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Módosul az ösztöndíjrendelet, 
emelik a menzanormát

— Újra „felmentünk a miniszterhez-..."
Közel egy évvel ezelőtt adtam  h írt arról, hogy Ilku  Pál 

művelődésügyi miniszter elvtárs az egyetemi és kari tanácsok 
hallgatótagjait kötetlen tájékozódó beszélgetésre hívta meg m a
gához. Most március 1-én négyünket: Németh Györgyöt, Stafi- 
ra  Zsuzsát, Kovács P étert és engem ért hasonló megtiszteltetés. 
A több órás, igen közvetlen hangulatú, vitákkal Ls sűrűn ta rk í
to tt beszélgetésen a m iniszter m ellett nemcsak dr. Polinszky 
Károly miniszterhelyettes és vezető m unkatársai vettek részt, 
U a e m  dr. H orváth István, a KISZ KB első titkára, Szűcs 
Istvánná, a KISZ KB titkára, Nádor György, az Országos 
Ifjúságpolitikai és O ktatási Tanács titkára  és mások is, ami 
növelte a  találkozó súlyát.

A beszélgetés során szám ta- 
lan  tém át felvetettek az 

egyetemek, főiskolák képvise
lői — m egkísérlem kiragadni 
a  legfontosabbakat.

Talán legnagyobb súllyal az 
ösztöndíjrendszerről volt szó. 
M egtudtuk azt, hogy az ösz
töndíjrendszer alapelveiben, 
felépítésében nem  változik, 
m ert ez beváltnak tekinthető. 
De a felm erült vélemények 
alap ján  m ódosítják egyes ré 
szeit, figyelembe véve a KISZ- 
kongresszus szekcióajánlását 
is, am elynek kivonatát m últ 
szám unkban közöltük. A mó
dosítás lényege:

— em elik a szociális kate
góriák határösszegeit, esetleg 
h a tra  emelik a kategória szá
m át;

— jav ítanak a házaspárok 
helyzetén (ezt társadalom biz
tosítási szabályozás is kiegészí
ti m a jd );

— növelik és kiterjesztik  az 
albérleti hozzájárulást;

— a bővebb differenciálási 
lehetőség kedvéért több átfe
dést hoznak lé tre  a  tanulm á
nyi ösztöndíjkategóriák „tói— 
ig”-jai között.

Részleteket még nem kap
tunk, de nem kell soká v ár
nunk: a változások 1972. szep
tem berében életbe lépnek!

Az I. évfolyamon továbbra 
is csak m inim ális tanulm ányi 
ösztöndíj lesz — a m iniszté
rium  szerin t ezt kompenzálja, 
az, hogy nem  kell tand íja t fi
zetniük az elsőéveseknek. A 
változások különben nem a 
globális összegek em elkedését 
je lentik  — anyagi kereteink 
(amelyet különben az utóbbi 
időben m ár kielégítőnek bizo
nyultak) nem  nőnek, azonban 
az új szabályok igazságosabb, 
reálisabb elosztást biztosíta
nak. Még egy fontos lehető
ség: a rendszeres szocális ösz
töndíjkeretből fennm aradó 
összegnek a  rendkívüli szociá
lis segélykeretbe való virm a- 
nolására (átcsoportosítására) 
valószínűleg engedélyt ka
punk — ez több százezer fo
rin tnyi, eddig felhasználhatat- 
lan  összeggel növeli keretein
ket! Világosan lá tn i kell: A2 
ország egyelőre — és még so
ká — képtelen arra, hogy az 
egyetemi tanulást teljesen á l

dozatmentessé tegye mindenki 
számára. A rra  azonban törek
szünk, hogy a lehetőségeket 
optim álisan kihasználjuk, és 
a meglevő összegek elosztása 
a  legigazságosabban történjék!

Ahol viszont az összeg is 
nőni fog: az a  menzanorma! 
B ár csak 1973-tól, de em el
kedni fog, és az elkövetkező 
hónapokban a szebb jövő tu 
datában fogyaszthatjuk a m en
zán az ételt és a  belehulló va
kolatot . . . .

"Yf ég néhány konkrétum : H a- 
m arosan megvizsgálják 

egyetm ünk tanárképzésének 
helyzetét, és ennek alapján 
végre a szükséges inform á
ciók, a középiskolai igények 
birtokában kezdődhet meg ta 
nárképzésünk korszerűsítése, 
am elynek égető voltát feltehe
tőleg nem  kell ecsetelnem. 
Különben — és ez is érdekes 
— a pedagógusképzés átfogó 
felülvizsgálata és m egjavítása 
országosan — különösen az 
ELTÉ-n —■ ham arosan meg
kezdődik!

S ikerü lt elérnünk, hogy 
a m arketingesek nyelvvizsgá
jának  elfogadásáról szóló jog
szabály kiadása ta lán  kissé 
meggyorsul — m inden rem ény 
m egvan rá, hogy még e tanév
ben kijön! — Hasonló öröm, 
hogy Láng P éter és Lévay 
Ádám engedélyt kapott az 
AIESEC (Közgazdászhallga
tók Nemzetközi Egyesülete) 
nyugat-berlini kongresszusára 
való kiutazásra, és 10 szakmai 
gyakorlatos cserére szerződés 
a láírására — így tízen m ár 
m inden valószínűség szerint e 
nyáron m ehetnek nyugati gya
korlatra. (A személyekről a 
KISZ vb döntött.)

Persze nem m inden ilyen 
szép. őszin tén  megmondták a 
m inisztérium  vezetői, hogy az 
egyetem és a  kollégiumok á lla . 
potán ebben az ötéves tervben 
csak a legszükségesebb, m ini
m ális javítást várha tjuk  el — 
nincs több pénz. Az egyetemi 
sportlehetőségek javítását is 
csak a lágymányosi egyetem- 
városban építendő sportkom 
binát oldja m ajd meg — némi 
vigasz, hogy társadalm i m un
kával a következő években a 
hallgatók m aguk is gyorsít

hatják  ennek elkészülését. Vé
gül határozott választ kaptunk 
arra , hogy a tanulóviszonyt a 
jövőben sem fogják m unkavi
szonynak tekinteni, bár ezt so
kan javasolták — de társada
lombiztosítási szempontból 
m egszüntetik a diákok h á trá
nyait.

Nagy v ita  volt az elhelyez
kedésekről is. A m iniszter 
egyetértett azzal, hogy m inde
nütt nyilvános pályázatok ú t
ján  kellene az állásokat m eg
hirdetni, és az elbírálás fölött 
sokkal hatékonyabb társadalm i 
kontrollt érvényesíteni. Ez 
részben az üzemi, vállalati 
kollektíva beleszólási jogának 
szélesítését je lenti (beleértve 
az ottani K ISZ-t is), részben 
az egyetem állam i-társadalm i 
szervei véleményének sokkal 
komolyabb figyelembevételét. 
Persze ennek a  kérdésnek a 
szabályozása túlm egy Ilku 
elv társ hatáskörén — a m eg
oldás közelségét nemigen érez
tem.

C zó  esett m ég az oktatás 
korszerűsítéséről — kide

rü lt, hogy igen hasonlóak a 
gondok m indenütt, és a  m i
nisztérium  a  m i segítségünket 
is kéri a  folyam at meggyorsí
tásához, a  hibás pontok felde-< 
rítéséhez. Az egyetemi és kari 
tanácsok működéséről, a  hall
gatók részvételéről szóló be
számolókat hallgatva, ismét 
megerősödött az a  vélemé
nyem, hogy m i nagyon jól á l
lunk e téren! A tanácsülése
ken végzett m unkánk és az 
üléseken kívüli — még sokkal 
több — tevékenységünk haté
konyságával, lehetőségeinkkel 
és eredm ényeinkkel a meglevő 
hibák ellenére elégedettek le
hetünk.

Még soká sorolhatnám  a té
m ákat. A lényeg az, hogy ak 
tív  és izgalm as beszélgetésben 
volt részünk. Sokat tanultunk 
és tapasztaltunk; a  legkelle
mesebb tapasztalat az az 
őszinteség és érdeklődés volt, 
am elyet a m inisztérium  veze
tői részéről éreztünk. Szá
m ukra is nagyon hasznosak 
ezek a beszélgetések, m ert a 
hallgatók szemszögéből ism er
kednek meg a  legfontosabb 
gondokkal. Ugyanakkor mi is 
reálisabban lá tunk  egy sor 
kérdést.

