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SZ A  VÜNK A Z  Ú J  SZÜ LETÉSÉBEN
A g a zd a sá g irá n y ítá si ren d szer  reform ján ak  eg y etem i vitája

Dr. PACH ZSIGMOND 
PÁL rektor elvtárs bevezető 
szavai u tán  dr. CSIKÓS 
NAGY BÉLA, az Á rhivatal 
elnöke ta rto tta  meg vitaindí
tó előadását. Ism ertette, ho
gyan indult el a reform  gon
dolata, milyen előzmérIVei 
voltak a  szocialista országok
ban a mechanizm us átalak í
tására te tt lépéseknek és ho
gyan folyt eddig hazánkban 
az előkészítő m unka. Végül 
szólt az egyetem re háruló 
tennivalókról is. Igen fontos
nak tarto tta , hogy reálisan 
m utassuk be hallgatóinknak 
gazdaságunkat, annak  prob
lémáit, és „úgy engedjük el 
őket az egyetemről, m in tak ik  
m ár m egértették, mi folyik a 
gyakorlati életben, és ne érje 
őket váratlanul az az el
lentmondás, am ely az egyete
mi tananyag és a gyakorlat 
között esetleg fennáll”.

Egy tényező

Első hozzászólóként FAR
KAS SÁNDOR elvtárs. a tu 
dományos szocializmus tan 
szék vezetője azt hiányolta, 
hogy az irányelvekben a kér
dések, megközelítésekor egy 
tényezőt elhanyagolnak, az 
em bert. Pedig rendkívül sok 
múlik rajta , neki kell végre
hajtan i a  tervezett gazdasági 
lépéseket. Szükséges, hogy az 
em bert, m in t politikai lényt 
kezeljük, állandóan elemezve 
a m unkásosztály helyzetét, 
politikai atm oszféráját, az 
em berekre ható politikai té 
nyezőket. A társadalom  neve
lését erre  kell alapoznunk. Az 
üzemi dem okrácia, a m unkás
önigazgatás fejlesztése is több 
figyelmet érdemelne, m ert 
többek között ezen múlik, 
hogy a m unkás jobban sa já t
jának érezze a gyárat.

Vezetőképzés

Dr. VARGA SÁNDOR tu 
dományos rektorhelyettes a 
vezetőképzés problém áira 
hívta fel m indenekelőtt a 
figyelmet. A vállalati önálló
ság fokozódása a vezetéssel 
szemben tám asztott követel
ményeket is szigorítja. Az 
egész mechanizm us eredm é
nyes működése szem pontjá
ból kulcskérdés, hogy meny
nyire tudjuk felkészíteni a ve
zetőket a feladatok megoldá
sára. Nemcsak az igazgató
kat értve ez alatt, hanem  ál
talában a vállalatok vezető 
gárdáját. Időszerű, hogy or
szágos m éretekben megold
juk a vezetőképzés problé
m áját. Az utóbbi két-három  
évben a szocialista országok
ban m ár történtek kísérletek 
egyrészt a vezetőképzés á t
fogó rendszerének k ialakítá
sára, m ásrészt a  felsőoktatá
son belüli vezetőképzés meg
oldására. Nálunk jelenleg 
csak tanfolyam  jellegű veze
tőképzés folyik, s azok haté
konysága nem felel meg a kí
vánalm aknak. A tanfolyam o
kon az elsődleges cél ne az 
általános műveltség bővítése 
legyen, és alapvetően post- 
graduális (diploma utáni) 
képzésnek tekintsük. A tan 
anyag pedig valóban egyete
mi színvonalat képviseljen.

Központi
irányítás

Dr. LÁSZLÓ IMRE, a nép
gazdaság tervezése tanszék ve

Ism eretes, hogy az MSZMP Központi Bizottsága 
egyetemünk oktatói kollektíváját is bevonta a gazda
ságirányítási rendszer reform jának előkészítő m unká
lataiba. A reform  kiinduló irányelveit tartalm azó 
anyag képezte a február elsején m egtarto tt kibővített 
egyetemi tanácsülés tém áját. Ezt megelőzően külön 
viták voltak több fontos részterületről, például a nép- 
gazdasági tervezés, a vállalati gazdálkodás, a beruhá
zási rendszer kérdéseiről, s úgyszólván egyetemünk 
valam ennyi oktatója bekapcsolódott a m unkába, el
m ondhatta véleményét, javaslatait.

A február 1-i tanácsülésen meghívott oktatóinkon 
kívül jelen voltak az MSZMP KB és a Művelődés- 
ügyi M inisztérium képviselői, továbbá testvérfőisko
láink és néhány egyéb felsőfokú oktatási intézmény 
küldöttei.

Tekintettel arra , hogy az elhangzott hozzászólások 
a gazdaságirányítási reform  elvi és gyakorlati kér
déseit sokoldalúan érintették, az alábbi beszámolóban 
m egpróbáljuk a lehetőségekhez m érten részletesen is
m ertetn i a vitát.

zetője először a gazdaság- 
politika és a  mechanizmus 
kapcsolatának néhány vonat
kozását tárgyalta. A közpon
ti terv  koncepciójának a  gaz
dálkodó egységek terveihez 
való viszonyát és a  befolyá
soló eszközöket illetően ki
emelte, hogy az új gazdasági 
mechanizm us a problém át 
eredeti módon veti fel, és 
ezen a  ponton lényegi eltérés 
van a többi szocialista or
szág mechanizmusától. Je 
lenleg a központi te rv  köz
vetlenül d irektíva jellegű, az 
alsóbb szervek ennek h ie ra r
chikusan a lá  vannak ren
delve.

Az új m echanizm usban a 
központi terv az előirányzott 
m utatók csoportja, melyek 
megvalósítása érdekében 
egész sor közgazdasági esz
közt vezetnek be. Ezek aztán 
úgy befolyásolják a vállala
tok  önálló terveit, hogy 
azok m egfeleljenek a népgaz
daság érdekeinek és az azt 
kifejező központi tervnek. Te
há t közgazdasági eszközök
kel hozzuk a vállalatokat 
olyan körülm ények közé, 
hogy érdekükben álljon a 
társadalom  szükségleteinek 
legjobb kielégítése.

Az új mechanizm us m űkö
désének lényegéhez tartozik 
ugyanakkor, hogy bizonyos 
figyelmeztető jelek észlelése 
után a  központi szerveknek 
cselekedniük kell. Felvetődik 
a kérdés, k ia lak íthat-e  a szo
cialista gazdaság ennek érde
kében egy jelzőrendszert, és 
ha igen, milyen területeken 
van rá  okvetlenül szükség? 
Mivel a gazdasági folyam a
tok szigorúan determ ináltak, 
az oksági kapcsolatok fel- 
használásával kidolgozható 
ilyen jelzőrendszer. A lkal
massá lehet tenni erre a cél
ra például az értékm utató
kat is.

A kockázat
László elvtárs felvetette, az 

új mechanizm ussal járó  koc
kázat kérdését. Az új irá
nyítási rendszerben, ahol a 
központi utasítások háttérbe 
szorulnak, vajon hogyan old
ható meg a kockázatok el
lensúlyozása? Meg kell vizs
gálni továbbá az átm enettel 
kapcsolatos kockázatokat. Az 
új m echanizm usra való á tté 
résnek szükségszerűen tá rsa 
dalm i költsége van, és igen 
fontos feladat ezeket a m i
nim álisra szorítani. B ár látni 
kell, hogy ez nagym értékben 
szubjektív tényezőktől, a 
gazdasági szakem berek ké
pességétől, készségeitől függ.

V annak olyan vélemények, 
hogy az új mechanizmus az

által, hogy a  gazdasági fejlő
dést tendencia jellegűen sza
bályozza, te re t nyit a spontán 
elemek érvényesülésének. De 
a m ostani irányítási rendszer 
sem m entes az ösztönösség- 
től, jóllehet, a vállalatok 
részletesen megszabott kere
tek között foly tatják  tevé
kenységüket. Részletekbe me
nő szabályozás m ellett sem 
tudunk teljesen érvényt sze
rezni a  terv  koncepciójának. 
Pzt igazolta a  tapasztalat. A 
legjobb előrelátás m ellett is 
vannak kiszám íthatatlan ele
mek, de rugalm asabb mód
szerekkel, gazdasági eszkö
zökkel olyan m értékben kor
látozható az ösztönös elemek 
hatása, hogy nem  válhatnak 
meghatározóvá. Az utasítás 
rendszerben a spontán ele
mekkel szembeni fellépés sza
kadatlanul új utasításokat kö
vetel. M inthogy az u tasítások
nak nincs önmozgásuk, ál
landóan meg kell azokat ú jí
tani. Ezzel szemben a jól 
szabályozott gazdasági esz
közök rendszerének van ön
mozgása, és a term elés tuda
tos irányítása ezáltal lehető
vé válik.

Vezetés 
és felelősség

Dr. RÉCZEI LÁSZLÓ, a 
nemzetközi tanszék vezetője 
főleg a vezetés kérdéseihez 
szólt hozzá. — Felhívta a 
figyelmet arra , hogy a veze
tőknek m unkatársaik je len té
keny részét nincs m ódjukban 
megválasztani. Ha m unka
társaik  nem felelnek meg, 
csak rendkívül nagy nehéz
ségek árán  tud ják  őket po
zíciójukból kimozdítani. K i
csit túlságosan védjük a 
munkához való jogot, de ez
zel • az általános rendelkezés
sel a nem megfelelő te lje 
sítm ényt nyújtó em bereknek 
olyan jogokat adunk, ami 
nem illeti meg őket. Cél
szerű lenne ezért a M unka 
Törvénykönyvét úgy módosí
tani, hogy az igazgató ha
tásköre a  nem  megfelelően 
dolgozó beosztottak esetében 
lényegesen bővüljön — fel
tételezve a  tárgyilagos igaz
gatói megítélést.

