Gyülekezés negyed 10-kor a XIV. kerület 
Thököly út 36 számú ház előtt. 
Mindenkit szeretettel várunk!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

A M  arx K áro ly  K özgazdaságtudom ányi Egyetem lapja

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM A ra: 50 fillér 1964. Áp r i l i s  35.

Napirenden :

a kínai kérdés
Az elm últ héten az if jú  agi

tátorok részére Gacsályi Ist
ván elvtárs, a  politikai gazda
ságtan tanszék ad junk tusa elő
adást ta r to tt a  K K P vezetői
nek, az SZKP-val és m ás m ar
xista—leninista pártokkal való 
nézeteltéréseiről. Az előadást 
— m ely alapot kíván nyújtani 
a  politikai körökben rendezen
dő vitákhoz — a  hallgatóság 
nagy tetszéssel fogadta.

A szocialista világrendszer 
erőfeszítésével sikerü lt enyhí
teni a  nemzetközi feszültséget, 
sikerült m eghiúsítani az ag
resszív im perialista körök azon 
kísérleteit, hogy nukleáris há
borút robbantsanak iki. A test
vérpártok 1957-es és 1960-as 
értekezletén általános irányel
veket fogadtak el. A világfej
lődés m enete igazolja ezen el
veket. A szocialista világmoz- 
galom sikereket é r t  el, azonban 
ezek hatásá t csökkentik a
KKP vezetőinek szakadártevé- 
ienysége á ltal előidézett ne
hézségek.

M int sokak szám ára ism ere
tes, a  KKP tám adást indított 
az SZKP vezette testvérpár
o k  politikai és gazdasági
irányvonala ellen. A tám adást, 
mely először az SZK P-t érte, 
a „Vörös Zászló” (A KKP 
ideológiai lapja) 1960. április 
12-én „Éljen a  leninizm us” 
rímmel m egjelent szerkesztősé
gi cikkével indították. E cikk
ben tám ad ják  az SZKP és a 
lestvérpártok állásfoglalását a 
háború és a véres forradalom  
kérdésében. M indkettő szüksé
gessége m ellett tö rnek  lánd
zsát: „Természetesen nem  mi 
döntjük el, hogy az im perialis- 
•ák k irobbantanak-e háborút, 
avagy sem. Mi végre is nem 
vagyunk az im perialisták ve
zérkari főnökei”. Később, 
ugyanebben a  cikkben így foly
tatják: „Amennyiben az impe

rialisták  ragaszkodnak hozzá, 
hogy ilyen áldozatokkal terhel
jék  meg a  népeket, meggyőző
désünk, hogy — m iként az 
orosz forradalom  és a  kínai 
forradalom  tapasztalatai is 
m utatják  — ezek az áldozatok 
megtérülnek. A halo tt impe
rializmus rom jain a  győzelmes 
nép hallatlan  gyorsasággal 
építene fel olyan civilizációt, 
am ely ezerszer magasabb ren
dű volna a  kap italista rend
szernél, és a  népnek valóban 
csodálatos jövőt biztosítana”.

Az afro-ázsiai szolidaritási 
konferencián Kuo-Csing asz- 
szony, a  k ínai delegáció veze
tő je a  következőket m ondotta: 
„Egy bizonyos kívülálló hata
lom m ereven szembe helyez
kedik az afrikai és ázsiai né
pek nagy többsége á lta l óhaj
to tt és tám ogatott gyarm ato
sítás-ellenes és antiim peria- 
lis ta irányvonallal. Azt á llít
ja, hogy az ázsiai és afrikai 
népek elő tt álló, az im peria
lizmus és a  kolonial izmus el
len folytatandó harc feladatát 
m ár végrehajto tták  és a gyar
matosítás fennálló m aradvá
nyai m ár jelentéktelenek. Ez a 
hatalom  az t hiszi, vagy leg
alábbis azt állítja , hogy ele
gendő bízni az im perializm us
ban, vagy az ugyancsak am e
rikai ellenőrzés a la tt álló 
ENSZ-ben, ahhoz, hogy a  gyar
m atosítás m aradványai kikü
szöbölhetővé váljanak”.

Nyilvánvaló, hogy a  valósá
got durván m egham isítja ez 
az állítás, irán t ahogy logikát
lan és elfogadhatatlan az a 
k ijelentés is, am elyet a Rien- 
m in-Ribao 1963. decem ber 15—i 
vezércikke közöl: „A nukleáris 
fegyverekben való vak bizako
dás, a  néptöm egek erejének fel 
nem  ismerése, vagy a  bizalom 
hiánya ebben az erőben és az 
im perialista nukleáris zsaro-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a VII. országos tudományos diákköri konferenciára

A Művelődésügyi Minisztérium az egészségügyi és 
földművelésügyi miniszterrel, valamint a KISZ Központi 
Bizottságával egyetértésben pályázatot hirdet a hazánk 
felszabadításának 20. évfordulója tiszteletére rendezendő 
VII. országos tudományos diákköri konferenciára.

A KISZ Központi Bizottsága, valamint az érdekelt 
minisztériumok a konferenciára az alábbi központi pá
lyázati témákat hirdetik meg:

L Valamely szaktudomány egyetemi-főiskolai okta
tásának fejlődése a felszabadulás után.

2. Valamely szaktudomány fejlődése a felszabadulás 
után.

3. Valamely szaktudomány egyes filozófiai vonatko
zásai.

4. Az ifjúsági mozgalmak története a felszabadulás 
után (problématörténeti jelleggel vagy egyes in
tézmények vonatkozásában).

5. Egy üzem, falu vagy iskola szociológiai felmérése.
6. A KGST jelentősége, működésének gazdasági, poli

tikai, tudományos stb. eredményei.
7. Az ipartelepítés gazdasági, műszaki és társadalmi 

kérdései.
8. A műszaki fejlesztés gazdasági és tudományos 

kérdései valamely szakterületen.
9. A falu szocialista átalakulásának gazdasági, társa

dalmi, kulturális vagy egészségügyi kérdései.
10. Az öntözéses mezőgazdaság gazdasági, műszaki és 

társadalmi kérdései.
H. A szocialista nemzeti egység alakulása hazánkban 

a felszabadulástól napjainkig.
13. A népi demokratikus állam és jogrend fejlődése.
13. A népgazdaság fejlődésének közoktatási vonatko

zásai.
14. A kommunista emberideál.
15. A tudományos diákkörök története.

Az egyes témakörökön beiül részletkérdések is kidol
gozhatok. A legjobb pályamunkákat a KISZ Központi 
Bizottsága, a felügyeletet gyakorló minisztérium jutalom
ban részesíti.

A pályázat beadásának határideje: 1965. január 31.
A központi pályatételeken kívül a  hallgatók termé

szetesen más fontos témákból készült dolgozatokkal is 
részi vehetnek a konferencián. Ezek közül a kiemelt dol
gozatokat az illetékes egyetem részesíti jutalomban.

Molnár János sk. 
miniszterhelyettes

fástól való esztelen m egriadás, 
valószínűleg az t eredményezné, 
hogy az egyik szélsőségből a  
m ásikba esnénk: a kapitulá- 
lás hibájába”.

A fentebb em líte tt cikkben 
tám adják  a  Jugoszláv Kom
m unisták Szövetségét, azt 
USA-különítm énynek nevezik, 
s  azt állítják , hogy Jugoszlá
viában burzsoá-fasiszta uralom  
van. M indezt 1960-ban, holott 
1957 őszén éppen a  k ínaiak 
úgy em legették Jugoszláviát, 
m in t a haladás és a szocialista 
építés m intaképét.

Folytatva és fokozva a  saj
tóban ind íto tt tám adásokat, 
több alkalom m al levelet in 
téztek az SZKP Központi Bi
zottságához, s ezeket a  levele
ket egyoldalúan közzéteszik 
Nem értenek  egyet az SZKP- 
nek és a  testvérpártoknak a 
békés gazdasági versenyről a l
kotott nézeteivel: „Azt a  néze
tet, am ely szerint a szocializ
m us és a  kapitalizm us ké) 
világrendszere közötti ellen
té t a  gazdasági verseny folya
m án autom atikusan el fog 
tűnni és a  két rendszer közöt 
ti ellentétek eltűnésével autó 
m atikusan kiküszöbölődik a 
többi ellen tét is. lé trejön  ,.a 
háborúk nélküli világ, az 
egyetemes együttm űködés” új 
világa”. (1963. június 14-i le
vél.)

E llentétes a felfogásuk a 
mind szélesebb körben a lka l
mazott anyagi ösztönzés elvé
ről: „az anyagi ösztönzés elve 
személyes előnyök hajszolásé 
ra, nyerészkedésre, haszonle
sésre, a  burzsoá individualiz 
m us fokozására vezet, kárt 
okoz a szocialista gazdagság
nak, sőt szétzilálja az t”. (Ren 
min-Ribao, 1963. decembei 
26.)

1963 elején Hruscsov elv- 
tá rs javasolja, hagyjanak fel 
a nyílt polémiával, s kezdje 
nek tárgyalásokat a  v itás kér
désekről. A kínai elv társak  a 
javaslato t figyelmen kivit': 
hagyják. Ezzel egyidejűleg ne
gatív értelem ben kritizáljál* 
az Olasz K om m unista P á rt po
litikáját. A k ritika  — sajnos 
— a  legnehezebb napokban 
hangzott el, a  választási harc 
kellős közepén ta lá lta  az 
Olasz K om m unista Pártot.

A Szovjetunió ism ét tá r
gyalásokat javasol, azonban a 
kínai vezetők a javaslato t te l
jesen figyelmen kívül hagyva 
m ár államközi provokációktól 
sem riadnak  vissza. A kom
m unista pártokban olyan te
vékenységet próbálnak kifej
teni, am ely frakciók létreho
zására, pártszakadásra vezet
het. Az atomcsend-egyez- 
ményről, m int „lepaktálásról ” 
beszélnek, s oda ju to ttak  el, 
hogy a Szovjetuniót 1964-ben 
nyílt áru lással vádolják, arra 
törekednek, hogy szembe ál
lítják  egymással a kom m unis
ta  pártokat.

A K ínai Kom m unista P árt 
szakadár tevékenységét ille 
tőén vélem ényünk azonos a 
Szovjetunió Kommunista 
P ártja  állásfoglalásával. A kí
nai vezetők jelenlegi veszé
lyes álláspontja — a jelek sze
r in t — oda vezet, hogy súlyos 
és hosszú harcot kell vívni az 
összes szocialista erők egysé
gének m egerősítéséért, a szov
jet, valam int a többi szocia
lizm ust építő nép, m arx ista— 
leninista párt barátságának, 
együttm űködésének m egszilár
dításáért. A nemzetközi kom
m unista mozgalom hősi tö r
ténete tanúsítja, hogy nem n 
szakadás, hanem  az egység is 
az összeforrottság e mozgalom 
fejlődésének legfontosabb tör
vényszerűsége.

Lakatos Barnabás

A  TARTALOMBÓL:

Egyiptomi tapasztalatok 

Beszélő képek 

Angol lap a Közös Piacról 
KISZ-vita

Problémáink
A KISZ-klub 1964. április 

29-én délután 4 órakör Problé
máink címmel ifjúsági és er
kölcsi kérdésekről szóló elő
adást rendez. Előadó: Radics 
László pszichológus.

Hétnyelvű klubdélután
A KISZ-szervezet és a he

lyi MSZBT szervezet által kö
zösen rendezett hagyományos 
„Hétnyelvű klubdélutánra”
hívja meg egyetemünk hallga
tóit és oktatóit a Nyelvi Tan
szék.

A műsorban egyetemünk 
hallgatói dalokat, verseket, és 
jeleneteket adnak elő külön
böző nyelveken.

A klubdélután április 28-án, 
kedden délután fél 3-kor kez
dődik a KISZ-klubban.

A Közgazdasági Társaság hírei
A  pénzügyi— m atem atikai 

szakosztály rendezésében áp
rilis 29-én, szerdán délután  
fé l 3-kor a Kossuth Klubban  
tart beszámolót Rácz László 
az ártípusszám ítási program  
végrehajtásáról.

Zárthelyik után — vizsgák előtt
Nemrég még az első félév 

legjobbjainak .fényképeit lá t
hattuk  lapunkban, s m áris kö
zeledik az éw é g i hajrá.

E percben sokak szám ára 
talán nagyon is távolinak tű 
nik a  vizsgaidőszak, s legfel
jebb a  zárthelyik idején gon
dolnak rá.

Milyen következtetéseket 
vontak le vajon az oktatók 
ezekből a dolgozatokból? Mi
lyen vélemény alakult ki a 
a hallgatók eddig végzett m un
kájáról a  „rázós” tanszéken?

A statisztika tanszéken
Köves Pál adjunktustó l kap
tunk felvilágosítást:

— A  m ásodik évfolyam  el
ső zárthelyi eredménye meg
lehetősen gyenge: 2,53 (az ipar 
karon különösen alacsony, 
2,14, szem ben az általános 
kar 2,94-es átlagával).

Sajnos, több olyan csoport 
is van, ahol az átlag 2,0 a latt 
m aradt. Az elégtelen dolgoza
tok aránya az egész évfolya
mon 33 százalék, az ipa r ka
ron 44 százalék.

— A z  igazság az, hogy ez a 
rossz eredm ény előre várható 
volt.

— Vajon miért?
— Már az első hetekben k i

derült: a hallgatók nem  ve
szik komolyan a tanu lást. . .  
Hiába h ív tuk  fe l több ízben a 
figyelm et arra, hogy a máso
dik félévi anyag nehéz, s csak 
rendszeres, alapos tanulással 
sajátítható el. Nagyon sok dol
gozat megdöbbentő tájékozat
lanságot, teljes készületlensé- 
get m utatott, így nem lehet 
csodálkozni azon, ha a tan
szék csak azoknak ad majd 
aláírást — a pillanatnyilag

elégtelenre állók közül —, 
a kik  a második dolgozatot 
legalább közepes eredménnyel 
írják meg.

A számvitel tanszéken
Sincsenek megelégedve a hall
gatókkal.

Sok a  fegyelemmel kapcso
latos panasz. Fegyelmezetlen
ség, beszélgetés, érdektelenség 
az előadások a la tt éppúgy, 
m in t a  gyakorlatokon, és sa j
nos — am int azt a sok fel
függesztés m u ta tja  — a  zárt
helyik alatti fegyelemmel is 
baj van.