Erőt ad az ilyen beszélgetés 
ahhoz, hogy folytassuk m un
kánkat: felelősségteljesen, ko
molyan, határozottan te ljesít
sük kötelességeinket és éljünk 
jogainkkal. Mivel pedig nem 
csak mi ta rtju k  nagyon hasz
nosnak az ilyen találkozást, a 
m iniszter elv társ így búcsúzott 
a  részvevőktől: viszontlátásra 
egy év m ú lv a !. . .

DOMÁNY ANDRÁS

TDK -  minden szinten
F  gyetem ünk Tudományos 
1J Diákköri K onferenciája 

m árcius 20., 21., 22-én kerül 
megrendezésre.

E rre az idő tartam ra tanul
m ányi szünet n e m  l e s z ,  de 
azok, akik hallgatóként részt 
k ívánnak venni az üléssza
kon, szem inárium vezetőjük
től elkéredzkedhetnek. (Iga
zolt hiányzás.)

Az ülésszak ünnepélyes rek
tori m egnyitója 1972. m árcius
20-án, hétfőn negyed kilenckor 
a  nagytanácsterem ben lesz. Az 
ülésszak értékelése, a dijak 
kiosztása 1972. m árcius 24-én 
14 h-kor a  nagytanácsterem 
ben lesz.

A TDK-ülésszak részletes 
program ja az ötödik lapon ta 
lálható.

A Tudományos Diákkörök 
X. Országos Konferenciá

jának  a M arxizmus—Leninlz- 
m us és Közgazdaságtudomá
nyi szekciója 1972. m árcius 16 
—18 között a gödöllői Agrár- 
tudományi Egyetemen ta rtja  
ülését. Egyetemünk 33, a  ta 
valyi helyi egyetemi TDK-án 
díjnyertes dolgozattal vesz 
részt.

Így a filozófia szekcióban 
m árcius 17-én 13 órától Szán
tó Lóránt, Kézi Judit, a  poli

tikai gazdaságtan szekcióban 
m árcius 16-án 14 órától Ké-
sedi Ferenc, Vándor Ferenc, 
m árcius 17-én M ajor Iván, 
Kosaras Ferenc, Löblik János, 
Pártos Gyula, a tudományos 
szocializmus szekcióban márc. 
16-án 14 órától Árva László 
képviseli egyetemünket. Va
lam ennyi résztvevőnk felso
rolására helyhiány m iatt 
nincs lehetőség. Az érdeklő
dők szám ára az ATE a  Keleti 
pályaudvar érkezési oldaláról 
autóbuszokat indít III. 16-án 
8.30 órakor és III. 17-én és 
18-án 7 órakor.

(Folytatás az 5. oldalon)

Üjra itt a tavasz (Foto: Bajusz)
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Az Ipari
Régi, de az új gazdaságirá

nyítási rendszer bevezetése óta 
különös ak tualitással bíró 
„szükséglet” kielégítésére tör
téntek meg az első lépések az 
Ipari K lub létrehozásával.

A  gazdálkodás új rendsze
re közism erten fokozott köve
telm ényeket tám aszt a  közgaz
dászok, s  így m aga a  közgaz
dász — képzéssel szemben is. 
Ezt a  célt szolgálja egyete
m ünk oktatási reform ja, 
am ely azonban — oktatási in
tézmény jellegéből kifolyólag 
— elsősorban az elm életi is
m eretek e lsajátítására és  az 
alapvető gazdasági összefüg
gések m egism ertetésére he
lyezi a  fő súlyt. A társadalom  
(vállalatok, intézmények, stb.) 
viszont a  jó  gyakorlati érzék
kel is rendelkező közgazdá
szokat várja, illetve követeli 
meg. A gazdasági élet az a  
terület, ahol az alapos elmé-

Klubról
le ti felkészültség és a  m eg
felelő gyakorlati érzék ötvö
zete szükséges a  hatékony 
m unka elvégzéséhez. Em ellett 
állandó és egyre inkább foko
zódó igény jelentkezik egy- 
egy időszak kiemelkedően 
fontos problém ái term észeté
nek, okainak, megoldása mód
ja inak  megismerése, az ezzel 
kapcsolatos kérdések tisztá
zására, m egvitatására, m ind az 
elmélet, m ind a  gyakorlat sík
ján.

Az ipa r és a  vele kapcsola
tos terü leteken felm erülő 
kérdések irán t érdeklődnek 
a több oldalról is jelentkező 
igényeik kielégítésére nyújt 
lehetőséget a  nem rég meg
alakult Ipari Klub, am ely a
III. évfolyam ipar szakos 
kollégisták szervezésében, a 
kari KISZ-vezetőség, v a la
m in t dr. Marczell Jenő adja. 
(kari párttitkár) segítségével 
és tám ogatásával jö tt létre.

Dr Szabó Kálm án rektor sajtótájékoztatót ta rto tt m árcius 
9-én a  M agyar Újságírók Országos Szövetségében. A meg
jelent újságírókkal ism ertette az egyetemi felvételi vizsga 
követelm ényeit, a  szakágazatok, a term elési gyakorlat, a 

pályakezdők problém áit

H Í R E K
önkén tes véradást szerves 

a János kórház 16-án, fél ki
lenctől délután négyig az 
egyetem klubjában. Egy nő 
és egy kisgyerek m űtétjéhez 
van szükség minél több vér
re. M indenkit várunk!

Három év után  ism ét 
aranygyűrűs doktorokat ava t
nak egyetemünkön. Bekker 
Zsuzsanna, Oláh Ildikó és 
Szepesi György, az általános 
kar volt hallgatói veszik át 
m árcius 20-án, hétfőn, egy 
órakor az aulában k itün te
tésüket. Dr. T rautm an Re
zső, az Elnöki Tanács tagja 
lesz az ünnepség elnöke.

A TDK-ülésszakot dr. Sza
bó Kálm án rektor nyitja meg 
március 20-án, hétfőn ne
gyed kilenckor a nagyta
nácsteremben.

A három napos ülésszak 
a latt tanulm ányi szünet nem 
lesz egyetlen évfolyam szá
m ára sem. Azonban bárm ely 
óráról, a tan ár beleegyezésé
vel el lehet menni a dolgoza
tok vitáira.

m
Az egyetem oktatói és 

dolgozói m árcius 20-tól je 
lentkezhetnek a szakszerve
zeti bizottságnál külföldi au
tóbuszkirándulásra. M ájus 6 
—13-ig Romániába, augusztus 
19-től szeptem ber 3-ig Ju 
goszlávia—Olaszországba szer
veznek tú rát, melyre je len t
kezési lapokat 17-től lehet 
átvenni a szakszervezeti bi
zalmiaknál.

E
A hazánk felszabadulásának 

27. évfordulójára rendezendő 
ünnepség m árcius 31-én, pén
teken 10 órakor lesz. Halász 
József tanszékvezető docens 
ünnepi beszéde u tán  egye
tem ünk ének- és tánckara 
ad műsort.

B3
Az Ipari k ar KISZ-vezető

sége az alapszervezeti tit
károkkal és a  jelöltekkel kö
zös kiránduláson vett részt 
m árcius 11—12-én. A zsíros
hegyi turistaházban megbe
szélték a küldöttértekezlet 
előkészítését, m egismerték a 
jelölteket.



TABDIBAN: A KÉR. KAROSOKKAL
—  Lefordítva a gyakorlat nyelvére —

C zázharm inc ember, köztük 
17 elsős. „Ugye, jó lesz?”

— várakozással néztek a kari 
vezetőség tagjai felé, akik in
dulás után rögtön elvegyültek 
a  résztvevők között: Remél
jük, jól fogjátok m agatokat 
érezni!

A tábor program ja igen 
zsúfoltnak Ígérkezik. Előadá
sok, kiscsoportos foglalkozá
sok, filmvetítés.

K áplár József, az MSZMP 
Központi Bizottságának gaz
daságpolitikai osztályvezetője 
aktuális belpolitikai kérdések
ről ta rto tt előadást. Az u to l
só nap kerü lt sor dr. Palánkai 
T ibor referátum ára a konver
gencia-elméletről. Ugyanaz
nap délután Domány András 
a  KISZ kongresszusról ta rto tt 
élménybeszámolót.