A vezetés egyik lényeges 
problém ája a bizonytalansági 
tényezők figyelembe vétele. 
Meg kell találn i a módját, 
hogy az előre nem  lá tható  té
nyezőkhöz rugalm asan tud
junk  alkalm azkodni és a l
kalm azkodhassanak azok, 
akik a kérdéses tényezők fel
merülése előtt hozott határo 
zatokat kötelesek végrehajta

ni. A végrehajtó szerv szá
m ára lehetővé kell tenni, 
hogy ne hajtsa végre a  hatá
rozatot, ha utólag olyan kö
rülm ény m erül fel, melynek 
ism eretében a határozat nem 
született volna meg. Ez azon
ban felveti a felelősségválla
lás kérdését. Jelenlegi fele
lősségi rendszerünk olyan, 
hogy felelni csak az „igen”-ért 
kell, vagyis azoknak, akik 
m egváltoztatnak egy meglevő 
állapotot, létrehoznak vala
mit, de a  „nem”-ért senki 
nem felel, a  régi állapot fenn
ta rtása  akkor sem já r  felelős- 
ségrevonással, ha az kárt 
okoz. A vezetők — a felelős
ség jelenlegi rendszere m iatt 
— olyankor sem m ernek egy 
határozattól eltérő módon in 
tézkedni, és általában  csele
kedni, ha a józan ész, vagy a 
já rha tó  ú t és a hozzáértés 
szerint meg kellene tenniök.

A kereskedelem
Dr. FORGÁCS TIBOR, a 

belkereskedelmi tanszék ve
zetője állást foglalt az előző 
hozzászólásokban érin te tt né
hány tém ában, m ajd sa ját 
szakterületéhez kapcsolódva 
elmondotta, hogy a tanácsok 
hatáskörének növelése a bel
kereskedelem szempontjából 
véleménye szerint hátrányos 
lesz. A jelenlegi felaprózott- 
ság és felkészületlenség fo
kozott gazdasági tevékenység 
m ellett még inkább érezteti 
hatását.

Az ellátás biztosítása érde
kében az új m echanizm usban 
fenn ak a rják  ta rtan i a  nagy
kereskedelem jelenlegi rend
szerét. Ennek szükségessége, 
jelentősége, ugyancsak felül
vizsgálatra szorul. A mai 
nagykereskedelem a rra  van 
beállítva, am ire m ár régen 
nincs szükség, a term elés 
standardizálására. A modern 
nagykereskedelem pedig ép
pen azt hozta magával, hogy 
szűnőben van a különálló 
nagykereskedelem és funkcióit 
vagy a term elővállalat, vagy 
a  kiskereskedelm i vállalat 
végzi el.

Jogászok és 
közgazdászok

Dr. CSANÁDI GYÖRGY, a 
jogi tanszék vezetője elő
ször a  közgazdászok és a jo
gászok szükséges együttm űkö
dését em lítette, am it az erő
sebb jogi rendszer, az önálló
ság és ezzel együtt a felelős
ség megnövekedése követel. 
Igaz, hogy a  közgazdasági 
alapkoncepció kialakítása 
közgazdász feladat, de a me
chanizmus egy jogilag sza
bályozott rendszerben fog 
megjelenni. A közgazdászoka 
gazdasági folyam atok objek
tív összefüggéseivel, a sta
tisztika, a gazdasági elemzés 
módszereivel dolgoznak,
ugyanakkor a jogász szeme 
előtt inkább a m ikrovilág van, 
és ebben sok olyan szem
pont is van, ami a  közgazdász 
szeme elől elsiklik.

A továbbiakban Csanádi 
elvtárs a  szállítási szerződés 
problém áival, m ajd a minősé
gi csere jogi oldalával foglal
kozott. H a a minőségi cserét, 
m int felm ondási okot is
m ernénk el. ez azonos lenne 
azzal, hogy a felmondás in
doklását a vállalat részéről

Vietnami napok a klubban

Világméretű felháborodás kíséri az Amerikai Egyesült 
Államok vietnam i agresszióját. T iltakoznak még az USÁ-ban 
is, ahol az em berek egyre inkább érezhetik, hogy ez a há
ború nem csak a  vietnam i nép ellen irányul, am erikai csa
ládok életét teszi tönkre.

A világ népei k iállnak a vietnam i nép harcáért, m ert 
felismerik, hogy az agresszió az ő biztonságukat is veszélyez
teti. A kom m unisták és m ás haladó em berek te ttekre is k é
szek. Az USÁ-ban véradást szervezetek az „ellenség” szá
m ára. A szocialista országok pedig szervezetten segítik a 
szabadságáért harcoló népet. A KISZ Központi Bizottság 
m eghirdette az im perialistaellenes megmozdulások program 
ját. Ehhez a  mozgalomhoz akarunk csatlakozni a klubban 
rendezett „Vietnami napok”-kal. Az eseménysorozat védnö
kévé felkértük dr. Réczei Lászlót, a nemzetközi kapcsolatok 
tanszék vezetőjét. M egmozdulásunk kultúrpolitikai jellegű 
lesz. M űsoraink keretében m egpróbáljuk túllépni a  szokvá
nyos kereteket:

F EB R U Á R  21-ÉN
hétfőn este 7-kor beszélgetés lesz a  Vietnami Demok- 
raktikus Köztársaság Nagykövetségének és a  Dél-Viet
nam i Felszabadítási F ront Budapesti Irodájának m un
katársaival. A találkozót sajtókonferencia form ájában 
bonyolítjuk le. (Dél- és északvietnam i és nyugati film 
dokum entum ok vetítésére is sor kerül.) Ezzel egyidő- 
ben nyílik meg a klub vietnam i kiállítása.

F EB R U Á R  24-ÉN
csütörtökön este 7 órakor: Véleménycsere Vietnamról. 
Vezeti Kende István, a  nemzetközi kapcsolatok tanszé
kének docense. (Sajtódokumentumok bem utatása is 
szerepel az est program jában.)

F EB R U Á R  25-ÉN 
pénteken este 7 órakor:

Irodalm i est. Vezeti Balássy László költő (Viet-
§ nam ban készült am atőrfilm ek, fényképek bem utatásá-
& val egybekötve.)

Közrem űködik többek között:
Domahidy László operaénekes.

F EB R U Á R  26-ÁN 
|  szombaton este 8 órakor:

Szombatesti tánc.
M eghívott vendégeink vietnam i fiatalok.

§

megszüntettük. Annak meg
állapítása ugyanis, hogy akit 
behoznának az elbocsátott 
helyére, az jobb lenne, a jog
viták elintézése szem pontjá
ból képtelenség. A minőségi 
csere ellenőrizhetetlen indok.

Dr. KAHULITS LÁSZLÓ, 
az egyetemi pártszervezet t i t
kára szintén érin tette  a m i
nőségi csere kérdését. Ha a 
vezetőket alkalm asnak ta lá l
juk  a rra  — m ondotta —, 
hogy nagy kollektívák fele
lőse legyen, akkor fel kell té 
telezni, hogy nem  szubjektív 
indokból választja meg be
osztottjait és a  minőségi cse
rénél sem csinál olyasmit, 
am ely jogi v iták tárgyát ké
pezheti. Sokkal nagyobb kár 
éri a népgazdaságot, ha meg
fosztják a vezetőket ettől a 
lehetőségtől. Igaz, hogy a 
jogkör ilyen irányú kiterjesz
tése hibák forrása is lehet, de 
sokkal k-evesebb h iba szár
m azhat ebből, m int am eny- 
nyi a szűkebb hatáskörből fa
kad.

Egyetemi
gazdálkodás

Elmondta K ahulits elvtárs 
azt is, hogy bár a gazdasági 
irányítás rendszeréről van 
szó, nagy h ibát követnénk el, 
ha a  többi intézm ény gazdál
kodásának irányítási rendsze
ré t változatlanul hagynánk. 
Ezen a téren sok hibát kell 
kiküszöbölni. Például az 
egészségügyi intézmények, kü
lönösen pedig az egyetemek 
esetében, teljes centralizáció 
érvényesül, am ely ellentm on
dásokat szül. Az új irányí
tási rendszerben rugalm asabb 
formákat kell találni, hogy az

egyetemek a  term elő válla
latokhoz hasonló szerepet tö lt
hessenek be. Az egyetem is a 
term előerők fejlesztését szol
gálja. A szakemberképzés, az 
egyetemi oktatás és az egye
temen végzett tudományos 
ku tatás egyre inkább olyan 
jelleget ölt, m int egy új te r
melő vállalato t létrehozó be
ruházás. Az egyetemek gaz
dálkodási problém áit csak 
úgy tud juk  megoldani, ha 
közelítjük az intézmények 
irányítási rendszerét a  válla
latokéhoz. Nem mellékes, 
hogy a reform  elveit nálunk, 
az egyetemen is következe
tesen alkalm azhassuk, hiszen 
mi vagyunk hivatva arra, 
hogy kiképezzük azokat a ve
zetőket, akik  m ajd élni tud
nak az új gazdasági rendszer 
lehetőségeivel.

A
mezőgazdaság

Dr. VÁGI FERENC, a me
zőgazdasági tanszék vezetője 
kifogásolta, hogy a reform  ki
induló irányelveiben a  mező- 
gazdaság meglehetősen szűk
szavúan szerepel. Egyetemi 
oktatásunknak is hibája, hogy 
a mezőgazdasági tananya
goknak nincs megfelelő sú
lyuk, holott világviszonylat
ban is sokkal nagyobb a kér
dés jelentősége. Vági elvtárs a 
továbbiakban a  mezőgazdasá
gi irányítás néhány problé
m áját fejtette  ki, ism ertette a 
tanszéki v iták során kiala
ku lt álláspontot és elm ondta 
konkrét kifogásait az irány
elvek mezőgazdasági vonat-

(folytatás a 2. oldalon)
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Szavunk az új születésében
(folytatás az 1. oldalról)

kozású részeivel kapcsolat
ban.