— Sokan azt m ondják, túl 
szigorú a tanszék. Igaz ez? A  
tanszék valóban pontos, tiszta  
m unkát követel, hiszen a 
könyvvite l számok tükrében  
gazdasági összefüggéseket m u
tat ki, s ezt csak komolyan, 
rendszeretettel, felelősségteljes 
m unkátm l lehet elvégezni. 
Ezért esik a könyvvitelnél a 
form a és a tartalom egyenlő 
súllyal latba,

— Kár, hogy a hallgatók 
csak közvetlenül a zárthelyik  
előtt keresik fe l problém áik
kal a tanszéket, am i arra m u
ta t, hogy rohamszerűen akar
nak felkészülni a dolgozatra, 
és nem  tanulnák rendszeresen. 
Pedig ebben a félévben m in
den nap volt konzultációs le
hetőség a tanszéken  — mon
dotta Szűcs Júlia, ü g y  tűnik, 
sok hallgató nem  látja be, 
hogy a könyvvitel-elm élet a 
szám viteli oktatás alapja, s el
sajátítása nélkül a további 
tanulm ányok során nem  igen 
lehet boldogulni.

Véleményünk szerint m in
denekelőtt a fegyelemsértések 
megszüntetésére kell töreked
ni. Sok az igazolatlan hiány

zás és késés. A m ásik fontos 
feladat: el kell érni, hogy ne 
legyenek érdektelenek sem a  
tárgy, sem egymás iránt. M ert 
igaz, hogy vannak szorgalmas 
hallgatók, akik  am ellett, hogy 
elvégzik kötelességüket, segí
tik  a gyengébbeket is, de ez 
sajnos egyelőre elég ritk a  je 
lenség.

A matematikai 
tanszéken

Meszéna György ad junktus 
válaszolt kérdéseinkre:

— A  hallgatóknak m integy  
25 százaléka elégtelen dolgo
zatot írt. ami csoportonként 
7 em bert jelent.

Bár ez nem  tú l fényes ered
mény, az I. évfolyam m al álta
lában mégis elégedettek va
gyunk. Nem valószínű, hogy 
az évvégi vizsgákon súlyosabb 
problém ák lesznek. Ha rend
szeresen járnak előadásokra 
és foglalkoznak az anyaggal, 
tartani tud ják I. fé lévi ered
m ényüket.

Sajnos, a 11. évfolyamon  
soklüil több baj van, m ert az 
év végén szigorlatozó másod
évesek a je lek  szerint nem  
veszik kom olyan a tanulást. 
A legutóbbi előadáson például 
250-en hiányoztak. Pedig a 
második fé lévi anyag elég ne
héz, s a vizsgán igy — rend
szeres tanulás nélkül — kevés 
rem ény van a megfelelő ered
m ény elérésére.

Reméljük, hogy még idejé
ben észbekapnak és elkezdik a 
tanulást. így aztán nem  vá
lik törvényszerűvé az a jelen
ség, hogy a másodévesek ma
tem atikaeredm énye jóval az 
előző évi átlag alatt marad.

Fery Sarolta
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TAVASZI TÚRÁI ̂ rakf u r a t
ÉGÉSIÉN

Roger G araudy legújabb ta 
nulmánya, a P artta lan  realiz
mus testvérlap ja ink  hasábjain 
csodálatos átalakuláson ment 
keresztül. Egyik írásban az 
Egyetemünk (a Veszprémi 
Vegyipari Egyetem lapja) 
eképpen közölte a címet: 
„Pártatlan realizm us”. A  cik
ket átvette  a Jövő Mérnöke 
is, csak egy kis változtatással. 
G araudy tanulm ánya már 
m int „Páratlan realizm us” 
szerepelt.

A lineáris kombinációk szá
mos változatot k ín á ln a k . . .

No, majd, ha a  mi lapunk
ban is közölni fogjuk.

Egy csütörtöki napon sta
tisztika-zárthelyit írtak a má
sodévesek. Előtte tizenkettő
től kettőig az elsőéves külke- 
reseknek ugyanott tartottak  
árusimeret előadást.

★
A  III. előadóterem felső ré

sze m ár az első órán statisz
tikára készülő m ásodévesek
kel te lt meg, akik a hátsó so
rokat találták legalkalmasabb
nak a zárthelyi megírására. 
A z elsősök közül sokan hiá
nyoztak, de a másodévesek 
bőven kiegyenlítették őket.

Szünet után a terem  bal alsó 
sarkában öt darab elsőéves 
kuporgott, szinte elveszve a 
tem érdek másodéves között. 
Körülbelül másfélszer annyian  
voltak jelen, m in t az egész 
első év külker-szak.

A z előadó bizonyára megle
petéssel ve tte  tudom ásul a 
rendkívüli érdeklődést. Meg
lepetését csak egy katalógus 
fokozhatta volna. Szöllősy

Nemzetközi nyelvoktatási kongresszus
A Tudományos Ism eretter

jesztő Társulat Idegennyelv
oktatási Választmánya „A fe l
nőttek Korszerű N yelvoktatá
s a ’ címen 1964. április 9—10 
—1 l*én konferenciát rende
zett a Kossuth-klubban.. A 
konferencián budapesti és vi
déki nyelvoktatók gyűltek 
össze, hogy a nyelvpedagó
gia időszerű kérdéseit meg
beszéljék.

Minthogy a magyarországi 
nyelvoktatás ügye a baráti 
állam ok megfelelő szakembe
reit is érdekli, Külföldi ven
dégek is részt vettek a TIT 
kongresszusán. A Szovjetunió
ból JARC EVA, a  filológiai tu
dományok doktora, a Szovjet 
Tudományos A kadém ia ide
gennyelvű tanszékének veze
tője, A. B A ZIJE V  kandidá
tus, Tatjana IVAN O VN A  
Géz, az I. sz. Moszkvai Állami 
Pedagógiai Intézet idegen
nyelvoktatási módszertani 
tanszékének vezetője, és Dia
na Ivanovna Furszenko, a 
moszkvai egyetem idegen- 
nyelvi lektorátusának vezető
je látogatták  meg hazánkat és 
já ru ltak  hozzá előadásaikkal, 
hozzászólásaikkal a konfe
rencia sikeréhez.

A Német Dem okratikus 
Köztársaságot Albrecht Neu- 
bert, a  lipcsei M arx Károly 
Egyetem tolm ácsintézetének 
igazgatója; dr. Irmgard Schil
ling, a  Hum boldt Egyetem 
idegennyelvi tanszékének pro
fesszora; dr. G ünther Abend- 
roth, rostocki tanszékvezető 
egyetemi tanár és dr. W olf
gang Motsch, az NDK Tudo
mányos A kadém iája s truk tu 
rális nyelvi intézetének tu 
dományos ku ta tó ja képvisel
ték.

A Csehszlovák Szocialista 
Köztársaságból hazánkba ér
kezett szaktársaink és bará
taink: dr. Ivan Poldauf, a 
prágai egyetem rektorhelyet
tese, álitelános nyelvész; dr. 
Vilem  Fried, a  prágai Károly 
Egyetem professzora; Aléna  
Tionova, a  prágai Károly 
Egyetem rom án nyelv és iro
dalm i tanszékének ad junktu
sa, valam int Jaromir Klimes, 
a Szlovák Tudományos Aka
dém ia tagja, professzor Anna  
Dobossti Nővé Zamky-i (Ér
sekújvár) nyelvtanárok vol
tak.

Olga Tennavin, a Növi 
Szad-i (Üjvidék) egyetem 
finnugor tanszékének profesz- 
szora Jugoszláviát képviselte 
konferenciánkon.

A három  napig ta rtó  kon

ferencia valam ennyi előadá
sáról és hozzászólásáról ez
ú tta l nem  szám olhatunk be. 
A z első nap helyzetképet 
adótt a hazánkban és a kü l
földön folyó nyelvoktatásról. 
A főelőadó K ram m er Jenő  
tanszékvezető docens volt. 
Előadása a korszerű nyelvok
tatásról és a jó  tankönyvről 
szólt.

Á prilis 10-én Jausz Béla 
egyetemi tanár, a pedagógia 
és pszichológia alapjairól bér 
szélt. A külföldiek valam eny- 
nyien ta rto ttak  előadásokat 
és hozzászólásokat.

Egyetem ünk nyelvi intéze
te derekasan kivette részét 
mind az előkészületekből, 
mind a konferencia m unkájá
ból. Suara Róbert az első nap 
hozzászólója és a záróülés 
összefoglaló szónoka volt. Dr. 
Fülei Szántó Endre a máso
dik nap korreferenseként sze
repelt. Barczán Endre, Fe- 
renczy Gyula, Kovacsics Jó- 
zsefné, H offm ann László, Ta
kács Jánosné pedig felkért 
hozzászólóként vettek részt a 
munkában.

Az első nap általános hely
zetképe u tán  a m ásodik na
pon a nyelvészet és nyelvok
tatás kapcsolatáról fo ly tak az 
előadások, valam int a nyel
vészet, pedagógia és pszicho
lógia kapcsolatáról. Á prilis 
11-én a  korszerű nyelvokta
tás segédeszközeit, elsősor
ban az audiovizuális segédle
tek kérdéseit tárgyalta  a kon
ferencia.

Az igen érdekes előadás és 
hozzászólás lényege a követ
kező volt:

A  konferencia döntő 
többsége állást foglalt a 

modern nyelvelm életek alap
ján felépülő nyelvoktatás 
mellett.

O  Csaknem m indenki hang
súlyozta a pszichológia 

szerepének fontosságát a 
nyevoktatásban.

O A konferencia helyes 
sorrendet állíto tt fe l az 

országos feladatok terén. Ha
tározati javaslatot fogadott 
el, m ely ajánlja a felettes  
hatóságoknak alkalmazott 
nyelvészeti kutatócsoport fe l
állítását, ak tív  pedagógusok, 
nyelvészek és pszichológusok 
összefogásából származó prog
ramozó és módszertani m un
kát, valaniint az audiovizuá
lis segédeszközök felhaszná
lásának kiszélesítését.

A külföldi barátok és elv
társak  jó véleményével össz
hangban, ak ik  nyelvi intéze
tünk egyes tag jait m eghívták 
és külföldi publikációra kér
ték fel, szerénytelenség nél
kül állíthatjuk , hogy nyelvi 
intézetünk m ennyiségileg és 
minőségileg a  legnagyobb el
ism erést v ív ta ki. Elméleti 
felkészültségének igazi ma
gyarázata pedig — ezt ugyan
is sok külföldi vendég meg
kérdezte — az az alapelv, 
hogy az elm élet és a gyakor
lat egységéből szü letnek a 
legjobb eredmények.

Befejezésül még annyit: az 
új ü tközö tt meg a régivel, a 
tudományos egzakt nyelvok
tatási eszmények a  lassan el
múló régi elképzelésekkel. S 
bár feladataink még szép 
számban vannak és lesznek is, 
a jól végzett m unka érzésé
vel tek in thetünk vissza az ér
tekezletre, mely bizonyította 
hogy az a  kezdeményezés, 
mely az országban először a 
mi intézetünkből indult ki, 
bel- és külföldön egyaránt, 
elism erésre talált.

Dr. Fülei-Szántó Endre

2 KÖZGAZDÁSZ

Újságírói tehetségkutató
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a Közgaz

dásszal karöltve tehetségkutató pályázatot h irdet a hall
gatók között.

A  pályázatot a Közgazdász szerkesztőségéhez kell 
beküldeni, határidő: 1964. m ájus 15.

A pályam unka elsősorban publicisztikai írás, cikk, 
riport, kom m entár, elemző cikk lehet, legfeljebb 6, rit

kán gépelt oldal terjedelem ben. Novellák és versek be
küldését a púlwízók mellőzzék.

Pályázni Több pályam űvel és m ár megjelent írások
kal is lehet.

A legsikerültebb írásokat közöljük és jutalmazzuk.
I. d íj: 500 Ft.

II. d íj: 350 Ft.
III. díj: 200 Ft.

EGYETEMI KÖNYVESPOLC
Magyarország gazdaságföldrajza

Az előszóban a szerzők —
egyetemünk gazdaságföldrajz 
tanszékének kollektívája — 
leszögezik, hogy nem kíván
nak időtálló m űvet alkotni, 
hiszen gazdasági életünk gyors 
fejlődése következtében a le
ír t állapotot messzemenően 
tú lhalad ja a  valóság. Valóban 
a  „M agyarország gazdaság- 
földrajza” cím ű könyv nem  
napijelentés. Még egy megle
pő. de helytálló újítással ta 
lálkozhatunk: kevés a  statisz
tikai tábla, annál több a fény
kép és a  térkép, — am it ta 
lálóan a  fö ldrajz m ásodik 
nyelvének nevez a  kollektíva.

A kom plex szemlélet, am ely 
az egész könyvre rányom ja 
bélyegét, u ta t m utat, sőt ké
szít a  további kutatóm unká
nak. világos kere te t kapnak a 
népgazdaság különböző terüle
tén folyó kísérletek, éles kon
tú rra l rajzolódik ki gazdasági 
életünk egész perspektívája.

Nem sok m últtal találkozha
tunk benne, hiszen gazdasági 
életünk alapvető változásokon 
m ent keresztül, a  tervgazdál
kodás m egváltoztatta a  term e
lés, a  fogyasztás az ipar és 
mezőgazdaság, valam int a  ke
reskedelem m ajd  m inden ágá
nak külső és belső arculatát. 
A felszabadulás ó ta  e lte lt 16 
év (a könyvben 1961-ig ta lá 
lunk adatokat, és 1963-ban je
len t meg) jó  kiindulási és vi
szonyítható alapot je len te tt a 
szerzőknek.

A földrajzi helyzet, m in t az 
elemzéshez szolgáló járulékos 
alap, és a  term észetföldrajzi, 
környezet, * m in t kiindulási 
alap töm ör összefoglalása u tán  
a népességgel foglalkozik a  
könyv. A közgazdász és k riti
kus szemével nézi a  rendkívül 
kicsiny születési arányokat, a  
népesség elöregedését, a  ván- 
dormoagalmat, és  az ezzel

kapcsolatos népsűrűségi viszo
nyokat.

A munkamegosztással vala
m in t Budapest túlzott közpon
ti szerepével foglalkozik a  te 
lepüléshálózati fejezet. Rám u
ta t az ipar egyes ágainak vi
dékre való telepítésével járó  
előny ő rre . de ugyanakkor an
nak jelenlegi hátrányaira  is.

A népgazdaság általános á t
tekintésekor a  vertikális és 
horizontális változásokkal is
m ertet meg, valam int azoknak 
a nemzetközi munkamegosz
tásban, a  KGST-ben betöltött 
szerepével.

Az ipari rész részletesen 
foglalkozik általános (pl. föld
rajzi elhelyezkedés) és speciá
lis (különböző iparágakj 
problém ákkal, valam int táv
lati komplex' fejlesztésének 
egyéb problémáival.

A mezőgazdaságsai foglal
kozó rész a  term elési viszo
nyokban beállo tt változással, a 
szocialista nagyüzem i term elés 
és tervezés kérdéseivel, a te r
melőerők színvonalával, a  me
zőgazdaság ágazataival, a  nö

vénytermesztés és á lla tte
nyésztés m egoldott és még 
meglevő problém áival foglal
kozik.