Ami legjobban tetszett: K en
de István rem ek elemzése ak 
tuális külpolitikai kérdésekről. 
Mi a  véleménye Nixon pekin
gi látogatásáról? Milyen ered
ményeket Ígérnek a m a g y a r-  
rom án tárgyalások? Fogadhat
juk-e Nixont mosolyogva 
Moszkvában? stb.

Az előadó nemcsak őszinte, 
korrekt hozzáállásával ragad
ta  m agával a résztvevő lányo
k a t és fiúkat, hanem  „fiatalos” 
tem peram entum ával is. Négy 
órán át szinte mozdulatlanul 

hallgatták  az előadót. S még 
valam i: Rende elvtárs nyílt
ságát lá tva nem szégyelltünk
— a  szó tiszta értelm ében — 
lelkesedni.

Ugyancsak az első napon 
népes közönséget vonzott a po
litikai vetélkedő döntője. A 
győztesek: külker. II./4. öt li
te r  borra l a tarsolyukban.

kiscsoportos foglalkozások 
őszinte légkörűek voltak. 

I t t  kerü lt sor KISZ-életünk 
aktuális kérdésének, a  p árt

építés lehetőségének és szük
ségességének a megvalósításá
ra. A résztvevők körében ha
tározott igény fogalmazódott 
meg az alapszervi m unka ja 
vítása érdekében.

Döntő momentum a fiatalok 
KISZ-beni részvételénél, hoz
záállásánál: Hogyan dolgozik 
az érin tett alapszerve; m ennyi
r e  sikerült túllépni a „hivata
los” form ák szülte aggályokon, 
tartózkodáson. Fontos ténye
ző: a  sem atikus kérdésfelveté
sek, . megoldások kerülése; 
olyan eszközöket találni, am e
lyekkel meggyőzően lehet moz
gósítani, s am elyek segítségé
vel nagy célokat lehet lefordí
tani a gyakorlat „nyelvére”, 
úgy, hogy az az alapszerv 
„testére szabott’ legyen. O lyan, 
nak kell lennie az alapszervek 
m unkájának, hogy az ott élő 
em bert a közösség nevelő ha
tásán keresztül még „embe
ribb” em berré formálja.

A kiscsoportos foglalkozá
sok adlak lehetőséget a 
kari KISZ-vezetőség m un
kájának értékelésére. T a
nulságképpen csak any- 
nyit: az alapszervi vezetők 
törvényei a  kari vezetősé
gekre is vonatkoznak — 
többet foglalkozni az em
berekkel; kerülni — a sok
szor ta lán  véletlen favori
zálást; jobban ügyelni-fii- 
gyelni a tagság reagálására 
a döntéseknél; az érdemi 
m unkára az értékelésnél.

I tt  kell elmondanom azt is, 
hogy ez a tábor jól sikerült. 
Nem formaság ennek elism e
rése, hanem  tény. Tény és 
bizonyíték, önm agunk — ve
zetettek és vezetők előtt — bi
zonyíték arra, hogy ilyen vo
natkozású kudarcok esetén 
nem a politikusságunkra kell 
hivatkozni. Nem „K it érde

kel?” szólamokkal kell elzár
kóznunk a mozgalmi élet „ve
lejétől”, hanem lehetőséget 
kell adnunk és kapnunk, hogy 
kiélhessük rom antikus hajla
m ainkat. Mert erre  is szükség 
van. Sokszor „szégyenlős” 
meggyőződésünk így válhat 
fiatalosan alkotóvá. S erre  jó 
példa volt Tabdi.

Kocsi M argit

Korán reggel indultunk Tab- 
diba. A lm os szemek, morcos 
arcok, de hamar kisim ulnak. 
A  vonaton semm i érdekes. M i
kor m egérkezünk, m i elsősök 
egy szobába költözünk, 15 em 
ber, 12 ágy. De hol itt  a prob
léma? Úgyis keveset alszunk.

Sorakozó zászlófelvonáshoz. 
Sajnos, a többiek nem  szállnak 
be a játékba. Nem baj, m ajd a 
végén m indenki itt  lesz. .

A z ebédlőben nagyon ko
m oly dolgokról van szó. A z  
ösztöndíjakről■ Ebben m i nem  
vagyunk érdekeltek.

Nem?! Kirobban a vita. 
Kell-e elsőben differenciálni? 
M iér\ nem  az alapszervek kap
nak ösztöndíjkeretet? Érde
keltség^ aktivitás, a kettő  
együtt.'? Ebéd után Nem ényi 
István, a Pénzügyi Tanszék
ről beruházáspolitikai kér
désekről beszél. Sok a kérdés, 
az arcok érdeklődést m utatnak. 
Kivéve a m ienket. Ügy érez
zük, kínaiul beszélnek. Nem  
sokat értünk belőle. Este poli
tikai vetélkedő. A  totót 21 csa
pat adja be. Bomba meglepe
tés. A z  első hét között négy el
sős csapat ju t a döntőbe. Izga
lom, rekedt hangok. Utolsó 
forduló. A z  elsősök harmadik

csapata 49 pontos, a második 
évfolyam  népgazd-terveseknek  
47 pontjuk van. De nek ik  még 
van kérdésük. A ztán  becsap a 
m ennykő. Rövidzárlat. Majd 
holnap fo lyta tjuk. Éjjel ének
lés, já ték a sötétben, a másod
évesek m egírják a tábori in 
dulót:

„Nem lehet m indenki — sej
K im űvelt közgazdász fej".
Másnap senki sem  álmos. 

Vita a tanulm ányi munkáról. 
Kiderül, hogy csupán az első
sök és másodikosok lelkesed
nek, őket összetartják a prob
lémáik. A  felsősöket már nem. 
A negyedéveseknél nincsenek 
közösségek. Sajnos, én a buta 
fe jem m el nem  tudom  m egérte
ni, m iért természetes ez. „Ej- 
ej, ti gyerekek, hogy ti m ilyen  
naivak vagytok!’’ (ezek az öre
gek?).

Délelőtt a K lSZ-kongresz- 
szusról is szó esik. Stafira Z su
zsa — Domány András. Juj, 
de általános! N ekünk konkré
tum ok kellenének! Jó, jó tu 
dom, a kérdések ugyanilyen  
általánosak. Este fo ly ta tjuk  a 
vetélkedőt. Végeredm ény: első 
népgazd-terv II. évfolyam , m á
sodik I. évfolyam. Utána bar- 
kochba. Játékosok: másodév 
népgazd-terv 1 fő, tanár C 1 
fő, s ké t elsős. Nahát, m i m in
denütt ott vagyunk! É jjel m e
gint buli.

Az általános kari pol. táborról 
— egy elsős szemével

I d ő b e n  é s z b e  k a p t a m . . .
Szia! Na kezdjük m ár? Hol vannak a töb

biek?
— K ét őrültet gazdföci előadáson láttam . 

Szólni kéne nekik!
— Mégsem m ászhatok oda hozzájuk az el

ső sorba, az előadó o rra  elé, hogy aztán  ve
lük vonuljunk ki! Reménytelen. De a  töb
biek jöhetnének m ár az uszodából!

Nyílik az  ajtó, dühösen csapja le a  táská
já t három  lány.

— M iért bűn az, hogy kajálunk  valam it a  
büfében? Este 6-ig bent v a g y u n k ... Jó, tu 
dom, hogy alapszervi gyűlés van, de azért 
nem  kell így ráron tan i az em berre!

M indenki megérkezett, akire vártak. Kez
dődhet a taggyűlés. Hol, m elyik elsős cso
portnál, ez m aradjon köztünk. Nem m intha 
titok lenne, m iről volt szó egy péntek dél
előtt két lyukas órában. M ert arró l lehet is, 
érdemes is beszélni. De am it én ott fonto
sabbnak tartottam , az a  — ta lán  nem is új 
— hang, ha tetszik a  formabontás. Ezt azon
ban a maguk szám ára alak íto tták  ki, s nem 
a  nagy nyilvánosságnak.

A titkár szemben ü lt a végre elrendeződött 
társasággal. Bejelentette, hogy a  csoport ed
digi megbízottja lemond, m ert egyszerűen 
nem  tud ja tovább csinálni. Kezek em elked
tek, megszámolták egyszer, kevés volt. Az
u tán  mégegyszer, most m ár elég az elfogadás
hoz. Üj javaslat a csoportm egbizottra, írásos 
jellemzéssel. Megszavazták.