Rx infláció

Dr. WILCSEK JENŐ, az 
Ipargazdaságtan tanszék veze
tője először néhány észrevé
te lt fűzött a m ár korábban el
hangzott problémákhoz, így 
többek között á llást foglalt a 
vállalatok önállóságával, a 
felügyeleti bizottságokkal, a 
monopolhelyzettel, a vezető- 
képzéssel, a felm ondással és a 
fokozatossággal kapcsolatban. 
U tána részletesebben k ité rt az 
infláció kérdésére. Az új irá 
nyítási rendszer bizonyos inf
lációs lehetőségeket — de 
nem veszélyeket — re jt m a
gában. Infláció eddig is volt, 
jelenleg is van és nemcsak 
Magyarországon volt, és van, 
hanem  az egész világon. T ár
sadalm i berendezkedéstől 
függetlenül a második világ
háború u tán  ez általános je 
lenség. M indaddig nem  is 
okoz problém ákat, am íg az 
inflációt tudatosan irányítani 
lehet. Legalább olyan veszély 
van egy deflációs politikában, 
m int egy inflációs politiká
ban. A deflációs politika a 
gazdasági tevékenység szűkí
téséhez vezethet, és ez a szo
cialista term elési viszonyok 
között sem kívánatos. Ugyan
akkor m inden eszközt meg 
kell ragadni arra , hogy az 
inflációs jelenségek kézben 
tarthatók, irányíthatók legye
nek.

Ellentétben azokkal, akik az 
ár vonatkozásában lá tják  az 
infláció nagyobb lehetőségét 

m ondotta —, szerintem a 
jövedelem oldaláról indul el 
a folyamat. Ezért vagyok h a
tározottan a személyes jöve
delmek kézbentartásának ál
láspontján, de vállalati vo
natkozásban is, m ert ha igen, 
elsősorban erről az oldalról 
lehet inflációs veszélytől ta r
tani.

Dr. MEGYERI ENDRE, az 
ipari kar dékánja, az infláció 
kérdésében nem érte tt te lje
sen egyet Wilcsek elvtárs né
zetével. Azzal ugyanis, hogy 
elsősorban nem az ár, hanem 
a jövedelemszabályozás olda
láról kell ellenőrizni az inf
lációt. A kettő kölcsönösen 
összefügg egymással és sok 
múlik azon, milyen szerepet 
szánunk nekik. Nem a vissza
fogott jövedelm ekkel kell 
megelőzni az inflációt, m ert 
ez aláásná az ösztönző ha
tást. Inkább az árak oldaláról 
fogjuk meg az inflációs folya
matot. Ez nehezebb, m int az 
átlagbéreket megszabni és 
megakadályozni, hogy több 
bért fizessünk ki, de haté
konyabb, m ert párosulhat az 
érdekeltség ösztönző erejével.

É r d e k e s s é g

Azzal kapcsolatban, hogy a 
vállalatok hogyan reagálnak 
m ajd az új mechanizmus 
rendszerében, Megyeri elv
tá rs részletesen elemezte az 
egy főre eső jövedelm en a la
puló érdekeltséget. A közgaz
dászok eddig keveset foglal
koztak azzal, hogy az egyéni 
jövedelem növelésében való 
érdekeltség fűződjék-e rész
ben a m unkabér bizonyos 
szabadabb növelési lehetősé
géhez, vagy a nyereségrésze
sedési rendszerhez, s ez ho
gyan ha t a vállalat érdekelt
ségére. Az egy főre eső jö
vedelmi érdekeltség intenzí
vebb típusú fejlesztésre ösz
tönzi a vállalatokat, előtérbe 
helyezi azokat a  beruházá
sokat, amelyek inkább a te r
melékenységet növelik, az ön
költséget csökkentik, élő- és 
holtm unka ráfordítást takarí
tanak meg. és kevésbé ösz
tönöz olyan fejV ^tésre . ahol 
a nyereség és a m unkaerő

párhuzam osan növekszik, 
m ert az egy főre eső jövede
lem ez által nem  nő megfe
lelően. Ezzel a  ténnyel szá
molni kell. A vállalatok m ér
legelésében m ás optimumok 
jönnek létre az intenzívebb 
kihasználásra és az intenzí
vebb fejlesztésre ösztönző 
rendszer esetében. Ennek 
m akroökonóm iai k ihatásai 
vannak, m ert h a  a vállalatok 
jelentékeny részénél lép fel, 
akkor a beruházási politiká
ban, vagy a gazdasági m echa
nizmus olyan elem einek ki
alakításában, m in t az esz
közlekötési járulék, vagy a  
kam at, számolni kell azzal, 
hogy olyan kihasználást ér
jünk  el, am ely érdeke a nép
gazdaságnak.

Terv és 
mechanizmus

Dr. KOVÁCS GÉZA, az 
általános kar dékánja a  me
chanizmus és a  népgazdasági 
tervek kapcsolatához fűzött 
néhány szót. Jobban ki kelle
ne dolgozni, hogyan függnek 
össze a  különböző fa jta  te r
vek egymással. A tervekben 
szereplő gazdaságpolitikai 
célkitűzések konkrétan  kerül
nek megfogalmazásra. Az 
egyik ilyen konkrét kérdés a 
népgazdaság jövőbeni struk 
tú rája. Ma még kidolgozatlan, 
hogy ezen a  téren  szükség 
van-e radikálisabb változ
ta tásra  vagy sem. Pedig ez 
befolyásolja, hogy egy-egy 
adott időszakban alkalm azott 
gazdasági mechanizm us m i
lyen keretek között mozog
hat.

Javasolta a továbbiakban, 
hogy a gazdaságirányítás egy 
adott periódusra érvényes 
rendszerét kapcsoljuk konk
rétan  a tervekhez, és mindig 
az ötéves tervekkel együtt 
vizsgáljuk felül gazdasági m e
chanizm usunk működését, to
vábbá a  gazdasági célkitűzé
sekkel együtt fogadjuk eJ 
azokat a célkitűzéseket, am e
lyek a mechanizm us tökéle
tesítésével kapcsolatosak.

Mostoha
területek?

Dr. BIKICS ISTVÁN, ok
tatási rektorhelyettes hozzá
szólásában először a  gazdasá
gi irányítás céljáról, felada
tairól beszélt, érin tette  a  tá r 
sadalm i önigazgatás kifejlesz
tésének szükségességét, a 
benne rejlő energiák felhasz
nálását. Felvetette azt a sa
játos helyzetet, hogy am ikor 
népgazdaságunk közgazdász
hiányban szenved, a közgaz
dászok tudását társadalm i 
szinten sem a foglalkoztatást 
illetően, sem az e lért ku ta
tási eredm ények bevezetését 
tekintve, nem  használják ki 
megfelelően. M egemlítette 
még a gazdasági irányítási 
rendszer reform jának irány
elveiben szereplő hiányossá
got, hogy a z  anyag túlságo
san a term elési oldalra kon
centrál és elhanyagolja az 
elosztás néhány területét, 
nem véti fel jelentőségének 
megfelelően azok m echaniz
musát. A nem  term elő szfé
rában lekötött eszközökkel 
való gazdálkodás rengeteg 
megoldatlan problém ától ter
hes.

Dr. SZAKASITS D. GYÖRGY 
a népgazdaság szempontjából 
perspektivikusan igen fontos 
tényezőnek a tudományos ku
ta tásnak kíván nagyobb 
figyelmet szentelni. Ha nem 
fordítunk idejében kellő gon
dot gazdaságfejlesztési célki
tűzéseink tudományos meg
alapozására, akkor könnyen 
elérkezhetünk oda, hogy a 
ma még rendelkezésünkre ál
ló források elapadnak, és 
nem tudunk lépést ta rtan i a 
világszerte gyorsan haladó 
tudományos és technikai fej

lődéssel. Az új tudományos 
eredm ények nem  egy-két év 
a la tt születnek. Ügy tűnik, 
hogy az új gazdasági m echa
nizmus irányítási rendszere 
megoldja a  vállalatoknál a 
műszaki fejlesztés problé
máit. A tudományos ku ta tá 
sokra azonban egyre inkább 
koncentrálni kell az erőket, és 
több tudom ányág együttm ű
ködésére van szükség. Ehhez 
pedig a  legnagyobb mono
polvállalatok sem tud ják  biz
tosítani a  megfelelő eszközö
ket. A központi irányítás fő 
feladata legyen a hosszútávú 
kutatási és fejlesztési prog
ram ok kialakítása.

Ellentmondások
Dr. BÉRÉI ANDOR, a  poli

tikai gazdaságtan tanszék ve
zetője néhány problém ára és 
ellentm ondásra té r t ki.

Világos, hogy az irányítási 
rendszer tervezett reform ját 
elsősorban az indokolja, hogy 
a  jelenlegi mechanizm us nem 
terem t megfelelő érdekeltsé
get, és biztosítékokat arra, 
hogy népgazdasági szinten 
m egvalósuljon a műszaki fej
lesztés optim um a és a nép
gazdaság fejlődésének opti
muma. Az új mechanizm us is 
re jt azonban m agában el
lentm ondásokat és ezeket ide
jében fel kell tárni. A beru
házások decentralizálása pél
dául ilyen terület. Kétségte
lenül indokoltnak látszik, 
hogy a vállalati kezdeménye
zés és érdek befolyást gyako
roljon nem csak az egyszerű, 
hanem  bizonyos m értékig a 
bővített ú jraterm elésre is. 
De felm erül a vállalati dön
tések a lap ján  létrejövő beru
házások szétforgácsolódásá- 
nak veszélye. T apasztalhat
tuk, hogy a beruházások ha
tékonyságára nem  hat jól 
azok szétforgácsolt megvaló
sítása. M egoldást kell tehát 
találni, úgy, hogy a vállala
tok döntési jogát ez ne csök
kentse lényegesen. Meg lehet
ne valósítani például úgy, 
hogy előnytelenné tennénk a 
vállalatok szám ára m inden 
olyan beruházást, amely nem 
biztosít kellő határidőre tör
ténő üzembe lépést, nem biz
tosítja a beruházás m inim á
lisnak megszabott hatékony
ságát.