A közlekedéssel foglalkozó 
fejezet a  túlzott centralizáció
m iatt fennálló nehézségekről, 
valam int az e terü leten  vég
zett tervezés eredményeiről ad 
számot.

A külkereskedelm i rész vi
lággazdasági helyzetünkről ad 
tiszta képet, továbbá a  szocia
lista országok term elési és fo
gyasztási együttműködéséről, 
a  népgazdasági tervei.: koor
dinációjának szükségszerűsé
géről.

S végül, de nem utolsó sor* 
ban a m a még „Hipotetikus 
gazdasági körzetek" címen 
em lített fejezetben m ár a hol
nap valósága ölt képet, egyál
talán  nem  hipotetikus form á
ban rajzolva, m elynek anyagi 
valósággá alakításában, a szo
cializmus felépítésében, mi, 
jövendő közgazdászok is részt 
veszünk.

—Remenyik—

APRÓ ANTAL:
A gazdasági együttműködés időszerű 
kérdései a szocialista országokban

15 évvel ezelőtt a laku lt a 
KGST. A szervezet m egalakí
tását két dolog te tte  szüksé
gessé: a szocialista fejlődés, a 
közös cél, valam int az a  tény, 
hogy a  vezető tőkés hatalm ak 
bojkottálták  a Szovjetunióval 
és a népi dem okratikus or
szágokkal való kereskedelmi 
kapcsolatokat.

E két problém a történelm i 
áttekintésével foglalkozik az 
első fejezetben. Kiemeli az

Schm idt I. I .  Dondely K. H. W enger. S:

ki állam m onopolista kapitalizm us és  a  kap ita lista  világpiac
K önyvtári iszám C 9821

A könyv „A kapitalista, vi
lágpiac problém ái” című so
rozat m ásodik kötete. Az el
ső tanulm ány Schm idt: „Az 
állam m onopolista kapitaliz
mus szerepe a  kapitalista vi
lágpiacon” a  kötet elm életi be
vezetése és megalapozása. Elöl
járóban a  piacproblém a kiéle
ződésének tényezőit m utatja  
be, m ajd  rá té r  az úgynevezett 
állam m onopolista piacok elem 
zésére. Ezt követően azokkal a  
tranzakciókkal foglalkozik, 
melyek során az am erikai kor
m ány külföldi állam oknak 
nyú jto tt hitelekkel s az ezek 
által biztosított, vásárlási lehe
tőségekkel az am erikai mono
pólium ok áru inak  piacot bizto
sít.

A m ásodik tanulm ány Don- 
dey: „Az általános válság m á
sodik szakaszának külkereske
delm e” a  második világháború

utáni kapitalista külkereske
delem fokozódó szétbom lását 
és a kapitalista kereskedelmi- 
és valutaválság kiéleződését 
elemzi. A következő értekezés 
szerzője: Siegfried Wenger, cí
me: A kapitalista állam ok 
nemzetközi kereskedelme, kü
lönös tekintettel a  GATT kere
tében történő liberalizálásra”. 
A tanulm ány első részében a 
szerző a  kapitalista állam ok 
nemzetközi kereskedelm e libe- 
ralizásának jellem vonásait tá r
gyalja a m ásodik világháború 
után, foglalkozik az állami 
kényszerintézkedések céljával, 
m ódjaival, és form áival, rá 
m utat arra, hogy a liberalizá
lás a monopóliumok érdekei, a 
befolyási szférák újrafelosztá
sát szolgálja. A továbbiakban 
a  külkereskedelem  liberalizá
lásának kérdéseit tárgyajja  az 
im perialista gazdasági blokk 
keretein belül.

1949-es időszak problém áig
nehézségeit. Bem utatja, h-» 
gyan vált a KGST a  közös 
gazdasági összefogás a  műsza
ki és tudom ányos haladás az 
im perialista gazdasági bojkott 
elleni harc közös szervezeté
vé.

A szerző ezután a  KGST 
m unkájának időszerű kérdé
seit taglalja. A m unka hom
lokterében a  nyersanyag-, fű
tőanyag- és villam osenergia
ellátás áll.

A problém ák megoldásához 
különböző nemzetközi szerve
zeteket és intézm ényeket kel
lett létrehozni a  KGST-n be
lül. E szervezetek felsorolásai 
és áttek in tő  ism ertetését í* 
m egtalálhatjuk  a  könyvben.

A tagországok előtt álló fel
adatok megoldása érdekében 
egyre szélesebb és sokolda
lúbb gazdasági együttműködés 
szükséges. A feladatok meg
valósításához nem kielégítőéit 
a kezdetben kialakult keres
kedelmi kapcsolatok.

Végül a szerző ism erteti azo
ka t a  feladatokat, melyek ha
zánkra és népünkre hárulnak 
a szervezetben. A könyvet a 
KGST szervezeti felépítéséi' 
tartalm azó függelék egészíti 
ki. A jánljuk m indazoknak, 
akik behatóbban kívánnak 
foglalkozni a  KGST-vel.

A könyv a  Kossuth Könyv
kiadó gondozásában jelent 
meg.

—Lakatos—

Korpás Attila kiállítása 
a KISZ-klubban

A kiállítás látogatóját m ár 
az első percekben meglepi va
lam iféle egyhangúság; sajnos, 
ez az érzés meg is m arad. 
Korpás A ttila olajfestm ényei
nek és akvarelljeinek jelentős 
hányada virágcsendélet. Mind
egyiken akad egy-egy szép és 
jó rajzos megoldás, itt egy le
vél. o tt egy szirom, de — 
sajnos — szinte mindegyiket 
giccsessé teszik a túlhangsú
lyozott, rikító színek.

Korpás A ttila, egyetemünk 
negyedéves hallgatója, lá tha
tóan kedveli a term észetet. 
Sok képénél azonban erősen 
zavaró a  szinte állandó és

„Hét tenger ördöge“
A filmművészeti kör 

rendezésében április 27-én 
hétfőn este fél 7-kor a „Hét 
tenger ördöge" című am e
rikai film kerül vetítésre. 
Főszerepben: Errol Flynn. 
Jegyek a ku'túrosztályon 
kaphatók (273 szoba), hét
főn a 11 órai szünetben, il
letve bérlet nélküli jegyek 
fél 6-tól.

erőltetett sötét háttér. Éppen 
ezért tetszett talán az erdei 
kis házról feste tt képe; itt 
feloldódik ez a bántó sötét
ség. A sikerültebb változat ér
zékletesen ad ja vissza a  fa
lombokon átszűrődő napsuga
raknak a ház falaira eső fény- 
árnyék hatásait

Em berábrázoló készségét el
sősorban az öreg paraszt bácsi 
portérja bizonyítja. Az igen 
kifejező arcvonások, a  színek 
és árnyékok együttese, a meg
felelő arányok plasztikussá és 
szuggesztíw é teszik az arcké
pet. Ez a kép a kiállítás szín
vonalát jelentősen emeli.

A sakkozók portréi szintén 
érdekesek. Talán legeredetibb 
képe, a fény felé törő. vala
m int a sötéten hagyott, em
bert ábrázoló szobor egymás 
mellé állítása. - Ez a  kép Is 
m utatja, hogy nem hiányzik 
Korpásból a képzelőerő sem. 
s néhány alkotása a benne rej
lő lehetőségekről tanúskodik.

Végezetül egy kérdés, de ez 
m ár inkább a kiállítás ren
dezőihez szól: m iért titkolják 
a látogatóik elől a képek cí
mét?

— Martin —

A láp kutyája

Aki
a virágot szereti.

)
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Szerkesztőségünk kétnapos börzsönyi kirándulása igazán í 

jól sikerült. v
Este ugyan kizártak bennünket a turistaházból és az í 

egyetlen világos ablak, am it kitartóan dobáltunk kavicsok- 0 
kol, éppen a lépcsőházra n y í lo t t . . .  no meg az erdei vasút x 
m enetrendben fe ltün te te tt járata sem közlekedett, am ikor o 
Királyrétről haza akartunk jö n n i. . .  Előbb-utóbb persze > 
a turistaházba is bejutottunk, haza is é rk e z tü n k . . .  o

Hogy másnap izom lázunk volt? Oh, az igazán csak a í 
mosatlán kézzel elfogyasztott krum plicukortól lehetett! J
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a KISZ-ről

JÓL ELŐKÉSZÍTETT POLITIKAI ÓRÁT 
-  HATÉKONYABB EGYÉNI AGITÁCIÓT
A KISZ-tagok szám ára az 

eszmei-politikai fejlődésre va
ló törekvés, a m arxista ideo
lógia elsajátítása; becsület
beli ügy. Ezt elősegíteni a 
KISZ-szervezetnek fontos fel
adata.

A kereskedelm i karon a kö
zelm últban foglalkoztunk a 
politikai nevelóm unka néhány 
kérdésével. Abból indultunk 
ki, hogy ennek fő form ája 
jelenleg is a politikai kör.

Felm erül az a probléma, 
hogy

a  politikai körök nem 
m indig töltik be a  nekik 
szánt szerepet. Több he
lyen egészen m ás össze
jöveteleket ta rtan ak  he

lyette.
Például KISZ-gyűlést, tá rsa
dalm i m unkát, sőt, még cso
portbankette t is.

A politikai körök célja, 
hogy a hallgatók rendszere
sen figyelemmel k ísérjék  a 
bel- és külpolitikai esemé
nyeket, a napi sajtó  és fo
lyóiratok anyagára tám asz
kodva, eszmecserékben ala
kítsák ki álláspontjukat. Nagy 
érdeklődés esetén helyes a 
különböző esztétikai és m ű
vészeti kérdések m egvitatá
sa is. t

A karunkon m egtarto tt po
litikai órák légköre őszinte, 
nyílt, m entes a  vélemény
nyilvánítás bárm inem ű kor
látozásától. Legfontosabb 
eredmény, hogy

csak szerintük magasabb a 
színvonaluk.

A politikai órák hatéko
nyabbá tétele érdekében fo
kozottabban kell törekedni 
az események reális értéke
lésére. A rra kell törekedni, 
hogy m indenki elő tt tisz
tázzuk a szocialista világ- 
rendszer erejét, szerepét a 
világpolitikában. Nagy je 
lentősége van a tém a helyes 
megválasztásának.

A KISZ politikai nevelő
m unka leggyengébb te rü 
lete nál mik az egyéni agi
táció. Ebben a  közrejátszik 
sok KISZ-vezető tapasz

talatlansága,
a hibák baráti alapon vagy 
éppen rosszul értelm ezett be
tyárbecsületből való elnézé
se, és az ifjú* agitátorok mód
szerbeli fogyatékossága.

Fontos, hogy az alapszervi 
KISZ-vezetőségek a jövőben 
több segítséget ad janak az 
ifjú  agitátoroknak, a poli
tikai körök vezetőinek. Szá
m oltassák be őket m unkájuk

ról a vezetőségi üléseken. A 
mulasztások elkövetőit bí
rá lják  meg.

A hallgatók politikai ne
velőm unkájában rendkívül 
nagy jelentősége van a taná
rok oktatáson kívüli m un
kájának: a  hallgatókkal való 
egyéni foglalkozásnak, be
szélgetésnek. Természetesen 
itt  nem  azokra a nevelőtaná
rokra gondolunk, akiket a 
csoportok tagjai nem  is is
mernek. Az ilyen papírtevé
kenységnek nyilvánvalóan 
nincs hatása.

Szükséges, hogy a  neve
lőtanárok kiválasztása a  
jövőben nagyobb körülte

kintéssel történjék.
Azokat kell megbízni, akik 
ezt a feladatot szívügyüknek 
tekintik  és lelkiism eretesen 
végzik.
J A  KISZ-m unka hatékonysá

ga a vezetés színvonalának 
javításával növelhető. Ezen 
a terü leten  születtek bizonyos 
eredmények. A kari vezetőség 
létrejöttével rendszeresebb

kapcsolat a laku lt ki a  vb és 
az alapszervezetek között. 
Több éves kísérletezés után 
a legcélszerűbbnek látszó 
szervezési form át sikerült 
kialakítani.

A kari vezetőség m unká
jában elsősorban a  szerve
zeti fegyelem bizonyos fo
kú lazasága és a  haté
kony ellenőrzés elhanya

golása a  hiba,
A taggyűlések és a csoport
gyűlések rendszeresek, de ez 
utóbbinak még javulásra van 
szüksége ahhoz, hogy be tud
ja  tölteni a  m indenapi KISZ- 
m unka legalapvetőbb form á
jának  szerepét. K arunkon 
tíz alapszervezet van s ezek 
összehasonlítása alap ján  lá t
ható, hogy a KISZ tud jól 
is dolgozni. A vezetéstől, a  
problém ák megközelítésétől, 
a m unkam ódszerektől függ, 
hogy jó  eredm ényeink alap
ján, a hibákat egyre inkább 
kiküszöbölve tovább javítsuk 
karunkon a KISZ-m unka ha
tékonyságát.

Czeglédi József

Követeljünk, jutalmazzunk 
és büntessünk!

jav u lt a  hallgatóik po liti
kai tájékozottsága, ak tiv i
tása. Különösen jó cso
portok ezen a téren  a  bel- 
ker I/2-es és a  külker 

I  I -es és 3-as csoport.
A m egtarto tt politikai órák 
során őszinte k ritikai lég
kör a laku lt ki és az instrukto
rok szerint (Hrubos Ildikó, 
Brüdy Géza, Náton István) 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
a  csoport közösséggé fejlődött.

A politikai körök m unkájá
ra is érvényes az, am i a 
K ISZ-m unkára általában: ha 
jól megszervezik és előké
szítik, komoly eredm ényeket 
lehet elérni, ha pedig ez el
m arad, akkor jogosan vetik 
az illetékes * KISZ-vezetők 
szemére, hogy „ itt nem  megy 
a K ISZ-m unka”. M int pl. 

a  külker I/2-es csoportnál, 
ahol a  csoport nem  ka
pott elegendő tám ogatást 
sem instruktorától, sem 

pedig nevelőtanárától.
A IV. évfolyamon például 
ebben a félévben mindössze 
1—2 politikai ó rát tarto ttak , 
azzal az indoklással, hogy „az 
ő képzettségük úgyis meg
halad ja  az alsóbb évfolyamo
két. A tapasztalatok pedig vi
lágosan m utatják , hogy poli
tikai tájékozottság dolgában

Egyetemünkön a  hallgatók 
jelentős része nem veszi ko
molyan a  tanulást, ,

csak a minimum
elérésére törekszik. így köny- 
nyen becsúsznak utóvizsgák 
olyan esetekben is, am ikor az 
illetők m inim ális többletm un
kával sokkal jobb eredm ényt 
tu d tak  volna elérni.