— Akkor most te  jössz! — szólt a  titk á r a  
m ellettem  ülő évfolyamvezetőségi tagnak, 
aki a KISZ-kongresszusról m ondta el azokat 
a  gondolatokat, melyek a jelenlevőket köze
lebbről érinthették. Kérdésekre várt, de sen
ki sem kérdezett. Az arcokon érdektelenség, 
vagy tépelődés volt. Nem nekik, nem róluk 
szóltak o tt a kongresszusi terem ben, vagy 
nem  érte tték  meg, mi az, ami rá juk  ta rto 
zik. A K ISZ-titkár mentegetőzés és körülírás 
nélkül m ondta ki ezt, am it a  többség is 
nyilvánvalóan gondolt. '

U s z re  sem vettem  és szinte m ár egy újabb 
program pontnál tarto ttak . Részletes in

doklás, jellemzés után m egszavazták egy 
Pannonhalm án érettségizett társuk  KISZ* 
tagfelvételét. S egymás után, m intha csak 
egy beszélgetésre jöttek volna össze, ki-ki 
közölte azt, ami feladatköréhez tartozott: a 
pg. tanulm ányi verseny feltételeit, a véradás 
helyét, a politikai vetélkedő m enetrendjét, a 
politikai vitakör tém áját. Egy-egy gyors kér
dés hangzott el közben: mikor, hol, vagy ho
gyan lesz m egtartva valam elyik rendezvény. 
S m inden program  ism ertetése u tán: gyertek 
el, érdemes, rátok fér! Azután újabb kéz
felemelés — m ajdnem  az egész csoport je
lentkezett az NDK-építőtáborba. Aki a cso

portos jelentkezésre agitált, maga is megle
pődött, hogy ennyien jönnének. Azután egy 
kirándulásról esett szó, am ely a legjobb ötlet
nek bizonyult. Egy helyett, két u tazást sza
vaztak meg; Nagyhideghegyre, m ajd  kora 
nyáron egy társuk  szüleinek balatoni v illá já
ba.

— Nem halogathatjuk  a  jellemzéseket, jó 
lenne végre elkezdeni — vette á t a szót a 
K ISZ-titkár. Előbb Gábor m ondja el a  véle
ményét, s  azokét is ak iket erről m egkérde
zett, azután m i ism ertetjük  az elképzelésün
ket.

M egtudtam, hogy ez nem egy jó közösség. 
Ok m aguk ítéltek így. Keveset érin tkeztek  az 
órákon kívül, s egyszer sem olvastak b e  őszin
tén egym ásnak. De most, m ielőtt év végén 
szétszélednek, még vastagon elm ondják egy
m ásnak, k it m ilyennek láttak . Nem az írott 
jellemzésben, m ert oda a  valóság úgyis szelí
dítve kerül — m agyarázták, de ha áldozná
nak rá  egy szabadnapot, szóban valam eny- 
nyiükről alaposan m egm ondhatnák a  véle
m ényüket. A négy fős csoportok írásos jel
lemzését egy m ás alkalom m al tárgyalnák. — 
Ezen a közösségen a  nyílt beszéd m ár nem 
segít, de jövőre okosabban igazíthatnánk el 
életünket az új alapszervben, ha most úgy 
igazán kire-k ire  ráolvasnánk a hibáit. Addig 
még van ideje, s könnyebben is változtathat 
rajtuk . — Az ötlet tetszett, szinte egyszerre 
szavaztak.

A K ISZ -titkár komoly hangon fordult a 
patronáló tan ár felé. — Jobb lenne, ha 

a  ta n ár ú r  ezen az első megbeszélésünkön 
nem lenne ott. A m agunk baján m agunknak 
kell segíteni. — Nem \ kért elnézést, nem 
mentegetődzött. A tan ár fegyelmezve megle
pődését — szó nélkül bólintott. S m ár vége 
is le tt a  taggyűlésnek.

Csaknem megkérdeztem , m iért m arad t el a 
félévi m unkaterv megbeszélése, am iért tu 
lajdonképpen idejöttem. De még időben ész
be kaptam . Hiszen a másfél órából egy órá
ban m ásról sem volt szó, m in t a  program ok
ról. Csakhát én  valahogy olyasmit vártam , 
hogy a titk á r bejelenti: most következik a 
félévi m unkaterv ism ertetése, azután egy p a
pírról felolvassa a program ot, az időpontot, 
és u tána szavaznak. Ehhez voltam  szokva. 
Ehelyett egy-egy program ot ajánlottak, s 
várták, ki hogy reagál. Talán ösztönösen te t
ték így. Ez a vezetőség ráérzett, hogyan is 
lehet kényszer helyett kedvből vállaitatani 
— nemcsak feladatokat, hanem  közös élm é
nyeket.
. Jó-e ez a kis közösség vagy sem, azt m a
guk tudhatják  a legjobban, de hogy jobb le
gyen, annak elhibázott hangnemmel, erőlte
te tt program okkal nem á llják  útját.

— kék —

Vasárnap délelőtt Polgár 
Dénes volt lenn. Csak úgy 
kapkodta a fe jét a sok kérdés
től. Délután mi, elsősök Ko
vács Péterrel beszélgettünk, a 
többieknek a pártépítés volt a 
téma. Nálunk ism ét visszatért: 
m iért van az, hogy a maga
sabb évfolyam okon gyengül
nek  a közösségek, az em berek 
egyre kevésbé aktívak?

Lassan vége a tábornak. L e
von juk a zászlót. Hazafelé a 
vonaton énekelünk még egyet, 
aztán búcsú.

Szép volt, jó volt, hasznos 
volt. Ja, igen: és emlékezetes.

Horn György

Megalakul egyetemünkön is 
az Ifjú  Zenebarátok Köre 
(Jeunesses Musicales). A Kör 
rendezvényein kiváló fiatal 
művészeket, előadókat lát 
vendégül. A program okat kö
zös zenehallgatás egészíti ki. 
A Jeunesses központi ren 
dezvényeire, klubestjeire, 
hangversenyeire is elm ehet
nek a Kör tagjai. Jelentkez
ni m árcius 25-ig lehet a 
kultúrosztályon. Az évi tag
díj: 15 Ft.

m
M árcius 14-én, a  nagyta

nácsterem ben ta rto tta  kül
döttértekezletét az ipari kar. 
M iután röviden megemlékez
tek m árcius 15-ről, a lekö
szönő kari vezetőség kétéves 
m unkájáról szóbeli beszámolót 
tartott. Az új kari vezetőség 
titkára Kovács István II. éves 
iparszakos hallgató lett.

— Szép lányok ne sírja
tok?!?

— Szocialista közgondolko
dás.

— M atek — meditációról 
című cikkeinket anyagtorló
dás m iatt, következő szám unk
ban közöljük. — SZERK.

T\izenötödikén
K okárdás szalagosán szép m árcius idusa. Nosztalgikus 

irigylőn, márciusi fényes nagy tettekre vágyón em 
lékező fiatalok a Nemzeti Múzeum előtt. Annak a 

15-ének lázas, tiszta, nagy lendülete sugárzik ki 124 év
vel későbbi if jakra. A nnak az egyszer volt, soha többé 
meg nem ismételhető, hasonlíthatatlan napnak hangu
lata. Amikor — történelm ünk ritka szép pillanata — a 
magyarság szinkronban volt Európával. M ert volt egy 
zseniális politikusunk aki pontosan tudta, hogy tenni kell 
„m indjárt holnap . . . ,  h á th a  holnapután már késő”. M ert 
az ő személyében egy zseniális költőnk is volt aki egyet
len versével diákok, vásározó parasztok tömegét lelke
sítette forradalm i esküre. M ert volt egy zseniális nagy 
forradalm ár költőnk, aki m indenkinél tisztábban látta, 
hogy am it ő tehet, am it meg kell tennie m árcius fogé
kony ifjúságával együtt, az csak a kezdet. És légyen 
bárm ily szép, bárm ily fiatalos, lendületes kezdet, a 
többi, az eldöntő többi az ő — szemében mindig szent — 
népéé.

m árcius 14-ről 15-re virradó, döntésérlelő 
"I 0 / |  O  álm atlan éjszakáján jegyezte Petőfi napló- 
! Ö 4 f O  jába: „ . . . a  többit az istenre bízom és 
azokra, kik rendelve vannak, hogy a  kezdetieket foly
tassák; én csak arra  vagyok hivatva, hogy az első lökést 
t e gyem. . .  és ha lelövöldöznek? isten neki: ki várhat 
ennél szebb halált?”