E llentm ondások jelentkezé
sének lehetőségét em lítette 
még Béréi elvtárs a kooperá
ció és specializáció kérdésé
ben, a politika és a m echa
nizm usreform  kapcsolatában, 
ezen belül a teljes foglalkoz
ta to ttság  fenntartását és az 
életszínvonal további növelé
sét illetően.

Dr. KÖVÉR KÁROLY elv
tá rs is az ellentm ondások 
okozta problém ákat vetette 
fel. Felm erül a kérdés — 
m ondotta —, hogy az irányító 
szerv adhat-e olyan u tasítást 
a vállalatnak, am ely ron tja  
annak  eredm ényét, a  nyere
séget? És ha ilyen u tasítást 
ad, rendelkezik-e megfelelő 
alappal, hogy a  vállalat nye
reségkiesését pótolja? Ellen
kező esetben sérelem  éri a  
vállalato t és dolgozóit. A kon
cepció szerint a nyereség sze
repel központi helyen, de szó 
van az irányelvekben adm i
nisztratív  eszközök alkalm a
zásáról is. Ha ez utóbbira sor 
kerül, akkor ki vállalja  en 
nek következm ényeit? Ez fel
veti a  kérdést, hogy tönkre- 
m ehet-e a vállalat, és ha igen, 
ennek milyen következm é
nyei vannak a  vezető dolgo
zókra és azokra a  szervekre, 
am elyek u tasítást ad tak  a 
vállalatnak.

Dr. SZANYI JENŐ, a kül
kereskedelm i tanszék vezetője 
külkereskedelm i szempontból 
közelítette meg azokat a 
módszereket, am elyek a  köz
ponti irányításban a célok el
érésére szolgálnak. A válla
latok monopolhelyzetéről el
mondta, a külkereskedelem 
ben ez úgy jelentkezik, hogy 
kik élveznek export és im port 
jogokat. A term elés oldaláról 
nézve, két változatban kell 
vizsgálni a  kérdést: külföldi 
és belföldi monopolhelyzetre 
vonatkoztatva. Véleménye 
szerint nem  lenne helyes a 
belföldi monopolhelyzet fel
oldása. Továbbá az állam i be
avatkozásnak a monopolhely
zetben levő gazdálkodó egy
ségeknél nagyobbnak kell 
lennie, m in t máshol. Csak ak
kor kedvezőtlen a  monopol- 
helyzet, ha az gátolja a  m ű
szaki fejlődést, a term elé
kenység kívánt m értékű eme
lését. Ezt azonban befolyásol

ni lehet. Remélhető, hogy m i
re a mechanizm us bevezetés
re kerül, bőségesen állnak 
rendelkezésre erre  a célra 
szolgáló eszközök.

Eazdaságm
politika

Dr. BEREND T. IVÁN a
jelenlegi mechanizm us és a 
gazdaságpolitika kapcsolatát 
em lítette meg. Az irányel
vekben is szerepel, hogy a 
m echanizm ust a gazdaságpo
litika függvényének tek intjük  
és ezért m egnyugtató annak 
hangsúlyozása, hogy a me
chanizm us életbeléptetése 
után a  gazdaságpolitika több 
m ozzanata is m érlegre kerül. 
Ez látszólag m ódszertani kér
dés felvetése, mégis igen fon
tos. A mechanizm us m unká
la tai és az irányelvek abból 
indulnak ki, hogy a régi me
chanizmus k ritiká já t adják  és 
ebből vezetik le az új köve
telményeket. De ez csak az 
egyik oldal lehet, szükséges a 
gazdaságpolitikából is kiin
dulni. Ez jelenleg az anyag
ban nem  szerepel megfele
lően, csupán néhány nagyon 
általános alapelvet tárgyal a 
műszaki fejlesztés és egyéb 
vonatkozásban. De olyan kér
dések, m int a  mezőgazdaság
gal kapcsolatos elképzelések, a 
fejlesztés lehetőségei, ú tjai, 
vagy egyes iparágak fejlesz
tésének problém ái, m ind ko
moly m echanizm us-konzek
venciákkal járnak , illetve b i
zonyos gazdaságpolitikai el
képzeléseket szolgálhat a jól, 
vagy kevésbé jól kialakíto tt 
rendszer.

Berend elv társ m ásik meg
jegyzése a rra  vonatkozott, 
hogy az árrendszer fokozatos 
m ódosításának előnyei csak 
látszólagosak. Wilcsek elv
társhoz csatlakozott, aki szin
tén a fokozatosság ellen fog
la lt állást. Ha valahol az á r
korrekciók révén áremelés 
következik be, ennek ki- 
egyenlítésére nyújtani kell 
valamit. Ha elaprózzuk, le
het, hogy elveszítjük, azért, 
m ert nincs megfelelő áttek in
tés, am i egyszeri intézkedés
nél megoldható. K iderülhet 
továbbá, hogy a  részintézke
dések nem voltak a legsze
rencsésebbek, nem  beszélve 
arról, hogy még olyan korrek
ciók is kiegyenlítő tényező
ként hatnak, am elyek tu la j
donképpen régi feszültségek 
megszüntetését szolgálják. 
V annak-e tehát olyan nyo
mós érvek, am elyek ezt in 
dokolttá teszik?

Dr. SZIKSZAY BÉLA írás
ban e lju tta to tt hozzászólása 
viszont a reform  fokozatos 
megvalósulását hangsúlyozza. 
Nem ért egyet azokkal, akik 
egyszerre k ívánják  bevezetni, 
és az t sem ta rtja  helyesnek, 
hogy a gazdasági reform ot 
néhány vállalatnál vagy ipar
ágban kísérletként kellene 
először végrehajtani. Az ilyen 
k ísérlet — am ikor a  gazda
ság egésze más mechanizm us 
szerint m űködik — nem  hoz
ná meg a  kellő eredményt. 
Kétségtelen, hogy egy olyan 
időszakban, am ikor a  régi és 
az új mechanizm us eleméi 
keverednek, nem érvényesül
het az új irányítási rendszer 
összes pozitív hatása. Ez m ég
is jóval kisebb probléma, 
m int az új mechanizm us „rá- 
zúdítása” a  gazdaságra. Olyan 
időszakban, am ikor a  gazda
ságban számos feszültség és 
problém a létezik, ez megen
gedhetetlen politikai és gaz
dasági hiba lenne, kiélezné az 
ellentm ondásokat. Az alapos 
előkészítés u tán  való beveze
tésre kell erőfeszítéseket ten
ni és a Központi Bizottság elé 
kerülő anyag m ellékleteként 
meg kellene próbálni a be
vezetés ütemezésének körvo
nalazását.

M iután dr. CSIKÖS NAGY 
BÉLA elvtárs röviden el
m ondta vélem ényét a felszó
lalásokban tükröződő főbb á l
lásfoglalásokról, dr. PACH 
ZSIGMOND PÁL elnöki zár
szava következett. Pach elv
társ összegezte a vitát, leszö
gezte, hogy a  hozzászólók 
egyetértettek a gazdaságirá
nyítási reform  szükségességé
vel, a tervezett változtatások 
fő irányával, egész koncep
ciójával. Elhangzott ugyan
akkor számos kiegészítő, b í
ráló megjegyzés. Az egész
napos vita rem élhetőleg hasz
nos segítséget je len t a gazda
ságirányítás további előkészí
tő m unkálatai során.

F. P.

R barátság legyében

M agyar-vietnam i estet ta rto ttak  jan u ár 30-án egyetemünk 
aulájában. A vietnam i nagykövet megnyitó szavait színvona
las m űsor követte, m elyben szerepelt egyetemünk énekkara is. 
A szünetben Bikics István rektorhelyettes vendégül lá tta  a 
m egjelent vietnam i vendégeket.

Foto: Váradi György

FILMVETÍTÉS ÉS VÉRADÁS A KLUBBAN

T avaly 4100 liter  vér k e lle tt  
a  IX. k erü le tb en

Egy éve, hogy a IX. kerületi 
Vöröskereszt Szervezete és az 
István Kórház vérellátó osz
tá lya kéréssel fordult egyete
m ünk hallgatóihoz: vért kér
tek  betegeik szám ára. A ké
rés eredm ényes volt, 290-an 
jelentkeztek véradásra. Tő
lük és az utólag jelentkezők-

MSZBT-h&arek
Ja n u á r 21—22-én zajlo tt le 

a Parlam entben az MSZBT 
negyedik országos kongresszu
sa. Egyetem ünk oktatói közül 
Suara Róbert, a  nyelvi tan 
szék vezetője, országos vezető
ségi tag, Forgács Tibor, a bel
kereskedelm i tanszék vezetője, 
a budapesti vezetőség helyet
tes elnöke, dr. Barczán End
re, a Nyelvi Intézet ad junktu
sa, a IX . kerületi M SZBT- 
szervezet elnöke lett.