A tanulm ányi fegyelemhez 
szorosan kapcsolódik, illetve 

.nem  választható el attó l az 
orákon való fegyelm ezetlen
ség, am ely az utóbbi időben 
egyre nagyobb m éreteket ölt 
A z  előadásokra sokan

csak a katalógusok miatt
já rn ak  be, s  az előadásoka, 
beszélgetéssel, kártyázással 
zavarják. Ez ellen az állami 
vezetésnek és a  KISZ-veze 
tőségeknek a  leghatározottab
ban fel kell lépni, s ebben o 
KISZ-csoportoknak is az eddi
gieknél jobban kell közremű
ködni. Elsősorban az ő te  - 
adatuk  a rendzavarok megfé 
kezése, ha szükség van rá. 
term észetesen felsőbb állaim 
vagy KISZ-tám ogatással is 
Jelenleg talán  a  legkomolyabt

problém át a  kártyázás jelenti, 
am ely az  egyetem  szinte m in
dén pontján, állandó jelleg
gel folyik, a  klubban pedig 
m ajd  m inden más szórakozá
si lehetőséget kiszorított. A . 
állam i és KISZ-vezetőség egy
a rá n t úgy határozott, hogy ezt 
az állapotot a  legsürgősebben 
meg keik szüntetni, ha szűk- 
séges, akár a legszigorúbb fe 
gyelm i intézkedések segítségé
vel is.

Ez szorosan kapcsolódik a 
KISZ-tagság között az utóbbi 
időben kialakult szemlélethez, 
am ely a  K ISZ-m unkát egy fe
lesleges rossznak tekinti, s 
vagy abszolút nem, vagy csak 
csekély m értékben érdeklődik 
az iránt. Ezen, m unkánk meg
javítása érdekében, sürgősen 
változtatni kell. Az ISZM is 
ezt m utatja , m elyet megpró 
báltunk érdekesebbé, változa
tosabbá tenni, az érdeklődés 
azonban ennek ellenére alig 
váHozott.

A K ISZ-m unkának ez a 
gyengülése szerintem  két do
logra vezethető vissza:

Az egyik az, hogy m aga -a 
KISZ, m int szervezet is meg
változott,

tömegszerveret lett,

ni. EMELET3 9 0
A  téld hónapokban ez a  cím 

veszített jelentőségéből. A nyá
ri idény közeledtével ú jra  moz
galmassá válik  az Érdekvédel
mi Irpda.

Czink Irm a másodéves ta- 
nárszakos hallgatóval, az Ér
dekvédelmi Iroda vezetőjével 
beszélgetünk a m unkaiehető
ségekről.

— M indenek előtt a rra  sze
retném  felhívni a  figyelmet — 
m ondja —, hogy irodánk na
ponta délután 2 órától a hall
gatók rendelkezésére áll. (Hét
főn csak 4 órától.)

— Legközelebb m ájus 1-én 
lesz m unkalehetőség. A XIV. 
kerületi Vendéglátóipari Válla
la t büféseket alkalm az. Ilyen 
m unka nyáron is lesz mintegy 
40 személy részére. Fizetés: 
1400—1600 forint körül.

— Júniustól szepterabérig a 
Konzervgyár keres fiatalokat 
óra béres m unkára (fiúk 6,70, 
lányok 5,50 forintos órabérben).

— A nyári m unkalehetősé
gek közül az egyik legvonzób
bat a  pincérkedés jelenti. A 
Balatonon és a fővárosban egy
a rá n t korlátlan számban keres
nek pincéreket idénym unkára. 
Természetesen ide is irodán
kon keresztül lehet jelentkez
ni.

— Milyen tervekről, újdon
ságokról tudsz beszámolni?

— „M indennapi kenyerünk
rő l’!, azaz a  m enzáról van szó. 
Létrehoztunk egy öt tagból álló 
menzabizottságot, m elynek ve
zetője Lukács József másod
éves agrárszakos hallgató. Az 
öttagú diákbizottság részt vesz 
m ajd  az étlap összeállításában, 
ellenőrizni fogja a minőséget, 
mennyiséget egyaránt, mind az 
á la  carte-on, m ind a menza 
oldalon. Reméljük, működése- 
eredm ényes lesz és tagjai lel
kiism eretesen végzik megbíza
tásukat.

— Terveink között szerepel 
m ég egy ú jítás megvalósítása 
— folytatja Czink Irma. — So
kak kérésére m egpróbáljuk el
intézni, hogy kirándulások al
kalm ával a  menzajegyekért 
hideg csomag helyett pénzt 
kap janak  a hallgatók. *

Látható tehát, hogy -az Ér
dekvédelmi Iroda több új fel
adatot igyekszik megoldani. 
Ahhoz azonban, hogy m unká
ju k  eredm ényes legyen, ne
künk is segítenünk kell. Ezért 
az Érdekvédelmi Irodán dolgo
zók kérése: minél többen jö j
jenek segíteni a  390-asbe!

— brüll —

de több vonatkozásban nem  a 
legjobb értelem ben. Míg ez
előtt néhány évvel még meg
válogattuk, hogy kit veszünk 
fel, addig most — egy csekély 
kivételtől eltekin tve — az ú t
törők autom atikusan v á 1 
nak KISZ-taggá; b ár ebben 
az utóbbi időben m ár tö rtén 
tek változások. Ez ad ja  szerin
tem  az alapot ahhoz, hogy a 
KISZ-tagság egy jelentős ré
szé m egtagadja a  pluszmun 
ka végzését azzal, hogy ha 
m indenki KISZ-tag, akko: 
ninos értelm e arról beszélni, 
hogy a  KISZ-tagoktól többet 
várunk, m in t a KISZ-en kí
vüliektől. Jobban meg kell 
vizsgálnunk azt, hogy k it ve
szünk fe l KlSZ-tagriak, s a<~ 
kor többet is követelhetünk. A 
jelenlegi KISZ-tagokat — azo
kat, akik nem akarnak  KISZ- 
m unkát végezni — pedig pro 
báljuk  meggyőzni annak je
lentőségéről és fontosságáról, 
ha viszont ez nem sikerül, ak
kor nem szabad félnünk a  ki
zárástó ' sem.

A m ásik dolog az, hogy az 
alapszervi vezetőségeid és m a
guk a csoportok sem veszik 
komolyan a m unkát, azaz a 
vezetőségek sem helyeznek 
elég súlyt a szervezésekre, a 
meggyőzésre, s ez szintén 
egyik oka a gyenge mozgal
mi m unkának.

A KISZ-m unka m egjavítá

sához szükség van a r ra  is. 
hogy nagyobb súlyt fek tes
sünk a jó l dolgozók jutalm a
zására és a fegyelmezetlen- 
kedők, a közösségi szellem et 
rontok megfékezésére. Jó  kez
dem ényezésnek bizonyult a 
jutalm azás te rén  a  hazai % 
külföldi üdültetés, am elyet a 
jövőben is tovább kívánunk 
folytatni, illetve ká akarunk  
szélesíteni; s biztosítani fog
juk, hogy ak ik  kiemelkedő 
m unkát végeznek, azok m ini
mális összegért üdülhessenek.

Az ipari és az általános ka
ron lefolytatott fegyelmi tá r 
gyalások eredm ényei m utat
ják, hogy a felelőségrevonás 
sem m arad el. Meg kell em lí
teni az t a  kezdeményezést, 
ami az ipari karon indult meg, 
s am it az általános karon is 
követtek: a  %KISZ-fegye!mi- 
két figyelembe vetnék az álla 
mi fegyelmik során. Ez m u
ta tja , hogy az állam i vezetés 
is m agáénak érzi a  KISÉ prob
lémáit.

És végül, b á r  korántsem  
utolsóként a

politikai órákról
néhány szót. I tt  újból a  KISZ- 
csoportok szerepéről van szó 
Sokan panaszkodnak, hogy a 
politikai órák  sem atikussá, a 
napilapok anyagának vissza
kérdezésévé váltak. Valóban 
van igazság ebben is, de hall
gassuk meg azoknak a  csopor
toknak a  véleményét, akik  él
tek  azzal a lehetőséggel, hogy 
szabadon választott témából 
tarto ttak politikai órát, s v i
taindítónak m eghívtak egy 
egy újságírót, vagy más olyan 
előadót, aki az illető kérdés
ben tájékozott volt. Ezeknél s 
csoportoknál többségében 
élénk és. jó politikai órák vol
tak. De a csoportok többi — 
és sajnos nagyobb — része 
m iért nem  próbálja meg ezr.1 
A  politikai óra előkészítőkön 
sorra felhívják erre  a lehető
ségre a figyelmet, s mégis
csak kevesen alkalm azzák ez; 
a módszert, pedig m egkapnak 
hozzá a szükséges segítsége; 
is, csupán kérniök kellene.

Bár ebből a  tanévből mai 
nem  sok van hátra , és így ne
héz a jelenlegi helyzeten gyor
san változtatni, de a jövőbe 
vonatkozóan ezeket a ténye
zőket feltétlenül figyelembe 
kell venni, s így soxkal ered
ményesebbé, színesebbé te
hetjük  egyetem ünkön a  KISZ- 
m unkát.

Tarpataki János, 
KISZ-VB ipar kari titkár

«

Beszélgessünk
a „Nyílt levél'-ről

Legutóbbi szám unkban kö
zöltük Angyal Adám sorait, 
am elyek m inden KISZ-taghoz, 
tehá t elvileg hallgatóink több
ségéhez is szóltak. Vagy ta 
lán mégsem? Nem merem ha
tározott biztonsággal állítani, 
hogy m inden hallgató vagy 
legalábbis nagyobb részük el
gondolkodott volna azokon a 
problém ákon, m elyeket a  le
vél író ja  nyíltan  és merészen 
felvetett.

Hol van tehá t a  hiba? A 
KISZ-bizottságban vagy a 
KISZ-tagokban? Azt hiszem, 
inkább az u tóbbiakat vádol
hatjuk. Bárm ilyen szervezet, 
mozgalom csak, és kizárólag 
úgy életképes, ha tagjai va
lóban sajátjuknak  érzik a 
mozgalom, s szervezet problé
máit.

Politikai mozgalomhoz em 
berek, kollektívák kellenek. S 
i t t  egy kicsit meg is á llha t
nánk. Kevés tanulm ányi cso
port vagy szak nevezheti m a
gát igazi közösségnek, s erről 
mi, hallgatók tehetünk első
sorban. Közönnyel és érdek
telenséggel találkozunk sok 
helyen. Számos problém át so
rolhatnék. I tt  vannak például 
a  k im arad t évismétlő diákok, 
akiknek m ulasztásáért mi is 
felelősek vagyunk. Talán nem 
lennének a  fentiek  olyan so
kan , ha többet törődtünk vol
na velük.

Az egyik szünetben 10—12- 
en  állunk  a  Il-es előadóban. 
Beszélgetünk:

— O lvastátok a  legutóbbi 
szám unkat?

Nem túl meggyőző az igen
lő válasz.

-— Angyal Adám cikkéről 
m i a  véleményetek?

őszin tén  örültem , hogy so
kan összeverődtek és így rö
vid időn belül jó  és hasznos 
ötleteket, válaszokat kapok. De 
nem . Sokan elm entek, s váll- 
vonogatva közölték, hogy saj
nos, nem  olvasták. Mások ol
vasták  ugyan, de az esetleges 
válaszig m ár nem  ju to ttak  el. 
Egyszóval, nem  túlzottan iz
gatták  magukat.

Szünet u tán  ketten is meg
kerestek, m in t m ondták, meg-

Mit tud
A korszerű egyetemi oktatás 

előfeltétele m a m ár a korsze
rű  szám ítástechnikai berende
zés. Az oktatási reform  során 
ilyen korszerű berendezést ka
pott egyetem ünk és még há
rom  m ásik budapesti egyetem, 
a  Műszaki, az Építőipari és 
Közlekedési Műszaki és az 
Eötvös Loránd Tudományegye
tem  term észettudom ányi kara.

A szovjet Ural—2 elektro
nikus szám ítógépre alapozva 
önálló egyetemi számító köz
pontot szerveznek a Közgazda
ságtudom ányi Egyetem épüle
tében. A számítóközpont igaz
gatóját, K reko Béla docensét 

| kértük  meg, m utassa be az új 
gépet, am ely egyelőre még lá 
dákba csomagolva áll az aulá
ban.

— A z  Ural-~2 programvezér
lésű számológép 5000 adatot 
képes feldolgozni másodper
cenként. Ez azt jelenít, hogy 
valam ilyen ö tven ismeretlenes 
egyenletrendszer m űveleteit — 
ha már beadagolták a gépbe — 
leépes 1 perc alatt elvégezni.

A  gép elsősorban tudom á
nyos és m űszaki feladatok  
megoldására készül, de kap
csolhatók hozzá olf/an berende
zések, m elyekkel statisztikai 
feldolgozást is végezhet. A  mi 
szám ítóközpontunkban is fe l
szerelnek majd lyukkártyagé- 
Peket, hogy a tudományos ku 
tatás feladatait az adatfeldol
gozással együtt végezhessék.

Érdekessége a gépnek, hogy 
a feldolgozandó adatokat te
lexen keresztül is be lehet táp
lálni, így a számításokat, még 
a távolság áthidalásával is, 
gyorsíthatja.

A  gép műlcödéséliez 40— 50 
szakemberre van szüksén. köz
tü k  15 matematikusra. 10 m a
tem atikai laboránsra, öt elekt
romérnökre, négy technikusra  
és adm inisztratív m unkatár
sakra. A z  Ural—2 csaknem 20 
millió forintba került.

A z egész országban mindösz- 
sze három ilyen számítógép 
m űködik majd. A z elm últ év
ben szereltek fel egyet az Épí
tésügyi M inisztériumban, egvet 
pedig a Tudományos A kadé
mia Szám ítástechnikai Köz
pontjában. A z egyetem ekét 
most fogják felszerelni. Mér 
fo lynak az építkezések és 1965

sajnáltak , hogy nem  tudom 
m ajd megírni a cikket.

Végül is G. E.-val és K, 
Zs.-val beszélgettünk.

— Mióta egyetemre járok, 
szinte alig érzem azt, hogy 
valam ilyen fajta  szervezet 
működik az egyetemen — 
m ondták. — Az esetleges szer
vezés kizárólag sport és kul
tu rális te rü letekre szorítko
zik. Politikai, mozgalmi jelle
gű szervező tevékenység jóval 
gyengébb a kelleténél, pedig 
annak a  mi egyetemünkön 
különös jelentősége lenne. Ami 
a •hallgatók többségét illeti, 
sajnos — bocsánat az őszinte
ségért —, azokat a KISZ csak 
az egyetemi felvételig érdekli. 
V annak ugyan sokan, akik jön
nének, s dolgoznának is. de 
nem  hívják, nem keresik fel 
őket. Maguktól pedig nem  
mennek.