„Korán reggel az ifjak  kávéházába siettem . . . ”
Nagy Katalin

A válasz ez!
A  Tiszánál románok, északon csehek, Szegeden ma

gyar fehérek.
A  munkásotthonban:

„— A  kérdés ez — nevezzük végre nevén a gyereket 
—, a kérdés ez: visszaadjuk-e a gyárat, visszaadjuk-e a 
földet, visszaadjuk-e a hatalmat?"

Elhallgat. Feleletet vár.
Csend.
A z  em berek lesütött szem mel ü lnek . . .
...C send . A  proli gondolkozik. A  kérdés váratlan. 

Hát persze —  erről van szó —, de hát ki gondolt erre 
eddig? K unfi eddig csak azt mondotta, hogy másképp  
kell csinálni a diktatúrát, de azt nem, hogy visszaadni a 
hatalmat. Böhm . . .  Fellner . . .  M indegyik m indig csak 
azt mondotta, hogy m á skép p . . .  Meg arról volt szó, hogy 
az antant élelm iszert k ü ld .. .  H ú st... zsírt, ruhát, c ipő t... 
Hm. De hogy ez a m ásképp azt jelenti, hogy visszaad
n i . . .  Hm. V issza a d n i... L em o n d a n i... Lemondani a 
jövendőről. . .  Lemondani a szocializm usról. . .  Vissza
adni . . .

. .  .Csend. M indenki Pojtekre néz. A  terem  már 
m ajdnem  sötét. A z az érzésem, hogy csak a szem ek v i
lágítanak.

— Visszaadjuk-e? . . .
— N em ! . . .
. .  .Fellner sápadtzöld. Egyedül maradt. A  határozatot 

egyhangúlag fogadjuk el. Fegyverrel fogjuk megvédeni a 
proletárforradalmat!’’

(Részlet Illés Béla, Ég a Tisza c. regényéből.)

Mi, kommunista ifjak
T  alálkoztam  a 15 évvel. Nagy célokkal, em lékekkel 

kezdeményezésekkel, em berekkel, akik  ezt a 15 
évet elkezdték.

15 éves a  KISZ. Első önálló szerkesztői feladatom  a 
televízióban egy dokum entum film  elkészítése. A Nagy 
Terv, az Élethivatás első állomása, és egyben visszate
kin tés arra , am i e rre  előkészített.

15 éve negyedikes kisiskolás voltam. Csak jóval ké
sőbb értettem  meg azokat az eseményeket, am elyek öt
venhatban történitek. A falakon hemzsegtek a  külön
féle jelszavak, sebtében íro ttak  vagy sebtében lemeszel
tek. „ÉLJEN A KISZ!” A KISZ életform ává vált, a  köl
csönös nevelés eszközévé. A közös m unka, a  viták, a  kis 
közösség, és a nagy m inden mozdulása, akciója nevelt 
sok ezer társam m al tudatos kommunistává.

A történelem . (Mert m a m ár ez is történelem , bár, 
am i 57-ben kezdődött, m a azonos célokkal, m indig ú ju
ló form ákkal jelen is.)

56 vége. Rétegszervezetek legyenek, vagy egységes if 
júság? ír ju k -e  a zászlóra akkor, 56-ban, hogy kommu
nista? A p árt Központi Bizottsága nagy viták után dön
tö tt: a rétegszervezetekben megosztott ifjúság burzsoá 
gyakorlat. Szükség van a rétegpolitikára, de az egysé
ges kom m unista ifjúsági szervezet kereteiben. Hogyan 
fogadták ezt a  döntést m unkások parasztok és diákok? 
Nehéz volt a meggyőzés, viták, nagygyűlések százai, a 
zűrzavarban forrófejűvé vált fiatalok tudatosan balol
dalra állítása — egyetemeken sokszor szélsőjobbról — 
nehéz, de rom antikusan szép feladat volt az akkori ve
zetők szám ára.

A szocializmus építése, az újjáépítés, a  kom m unista 
fiatalokkal kezdődött az ellenforradalom  leverése után. 
Társadalm i munkák, rom eltakarítás, az üzemek bein
dítása. KISZ-esek csapolták le  a  Hanság mocsarait. 
Építőtáborokban ma m ár évente 25 ezer fiatal dolgozik. 
A KISZ védnökséget vállalt a kiem elt beruházások fö
lött. Milliókat je lentett a  fiatalok társadalm i m unkája. 
Ifjú mérnökök, közgazdászok és technikusok versenyez
nek a „kiváló” címért, olyan dolgozatokkal, melyek 
népgazdasági tervünk teljesítéséhez segítik az országot, 
ú jítanak, alkotnak.

A politikai agitálás, a  politikai m unka egyik legfon
tosabb eszköze a ku ltú ra terjesztése. Olvasómoz

galom indul, versbarát körök kezdik meg működésüket, 
ku ltu rá lis szemléken bizonyítják fogékonyságukat, hoz
záértésüket a fiatalok, televíziókat, könyvtárakat aián - 
dékoznak tanyasi iskoláknak, segítik a nehéz helyzetben 
levő fiatalok továbbtanulását. A klubmozgalom ma m ár 
az egész országot átfogja: értelmesen, hasznosan töltik 
a  fiatalok szabad idejüket.

Szolidaritás. Nagygyűléseken ítéljük  el, vádoljuk az 
im perializm ust, de konkrét segítséget is nyújtunk a 
szabadságukért küzdő népeknek. 300 fős teljes katonai 
felszerelés, 300 fős kórház, 5000 tranzisztoros rádió, 5000 
kerékpár, vonatszerelvény, több ezer liter vér V ietnam 
nak : a kom m unista fiatalok önzetlenségének bizonyíté
ka.

Nagy feladatok várnak a  KISZ-re. Többet, újabbat 
kell tennünk, m int az előttünk járó nemzedéknek. Mi 
kell ehhez a tenniakaráson felül? Bizalom. Bíznunk 
kell a felnőttekben, és a  felnőtteknek bízni kell ben-
nünk- H A L A SZ  GÉZA
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L E L T Á R O Z Á S
— az I. évfolyamon

Érdeklődéssel olvastam  a 
m últkor a KÖZGAZDÁSZ-ban 
Borsi György S zám o k b an  a 
vizsgaidőszak” című cikkét, 
Valóban érdem es az adatok 
mögé nézni különösen ha az 
első évfolyam eredm ényeit 
vizsgáljuk. A feltün tete tt táb

lázat csupán a végső átlagot 
közli 3,1 am i bizony jócskán 
mögötte m arad az egyetemi 
átlagnak 3,6. Azóta elkészült 
a részletes kim utatás az egye
temi számítóközpontban, így 
u tánanézhetünk mi is az oka 
ennek a  nagy lem aradásnak?
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B u d a p e s t 613 3,1 3,37 2,54 3,39 3,04 2,64 3,24
P é c s 105 3,01 3,60 2,54 3,23 3,86 3,11 2,76
1970/71 3,17 3,4 2,5 3,5 3,0 0

M iről is árulkodik ez a  táb 
lázat?

Az előző évhez képest a ta 
nulm ányi átlag 0,07-os csökke
néséről beszéltünk, de ez á lta 
lában  nem  rossz, hiszen figye
lembe kell vennünk az  I. fél
évben pluszként jelentkezett 
szám ítástechnika koncentrációt 
és az inform atika okozta ne
hézségeket

Az évfolyam  idén is a leg
jobb átlageredm ényt filozófiá
ból és politikai gazdaságtanból 
é rte  el, leggyengébbet m ate
matikából. Ami meglepő, gaz
daságföldrajzból is nagym érvű 
volt a romlás.

Az évfolyam 613-as létszá
mából február 21-én 28
hallgatónak nem volt é r
vényes féléve (tavaly 26). 
Tavaly 39 fő nem zárta  le 
a  vizsgaidőszak végén a 
félévet az idén 68 fő. Ma
tem atikából 586 hallgató 
közül 160 bukott, egy ré 
szük többször is, így a  bu
kások száma 234, am i 
megfelel az utóbbi 10 év 

átlagának.