A kongresszus m unkájában 
részt v e tt a  felsoroltakon kí
vül az egyetemi MSZBT veze
tősége részéről R itter Sándor, 
egyetem ünk szerelője, Keselya 
Fedor, a  Nyelvi Intézet tan á
ra, valam in t Nagy Vilmosné 
adjunktus.

töl (207 oktatónktól és hall
gatónktól) összesen több mint 
63 liter vért kaptak. E vér
m ennyiséget kb. 140 ember 
(főleg szívbetegek) gyógyítá
sára használták fel.

A gyógyításhoz azonban 
igen sok véradóra van szük
ség. 1965-ben csak a IX. ke
rü letben 4100 liter vért hasz
náltak  fel s  ebből 3585 liter 
közvetlenül vérátömlesztésre 
kellett!

Most a IX. kerületi Vörös- 
kereszt és az István Kórház 
ism ét kéréssel fordul egyete
m ünkhöz: segítsük betegeik 
gyógyítását! Erezzünk felelős
séget társa ink  iránt, adjunk 
vért, hogy senkinek ne kelljen 
vérhiány m ia tt meghalnia!

M egértve a  kérést — a  ta 
valyihoz hasonlóan — idén is 
megszervezzük a  véradónapot, 
ezúttal a klubban, február 25- 
én, pénteken.

A Vöröskereszt és az István 
Kórház képviselői remélik, 
idén is sokan jelentkeznek és 
m int az előző évben, az egye
tem ek közül nálunk lesz leg
nagyobb a véradók a rá n y a . . ,

☆
Végül felhívjuk hallgatóink 

figyelmét, hogy február 17-én 
14 órakor érdekes filmvetítés 
lesz a  véradás szerepéről a 
X l-es előadóban (301-es te
rem).

á rv á lto z á s  a  m e n z á n
A HŰSADAGNORMA VÁLTOZATLAN MARADT 
A NAPI ADAG ÉRTÉKE EMELKEDETT 
A KOLLÉGIUMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE 

VÁLTOZATLAN

Alapvető élelmiszerfélesé
geink árem elkedése átalak í
to tta  a vendéglátóipari fo
gyasztói árakat, a term elő és 
értékesítő egységek költség- 
gazdálkodása megváltozott.

Az új árakról és a téli vá
lasztékról, jelenlegi problé
m ákról érdeklődtünk egyetem 
m űnk menzavezetőjénél, és az 
alábbi tájékoztatást kaptuk:

A különböző ételféleségek 
húsadagnorm ája változatlan 
m aradt, a term ékek fogyasz
tói á ra  em elkedett. Mivel 
hús-, illetve tejterm ék nyers
anyagot m ajdnem  a legtöbb 
ételféleség tartalm az, ezért az 
árváltozás közel általánosnak 
mondható. A napi reggeli, 
ebéd és vacsora együttes érté
ke a korábbi 16,40 F t-ról 20,60 
F t-ra  em elkedett, ugyanakkor 
e többletköltséget nem  h árí

to tták  a diákokra, hanem  köz
ponti alapból fedezik. Ezen 
összegen belül az a la carte 
jegy 10 F t 38 fillér értékben 
váltható be. (Vacsora 7,37 Ft; 
reggeli 2,85 Ft.)

A próhirdetés

Társaság hiányában ezúton 
keressük rendszerető, pontos, 
agilis, jó fellépésű, ku ltú ra 
irán t érdeklődő fiúk és lányok 
ism eretségét, akik a kultúrosz- 
tály  hűséges aktívái lennének 
és csoportjuk kultúrális szer
vezését szerető odaadással vé
geznék.

Kultúroszály

T



E gyedül, vagy  a  csoportta l?
! •— Hogy mentél?

— Egsre.
— Hogyhogy? Hiszen ed

dig m indenből jól vizsgáztál!
— Na igen, de csak. három  

napom  volt. Nem tudtam  
jobban beosztani, a tanszé
ken nem  volt több vizsga
nap.

★

Ilyen, és ehhez hasonló 
beszélgetéseket gyakran hall
hatunk. A rossz jegyeket 
gyakran indokolják így: „nem 
volt időm”. Hogy ebben 
m ennyi szerepe van annak, 
hogy mi m agunk osztottuk 
be rosszul időnket, arró l fe
lesleges beszélni, ezzel felte
hetően m indenki tisztában 
van.

Arról azonban nem csak le
het, de kell is beszélni, hogy 
milyen hatása van eredm é
nyeinkre a  vizsgajelentkezé
sek mai módszerének.

Hiszen hogyan tö rténik  ez? 
Azt hiszem, m indenki előtt 
ism ert, milyen nehéz problé
ma a  vizsgaidőpontok össze
egyeztetése, és hogy milyen 
nagy gondot okoz az, ha egy- 
egy tárgyra egy hiányzó vizs
gaidőpont m iatt a  sfcükséges- 
nél kevesebb idő jut. És ez 
sajnos elég gyakran fordul 
elő.

A  vizsgajelentkezések mód
ja ugyanis — attó l a  néhány 
szerencsés esettől eltekintve, 
am ikor a  szemináriumvezető 

‘ kollokvál tat, és hajlandó az 
időpont tologatására — mégis

csak a sorbanállás. És ha 
nem egy, hanem  több hallga
tó  áll előttünk a  sorban — 
nos, így tolódnak egyre to 
vább a  vizsgaidőpontok. H á
rom, négy nap pedig nem  
elég egy tan tárgy  alapos meg
tanulásához, még abban az 
egyébként aránylag  ritka  
esetben sem, ha évközben is 
tanultunk.

K étezer hallgató számá
ra  szinte lehetetlen feladat 
olyan vizsganapokat megad
ni, am elyek m indenki számá
ra  megfelelnek.

De a  problém a m áris sok
kal egyszerűbbnek látszik, 
ha nem  az egyes hallgatók, 
hanem  a  csoportkollektívák 
vizsgáztatásával próbáljuk 
megoldani. Ebben az esetben 
nem  2000 hallgató, mindössze 
körülbelül 120 csoport szá
m ára kell megfelelő vizsga- 
időpontokról gondoskodni, 
így a tanszékek és a  hallga
tók kívánságait is figyelembe 
lehet venni.

A m ostam , form ájá
ban csoportos, tartalm ában  
egyéni vizsgajelentkezést ta r
talm ában is csoportos vizs
gázással lehetne felváltani. 
Ebben az esetben a  csoport 
minden tagja ugyanazon a 
napon, ugyanannál a ta n ár
nál vizsgázna. Ennek a  mód
szernek régi hagyományai 
vannak  egyetemünkön, ta 
pasztalatait hasznosítani kel
lene!

A módszer egyszerű. A cso
portok nem  a  kívánt vizsga- 
időpontokat ad ták  meg, m int 
most — és ebből szárm aznak 
az időeltolódások —, hanem  
csujián azt, hogy mennyi idő
re  van szükségük egy-egy 
tá rgy  megtanulásához. Ennek 
az  időszükségletnek ism ereté
ben aztán a  m ostaninál jóval 
könnyebben tudták  összeállí
tan i a vizsgaidőpontokat. Ez 
lenne tehát a  mostani egyéni 
vizsgázással szemben a  másik 
lehetőség.

A  jelenlegi jelentkezé
sekről úgy érzem, nem  kell 
sokat beszélni. Igaz, ebben az 
esetben az egyén érdekei 
vannak  előtérben — ezen ér
dekek figyelembevétele azon
ban nem  m indig tö rténik  
meg. A csoportos vizsgázás 
esetén viszont ado tt a  lehe
tőség az egyén, és* a  kollektí
va érdekeinek összehangolá
sára.

Hogyan lehetséges ez? Az 
egyes tankörökben, 'am ikor a 
többség vizsgaidőpontjait e l
határozzák, többé-kevésbé 
tiszta a  kép: melyik tan tárgy
ra  m ennyi idő kell. A cso
porttól külön vizsgázók idő- 
szükségletét megfigyelve lá t
hatjuk, hogy m inim ális, leg
feljebb egy-kétnapos eltéré
siek vannak, legfeljebb a  tá r 
gyak sorrendje változik. Te
hát a lehetőségek adottak  az 
időpontok összehangolására. 
Igaz, a csoportos vizsga ese
tében a  sorrendet nem  a  hall-

i mm • •  __ _ ■̂r~Ö S Z T Ö N Z É S
A Népköztársasági T anul

mányi Ösztöndíj rendszerét a 
m iniszteri utasítás a  követke
zőképpen szabályozza:

„A Népköztársasági Tanul
m ányi Ösztöndíj első fokoza
tá t — havi 1000 Ft-ot — az a 
II—VI. évfolyam ú hallgató 
kaphatja, aki az előző tanév
ben kitűnő tanulm ányi ered
m ényt ért el és tanulm ányi 
fegyelm e példás, a társadalmi 
m unkából tevékenyen kiveszi 
részét, magatartásával bebizo
nyítja  hűségét népköztársasá
gunk, dolgozó népünk iránt.

A  Népköztársasági Tanul
m ányi Ö sztöndíj II. fokozatát 
— havi 700 Ft-ot — az a II— 
VI. évfolyam ú hallgató kap
hatja, aki az előző tanévben  
legalább jeles eredm ényt ért 
el és legalább egy tárgyból ki
magasló tudást m utatott fel, 
tanulm ányi fegyelm e példás, 
társadalmi m unkából tevéke
nyen kiveszi részét, magatar
tásával bebizonyítja hűségét 
dolgozó népünk iránt.”