S még egyet — teszi hozzá 
K. Zs. —, itt  van az ISZM. 
Sokat beszéltünk m ár róla s 
mégis, a  te ljesítés és az érté
kelés tisztán formai, s a ta rta 
lom . . .

Az első vélemények m ár el
hangzottak. V árjuk a  további 
hozzászólásokat a  „Nyílt le
véléhez . Reméljük, olyan vá
laszokat is fogunk kapni, am e
lyek konkrétan a hibák k ija
vítására, a  K ISZ-m unka meg
javításának m ódjára vonatkoz
nak.

— brüll —

Diákköri ülés
A  pénzügyi tanszék április 

15-én tudományos diákköri 
ülést tarto tt, amelyen Bősze 
Zoltán IV. éves pénzügy sza
kos hallgató „A bankhitelek
ből finanszírozott beruházások 
szerepe a gyógyszeriparbanm 
címmel referátum ot, Krebsz 
Katalin IV. éves pénzügysza
kos hallgató pedig korreferá
tum ot tarto tt.

A sikeres előadásért Dr. Ne- 
ményi István, a Beruházást 
Bank vezérigazgatója Bősze 
Zoltánt 500.— Ft, Krebsz Ka
talint 300.— Ft jutalom ban  ré
szesítette.

a gép ?
elején m egkezdi a próbaüze
melést.

— A z Ural— 2 használatáról 
az öt egyetem  képviselőiből 
álló tudományos tanács dönt 
majd. Meghatározza, hogy m i
lyen oktatási és tudományos 
feladatokat végeztethet el az 
egyik vagy másik egyetem, és 
azt is, hogy m ennyi ideig hasz
nálhatják a gépet. Vélem é
nyem  szerint a m atem atikai 
számítások elvégzésén kívül je
lentős szerepet já tszik  m ajd az 
Ural—2 a gépi számítási mód
szerek és a számológépek m ű
szaki továbbfejlesztésében.

— Azt még nem  tudjuk, hogy 
m i lesz az Ural—2 első felada
ta. A  m i egyetem ünk valószí
nűleg optim um szám ítást, a 
M űegyetem  bizonyára statikai 
szám ításokat végeztet először 
— fe jezte be nyilatkozatát 
Krekó Béla.

B. K.

F ELHÍ VÁS !
A kik  még nem  vették át az 

NDSZ utazási igazolványt, 
azok m ájus 2-ig okvetlenül 
jö jjenek fe l érte a szerkesztő
ségbe (382-es szoba) délelőtt, a 
11 órás szünetben.

KIÉ A. NÉPSPORT?
A könyvtárban rengeteg na

pilap és folyóirat áll rendel
kezésünkre. Ezeket az aszta
lokról m inden adm inisztráció 
nélkül olvashatjuk. A Nép
sportot azonban lilába keres
nénk az asztalon a többi ú j
ság között. Nincs ott. Ha va
laki mégis el szeretné olvasni, 
oda sompolyog az emelvényhez 
és igyekszik onnan észrevétle
nül elcsenni. M iután elolvas
ta, mea culpát mormolva lop
ja  vissza azt.

Mi tudjuk, hogy sportnem 
zet vagyunk. De ez a  megkü
lönböztetés mégsem egészsé
ges. A Népsportnak is ott van 
a helye a többi lap . . .  a nép 
között.

— dézsa —
0
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A MAKARENKO 
UTCÁBÓL

— És itt a fürdőszobánk  — m utatja  a DB 
titkára, de legnagyobb rábeszélőképessége is 
kevésnek bizonyult ahhoz, hogy szegényes 
fantáziánk csempézett falat, zuhanyokat és 
egyéb fürdőszobai kellékeket varázsoljon a 
képen  látható kátrányozott, dróttal dekorált 
falú, döngölt földpadlós helyiségben.

már, hogy am ikor egy ide
gen társaságban bejelen
tette, hogy egyetemista, bó
lintottak  — az stim m el —, 
de am ikor azt is hozzátet
te, hogy közgazdász, néhá
ny an  elhúzták a szájukat. 
S ebben csak akkor lehet, 
akkor kezdődhet változás, 
am ikor közülünk már nem  
kerülnek ki kontárok, sem  
lógósok. S hogy a változás 
igazán időszerű lenne, azt 
a saját bőrünkön érezhet
jük.

A k i az „amerikás m a- 
gyar“-t ismeri, tanúsíthat
ja, hogy ő sem az a kivá
lasztott, aki helyére teszi 
m ajd a közgazdász m unka  
becsületét. Pedig tehetné, 
neki is jó képességei van
nak. Utóvizsga-bonyodal
m ak sem  kapcsolódnak a 
nevéhez, nemsokára dip
lomát fog szerezni. Mégis, 
ha valaki a m unkája felől 
érdeklődik, a gúnynevéből 
tudhat meg legtöbbet. A b 
ból, am it az évfolyam tár kai 
akaszto ttak rá. Fejcsóváló 
szellemességgel „amerikás 
magyar”-nak nevezik, m ert 
csak úgy találkozhatnak ve
le az egyetemen, m int 
Am erikába elszármazott ha
zánkfia ival idehaza. Csak 
látogatóban. . .

A  társadalom követel
m énye a közgazdasági szak
em berekkel szem ben is az, 
hogy a lehető legnagyobb 
hozzáértéssel, tiszta lelkiis
m erettel végezzék m unká
jukat. N ekünk, m agunk
nak iá, követelm ényünk  
önm agunkkal szemben, 
hagy ilyen  szakem berekké  
váljunk. A kko r pedig  —- 
azon túl, hogy becsülettel 
tanulunk  — nem  nézhetjük  
közömbösen felelőtlen kol
légáink m anővereit sem.

N ehéz a gondok megol
dását, „a csodaszert“ meg
találni. Pedig ebben a  gond
ban az állami vezetésnek, 
s a hallgatóknak valóban 
megoldóét kell találniok. 
A z  elm últ fé lévi vizsgákat

követő fegyelm i eljárások 
m integy 15 hallgató évis
m étlésre utasítását, 2—3 
hallgató egyetemünkről, 
való eltanácsolását hozták. 
Hozzávetőleg az évismétlők-; 
kel egyezik azoknak a szár 
ma, akik m egkím élték mar 
gukat a fegyelm i felelősr 
ségre vonástól: m ég a vizs
gaidőszak befejezése előtt 
évhalasztást kértek. Ahhoz 
képest, am ennyien csupán 
„látogatják” a kötelező 
foglalkozásokat, nem  is 
nagyok ezek a számok. Csak 
aláhúzzák azt a megállapít 
tást, hogy a dékáni hivar 
tálak a tanulm ányi köteler 
zettségre vonatkozó szábár 
lyok alkalmazásánál némer 
ly ik  esetben sokkal kevésbé 
határozottak, m in t például 
a kulöneljárási díjra vonatr 
hozóknál.

C ikkezünk, v ita tkozunk a  
KISZ-m unkáról. Mi tar- 
tozzon bele, m i tegye szép
pé, vonzóvá. Tálán nem  el
hibázott gondolat, ha itt  a 
külföldi üdülések, film k lu 
bok m ellett a tanulm ányi 
eredm ényekért való felelős
ségérzetnek is a korábbinál 
nagyobbb helyett szorítunk.. 
Hogy a csoporttársak ne 
álljanak meg a fejcsóváló  
szellemességnél, hogy ne 
történjen meg az, ami D.. 
Béla negyedéves hallgató 
esetében előfordult. <5 
ugyanis fűnél, fánál tilta
kozott a róla elkészített je l
lemzés m ajd m inden  pont
ja  ellen. A z  ellen a jellem 
zés ellen, am it a K ISZ- 
álapszervezet tizenöt tagja 
készített, s am inek megál
lapításai D. Bélát — an
nak ellenére, hogy évism ét
lő létére csak délután jár 
az egyetemre, akkor is csak 
a klubba  — kellem etlenül 
érintették. Mondhatni 
m e g le p té k ...

Vegyük elejét az ilye»  
meglepetéseknek.

Torma Imre

FÓRUM Melyek azok a kérdések, am elyekre tanárainktól várnád 
a v á la sz t?  F eiteszed-e ezeket a k érd ések et tanáraidnak?
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F ő leg  p o li t ik a i tá r g y ú  p ro b 
lé m á im  v a n n a k . D e a z  ú g y n e 
v e z e t t  k é n y e s  k é rd é s e k re  (a m e -  
y e k  p e d ig  m o s ta n á b a n  elég  

s z á m m a l v a n n a k )  csak  
se m m i, fo g d  m e g  jó l” 

vá la szo ka t k a p ta m .
★

A  b e lk e r e s k e d e lm i s z a k  
H I/2 -e s  c so p o r tjá n a k  tu d o m á 
n y o s  s zo c ia lizm u s  s z e m in á r iu 
m á n  ő sz in te , b a rá ti lé g k ö r  a la 
k u l t  k i  a h a llg a tó k  és a s z e 
m in á r iu m v e z e tő  k ö zö tt. M in 
d e n k i  a b iz to s  és k ie lé g ítő  v á 

lasz reményében teszi fe l kér
déseit.

E lő fo rd u l a z  is , h o g y  a ta 
n á ró l  ̂ jó s z á n d é k ú  é rd e k lő d é se 
m e t  m á r  e le v e  „rossz in d u la t
n a k , h e ly te le n  p o li t ik a i ir á n y 
v o n a ln a k ” fo g já k  fe l . K e ll  ez  
n e k e m ?

★
O lv a s ta m  a m ú l t  s zá m b a n  

m e g je le n t v á la s zo k a t, és ő sz in 
té n  c so d á lk o z ta m . M ié r t e z  a 
ta n á cs ta la n sá g ?  É n  h a tá ro zo tt  
cé lla l jö t te m  id e  és m á r  első

Nem  volt könnyű  m unka, de 
végülis sikerült. Nagyteljesít
m ényű bontógépek és szak
em berek segítségével, négy 
kem ény m unkanap árán ver
ték le a csem péket a folyosó
ról, és lapzártakor m ég fo ly ik  
a vita, hogy a fürdőszoba vagy 
a WC bontása ú tján  nyert 
csempékkel helyettesítsék-e  

ő k e t . . .

A Közgazdász legutóbbi szá
m éban m egjelent és a Világ- 
gazdasági tanszék tananyagát 
jogosan szám onkérő levélre vá
laszolva a  következőket kö
zöljük:

1. A tanszék elm últ években 
kiadott tananyagai (Korunk 
kapitalizm usa című könyv I.— 

. II. kötete) a vizsgaanyag 
? mintegy 60 százalékát ta rta l

mazzák. E témakörökből a 
tanszék ebben a tanévben nem 
is szándékozott új jegyzetet 
kiadni vagy tankönyvet írni. 
Ez a hallgatók rendelkezésére 
áll.

2. A vizsga anyagának m in t
egy 40 százalékát tartalm azó 
anyagok közül, 4 tém a jegy
zetben jelenik meg. A jegy
zet anyagét a  tanszék határ
időre á tad ta a Tankönyvkiadó 
V állalatnak. A vállalat az ál
tala m egadott határidőt m ár 
jóval túllépte. Többszöri sür- 
getésünk ellenére sem kap

j u n k  m egnyugtató választ tő- 
d lük a  jegyzet megjelenésének 
^időpontjára vonatkozóan.

 ̂ 3. A vizsgaanyag három  tá 
ji m akörét a  Korunk kapitaliz- 
pm usa c. könyv I. kötetének 
\  második kiadása tartalm azta

volna. A könyv kéziratát 1963 
novem berében nyom dába ad 
tuk, s a Közgazdasági Kiadó 
ígéretet te tt arra , hogy 1964 
á p r i l i s  elején megjelenik. A  
hosszú nyomdai átfutási idő 
m iatt azonban ez kb. 2 hóna
pot késik.

A tanszék áthidaló megol
dásként azokból a témákból, 
am elyek írásban nem  állnak 
(jegyzet vagy tankönyv for
m ájában), a hallgatók rendel
kezésére. kötelező irodalm at 
adott meg és, fokozottabb 
m értékben támaszkodik az 
előadásokon elhangzottak szá
monkérésére.

DR. SIMÁI MIHÁLY, 
tanszékvezető

éptől kezdve igyekeztem  meg
találni azokat a tanárokat. 
akik a legtöbb segítséget tud 
ják nyújtani. Úgy érzem, ez 
sikerült.

★
Igaz, hogy meg sem próbál

tam, de nem  is éreztem, hogy 
olyan légkör alakult volna ki, 
am elyben bárkihez is kérdés
sel fordulhattam  volna a szo
rosan ve tt tananyagon kívül, 

•k
Előbbi számunkban, a fenti 

kérdésekkel kapcsolatban né
hány vélem ényt m ár közöl
tünk. Most az ú jabbak is mu
ta tnak  egy-két érdekes tanúl- 
ságot.

Például: hol keressen vá
laszt az ember, ha politikai 
kérdésekben tájékozódni akar? 
Kézenfekvő, hogy a legilleté
kesebbekhez, a tanáraihoz 
fordul, akikről biztosan tudja, 
hogy az adott problém át isme
rik. És ekkor a megkérdezet
tek hallgatnak, vagy ha egy 
mód van rá, m egkerülik a kér
dést. Miért?

Többet ártanak  vele, m int 
bárki is gondolná, m ert vágy 
m egm arad a hallgatóban sa
já t téves nézete, vagy esetleg 
olyanokhoz fordul, akik ép
pen nem  a helyes irányba te
relik  véleményét, viszont an
nál készségesebben válaszol
nak.

' Az, hogy valaki határozott 
céllal, tudatos tervvel jö tt 
egyetemünkre, dicsérendő, jó 
dolog. De ez a  kisebbség. 
Azok, akik irányítást, bátorí
tást igényelnek, többen van
nak. Ezeken nem  csodálkozni 
kellene, hanem  segíteni nekik. 
Igen, ez a feladat tanárainkra 
vár. Persze, sokat tehetnek a 
hallgatók is. ,

A kép még nem  teljes. Néz
zük meg az érem m ásik olda
lát. M ondjanak vélem ényt ok
tatóink!

EGYETEMI KÖZMONDÁSOK
Nem lá tja  a fától az indexét.
Addig nyújtózkodj, am íg az ösztöndíjadból futja. 
Nem mind fényes, am i reform .
Ajándék egs-nek ne nézd az okát!
Dobbal nem lehet kollégiumot építeni.

(A Veszprémi Vegyipari Egyetem lapjából.)

A  felületes szemlélő ugyan 
mindössze jókora szem ét
dombnak látja. a valóság
ban azonban kedves kis 
háziállatok (patkányok, fér
gek, csúszómászók) ideig

lenes (?) lakhelye.