Gazdaságföldrajzból a  2,64-es 
átlag  messze elm arad az el
m últ évek eredményeitől. En
nek okát a tanszék kivizsgál
ja  és intézkedik. örvendetes 
viszont a  nyelvi vizsgák ered
ményeinek jelentős javulása. 
Az első félévben oroszból 11 
szerezte meg csak az ism ételt 
vizsga után a  gyakorlati je
gyet. Ennek ellenére még sok 
a  tennivaló. Elsősorban az ok
tatási módszerek fejlesztése, a 
tananyag színvonalának, és 
etrvben a  hallgatók tananyag
ellátottságának időbeni bizto
sítása v ár megoldásra.

Külön kell szólnunk a  k ihe
lyezett pécsi tagozatról. I tt  a 
tanulm ányi á tlag  valam elyest 
elm arad az egyetemétől.

Nehezítette az oktatók és 
a  hallgatók m unkáját egy
arán t. hogy nincs elegen

dő oktatási helyiség,
így a  tanrend összeállításánál 
problém ák m erültek fel. A ta 
gozaton nincs j e l«  tanuló  és 
egy vagy több tárgyból m eg
bukott 61 hallgató. I tt  is é r 
vényes, hogy a gimnáziumból 
érkezettek jobb eredm ényeket 
értek el, m in t akik szakközép- 
iskolában tanultak.

a  vélemények, hogy csak év
közi rendszeres tanulással le 
het eredm ényt elérni.

Sokan szeptemberben, ok
tóberben csak „bejártak” 
az egyetemre. A vizsga bi
zonyította, hogy néhány 
hét nem  elég az 5000—6000 
oldal anyag m egtanulásá

ra.

Az előadásokat (kivéve a  m a
tem atikát és inform atikát), 
gyengén, közepesen látogatták 
és azok jó részéi) sem figyel
tek kellőképpen. H iányzott a 
logikus gondolkodás, a  tanu
lók a  mechanikus megoldásra 
töreked telt.

Sokaknak rossz volt a  vizs
gabeosztása, de ez a tanszéke
ken is múlt. (Inform atika elő
ször csak egy dátum ot adott 
meg.) Sokszor m ár a leadás 
napján felborult a vizsgarend, 
m ert egyes tanszékeken több 
vizsganap betelt. Bonyolította 
a  helyzetet, hogy nem fogad
tak  el utólagos változtatást a 
tanszékek, még akkor sem, ha 
ez indokolt volt. Rugalmasabb 
hozzáállással sok u.v. jegyet 
lehetett volna m egtakarítani.

Sok panasz érkezett a sze
m inárium vezetőkre Is. Ke
vés a színvonalasan, önálló 
m unkára serkentő óraadó.
A különböző tárgyak vizs
gakövetelményei sem vol

tak  azonosak,
és nagyon sok függött attó l is, 
ki milyen vizsgáztatóhoz ke
rül. A számonkérési és köve
telm ényszintek nem m inden
k inél egyfomák!

F ebruár 1-én ismét elkezdő
dött a szorgalmi időszak. A II. 
félévben még csak tovább fo
kozódnak a  követelmények, de 
ha az első félév tanulságait 
levonjuk, nem  fordulhatnak 
elő azok a  hibák, am elyek a 
„legrosszabb átlagú évfolyam” 
címhez segítettek bennünket.

A tanulásról: Nem sok hall
gató van, aki szeptem bertől 
januárig  rendszeresen tanul. 
Ebben persze nem csak ők a 
hibásak.

V annak tanáraink, akik 
nem tám asztanak év köz
ben a szemináriumokon 
különösebb követelm énye
ket, a szám onkérést is e l
hanyagolják a rra  gondol
va, hogy m ajd a vizsgán 
úgy is m inden kiderül.

A  hallgatók pedig visszaélnek 
ezzel! Azon kell lennünk, hogy 
a szorgalmi időszak alatti ta 
nulás előnyeivel ne csak keve
sen éljenek, hogy a  középisko
lából hozott hibás módszereket 
m indenki levetkőzze. Meg kell 
tanulniuk tanulni, a  lényegki
em elésre törekedni, a nagyobb 
összefüggéseket gyorsabban 
m egérteni, és akkor meg fog 
szűnni az a  tendencia, amely 
évek óta negatív jelenség, és 
egyre inkább azzá válik. Évről 
évre csökken az önállóan, k ri
tikusan gondolkodó, s  vélemé
nyüket el is mondó, a szemi
nárium okon aktívan szereplő 
diákok száma, akik pl. filozó
fia tanulás közben nem csak az 
anyag m egtanulására, de sa já t 
világnézetük form álására is 
törekednek.

Befejezésül néhány jótanács 
a II. félévre: 1. rendszeresebb 
tanulás, 2. A gazdasági kérdé
sek irán ti fokozottabb érdek
lődés, 3. A szakosodás küszö
bén a  választandó szak tan 
tárgyainak intenzívebb tanu 
lása, kiegészítve a szakiroda- 
lommal.

Ha okosan éltek az egyetem 
által nyújto tt lehetőségekkel, 
eredm ényesebb lesz ez a  m á
sodik erőpróba, és sokkal ke
vesebb dékáni engedélyre vá
ró  kérvény lesz m ajd  az asz
talomon.

DEN1CSÄK ÁGNES  — 
SEBÖK JÁNOS

retnénk képet kapni, hol kell 
még javítani oktatásunkban.

Másodszor: az államvizsga
továbbfejlesztését ez évi m un- 
katervünk februárra irányozta 
elő. Semmi akadálya nem lett 
volna annak, hogy a módszer 
részletesebb kidolgozását 

előbbre hozzuk. Látni kell 
azonban azt, hogy a dolog lé
nyege „tételeken” múlik, am e
lyek összeállításával az utolsó 
félévek szakm ai és szakága
zati tárgyaira is tám aszkod
nunk kell, és erre csak most 
van lehetőségünk.

Az időpont kérdését azért 
sem ta rtju k  lényeges kérdés
nek, m ert ez a változtatás 
nem igényel több, vagy m ás
fa jta  felkészülést, m int am it 
az eddigi gyakorlat megkí
vánt.

— Van-e az egyetemi veze
tőségnek valam ilyen elvárása 
az így k iadott diplom ákkal 
szemben, élesebben fogalmaz
va: m ennyire reális a  hall
gatók azon aggodalma, hogy 
ilyen Vizsgáztatási rendszer 
m ellett rom lani fog a  diplo
m ák átlaga az előző évekhez 
képest?

— M egítélésünk szerin t az 
átlag nem fog romlani, sze
retnénk remiélni, hogy jobb 
lesz, hiszen korszerűbb Isme
retekkel rendelkeznek m int 
eddigi hallgatóink. A szakdol
gozat súlva az ú j rendszer
ben is változatlan m arad, a  
szakdolgozat elbírálásakor 
kapott képet az írásbeli dol
gozat és a szóbeli csak ki
egészíti.

Ügy érezzük, hogy az ál
lam vizsgáztatás módszerének 
változtatása — am i az esti, 
levelező tagozatunkra az idén 
még nem vonatkozik — össz
hangban áll az állam vizsgáz- 
ta tás más egyetemeken is ér
vényesített elveivel, és emeli 
a  közgazdász-diploma é r té k é t 
Ez pedig hallgatóknak, okta
tóknak egyaránt érdeke.

Borsi György

Elkészültek az egyes tanszé
ki vélemények is a  félévről.
Néhány részlet:

M atem atika: A hallgatók a 
példák m echanikus m egoldá
sá ra  törekedtek és nem az ösz- 
szefüggésekre.

Gazd. föld.: Nem elég elő
adásokra járn i, jegyzetelni is 
kell. Teszteknél nagy a  tájéko
zatlanság. (90 %  nem tudta, 
hogy Togliatti neve m ihez Megfigyelhető,

A  dékán dr. Gondi József 
vélem énye:

— összehasonlítva az előző 
évfolyamokkal, az eredmények 
ösázeségükben nem  m utatnak 
visszaesést az előző évek á tla 
gához képest, annak ellenére, 
hogy a  bevezetett 2 új ta n 
tárgy, a  koncentráció jóval ne
hezebbé te tte  a kezdést. Ez 
azonban, nem  ok az elégedett
ségre, sőt az évfolyam többsé
gének képessége jóval több, 
m in t am it a  félévi osztályza
tok tükröznek.

kapcsolódik)
Gazd. tö rt.: 2—3 nap a latt

nem  lehet kellően felkészülni. 
A bukottak nagy része a  szak- 
középiskolában végzettek kö
zül kerü lt ki.