Ez a  rendelkezés azon ko
rábbi utasítás helyébe lépett, 
am ely az ösztöndíjat, hasonló 
feltételekhez kötve, egysége
sen havi 700 forintban állapí
totta meg. Az ösztöndíj rend
szerének a korábbival szem
ben leglényegesebb vonása a  
differenciáltság, amely, m int
hogy nagyobb erőfeszítésekre 
ösztönöz, előrelépést jelent. A 
két fokozat megkülönbözteté
sét m atem atikai pontosságú 
ismérvhez, a tanulm ányi ered
ményhez kötve, ebben a kér
désben a  szubjektív megítélés 
hatásá t a  rendelkezés kikü
szöböli. Ez a  törekvés önmagá
ban feltétlenül helyes, nem 
szabad azonban figyelmen kí
vül hagyni, hogyan ha t az ösz
töndíj alapvető funkciójára, 
az ösztönzésre, milyen irány
ban és m ennyire módosítja 
azt.

Nos, egyrészt köztudomású, 
hogy a  kitűnő rendűség el
éréséhez m indenkinek szüksé
ge van több-kevesebb szeren-

Hogy egyik szavamat 
másikba ne öitsem...

Nem is olyan régen egy 
nagyszabású egyetemi rendez
vényről szám olhattam  be, 
mégpedig az amatőr tánczene
karok versenyéről. A  legjobb 
zenekar további fejlődésének 
lehetőségeiről igen biztató kép  
a lakult ki, hiszen m ár a  pá
lyázat m eghirdetésekor a 
K ISZ  vb támogatását kérték a 
győztesek. A  fesztivál után 
Náfrádi elvtárs úgy nyilatko
zott, hogy pozitívan  értékeli 
a kollégiumi diákbizottság 
kezdeményezését, a kültúrosz- 
tá ly is teljes m értékben tám o
gatja a zenekart, ha a  terve
zett m eghallgatáson a nívó 
megfelelő lesz, adva a lehető
ség, hogy végre létrejö jjön  az 
egyetemi zenekar.

A dolog teljesen rendben 
ment, egészen a meghallgatási 
időpont kitűzéséig.

Egy korábbi szám unkban 
h ír t adtunk a M agazin-együt
tes — m int győztes am atőr 
zenekar — szakzsüri á ltal tö r
ténő meghallgatásáról. A cikk 
még a tervezett meghallgatás 
előtt készült, s nem  a mi „bű
nünk”, hogy az annyira be
ígért, sőt többször megerősí
te tt ígéret ellenére e m eghall
gatás még a mai napig sem  
tö rtén t meg. M iért?

Azóta két hónap eltelt. Le
hetséges, hogy ennyi idő is 
kevés lenne arra, hogy egy 
lelkes am atőr gitárzenekar 
m eghallgatását lebonyolítsák?

Még a m últ évben, a vizsga-

időszak előtt, a közvélemény 
kívánságát figyelembe véve a 
kultúrosztály megígérte, hogy 
az egyetem i klub m egnyitá
sakor és az igényeknek meg
felelően több alkalom m al is 
szerepeltetni fogja a legjobb 
zenekart. Ez kom oly  ígéret 
volt, és a zenekar fejlődésének 
ú j lendületet adott. Nem kö
zömbös szám unkra, hogy az 
eddig szerzett lelkes közönsé
günket m egtarthatjuk-e.

A klub megnyitása lezaj
lott, de még m ost sincs a kul- 
túrosztálynak ügyünkben ha
tározott állásfoglalása. A z  az 
érzésünk, hogy ilyen módon 
nem tám ogatják, inkább gán
csolják a zenekar fejlődését. 
Vagy ta lán  feledékenységről 
van szó? Ez sem lehet, hiszen 
a kollégiumi DB több ízben 
próbált lépéseket tenni az 
ügyben.

Szerintem  csak az lehet a 
probléma, hogy nincs megfe
lelő összhang az egyetemi és 
kollégiumi rendezvények kö
zött. Ugyanazon a napon a 
kultúrosztály és a diákbizott
ság is farsangi bált rendez. 
Ez semmiképpen sem gazda
ságos egyik rendező szervnek 
sem, sőt a hallgatóknak sem. 
A ku ltúrm unka  összehangolt
ságának hiányát éppen azok 
érzik, akik m ia tt m indkét 
szerv a ku ltú rm unkát kifejti: 
az egyetem  hallgatói, a kol
légium lakói.

Tóth Tibor

gatók határozzák meg, de 
így a  szükséges idő biztosít
va van.

A Csoportos vizsga 
azonban nem csak a  nyugodt, 
„kiborulásm entes” vizsgaidő- 
szak biztosítása, hanem  a cso
portközösség kialakítása
szempontjából is előnyösebb. 
Ha ugyanis együtt vizsgá
zunk, az együttes készülésre 
is megvan a  lehetőség leg
alábbis olyan értelem ben, 
hogy a vitás, problem atikus 
kérdéseket együtt meg tud
juk  beszélni. így az egymás 
irán t érzett felelősségünk is 
nő, a  gyengébb tanulóknak 
is könnyebben tudunk segí
teni.

Vagy m egm aradunk a sok 
problém át okozó vizsgarend
nél, vagy m egpróbáljuk meg
valósítani ezt az elképzelést, 
am ely csak szám unkra, mos
tani egyetem isták szám ára új, 
és éppen ezért meg van az az 
előnye, hogy nemcsak a  lehe
tőségek, de a tapasztalatok is 
ado ttak  megvalósításához.

Kozma Jud it

S zocio lóg ia i so ro z a t
,,Bevezetés a  m arxista szociológiába” címmel a lternatív - 

fakultatív  előadássorozat indul, egy félévben, heti 2 órában. 
Elsősorban II., III., IV. és V. évfolyamosok részére. 
Programja:
I. A  polgári szociológia története.

1. A polgári szociológia kezdetei és legújabb irányzat'«.
2. A m arx ista  szociológia tárgya és helye a társadalom - 

tudom ányok között.
II. A gazdaság-, ipar-, üzem- és munkaszociológia.

1. A gazdasági irányítási rendszer szociológiai problé
mái.

2. Em ber-intézm ény viszony problém ái. (Az ipari válla
latokban és termelőszövetkezetekben.)

3. Em ber-m unka viszony problémái, (szakmával és m un
kakörrel való elégedettség identifikáció) és azok összefüggé
se az üzemszervezéssel.

4. Az em ber-em ber viszony. (Vezetők és vezetettek vi
szonya, kiscsoport kutatások.)
III. A szociológiai megközelítés módszerei és feldolgozási 
technikája.

1. O bjektív és szubjektív módszerek.
2. A szociológiai adatgyűjtés módszerei: an k é t interjú , 

megfigyelés, kísérlet, stb.
3. Az elemzés módszerei és a  feldolgozás technikája.
4. A szociológiai kutatóm unka főbb szakaszai.
Az előadásokat dr. Hegedűs András az MTA Szocioló- 

giai Intézetének igazgatója és Nemes Ferenc m unkatárs 
tartja.

Az előadások időpontja: minden csütörtökön 4—6-ig. 
Első előadás február 24.
Jelentkezés a Filozófia tanszéken (II. 232.) Bellókné elv. 

társnőnél naponta 14—16 óra között. Jelentkezési határidő, 
február 22. Filiozófiai tanszék

cséré. A különböző vizsgázta
tók által, sőt ugyanazon vizs
gáztató által különböző idő
ben felállított m ércék külön
bözőek. K iugró példái ennek 
azok a  vizsgáztatók, akik  je 
lest gyakorlatilag soha sem 
adnak. Véletlen jellegű ténye
zők a  hallgatók részéről is 
„becsúszhatnak”, a  tananya
gok esetleges tökéletlenségei 
sem nyújtanak térben és idő
ben egyformát. A jeles ered
mény elérésében a véletlen 
tényező hatása sokkal kisebb, 
am it m ár az is m utat, hogy 
többféleképpen is elérhető. 
Á ltalában megfelelő képessé
gekkel és szorgalommal nagy 
biztonsággal tartható. K itűnik 
tehát, hogy ez a  rendszer bi
zonyos fokig a  szerencsére 
„ösztönöz”, vagy ha az nem 
segít, akkor — és itt  m ár nem 
idézőjelben — a  nem  egészen 
korrekt módszerek igénybevé
telére. (Amire persze nem 
m indenki hajlandó.) Mindez 
gyengíti a  nagyobb erőfeszí
tésre való serkentés rea litá sá t 

Másrészt, ez a  módosult ösz
tönzés nem  is egészen helyes, 
két fontos szempontból sem. 
Először: a r ra  vezet, hogy a 
hallgató  más, nem  kevésbé 
fontos területekről — például 
TDK-m unka, tömegszervezeti 
tevékenység — elvonja ener
giáját és tú lzottan koncentrál
jon a  kötelező tananyag elsa
já títására . Másodszor: ezen 
belül sem a differenciált ta
nulásra, egyes tárgyakkal va
ló elm ényültebb foglalkozásra 
ösztönöz.

Véleményem szerint — és 
ezzel részben mások is egyet
értenek — ennek a  differen
ciálásnak több a  hátránya, 
m int az előnye. Nem jelenti 
azonban ez a  differenciálás 
általában való elvetését, h a 
nem  csak azt, hogy m ásfajta 
differenciálásra lenne szük
ség, olyanra, am ely a  tanu l
mányi eredm ényen kívül 
egyéb szem pontokat is figye
lem be véve, megszünteti az 
ösztönzés egyoldalúságát 
M ásoldalról: ez a  rendszer 
belsőleg ellentmondásos, hi
szen az elbírálók az ösztöndíj 
odaítélésénél — helyesen — 
figyelembe veszik a  végzett 
társadalm i és TDK-munkát, 
összegénél azonban ezt nem  
tehetik, ha akarják  akkor 
sem. Igaz, hogy az em lített 
tényezők nem  számszerűsíthe
tők, a  szubjektív megítélésnek 
tág tere t engednek. De ha 
egyszer a  rendelkezés nem 
tud ja az ösztöndíj odaítélésé
nél a szubjektivizm ust kikü
szöbölni, m ert az lehetetlen, 
nem  helyes az, hogy egy ösz- 
szegszerűségében is kisebb ha
tású  döntéssel kapcsolatban 
ezt teszi, mégpedig azért nem, 
m ert ez a fentebb le írt káros 
következményeket vonná m aT 
ga után. £oós A ttila

Nyelvi
k o rsz e rű s íté se

A félév kezdete elő tt né
hány héten keresztül reggel
től estig lázas m unka folyt a  
nyelvi stúdióban. Ekkor tör
tén t a szorgalmi időszakban 
szükséges új tananyagok elő
készítése. Januárban  német, 
angol, francia, orosz, magnó- 
felvételek készültek, idegen 
anyanyelvű bemondók közre
működésével. Nem kevésbé 
érdekes ugyanakkor azt is 
megnézni, hogyan gazdagodott 
a stúdió technikai berendezé
se, milyen újdonságok vannak 
félévvel korábbi beszámolónk
hoz képest.