M últ és je len  —  ajtóban elbeszélve, avagy: a közösségi élet legmagasabb 
szintű megnyilvánulása ú j tábori la trina  formában. Erkölcsi, pedagógiai 
és esztétikai jelentősége szinte felm ér hetetlen. Szakítás az évszázados ha
gyománnyal, m elynek eredm ényeként az ember még i t t  sem  marad

eg yed ü l. —

A  m o d em  technika betört a M akarenko  
cába! M indent elsöprő győzelm ét nem  keve
sebb, m in t az i t t  látható elektronikus csoda 
biztosította. M űködni ugyan nem  m űködik, de 
ingyenes diákjeggyel bárki m egtekin theti 
a portásszobában.

Olyan hallgatókról van 
szó, a k ik  elmaradnak az 
egyetemi követelm ények
től. Róluk beszélünk, akik  
tehetséggel győznék ugyan, 
de a tanulásihoz való a ka -' 
rattal szorgalommal aligha.

Szorgalom, kötelesség
tudás, m unkaerkölcs — szá
razon hangzanak a szavak, 
de a 'pellengérre állítandó 
em berek életfelfogásában  
éppen ilyen  tartalom  nincs. 
Egyeseknél a tartalom hiá
nya színesen m utatkozik, 
de ilyen  színességből nem  
kérünk.

L. Ferencnek például 
jó  fe je  van. A z  egyetem  el
ső ké t évét úgy végezte el, 
hogy negyedannyit sem  
tanult, m in t átlagos ké
pességű csoporttársai. V ett 
egy m ély lélegzetet, bement 
vizsgázni, kettesre-hárm as- 
m  valahogy m indig sike
rült. A ztán jö tt egy olyan 
vizsgaidőszak, am ikor a 
szokott módon már hiába 
próbálkozott — s egy évre 
felhagyott a diákélettel. 
Árukihordó lett, motoros 
riksája  — annak jeléül, 
hogy a szíve ide húzta, no, 
meg hogy az ú j m unkáját 
sem vette túlságosan kom o
lyan  — m ajd m indennap  
itt  állt az egyetem  élőtt. 
N em  a könyvtárhoz vonzó
dott, a klubba járt, vagy 
az aula ping-pong asztalai
hoz. S am ikor egy év letelt, 
folytatta, am it válójában 
abba sem hagyott. Keresz
tü l ping-pongozoét még egy 
fé l esztendőt, aztán nem ré
giben fegyelm i határozattal 
távolították el az egyetem
ről.

— Egy jóképességű em
berből nem  lett közgazdász.
■— m ondhatja valaki, s iga
za van. De így is igaz: —• 
Ez az ember nem  ronthatja  
m ajd  a közgazdász szakem 
berek hitelét. M ert van
nak, a k ik  rontják, sőt az 
ittm aradók közül is k ike
rü lnek m ajd olyanok.

M indenkivel előfordult

A  beton m ár megszilárdult a 
• felszedett parkett helyén, a 
1 lakók pedig söpréskor szor
galmasan nyelnek mérget és 

s port. Hogy az ajtó kinyitva  
8 cm-re van a föld (beton) 

fe le tt — hát is ten e m . . .
Szöveg: Puskás 

Foto: T árad i



M i c s o d a  b u k á sM e z o g n z d n s á g n n k  
n é h á n y  i d ő s z e r ű  k é r d é s e

Neves gazdasági szakemberek előadása egyetemünkön
öröm m el tapasztaltuk, hogy a Me

zőgazdaság Gazdaságtana tanszék e 
tanéven is folytatta azt a helyes gya
korlatot, hogy a végzős hallgatóknak a 
mezőgazdaság időszerű kérdéseiről elő
adásokat, és konzultációkat szervez az 
irányító  szervek neves szakembereinek 
bevonásával.

Ezek az előadások nagyon hasznosak 
voltak szám unkra több szempontból is: 
a  mezőgazdaság egy-egy problém akö
ré t a  legfrissebb adatok tükrében szem
lélhettük. Az előadók a  felső szintű irá 
nyítás szemszögéből elem ezték az egyes 
részterületek és a mezőgazdaság nép- 
gazdasági összefüggéseit.

Az elhangzottak közelebb vittek ben
nünket a gyakorlati é let problémáihoz, 
m integy összekötő láncszem et terem tve 
az egyetem és a gyakorlat között. A 
mezőgazdaság időszerű kérdései — a 
term elés más ágaihoz való sokoldalű 
kapcsolódása m iatt — egyetemünk más 
szakos hallgatói részéről is feltétlenül 
figyelm et érdem elnek.

M adas András, az OT Mezőgazdasági 
Főosztályának vezetőjé erdőgazdálko
dási kérdésekkel foglalkozó előadásá
ban hangzott el az alábbi érdekes és el
gondolkoztató m egállapítás: A forgács
lap és farostlem ez gyártás megjelenése 
lehetővé teszi a vékony m éretű faanyag 
felhasználását. Tehát, m a m ár a nagy 
fatöm eg előállítása a fő cél, ugyanak

kor a fa m érete és minősége m ásodla
gos szerepet játszik. E követelm ények
nek kiválóan megfelel például a  nyár
fa, m elynek hazai telepítését im port
gazdaságossági megfontolások is indo
kolják. Érdemes összehasonlítani az 
alábbi adatokat: elsőosztályú term őhe
lyen te lep ített nyárfás harm inc köbmé
te r hozadék m ellett évenként és hektá
ronként 900 dollár term elési értéket ad, 
ugyanakkor például az alm a 600— 
640-et, a cukor 700-at.

Nagy László, az OT osztályvezetője, 
a KGST Mezőgazdasági Bizottságának 
tagja, a KGST-n belül folyó, mezőgaz
dasággal kapcsolatos tevékenységéről 
tájékoztatott bennünket. Kiss Pál, áz 
MNB mezőgazdasági osztályának veze
tője a  t&z-ek és állam i gazdaságok 
1963-as pénzügyi gazdálkodásának 
eredm ényét elemezte.

K irály Ernő, földművelésügyi minisz
terhelyettes, a gépállomások helyzeté
ről, szerepéről és jövőbeni jelentőségé
ről ta rto tt előadást, m ajd az t konzultá
ció követte.

A gépállomások átszervezése gépja
vító állom ásokká nálunk  is napirendre 
került. Az egyes gépjavító állomások 
speciális feladatokat lá tnak  el. Ezt a 
szocialista és a  kapitalista állam ok ta
pasztalatainak széleskörű felhasználá
sával és az igények alapos figyelembe 
vételével végzik el, így a  gépjavító ál- 
*______________________________________

lomások specializációja megfelel a kor
szerűség követelményének, ugyanakkor 
a még megmaradó gépállomásokkal 
együtt átm enetileg az alábbi funkciókat 
is betöltik:

a) a  gyenge tsz-ek részleges gépesí
tésének kiegészítése;

h) a  kom bájnok üzemeltetése;
ej a nehéz lánctalpas és speciális gé

pek üzemeltetése.
A gépjavítás három  lépcsőjének — 

■üzemek, gépállomások, gépjavító állo
mások, m otorjavító vállalatok — kiala
kítása mosit folyik országszerte.

A tsz-ek jövedelmezőségével kapcso
latos konzultációs kérdésekre válaszol
va a  m iniszterhelyettes elm ondta, hogy 
az országos átlagszínvonal a la tt gaz
dálkodó termelőszövetkezetek jövedel
mezősége nem  teszi lehetővé a  saját 
erőből való felhalmozást. Sőt jelentős 
répáik  a  személyi jövedelem szükséges 
színvonalát sem tud ja biztosítani. Hoz
zátette azonban, hogy összefüggésük
ben az állam i gazdaságok — levonva 
a  dotációt és a  gazdaságoknál hagyo tt, 
am ortizációt — sem rentábilisak!

I t t  tehát objektív tényezőnek van 
döntő szerepe: az alacsony mezőgazda- 
sági árszínvonalnak.

Bőven van tehá t olyan közgazdasági 
problém a, melyek megoldásának talán 
mi is részesei leszünk.

L. F. — Sz. G.

Dr. Kubifc István tudom ányos m unkatárs hétfőn dél
után a világgazdasági tanszé ken  tartotta meg beszámoló
já t egyiptom i útjának tapasztalatairól. A z  előadásban az 
EAK gazdasági és politikai helyzetével- foglalkozott. -■

1952-ben, a forradalom  évé
ben — m ondotta K ubik elv
társ — Egyiptom angol be
folyási övezet volt. Az u ral
mon levő feudális kom prádor 
burzsoázia gazdasági, politi
kai vonatkozásban m ár rég
óta teljesen le já ra tta  m agát, 
s csak az angol im perializ
mus védőszárnyai a la tt tud 
ta  hatalm át fenntartani. 
Egyiptom részben a  külföldi 
tőke érdekeit, részben a  he
lyi uralkodóosztály fényűző 
életm ódját szolgálta. Jellemző 
pl., hogy az égető társadalm i-

zetközi helyzetének alapvető 
m egváltoztatása. Egyiptom az
elő tt a lárendelt szerepet já t
szott a nemzetközi életben, 
m a az afro-ázsiai fron t ki
emelkedő országa, az a rab 
kelet országai között a s tab i
litás m egtestesítője, példa
kép számos arab  ország előtt.

A társadalm i átalakulás 
jellegzetes egyiptomi sürgetői 
a  népesség és a földrajzi kör
nyezet. A társadalm i fejlő
désre m indkét tényező külön
legesen gyorsító hatással van. 
A Nilus-völgy a világ legsú-

gazdasági problém ák ellenére 
Egyiptom ékszerbevitele má
sodik volt a  világon.

A köztársaság kik iáltása 
óta eltelt 10 év a la tt term é
szetesen nem  változott meg 
minden. Az új, forradalom  
utáni eredm ények m ellett 
még gyakran találkozunk a 
m últból fennm aradt problé
m ákkal. Egyiptom tá rsadal
mi-gazdasági s truk tú rájának  
átalak ítása rendkívül nehéz. 
A gyarm ati rendszer talaján  
k ia lakult tőkés viszonyok 
nem  változtatták  meg lénye
gesen az ókori m aradvá
nyokkal teletűzdelt feudális 
viszonyokat.

A forradalom  u táni évek fő 
eredm ényei: a feudalizmus
politikai hatalm ának  szétzú
zása, a  földreform, a gazda
ság állam i szektorának meg
teremtése, bizonyos törekvé
sek a dem okratizálás irányá
ban, végül Egyiptom nem

rűbben lakott területe. Az
1 km*-re ju tó  népesség meg
halad ja  a 600 főt, s a  lakos
ság évi növekedési arányszá
m a 2,5 százalék, am i rendkí
vül magas, ugyanakkor a 
m egm űvelt te rü le t csak kis
m értékben növekszik. Rend
kívüli erőfeszítésekre, ső t va
lóságos gazdasági csodára van 
szükség e problém a megoldá
sához.

Egyiptom a Nílus ajándéka. 
Valóban, ebben az országban 
szinte m inden az áradástól 
függ. Az árterü letek  igen te r
m ékenyek és ezeket szépen 
művelik. Ez a  te rü le t azon
ban túlságosan kicsi ahhoz, 
hogy Egyiptom jövőjét erro 
lehetne alapozni. Komoly te
rü leteket csak a  Szahara-si- 
vatagból nyerhetnek. A kö
vetkező húsz év a la tt az asz 
szuáni-gát és a  Szaharában 
levő Kharga, Dakhia, S iura 
városok vonalát követő úgy 
nevezett „új Nilus-völgy’ 
term ővé tétele révén m in t

egy dup lá jára k íván ják  növel
ni a jelenlegi term őterülete
ket. A te rv  végrehajtása már 
folyik. * 1

Rendkívül fontos kérdés a 
földreform. Az 1952-es földre
form  nem volt elég radikális. 
Ezt az 1961-ben hozott új tö r
vénnyel igyekeztek ko rrigá ln i 
am ely 100 feddánban (kb. 70 
kh.) m axim álta a  fö ld tu laj
dont. A birtoknagyságot és a 
bérleti rendszert tek in ti^  
azonban további radikális in 
tézkedések szükségesek. A 
mezőgazdasági term elés növe
kedését akadályozza a  tú l
súlyban levő kis- és törpebir
tok. Ezért a  korm ány nagy 
erőfeszítéseket tesz a  szövet
kezetek megszervezésére.

Jóval nagyobb átalakulások 
történtek az iparban, a  kül
kereskedelem ben és a  pénz
ügyek terén. Az 1956-ban 
(Szuez:-csatorna) kezdetét ve
vő, 1957-ben továbbfolytatan
dó, s  I960—61-től a magán- 
szektor jelentős részére ia. 
kiterjedő állam osítások révén 
az állam i szektor túlsúlyra 
ju to tt a  fenti gazdasági ágak
ban, s pl. az iparban  m a kb. 
80 százalékot képvisel. A meg
tevő magánszektor, különö
sen a  belkereskedelem  spe 
kulatív törekvései azonban 
még mindig súlyosan fenyege
tik az állam  gazdasági célk. 
tűzése'nek m egvalósítását.

Kezdetben Egyiptom Nyu
gaton próbált gazdasági se 
génfo rrásokat találni. Az asz 
szuáni gát megépítéséhez a 
Világbankhoz, m ajd az USA- 
hoz és m ás állam okhoz köl
csönért folyamodott. Az im
perialisták a  kölcsön m egta
gadásával kényszerhelyzetbe 
akarták  hozni az országot. A 
gát a Szovjetunió kölcsönévei 
mégis felépül, első része mar 
elkészült.

Az új tulajdonviszonyok, ai 
állami szektor kiépítése a 
gazdasági irányításban is vál
toztatásokat követelt. Létre
hozták a  központi irányító  és 
tervező szerveket Tízéves 
program ot dolgoztak ki, 
amelyben 1970-ig duplájára 
kívánják növelni a nemzeti 
jövedelm et, s le rak ják  a  nem  
zetí iparfejlesztés alapjait.

Ma az EAK-ban egyre in> 
kább érezhető bizonyos balra 
tolódás, a  szocialista eszmék 
térhódítása. 1952 után, sőt még
1959-ben ig számos baloldali 
vagy kom m unista személyiség 
kerü lt börtönbe, ezek nagy

része 1963—64 folyam án am 
nesztiát kapott. S m a Kairó 
utcáin nyíltan á rusítják  H rus
csov beszédeit. Bebizonyoso
dott, hogy a kapitalizm us gaz
dasági és társadalm i keretei 
az EAK szám ára m ár túlságos 
san szúkek. A gazdaságilag

fejletlen országoknak nincs 
idejük arra . hogy a szocializ
mus korában a  kapitalizm us 
hosszú és kínzó ú tjá t is vé
gigjárják. Gyors változások 
kellenek, am elyeket csak a 
szocializmus erői képesek 
megvalósítani — fejezte be be
szám olóját Kubik elvtárs.