In form atika: A 182 oldalas 
jegyzet töm ör és nehéz. Nem 
lehet m áról holnapra bem agol
ni. ezért magas a  bukások szá
ma.

PG.: A hallgatók nem  jól 
osztották be a  vizsgaidőszakot. 
Egyes részeket felületesen ta 
nultak, nem  ism erték az össze
függéseket.

Filozófia: A többség közepe
sen m egtanulja az anyagot, de 
nem gondolkodik el rajta , 
ezért nem  tud elemezni, bizo
nyítani. Az eredm ény jobbnak 
tűnik, m int a  tudásszint.

Abban m indenhol egyeznek

A középiskolás kötöttsé
gek után  az egyetemi élet 
„szabadságát” sokan rosz- 
szul értelmezték, és lógás

ra  használták fel.

hogy novem
ber végéig az évfolyam  nem 
nagyon forgatta a  könyveket, 
komoly tanulásról a 3 hónap 
a la tt nem igen beszélhetünk. A 
tanulás súlypontja decem berre 
és jan u árra  helyeződött, tehát 
a  vizsgaidőszakra, am ikor az 
idő rövidsége m ia tt m ár nem 
volt lehetőség a  tananyag „el
sa já títására” csupán csak a 
„tanulásra”. És itt  kell keres
nünk azoknak a hiányosságok
nak az okát, am ely csaknem 
m inden tanszék ■ jelentésében 
m egtalálható: mechanikus,
rendszertelen tanulás, szemben 
az összefüggéseket kereső, é r
telmező, rendszeres tanulással, 
az ism étlések hiánya, a  vizs
gaidőszak rossz, aránytalan  be
osztása és sorolhatnám,

sítást:

>— Az állam vizsga m inden 
egyetemen a szakmai felké
szültség minősítését jelenti. 
Megköveteli az egyetemen 
szerzett általános szakmai 
képzettség bizonyos kontroll
ját. Az eddigi állam vizsga
rendszerünk — az, hogy ösz- 
szekötöttük a  diplomavédéssel 
— lényegében bevált. Ezt 
meg akarjuk  tartani. A szak
m ai intelligenciavizsga-rész 
azonban nem  volt elég 
egyenletes, sokszor csak eset
leges volt. Ezért, hogy egysé
gesebb, objektívebb legyen a 
megítélés, rá té rünk  az írásbe
liségre, végeredm ényben a rra  
a  módszerre, am it a  reform  
elején elhatároztunk. A vál
tozások lényege tehát abban 
áll, hogy az eddigi szóbelinek 
nevezett szakintelligencia- 
vizsga kiegészítéséül a hallga
tók kb. 3 órán keresztül írás
ban válaszolnak a  kiadott té 
telekre. A tételek figyelembe 
veszik a hallgatók szakm ai és 
szakágazati hovatartozását, 
tartalm aznak mind általános 
népgazdasági elm életi (szo
cializmus pol.gazd., népgazd. 
irányítása és tervezése), m ind 
szorosabban vett szakmai 
(ágazati és szakágazati gazda- 
sáétani) ism ereteket. I tt  nem 
a  tételes tudást kívánjuk fe l
m érni, hanem  inkább egy á l
talános közgazdasági szakmai 
jártasságot, ami megfelel egy 
kezdő közgazdasági szakem 
ber szintjének.

Az állam vizsga-bizottságok 
a  diplom am unka bírálóinak 
írásbeli véleménye és az érté
kelt- írásbeli dolgozatok alap
ján  foly tatják  le a  szóbeli 
vizsgát, és mindezek alapján  
minősítenek. A szóbeli vizsga 
tehá t a diplom am unkában és 
az írásbeli dolgozatban felm e

rü lt problém ák megbeszélésé
re  irányul.

— Nem m ond-e ellent a  re 
form  szellemének az, hogy a 
hallgatók négy évig egyre 
specializáltabb tém ákkal fog
lalkoznak — am i a reform  
alapelve —, és tanulm ányaik 
végén mégis egy általános 
közgazdasági számonkérésen 
kell helytállniuk? Nem jelent 
ez visszalépést ahhoz a  — sze
rin tünk  helytelen — rendszer
hez, melyben a diplom avédés
sel egyidejűleg kellett a pg., 
filozófia stb. állam vizsgákat 
letenni?

— M ár a két évvel ezelőtti 
szabályzatunk is úgy intézke
dett, hogy az állam vizsga szó
beli része h ivato tt a hallga
tók megfelelő szakm ai já r
tasságát — am elybe az á lta 
lános közgazdasági tájékozott
ság is beletartozik — felm ér
ni. Végeredményben tehát az 
eddigi gyakorlatot szeretnénk 
a  változtatással továbbfejlesz
teni. Tekintettel arra, hogy az 
általános közgazdasági in tel
ligencia m egállapítására és 
nem az egyes tárgyakban ta 
nu lt tételes tudásra fognak a 
kérdések irányulni, a változ
ta tás feltétlenül előrelépést 
jelent.

— Egy ilyen írásbeli vizsga 
viszonylag nagy felkészülést 
igényel. És ha így van, m iért 
csak ilyen későn, m árcius ele
jén  közük ezt a  hallgatókkal?

Először is, a vizsgára — ez 
ta lán  sokakat m egnyugtat — 
elvben nem  kell jobban fel
készülni, m int eddig. I tt  a  
hallgatók szakmai felkészült
ségét szeretnénk ellenőrizni, 
azt, hogy az egyetem milyen 
„útravalót” adott végzős hall
gatóinak és mivel ez az első 
reform évfolyam , arró l is sze-

Kmppakorkeakoalan YBopHaskanta
A VB döntött. Finnorszá- 

gi testvérfőiskolánk meg
hívására hárm an utazhattunk 
az egyhetes jubileum i ünnep
ségsorozatra.

A meghívó főiskola neve: 
KAUFFAKORKEAKOXJLUN 
V LIOPIL ASKUNTA. (Nehéz 
név, nekünk, m agyaroknak 
többször belebicsaklotí a  nyel
vünk, de ők sem voltak m ás
képp az MKKE szószerinti 
változatával.) P rogram unkban 
szerepelt az idei szakm ai gya
korlatcsere megbeszélése, a  
kapcsolatok további bővítése.

Ü tünk a sim a fel- és leszál
lás között (repülővel m en
tünk  Leningrádig) zökkenő- 
m entes volt. A fogadtatást 
még m agunknak kellett meg
szerveznünk — az érkezésün
ket jelző táv ira t m unkaszüne
ti napon érkezett — az azna
pi több órás szertartásos k í
nai vacsorával azonban olyan 
program  kezdődött, mely m in
den percünkkel számolt, szű
kén m érte az alvás óráit is, s 
szinte rep ített az élményekkel 
teli egy hét vége felé.

M indennap találkoztunk az 
egyetemi diák- és politikai 
szervesetek vezetőinek egy- 
egy csoportjával. M egismer
tük oktatási rendszerünket, 
m elynek egyik lényeges voná
sa, hogy. nincs időhöz kötve a  
tanulm ányok befejezése. Egész 
éven keresztül megadott 
vizsganapok m ellett bárki, 
am ikor jónak lá tja , leteheti 
vizsgáját. A tanulm ányok be
fejezése 2—15 év között vál
takozhat, szorgalomtól, sze
rencsétől. igényességtől füg
gően. K ét-három  év a la tt m ár 
elérhető egy alapfokú kép
zettség, tehát végezni lehet 
valam ilyen szakon, de tovább 
is lehet tanulni a m agasabb 
fokozat megszerzéséért.

A főiskolán a  diákság 
ügyeivel foglalkozó szervezet 
a diákszövetség. Mivel a poli
tikai tagozódás hasonló a  fel
nőttekéhez, így a  diákok po

litikai agitálását, szervezését 
sem a  diákszervezet, hanem  
az egyes egyetemi politikai 
pártok végzik. A választás 
hasonlóan történik  a  p arla 
menti szisztémához, tehát po
litikai agitáció folyik, beszél
hetünk a  diákszervezet veze
tőségének pártok szerinti ösz- 
szetételéről, s  az arányok 
alap ján  szoc.dem., konzerva
tív  stb. vezetésről.