Képünkön is látható, hogy a 
hallgatók előtt levő kétcsator
nás, erősítővel kom binált 
magnetofon készülékeket be
süllyesztették az asztalba, így 
most azok kezelése és jav ítá 
sa sokkal egyszerűbb. Az el
rom lott gépeket csak ki kell 
emelni és a  tartalék  magneto
fonok egyikét rögtön a  helyé
re  lehet tenni.

Korszerű hangelnyelő bur
kolat került a  falra. A meny- 
nyezetet és a hátsó fala t a 
jobb akusztika érdekében 
membrán és rezonátor-szerű 
hangelnyelő szerkezetekkel 
borították. A sim a m aiakart 
farostlem ez a  mély hangokat 
nyeli el, a  perforált Funder- 
lemez pedig a  m agasakat A 
terem  akusztikai feltételeit ja 
v ítják  a  most felrakott függö
nyök és szőnyegek is.

Elkészült a  két szim ultán- 
fordító kabin. A zörejnyelő,

perforált szerkezetekkel borí
to tt fal előtti pulton beépített 
erősítő van, hangerő és hang- 
színszabályozási lehetőséggel. 
A tolmács a fejhallgatón ke

resztül hallo tt szöveget egy
idejűleg fordítja, és a  m ikro
fonba m ondott szöveg a  taná
ri vezérlőasztalon levő m ag
netofonok egyikére kerül.

Mintegy százezer forint be
ruházással nálunk készült eí 
az első egyetemi hangfelvevő 
stúdió. A kereskedelmi forga
lomban nem  levő felvételeket 
készítik itt, szalagra rögzítve 
sa ját jegyzeteink anyagát is, 
A „dead room ”-nak, süket 
szobának nevezett fülke, te lje
sen el van szigetelve a  külső 
zajtól A belső m ellékhangok 
elnyelésére szolgáló szerkezet 
révén minimális az utórezgési 
idő, s ez biztosítja a legtökéle
tesebb hangminőséget. A kitű
nő hangszigetelésű stúdió a 
magyar rádió akusztikusának 
m unkáját dicséri és vetekszik 
az MTA Nyelvtudományi In 
tézetének fonetikai stúdiójá
val is.

A második félévtől kezdve 
150, előre elkészített szalag áll 
azok rendelkezésére, akik  a 
délutáni órákban önálló fog
lalkozás keretében szeretnék 
valam ely idegen nyelvet 
gyakorolni. Erre a  célra bárki 
igénybe veheti a fülkéket, és 
ez hasznos segítséget je lent a 
nyelvtanulásban, m ert előse
gíti a  hallás utáni megértést, 
a beszédkészség fejlődését, és 
a  kiejtés javítását.

Irta  és fényképezte:
Faklen Pál



Hová utazol a  nyáron?
A m últ év novem berében 

töm ör összefoglalást közöl
tünk  a  KISZ-Bizottság Kül
ügyi Osztályának eddig vég
zett m unkájáról, terveiről! 
A kkor azzal fejeztük be a 
tervekre vonatkozó részt, 
hogy konkrét megvalósításuk
ról a későbbiekben adunk tá
jékoztatást.

M ielőtt most az utazási le 
hetőségek felsorolását meg
kezdenénk, röviden elm ond
juk, hogy a  m últ évi tapasz
talatok alapján  m it te ttünk  
az utazások sikeres, rugalm as 
lebonyolítása érdekében. For
gatókönyvet á llíto ttunk  össze 
a  kapcsolatok felvételéről és 
az  utazások technikai kivite
lezésére vonatkozóan. Az ösz- 
szeállítás minden, ehhez kap
csolódó feladatot a legapróbb 
m ozzanatig ism ertet. Ezáltal 
szilárdan megalapozzuk jövő
beli tevékenységünket és a 
külügyi osztály m unkatársai 
önállóan, a  szabályok ism ere
tében tud ják  végezni m un
kájukat. A tennivalók és a 
határidők szigorú előírásával 
és betartásával pedig zökke
nőm entesen és időben, és ha
tározottan  intézkedhetünk. 
Ennek köszönhető az is, hogy 
a  nyári utazások nagy részé
ről m ár most tájékoztatást tu 
dunk adni a program ra és az 
időpontra vonatkozóan egy
aránt. Ettől már-'csak egészen 
apró eltérések lehetségesek,

Egy kis 
bürokrácia

A rendes vizsgaidőszak még 
el sem kezdődött, am ikor a 
hallgatók felét kitevő kollégis
ták  kellem etlen és érthetetlen 
meglepetésben részesültek. A 
többi felsőoktatási intézmény 
gyakorlatától eltérően a de
cember havi menzajegyeket 
csak decem ber 18-ig kaptuk 
meg.

A vizsgaidőszak és a haza
utazások miatt, külön kellett 
kérni a  jegyeket. Igen, nép- 
gazdasági m egtakarítás lett 
volna, ha m egm aradunk a  mi
niszteri rendelet egyszerű é r
telmezésénél, hogy aki haza
utazik, köteles a jegyeket le
adni a kollégium gondnoká
nak. De így az ötlet eleve há
lálná. ítéltetett, hiszen decem
ber diaién még senki sem 
tudta, hogy m ikor és miből 
fog vizsgázni, tehát, hogy mi
kor utazik haza.

F ebruár első hetére újból 
hasonló helyzet állt elő. Ekkor 
az utasítás értelm ében h a tár
időre kellett összeírni az igé
nyeket. De a határidő u tán  is 
többen vizsgáztak sikertelenül, 
tehát a  szünetben itt  kellett 
maradniok, s ezért külön há
zalhattak, hogy azala tt is ét
kezhessenek.

A büfé is kellem etlenséget 
tartogatott szám unkra. A reg
geli jegyeket csak ugyanolyan 
feltételek között válthattuk  
be, m int a  szorgalmi időben. 
Vajon mennyiben befolyásolta 
Volna az áruforgalm at, ha 
most is — a  tavalyi jól bevált 
gyakorlat szerin t — egyhetes 
időtartam ra fogadták volna el 
k jegyeket?

A felsorolt esetek adm iniszt
ra tív  utasítások következmé
nyei voltak. „Egyszerű folya
matok bonyodalm asítása”, 6 
égy kicsit több a n n á l . . .
1 — petrcs —

Papír
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de azokat is időben 
közölni.

fogjuk Népek csatája em lékm ű, il- múzeumi és színházlátogatá- 
letve Zwinger, Kreuzkirche), sok gazdagítják.

Ez évi első u tunkat e hó fo- valam int a  Szász-Svájc szép- 
lyam án 12 napos időtartam ra ségei v árják  a  résztvevőket.
a  Német Szövetségi Köztársa
ságba, Saarbrückenbe szer
vezzük az 1964. decem beré
ben kötött szerződés alapján, 
az 1965. évi utazáshoz hason
lóan.

A ném et viszontlátogatásra 
március végén kerül sor. A

JUGOSZLÁVIA
A Suboticai Közgazdasági 

Főiskolával fennálló kapcso
lataink alap ján  csereutazásra 
nyílik lehetőség Jugoszláviá
ba. A csoport két hetet tö lt a 
Dalm át tengerpart egyik üdü
lőhelyén (Crikvenicán, vagy

magyar csoport^ tagjainak 6 i pü t m elletti üdülőhelyén).
v ó c v K n l  á l l ó  ö l n a H á c c o r n v a t n t  a _  . .  a  c ~részből álló előadássorozatot Az utazás 
szerveztünk, am ely széles kö- augusztus 1. 
rű  betekintést nyú jt az NSZK

időpontja:

életébe.
NÉMET DEMOKRATIKUS

k ö z t á r s a s á g
A külügyi osztály ném et 

m unkacsoportja 1966 nyarán 
a  következő tse reu taka t szer
vezi a  Német Demokratikus 
Köztársaságba a  Berlini Köz
gazdaságtudom ányi Főiskolá
val fennálló csereegyezmény 
alapján.

1. Berlin—Keleti-tenger
útvonalon: július 18—31-

ig.
2. Berlin—Lipcse—Drez
da útvonalon: július 25.—

augusztus 6-ig.
M indkét csoportban 15 fő 

vehet részt. Az ú t költsége 
kb. 1700 Ft.

Jelentkezés a  KISZ VB 
külügyi osztályon (271. szo
ba) Szász Józsefnél, március 
1-ig.

A befizetett összegből 600 
F t-nak megfelelő 150 MDN 
zsebpénzként szerepel.

Néhány szót az úti prog
ram ról.

Az első csoport tagjai meg
ism erkedhetnek Berlin neve
zetességeivel. A rövid berlini 
program : Városnézés, k irán 
dulás a  Müggelsee-hez, a 
T ierpark  megtekintése, trep- 
towi és potsdam i k irándulá
sok. A tengerparton egy csen
des üdülőben töltenek hallga
tóink egy hetet.