Szőlőssy Szabolcs

Még a közgazdász bálon 
történt. Egy csinos kis kolle
ganőnket az egész család elkí
sérte: papa, mama, nagyma
ma . . . é s  még sokan mások.

G yakran v itték  táncolni, s 
m ikor az egyik jóképű évfo
lyamtársa harmadszor is fe l
kérte, a nagymami csillogó

szem mel kérdezte meg a kis
lány édesanyjától:

— Mondd, k i ez a f iú ?
— Közgazdász — fe lelte a 

mama.
— Kár, pedig olyan értel

mesnek látszott! — hangzott 
az egyértelm ű válasz.

Kemenyik

A  K ö s s ü s  P i a c  t j a o d a s á f / i  n t c r l c f f c

A z  alábbi értékelést a Daily Express cím ű konzervatív  
angol lap közölte. Azon, hogy egy ftolgári lap ilyen  éles 
hangon ir a Közös Piac ellentéteiről és kudarcairól, ez eset
ben nem kell csodálkozni. A közelgő választások előtt « 
K onzervatív Párt m indent megtesz, hogy az ország helyze
tét m inél kedvezőbbnek mutassa, s annak a csalódásnak a 
hatását, am it Angliának a Közös Piacból való kirekesztése 
okozott, s m elyet a konzervatív korm ányzat kudarcának  
könyveltek el, m inél inkább csökkentse.

Így közben néha a lényegre is rátapintanak!

A nnak alapján, am it S ir Alec 
Douglas-Home legutóbbi otta
wai beszédében m ondott, azt 
kell hinnünk, hogy az angol 
korm ány egyes tagjai még 
m indig azon fáradoznak, hogy 
Anglia bekerüljön a  Közös 
Piacba.

Jóm agam  is  sóhajtok — de 
a megkönnyebbüléstől. A meg
könnyebbüléstől am iatt, hogy 
Anglia nem kerü lt be és a kor
m ány megalázó csatlakozási 
törekvései kudarcba fulladtak.

A boldogtalan - hatok válság
ból válságba botladoznak, kép
telenek egyetérteni, folyto
nosan veszekednek; kereske
delmi forgalm uk elm aradt 
Angliáé mögött, költségeik az 
égig em elkednek és az in flá
ció karm aiba kerültek. A tag
állam ok nem  képesek egységet 
terem teni ak á r a  piacon belüli 
politikára, akár a  külvilággal 
kapcsolatos kérdésekre vonat
kozólag. Folytonosan halogat
ják  a döntéseket, becsapják 
egym ást és egyik rendelkezé
süket a m ásikra halmozzák. 
Közben irigykedve p illanta
nak Anglia, a  stabilitás példá
ja  felé.

Robert M arjolin, a Közös 
Piac végrehajtó  szerve  aletnö- 
ke, óva in te tte  a  tagállam okat, 
mondván, hogy az emelkedő 
á rak  és term elési költségek le - ' 
hetetlenné teszik a  versenyt a 
világ többi részével. M int m on
dotta, az elm últ öt esztendő
ben a kiskereskedelm i árak  
Franciaországban 19 százalék
kal, Olaszországban 16 száza
lékkal em elkedtek, m íg Ang- " 
liában csak 12,7 százalékkal.

A Közös Piachoz tartozó va
lam ennyi országban — kivéve 
Németországot, am ely úgy lá t
szik, a  többiek rovására húz 
hasznot a dologból — infláció 
van. Az élelmiszer, a  ruházat, 
az üzemanyag és számos ipa
r i term ék á ra  olyan m agasra 
em elkedett, hogy az angol cé
gek m inden nehézség nélkül 
olcsóbban tudnak  árusítani a 
nyugat-európai cégeknél.

Edw ard H eath-t és társait, 
ak ik  m indenáron sikerre akar
ták  vinni Anglia közös piaci 
tárgyalásait, a  nagyobb piaci 
lehetőségek, a  fokozott keres
kedelem, és az anyagi gondok 
megszűnése vezérelték.

Nos, lássuk, k it igazoltak a 
tények? Az elm últ évben a 
h a t ország exportja  a külvilág 
felé négy százalékkal em elke
dett, m íg az angol export em el
kedése nyolcszázalékos v o lt

A Közös Piac az eddigi leg
nagyobb kereskedelmi defici
te t szenvedte: ezer m illió font 
a passzívája. És Anglia? A 
Közös Piacból szerencsére ki
zárt Anglia exportja  4080 m il
lió fontos rekordot é r t el.

A közös piaci tanácsterm ek
ben tovább folynak az örökös 
v iták  a  mezőgazdasági politi
káról, holott ezt a problém át 
m ár két évvel ezelőtt rendezni 
kellett volna. Máig sem terem 
te tték  meg a  h a t ország közötti 
igazságos és m éltányos ver
seny alapjait, holott eredetileg 
ez volt a Közös Piac létrehozá
sának legfőbb elve.

Így például Németország to
vábbra is ragaszkodik ahhoz, 
hogy a  többi ötnél sokkal na
gyobb m értékben támogassa 
sa já t te jterm elő gazdáit; óriási 
eltérések m utatkoznak a  gabo
naárakban  is, holott ez a  me
zőgazdasági költségek kulcsté
nyezője. A m últ hónapban pe
dig „alm a-háború” tö r t ki a 
ha t ország között, m ert Né
metország m egpróbálta meg
akadályozni az olasz gyümölcs 
behozatalát. E p illanatban fo
lyik a  „tojásháború” : a  ném e
tek elzárkóznak a „partnerek” 
tojásbevitele elől.

A m ikor a közös piaci vezető
ség u tasítást adott ennek az 
intézkedésnek a  m egszünteté
sére, a ném etek jónak lá tták  
az t sem m ibe venni, és erőszak
kal elhalasztották a közös piaci 
tanács ülését, amelyen a  v itá t 
meg kellett volna oldani. A 
ném etek a rra  hivatkoztak, 
hogy húshagyó kedden, a  leg
nagyobb farsangi ünnepen 
nem áll m ódjukban üzleti tá r
gyalásokat folytatni.

A Közös Piac igyekezete az 
élelm iszer-behozatalok szabá
lyozása tekintetében akkora 
kudarcot vallott, hogy egyes

árucikkeknél a belső forgalom 
nemhogy em elkedett volna, de 
egyenesen csökkent. A vizsgá
latok azt is kiderítették, hogy 
a tagállam ok az exportok t i t
kos tám ogatásával rászedik 
egymást.

Ilyen az a  társulás, amelytől 
Anglia — legnagyobb szeren
cséjére — megmenekült.

A kár szénről, elektromosság
ról, olajról, acélról, vámokról, 
közlekedésről vagy valután» 
kérdésekről legyen szó . . .  m in
denü tt egyform a a  helyzet: a 
Közös Piac képtelen közös po
litiká t kialakítani.

Ma m ár nyilvánvaló, hogy 
az angol korm ány katasztrófá
ba vezette volna Angliát, am i
kor m egpróbálta Európához 
fűzni.

(Fordítás, a Daily Express 
cikke alapján.)

T  avas z i 
gondolatok.,

Elm últ a tél 
és remél
sok rab diák tavaszt.
Szeretne enni nagyokat,
vagyonokat
költeni,
meg poharakat
teletölteni, 
pofonokat adni 
és kapni szerelmeket, 
m elyeket
még senki át nem  élt.
Hajrá közgazdászok! .
Aszok,
hetes, tizes helyett 
(nem ért meg  
k i zsugázni nem  tud) 
kezetekbe
egy lány kézt tegyetek!
M ert az idő 
— így tanultad azt — 
dialektikuson halad.
Kába
ki nem  örül, 
hisz bővül egyetem ünk: 
n yű ik  az ú j tanszék, 
az hét
szentség.
Diák és tanár ott ti vagytok,
Rohanjatok,
hagyva ott csapot-papot, 
(illetve Pach-ot)
Hajrá közgazdászok!
Agrárosok
iparosok
hekker esek
kükkeresek.
jő tanulók
jelesek,
U. V.-sek
és gyakorta „betegek”.
Hajrá mind, 
ki
egyetemre jár:
S várni 
talán
nem  kell sokat m ár  
A z lesz az igazi buli csak,
ha:
rektor,
tanszék,
és dékán,
tanársegéd,
segédmunkás,
m indahány
könyvtáros
és levéltáros,
az aula
az irattáros,
lépcsők, szobák
és folyosók,
menza, büfé
és kö n yv tá rp o lc lll
Szóval az egész gyülekezet,
hogy a tavaszt köszöntse,
kivonul nevetve
a Gellért-
tanszékre.

— Zané —
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A T Ö B B I E K
„Kova is jársz te tulajdonképpen?” — kérdi a 

nagynénikéin, esedékes fé lévi R etek utcai vizitelésem  
alkalmából.

— „A Közgazdaságtudományira!”
„Érdekes, hát m égsem  m entél egyetemre, pedig mi 

úgy tudtuk, ügye, Jenő drágám?"
És Jenő drágám bólogat, hogy úgy ám, bizony ám, 

m ert egyetem  az Orvosi, a Bölcsész, a M űszaki, de hát, 
hogy ez a Közgazdasági micsoda?

Sajnos, ve lük  nem  vilatkozhatom . Egyrészt, m ivel 
biztos forrásból tudom , hogy a m ásodik világháború  
légnyomásainak igen jelentős hányada, a R etek u tcát és 
legszűkebb környékét sújtotta, másrészt pedig a havi 
100 forin t m iatt, m elyet rokoni szeretetükből kifolyólag  
élvezek.

De sokan vannak még e honban, akik  csak hírből 
ism erik a légnyomás káros hatását, s még többen, akik
től egy fillér t sem  kapok havonta. N ekik  fogom m ost 
bebizonyítani (és nektek, közgazdász felebarátaim , akik  
még félreeső helyen is, csak fé lve  m erítek kiejten i egye
tem etek  nevét és pontos címét, jó l ism erve az elkövet
kező szánakozó mosolyt, vagy humorral spékelt meg
jegyzéseket), hogy m i is vagyunk olyan jók, helyeseb
ben, ők is vannak olyan rosszak. Ok, a tö b b ie k . . .

(nagy) R-sugarú környeze
tében kizárólag orvostan
hallgatókra bukkant. Ez 
elgondolkoztatott. Figyel
ni kezdtem  őket, és rájöt
tem, hogy privilegizált he
lyüket a társadalomban va
lam iféle T itkos Szervezeti 
Szabályzatnak köszönhe
tik , am elynek alapján él
nek, s am elynek első pont
ja  fe lté tlenü l csak az le
het, hogy: „Ha le is eresz
kedsz a nép közé, egy pil
lanatig sem  feledd, hogy ki 
vagy, s ezt lehetőleg már 
az első percben tudasd 
környezeteddel is”.

je n n e k  az elvnek konk- 
!i rét megvalósítását a 

rá juk oly jellem ző ötletes
séggel a legkülönbözőbb  
módon oldják meg. Például 
a villamoson.

A z  orvostanhallgatók

Láttukra  m indig fe lhő t
len gyerm ekkorom  ju t 

eszembe, am ikoris tiszta 
le lkű  atyám  egyetlen in té
sére „ojvos leszek, ojvos 
leszek" kiáltozásban tör
tem  ki, a produkciót m eg
rendelő tán tik  és bácsik 
nem  kis gyönyörűségére.

Még visszaem lékezve is 
m indig összeborzadok, ha 
elgondolom, hová fa ju lha
to tt volna a dolog, ha ide
jekorán nem  kerü lt volna 
a kezembe R. Mac Sallis- 
burghnak, a „Vajon, hol a 
világ közepe, és vajh  ki, 
vagy m i lehet ott?” című  
tanulmánya.. Ez a  zseniális 
skót csillagász több m int 
7142,5 abszolút pontos és hi
telesített mérés után megle
pő felfedezést tett. Tudniil
lik; jóllehet, m inden mérés 
más és más pontot ered
m ényezett, de ennek  a 
pontnak egy meghatározott

Szem ben ü l velem , ölé
ben a töm egek számára 
szélesre tárt anatómiai at
lasz, s ábrándos tekin tete  
egy tüdőlebeny és egy per-

M A Z S O L Á K
Enyhén szalonspicces kom 

pánia száll úgy é jfél tájban a 
villamosra. Egyikőjük a „jó
pofa” gyűrött m ozijegyet 
nyú jt a kalauznak. A  fiatal 
kalauz forgatja, nézegeti, az
tán visszaadja:

— Kérem, tessék m ásik je 
gyet váltani, ez nem  jó.

— Hogyhogy nem  jó ? . . .
— Ügy kérem, hogy fé l ti

zenkettő  m ár tíz perce elmúlt, 
ez a jegy pedig délután négy
re szólt.

•k
— M it szólsz hozzá, ez a Re- j 

zső, úton-útfélen hivalkodik, < 
hogy ő m ilyen kulturált.

— Ne csodáld, a papája a j 
vasútnál állomásfőnök, és ö a j 
kultúrváróterem ben nevelke- j 
dett.

•k
Még ké t perc. Ha a villa- \ 

mos beáll a megállóba, még j 
beérhetek. Ha várakozik, el- ) 
késtem . A  gyomrom remeg. 
Olyan undok dolog késve be
sompolyogni az előadásra. ( 
Nyolcig még egy p e rc . . .  A  [ 
villamos valóban vánszorog. i 
Izzadok.

— Jé! — nincs sem m i baj! i 
Elm últ a remegésem: a tanár, j 
aki az előadásunkat tartja, ott | 
toporog a csukott első ajtónál, j

Szegény, a szája szélét rág- j 
j a . . .

k
— Fordítsa le ezt a monda

tot: A  diákok örülnek a nyár
nak.

— S ztu g y en tü__
— No, a radovatyszja igé

nek m i a többes szám harma- { 
d ik szem élyű alakja?

_ •>
— Pedig úgy tudom, maga j 

is ott la k ik . . .
— Megvan: „rádayutca”.

Torma

ÚJDONSÁG!
A  serdülő új-jam pecek ros

tálása érdekében egyetemün- \ 
kön csak klub- vagy diákiga
zolvánnyal lehet belépni az j 
ötórai teákra.

Valami jóindulatú előítélet-1

K Ö Z G A Z D Á S Z
•  M arx Karol]) K özgazdaság  

tudom ány i Egyetem  lapja 
Cím: CX. Dtm ltro» tér 8 . 