A m ásodik csoport prog
ram ja egy hétig azonos az e l
sőével (Berlin). A m ásik hé
ten Lipcse és Drezda neveze
tességei (Tamás-templom,

Részvételi d íj: zsebpénzzel 
együtt: 2100 Ft.

Jelentkezés: m árcius 1-ig a 
KISZ VB-n Deme Lászlónál.

CSEHSZLOVÁKIA 
ÉS LENGYELORSZÁG

Első csoport: július 10— 
23. (14 nap).

A csoport három  és fél n a
pot tölt Pozsonyban (közben 
egésznapos autóbuszkirándu
lás a  Vág völgyébe — Pös- 
tyén, Trencsén), 5 napot P rá 
gában (városnézés, a Hrad- 
zsin műemlékei, a  M lada Bo- 
leslav-autógyár stb.), majd 
négy napot Varsóban, s köz
ben k irándulást tesz Chopin 
szülőhelyére is. A program ot 
diáktalálkozások, testvéregye
tem ek megtekintése, valam int

összköltség: 1650 Ft, a  köl
tőpénzt (258 Kcs és 234 Zl) is 
m agában foglalja.

Második csoport: augusz
tus 8—23. (15 nap). 

K étnapos pozsonyi tartóz
kodás után, a  csoport Len
gyelországba utazik, ahol 
Varsóban 5 napot, K rakkóban 
4 napot, Zakopánéban 3 na
pot tölt. A változatos prog
ram  bővelkedik kulturális 
esem ényekben és sor kerül 
lengyel közgazdász hallgatók
kal való találkozásra is.

összköltség: kb. 1850 F t  
Ennek fejében 74 Kcs és 700 
Zl költőpénz is jár.

H arm adik csoport: au 
gusztus 10—23. (14 nap).
A csoport program ja, vala

m int az összköltség és a  köl
tőpénz összege azonos az első 
csoportéval.

Jelentkezni Lehet február 
25-ig minden nap a  nagyszü- 
netben, és szerdán 3—4 óra 
között a  KISZ-bizottságon Li- 
povecz Ivánnál és Rédei Irén
nél;

M akkai András, 
a KISZ VB Külügyi Osztály 

vezetője

K lub  m ű so ra
F ebruár 12-én, szombat 8 órakor:

SZOMBAT ESTI TÁNC 
Műsoron: M odern táncbem utatók.
F ebruár 14-én, hétfőn, este 7 órakor:

FÓRUM:
Társadalm i felelősség — népi ellenőrzés.
M eghívottak: Dr. Fekete-Győr László (KNEB), dr. Bagi 
Dénes (lg. ügy. min.), Ilkei Csaba (Népszabadság) és Gom
bár József (KISZ KB).
F ebruár 17-én, csütörtök, 7 órakor:
A klub vendégei a rádió könnyűzenei stúdiójának tagjai. 
F ebruár 18-én, péntek este 7 órakor:

A LABDARUGÓ VILÄGBAJNOKSÄG ELŐTT. 
M eghívott vendégek:
Honti, Szepesi, Mészöly.
F ebruár 19-én, szombaton, este 8 órakor:
Farsangi — szom bat esti tánc.

Kulcslyukon ellesve

Vizsgáztató: — Hol találunk  
nagy kőolajkészleteket?

Vizsgázó: (pár pillanatig  ta 
nácstalanul topog tűsarkain, 
m ajd széles kézm ozdulattal 
végigm utat a világtérképen): 
— Itt!

A vizsgázó hallgató milli- 
m éternyi távolságban köröz 
orrával a  térkép fölött. Ko
lum biát keresi. Végül sóhajt 
egy nagyot és:

— Ne tessék haragudni, de 
otthon fe lejtettem  a szem üve
gem!

Vizsgáztató: — Hogy neve
zik a kókuszdió szárított be
lét?

Vizsgázó: — Kókuszresze
lék!

Vizsgáztató: (angyali tü re
lemmel) — No nem ! De vár
jon csak, m ajd megpróbálom  
rávezetni! M ivel etetik a disz
nókat?

Vizsgázó: (kellő megfontolás 
után) — Korpa!

Vizsgáztató: — Na látja! 
Most cserélje fe l benne a 
mássalhangzókat!

M ire a  hallgató diadalm a
san kivágja: — Pokra!

TESZT-vizsga a  K ö zg ázo n
A hogy a  tanár  

e lk é p z e l i : És ahogy a  d iák :

Szám olja ki fejben, mennyi 
12,324 köbe
a) 1871, 781148224
b) 1871, 781248224
c) 1871, 781348224

M atem atika:
Kitől szárm azik a Pythagoras- 
tétel?

a) Thales
b) Pythagoras
c) P. Howard

Technológia:
A savanyított káposzta nyers- M ire használják az eszterga- 
anyaga: padot?

a) teljesen kifejlődött ke- a) pálinkafőzésre
mónyfejű őszi káposzta b) embercsempészésre

b) teljesen kifejlődött puha- c) esztergálásra
fejű tavaszi káposzta

c) félig kifejlődött kem ény
fejű őszi káposzta

G azdaságföldrajz:
Mi található Nyékládházán?

a) közönséges tavikavics
b) nemes tavikavics
c) ipari tavikavics

Mit fedezett fel Columbus?
a) a  Déli-sarkot
b) A m erikát
c) a  rágógumit

Történelem :
Mit csinált Tömöri a  mohácsi Mikor volt a m agyar szabad
csata előtt? ságharc?

a) fohászkodott a) 1917
b) károm kodott b) 1848—1849
c) mind a kettőt c) nem  is volt

Orosz:
Mit je len t a  „szavók” szó? Van az orosz ábécében A betű?

a) hányólapát a) van
b) verőlapát b) nincs
c) szórólapát c) van, csak z-nek ejtik

Politikai gazdaságtan:
Mikor szüntették  m eg a  Szov- Mi a KGST rövidítése? 
jetunióban az őrlési illetéket? a) KIO

a) 1954. ján. 4-én, délelőtt b) AGFA
b) 1954. jan. 4-én, délben c) KGST
c) 1954. jan. 4-én, délután
Megfelelő válasz bekariká- Akik az összes kérdésre hi- 

zandó, a  jeleshez a  lehetséges báttanul megfeleltek, szóbeli 
válaszok sorrendje is elegendő, vizsgára eresztendők.

Farkasházy

H elysz ín i k ö zv etíté s  a  K un B é la  térről
M inden pillanatban vár- tejéről láblógatva kiabálnak, 

hattuk, hogy betoppan az Elsőéves egyetemisták, 
igazgató, de talán annál na-  M ár három hónapja, hogy 
gyobb lelkesedéssel rugdaltuk  claludt valahol a kérésünk, s 
a labdat nem  a spontpa- ^  változatlanul nem  vehet- 
lyan, hanem a hálószobában. igénybe a kollégium  épü- 

Köroskörul emeletes agyak, letében levö tornatermet. 
a szoba lakói (a négy jate-

' házibajnokság” ötletekost kivéve) a szekrények te- „A
rögtön vonzotta a jelentkezo-

f/sss//s//ssss/ss/////ss///ss/sss/sss/ss//ss/s/ssss//sss/sssssss//ssss/ss/sssssss///s/sss/s//ss/s//ssssss/J//s/s//s///ssssss//s///ss/ss/////s/ss/ssss/ssssss/ssss/s/ss//sssssssssj két s a rendes vizsgaidőszak
utolsó napján, késő este a Kun  
Béla téri diákotthon tizenné- 
gyes szobaközösségébén fu t-  
ballbajnokság zajlott le. Az 
óriási hálóterem akár területi 
döntő színhelye is lehetne. Ha 
jobb megoldás nincs. Nincs?

— p — s —

AZ O K T A T Ó G É P

Még az árrendezés előtt pa
naszkodott valaki, hogy a bü
fében vett 5 deka párizsiból 
csak 4 deka volt a felvágott, 
a fennmaradó 1 deka pedig 
papír.

U tánanéztünk az áraknak, 
és érdekes dologra derült 
fény. A  büfé igenis önzetle
nül cselekedett, ezért a pa
nasz nem  volt jogos. A  párizsi 
kilója ugyanis csak 27 fo rin t
ba került, m íg a csomagoló
papír 28 Ft-ba. A  panaszos 
tehát jobban járt, és csak 
szőrszálhasogatás az a kifogá
sa, hogy a papírt nem  tudja  
megenni.

A z  árrendezéssel a helyzet 
megváltozott. A  párizsi ára 
ugyanis 36 Ft lett, a papírból 
viszont csak 34 forin t 1 kg.

Most várjuk a további fe j
leményeket.

— ig —

Legutóbbi szám unkban bem utattuk oktatónk, dr. Balázs 
Béla találm ányát, az univerzális oktatógépet. ím e a róla ké
szült fénykép, ahol lá thatjuk , hogy az asztal felszerelése alap

ján semmiféle szubjektivitástól, elfogultságtól nem kell ta r ta 
ni. És szám ítani sem lehet r á . . .  A gép „kiegyensúlyozottan” 
fog tanítani és befolyásolhatatlan szigorral vizsgáztatni.

T éli táb orozás

A term észetjáró szakosztály 
a  félévi szünet utolsó nap jai
ban  rendezte meg a m ár ha
gyományos sítáborozást. A 
kissé m ostoha időjárás ellené
re  a  táborozás mindvégig zök
kenőm entesen, színes esemé
nyekkel telítve zajlo tt le.

A résztvevők elhatározták, 
hogy tavasszal ismét közös 
tú rá t szerveznek, am elyen az 
érdeklődőket is szívesen lá t
ják.

KÖLGMDASL
A M ars Károly K özgazdaság

tu dom ányt E gyetem  lapja 
M egjelen ik  k éth eten k én t 
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