Telefon 18«—650/13* * <n 
SzerKesv.t], Bögre K atalin 

KiadjB H lrlam tiade válla lat 
M egjelenik í  Petenkén t 

KészUi a Szikra E an ev im d áh an

tel csupán a fiúknak  kellett 
beszerezni a bebocsátáshoz 
szükséges papírokat.

És lám, m i történt mégis a 
korlátozás után következő va
sárnap. A z  ötórai teán két 
lány összeverekedett. M űsoru
kat a nagy sikerre való te
k in te tte l az est folyam án meg 
is ism ételték. — ki —

forált vakbél között néha  
rám  siklik . Várja a hatást. 
Keresi a szem em ben  a fe l
ismerést, m ely csak az el
ismeréssel járhat együtt, 
„Ez igen! Micsoda m egtisz
teltetés! Egy orvosjelölttel 
utazhatom  együtt, aki még  
ilyenkor is képezi magát, 
hogy annak idején, ha 
m ajd rá kerül a sor, biz
tos kezű  gyógyítója lehes
sen gyerm ekkori gerinc
ferdülésem nek!” De én ki
szúrok vele!

A z  autókat nézem  és az 
arcomon hűvös közöny. 
(Különben sincs gerincfer
dülésem). Várom, most 
m it tesz. Persze, hogy nem  
adja fel! Táskájába nyúl és 
hétköznapi m ozdulattal k i
em el belőle egy vállpere- 
cet, a kulcscsonttal és a 
hozzá tartozó inakkal 
együtt. Diadalmasan meg
csörgeti előttem, m ajd fé l
tő gonddal lefricskáz egy 
láthatatlan porszem et az 
Ursilis Plachynálisról.

I s í to k  egyet (a bal fel- 
AJt só négyes blombált) 

m ajd a zsebem ből zsem 
lyem orzsákat szedegetve, 
falatozni kezdek.

Váratlanul erősítést kap. 
Három koUéga száll fel, s 
néhány perc m úlva máris 
fortissim óban fo ly ik  a v i
ta, hogy a délelőtt fe lbon
colt egyén halálát vajon a 
gyomrában talált romlott 
kelkáposztafőzelék okoz
ta-e, vagy az a villamos, 
am elyik á tm en t rajta.

Éreztem , nem  feszíthe
tem  tovább a húrt, láttam  
a szem én az elszánást: Ha 
erre sem borulok ki, kést 
vesz elő és felboncolja m a
gát, de akkor is bebizo
nyítja  nekem , hogy ö az 
igazi (dr) Trebics. Egy ne
mes gesztussal hányingert 
színleltem , m ajd nyugtáz
tam  a vonásain szétömlő, 
felszabadult, elnéző orvosi 
mosolyt, m iközben az járt 
a fe jem ben; te szegény 
boncnok, ha tudnád, hogy 
én már lassan egy éve ta
nulok népgazdaságterve
zést!

\e  ez még nem  minden. 
Gondolom, a Szabály

zat előírja szám ukra a kö
telező cinizm ust is, m ely
nek esetükben széles körű 
intelligenciával ke ll páro
sulnia. „Ja, igen, ism erem

Rubenset, csupa orrsövény-
elferdüléses nőt festett, 
m eg lúdtalpas pásztorfiú
kat. Persze, láttam  a Tra- 
viátát, de szerintem  te lje
sen nonszensz, hogy egy 
tüdőbajos nő végigénekel
jen  négy felvonást, anélkül, 
hogy közben kolladricin- 
nel, vagy grandoxal ne ke
zelnék.1”

ß evallom, kezdtem  ko
m olyan hinn i;  hogy ők 

már csak ilyenek. Szebbek, 
jobbak, okosabbak, m int 
mi, szegény betegjelöltek. 
De aztán egy szép verőfé
nyes tavaszi napon, csoda 
történt. Egy presszóban le
lepleztem  őket. Asztalukon  
nyito tt kórbonctan jegyze
tek hevertek és szenvedé
lyesen vitatkoztak. Óvato
san közelebb osontam és 
nem  akartam  hinni a fü 
lemnek: „Oh, te szegény, 
szürkehályogos szem ű m a
gyar gyerek, hát még m in
dig nem  látod, hogy ezt a 
bajnokságot csak a Fradi 
nyerheti? Ugyan már. ha a 
T itinek megy a spila, egy 
négyest kap tok az Ú jpest
től!”

Valaki áhitatosan Albert 
Flóri nevét em lítette.

Pihentek. A z egésznapos 
fárasztó reprezentálás
után.

— puskás —

Ö r ö m ö k  e s  g o n d o k
Egyetemünk énekkara is

mét kiérdemelte a szakem
berek elismerő véleményét. 
Az 1963—64. évi budapesti 
kulturális seregszemlén sike
res szereplésüket aranyokle
véllel jutalmazták.

A ferencvárosi dalostalál
kozóra való felkészülés zá
róakkordjaként a főpróbát 
április 4-én a Mező Imre kol
légiumban tartották. A Bar
tók Béla Zeneművészeti Szak
iskola • hallgatóival közösen 
egész estét betöltő változa
tos, színvonalas műsorral 
szórakoztatták a mintegy 250 
főnyi közönséget.

A műsor befejező száma
ként bemutatták új produk
ciójukat: Gulyás László ci
gánydalokból négy szólam
ra feldolgozott művét: a Ci
gányrapszódiát. Vezényelt 
Tóth M ihály, zongorán kí
sért Szári Mihály.

A sikeres bemutató után 
Tóth M ihálytól, az énekkar 
karnagyától tudtam meg, 
hogy a Cigányrapszódiának 
egyedülálló helye van a kó
rusművek között. A szerző 
Gulyás László, az Állami 
Népi Együttes zenei veze
tője, aki egyetemünk ének
kara részére alkotta meg a 
művet.

Éliás István, a kultúrosz- 
tály vezetője elismeréssel 
mondotta: „Elégedetten hall
gattam a Cigányrapszódia 
bemutatóját. Egy-két helyen 
még csiszolásra szorul, de ez

De

Könnyű neki, pesti rokonai vannak!

6 KÖZGAZDÁSZ

M int válogatott sportoló, többször 
volt alkalm am  különböző nyugat-euró
pai országokban utazni. Néhány pilla
natfelvételszerű tapasztalatról szeret
nék  most beszámolni. A  sportutazás 
ugyanis nagyon rövid szabadidőt enge
délyez.

Sokszor beszélgetek kollégákkal, akik  
néha irigykedve érdeklődnek, am ikor 
egy-egy útról hazatérek. Megpróbálom  
azokat a tém ákat érinteni, m elyek a 
kérdések között legtöbbször fordulnak  
elő, s m elyekről társaim  véleménye  
igen távol áll a valóságtól.

A nyugateurópai átlagember 
életszínvonaláról

Legjobban ism erem  a nyugat-ném et
országi viszonyokat. Köztudomású, 
ugyanis, hogy ez az ország — életszín
vonalát tek in tve  — jelenleg az élenjá
rók között van.

A z  életszínvonalat meghatározó té
nyezők közül a lakáshelyzetet, orvosel
látást, közlekedést, táplálkozást em lí
tem. valam int a kulturális szükségle
tek kielégítésének helyzetét, (könyv, fo
lyóirat, színház, filmszínház). Nyugat- 
németorszagban egy dolgozó átlagos
havi keresete 550 DM. A  kiadások ha
vonta általában a következőképpen osz
lanak meg: lakás 50 DM, élelem: 280 
DM, közszolgáltatások: (gáz, villany, 
víz, rádió, tv , fűtés, telefon) 120 DM 
közlekedés: (pl. m unkahelyre való uta
zás) 30 DM.

Kulturális kiadásokra (2 film , vagy 
l színdarab m egtekintése, 10 újság, és 
1 könyv vásárlása havonta) 20 DM jut. 
Egyebekre (biztosítás, nyugdíj, esetleg  
orvosi díj) 50 DM-t. Ezzel az átlagkere
setű dolgozó el is költötte fizetését. (Az 
egyszerűség kedvéért egyedül álló, 
gyerm ektelen szem élyt választottam .)

Magától adódik a kérdés:

miből telik vajon az autóra,
a „fényes élet”-re, az utazásokra?

Köztudott, hogy Nyugat-Németor- 
szágban más görbét m utat a keresetek 
nagyság szerinti megoszlásának grafi
konja, m in t nálunk. Ez érthetőbbé te
szi a helyzetet. N álunk az átlagkereset
nél nagyobb fizetésűek száma  — grafi
konon ábrázolva — erősen süllyedő 
görbét m utat. A z NSZK-ban ez a csök
kenés elnyújtottabb görbét alakít: so
kan keresnek az átlag fe lett, (terme-

Amit egy sportoló 
Nyugaton lát...
szeíesen az átlag alatt is) és így na
gyobb a szóródás.

A z  átlagkeresők az N SZK-ban hasonló 
beosztás alapján oldanak meg m inden  
olyan kiadást, ami az em ber életében  
beruházásnak szám ít, m int nálunk a 
dolgozók többsége. (Ruha, cipő, bútor, 
háztartási gép, motor, autó, stb.)

A  nagyobb összegű vásárlásokat in
kább

csak az átlagon felüli 
keresettel rendelkezők
engedhetik meg maguknak. Kétségte
len azonban, hogy elősegíti a vásárlá
sokat a kiterjedt hitel- és részletakció. 
A hatalmas konkurrencia szüli a ve
vőknek tett egyre nagyobb engedmé
nyeket. Gyakori az 5, sőt, 10 éves rész
letvásárlás. Sok olyan autótulajdonos 
akad, aki egy, már régen összetörött 
kocsija után m ég évekig fizeti a tör
lesztést, egyidőben az új kocsi részle
teivel. Ez aztán elég hamis képet nyú jt 
a keresletről, hiszen m inden részletvá
sárlás csupán előrehozott kereslet.

Általában .minden nyugati országban 
nagyon drága a könyv, színház, mozi, a 
közlekedés, a szálloda, és a vendéglátó
ipari szolgáltatások. Ezek a mi áraink 
többszörösébe kerülnek.

Vitathatatlan pozitívum ok: Tiszta, re
m ek állapotban levő utak, fényes, oly
kor kápráztató neonreklámok, sok áru
ház, luxus kivitelben, pompás kényelm i 
berendezésekkel (mozgólépcsők, auto
maták.)

A  közlekedés fejlettebb, kényelm e
sebb a m iénknél,

de lényegesen drágább is
Egy alkalommal az Ulm— M ünchen kö 
zötti 150 km -es távolságot II. osztályon 
22 DM-ért te ttem  meg, ami kb. három
szorosa a nálunk hasonló távolságra ki
szabott árnak. A  DBB (Deutsche Bun
des Bahn) a maga nem ében tökéletes 
szervezet, számomra egy hatalmas óra

m űnek tűnt, több száz kilom éteres uta
kon 10— 20 másodperc (!), késés ritka
ságszámba megy. — Na, igen, az árak 
is elég magasak.

Egyetem. A  tandíj nagyon magas, 
(átlag négyszerese a miénknek). A kö
vetelm ények szintén magasak. A z  osz
tályzatok 1—6-ig terjednek, m ár az
ötös elégtelen, de ha valaki véletlenül 
6-ost kap, m á f be is fe jezte egyetem i 
tanulm ányait. . . .

1963-ban a bajorországi egyetem eken  
csak egyetlen kitűnő tanuló volt.

Az ösztöndíj igen ritka
A z egyetem i tankönyvkiadás m inim á
lis, a vizsgára készülés alapja a saját 
jegyzet, és az ajánlott irodalom.

A  m ozikban a helyárak nagyon drá
gák. A  bem utatott film ek  zöme sem
m itmondó, szirupos történet, am elyek
kel a hazai film gyártás nyugodtan fe l
veheti a versenyt. Hangsúlyozom, hogy 
ez az átlagra vonatkozik. A  filmáradat
hoz m érve elenyészően kevés a jól sike
rült mű. s ha egy ilyen  mégis elkészül, 
egy-egy nagy mozi évekig (!) műsorára 
tűzi. A  bécsi Tábor m ozi pl. 2 évig  
adta a W est side storyt. M inden film et 
hatalmas reklám  előz meg, s ez sokszor 
eredményes. Ennek hatása alatt néztem  
m eg a Cleopatrát, viszont sem  a film , 
sem maga az isten ített Elisabeth Taylor 
játéka nem  je len t nagy élményt.

A  szórakozóhelyek az itthoniaknál öt
letesebbek, m odernebbek, a kiszolgálás 
m indenhol udvariasabb, gyorsabb, és — 
drágább. A z  éjszakai élet nagy d ivat
ja a strip-tease. A z ottani fiatalok

szemmel láthatóan 
megszokták és unják...
Igen erős a műsorok illúzióromboló ha
tása i s . . .

A z újságok nagyobb választékban és 
jobb papíron és színtechnikával készül
nek, m in t Magyarországon, m indenfé
le hangot megütő gazdasági és politikai 
cikkekkel. Vannak szélsőséges lapok, 
m elyek oldalakon keresztül szidalmaz
zák és fe ke títik  a „Keletet.". Szerencsé
re ezek nem  örvendenek tú l népes ol
vasótábornak. Németországban kb. 120 
napilap, s további 100 heti, vagy havi 
folyóirat je len ik meg.

Schmitt Pál 
III. belker

lényegében nem csökkenti 
merész vállalkozásuk érté
két.”

*
Az énekkar legközelebb 

május 2-án, a szegedi orszá
gos dalostalálkozón szere
pel. A szünidőben háromhe
tes vendégszereplésre men
nek Kelet-Németországba, 
ahol hat koncertet adnak,
A műsort, mellyel Drezda, 
Lipcse és Berlin zenekedve
lőit szórakoztatják, június
közepén mi is meghallgat
hatjuk.

Párizs Lajos, az énekkar 
tanárvezetője néhány prob
lémát is megemlített: a pró
bákra többen rendszertelenül 
járnak, és így akadályozzák 
a köräs munkát. Ugyancsak 
gátolja a felkészülést a pró
bák alatti fegyelmezetlenség. 
Ne csak az elismerésből jus
son egyenlően mindenkinek, 
hanem mindenki egyformán 
vegye ki részét a munkából 
is! Jó lenne, ha a tanárve
zető több támogatást kapna 
a diákoktól. Számtalan fel
adat merül fel, amit a hall
gatók is meg tudnának ol
dani. Többször kellene ér
deklődniük s akkor többször 
tudnának segíteni a közös 
tennivalók elvégzésében.

Van egy másik gond is. 
Az egyetem raktárában 130 
méter női ruhaanyag fek
szik. Pedig belőle kellene 
elkészülni az ünnepi kon
certruháknak. Vajon a kül
földi szereplésig elkészül- 
nek-e? Mielőbbi intézkedést 
szeretnénk kérni, az ének
kar nevében.

P etres Sándor
WAWWWWvWW

Képsor 
szöveg nélkül
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