A kom m unista párt egyete
m ista (ifjúsági) alapszervének 
egy rendszeresen előadásokat 
tartó  agit.-prop. csoportja 
van. A ktuális politikai prob
lém ákat dolgoznak fel rövid 
színjátékok, dalok form ájá
ban, Esetleges meghívást szí

vesen vennének, s az ottani 
előadások alapján  biztos, hogy 
élvezetes és tanulságos m űsort 
adnának hazai pol-beat együt
tesekkel.
Tl/Íegludtuk, hogy nemcsak 

nálunk van ún. „reform 
kor”. A reform  ott is örök
zöld téma, és éppen most ké
szülnek egy újabb  végrehaj
tására.

Tapasztalatunk alap ján  a  
főiskola technikai felszerelt
ségét örömmel tudnánk m a
gunkénak egyetemünk re 
konstrukciója után. Mi is úgy 
lá tjuk , s ők is kifejezték azt 
az óhajukat, hogy a kapcsola
tokat az oktatás terü letén  is

kiépíthessük. Szeptemberben 
hozzánk érkezik egyik oktató
juk, aki szívesen ta rt előadást 
a  finn gazdaságról, s akivel 
tárgyalni lehetne oktatási 
kapcsolataink megterem tésé
ről.

Az idén 5 fő szakmai gya- 
korlatos cseréjét tud ták  elvál
lalni. A tőlünk kiutazóknak 
Igyekeznek bem utatni egész 
Finnországot, a  finn  gazdasá
got és társadalm at.

E cikket crdeklődésfelkel- 
tőnek szántuk, a főiskola ok
ta tási rendszeréről és mozgal
mi életéről további cikkekben 
írunk  részletesebben.

(A képen a műszaki főisko
la  egy részlete látható.)

Csányi Klára 
Nagy Magdolna 

Veres Pál

I

A z egyetemi reform  kezdetén  elfogadott elvnek megfele
lően az elm últ évekhez képest változás történik az államvizs- 
jáztatás módszerében az 1971/72. tanévben végző reform évfo
lyam hallgatóinál. A  változások lényegéről, részleteiről dr. 
Solymár Károly oktatási rektorhelyettestől kértünk felvilágo
sítást:

T á j é k o z t a t á s

az államvizsgáztatás 
módszerének változásáról



Túlterhelt vezetők, 
túlzott operativitás

A gazdaságirányítás átalakí- 
tása a vállalati szervezet

ben több változást igényelt, 
fokozta a vezetési rendszerrel 
szemben tám asztott m ennyisé
gi és minőségi követelm énye
ket. Számos olyan döntés, 
am ely korábban a  miniszté
rium , vagy m ás országos ha
táskörű szervek illetékességi 
körébe tartozott, a  vállalatok 
vezetőinek feladatává vált.

V állalati feladata hosszú és 
középtávú tervezés, a  fejlesz
tési célok kitűzése, részben a 
beruházások eldöntése, a  piaci 
igények felmérése, a vállalati 
tevékenységi körön belül a te r
melési profil m eghatározása, 
az  önálló pénzügyi és hitelgaz
dálkodás.

A nagyfokú döntési sza
badság előfeltétele — és 
kikényszerítője — a válla
latpolitikai koncepció meg
alkotásának. A vállalatnak 
kell eldöntenie, miképpen 
tud  bekapcsolódni a nép- 
gazdasági munkamegosz
tásba, képes-e hosszabb 
táv ra  tartós konjunktúrát 
biztosítani a  m aga számá

ra.
Mindez alapvetően módosítja 
a  vállalati döntéselőkészítéssel 
szemben tám asztott követel
m ényeket és megfelelő infor
m ációrendszer k ia lakítását is 
szükségessé teszi.

V áltoztatni kell a vezetés 
módszerein, stílusán is! A 
gazdaságirányítás korábbi 
m ódja olyan patriarchális ve
zetési stílust alak íto tt ki, 
am elyben az igazgató a felső 
utasítások végrehajtásának 
operatív  szervezője. Ma m ár a 
vállalati felső vezetés elsőran
gú feladata a  célkitűző tevé
kenység fejlesztése. További 
feladatként szerepel a  végre
hajtás, a  működés megszerve
zése, az eredm ények folyam a
tos értékelése, a célok és ered
m ények összehasonlítása.

A vezetési rendszerrel 
szemben tám asztott ú j kö
vetelm ények gazdasági ve
zetőinket egy jelenleg még 
m egoldatlan problém a elé 
állíto tták: Hogyan biztosít
sák a szervezet folyamatos, 
és m indennapi m unkáját 
és ugyanakkor megfelelő 
m értékben és színvonalon 
foglalkozzanak a  holnap, 
a  jövő előkészítésével is.
Az e téren  végzett felm éré

sek azt m utatják , hogy válla
latainknál a  vezetési rendszer 
korszerűsítése még elm arad a 
követelm ényektől és a lehető
ségektől. A gyakorlatban egy 
extenzívnek nevezhető megol
dás érvényesült: az új felada
tokat (stratégia kidolgozása, 
rendelésállom ány biztosítása, 
likviditás megőrzése) a régiek 
m ellé helyezik és ezzel m un- 
k e id 'jü k e t tovább növelik, a 
helyes megoldás: a vezetési 
rendszer átalakítása helyett.

A vállalat felső vezetése 
szintjén megnövekedett 

feladatokat nem követte pár- tulajdonságai alapján.

FELM ÉRÉS  
A Z  ÉPÍTŐ IPARBAN

huzamosan a  hatáskörök vál
lalaton belüli decentralizáció
jának  folyam ata a  vezetés a l
sóbb szintjeire és a termelő- 
egységekre. A vezetési rend 
szer ezért túlzottan operatívvá 
vált, ennek számos negatív kö
vetkezm ényével: a gazdasági 
vezetők m unkaideje meghosz- 
szabbodott (átlagosan 9,5—10,5 
órára nőtt), k ialakult a  „nél
külözhetetlen” és a tú lterhelt 
vezetők típusa, akik megőriz
ték a  d irekt típusú irányítási 
rendszerben k ia lakult vezetői 
stílusjegyeket.

Vezetési hiba m a még a 
m unkaidő szétforgácsolódása, 
a  rossz munkaidőbeosztás, 
ugyanakkor az érdem i vezetői 
m unka részaránya alacsony az 
összes m unkaidőhöz viszonyít
va.

A vezetők rendes m unka
idejének túlnyom ó részét 
az ún. operatív m unka, 
azok ta rta lm át tekintve 
pedig a  részfeladatokban 
való elmerülés veszi igény

be.
E m unkastílus m ellett nem 
tudnak kikerülni abból a bű
vös körből, hogy m ivel ide
jük nagyobb részét a napi ügy
intézéssel kapcsolatos felada
tok elvégzésére fordítják, nem 
ju t idejük a  célkitűző tevé
kenység megfelelő végzésére, 
az alárendelt szervezeti egy
ség m unkájának  megszervezé
sére, a kellő szabályozás hiá
nya viszont állandóan újabba 
közvetlen operatív beavatko
zást tesz szükségessé a vezető 
részéről és em iatt ism ét nincs 
idejük a  perspektivikus te rve
zési, szervezési kérdésekkel va
ló foglalkozásra. A túlzottan 
operatív  vezetés esetében a be
osztottak sem kapnak elegen
dő lehetőségeket képességük, 
kezdem én5rezőkészségük k i
bontakozására. A helytelen ve
zetés gyakori következménye a 
beosztottak passzivitása, eset
leg kilépése a  vállalattól.

A vezetési rendszer ko r
szerűsítésének helyes — 
intenzív — ú tja  az, ha a 
vezetőket felszabadítjuk a 
szervezet állandó operativ 
irányítása, és a hozzá nem 
tartozó kérdésekben való 

döntéshozatal alól.
Az irányítást és koncepciózu- 
sabb célkitűző tevékenységet 
hatékonyabban végezhetik ak 
kor, ha az operatív feladato
ka t szervezeti előírással, sza
bályozással irányítják  a  köz
vetlen személyes beavatkozás 
helyett, m ásrészt csak a hoz
zájuk tartozó kérdésekben 
döntenek, a döntéseket opti
m ális szin tre telepítik. így le 
hetővé válik, hogy a vezető 
nagyobb és bonyolultabb rend
szert irányítson és ellenőriz
zen, m in t egyébként személyes
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1972. március 10-én a Magyar Közgazdasági Tár
saság közgyűlést tartott, am elynek napirendje a követ
kező volt:

1. Elnöki megnyitó.
Bognár József akadémiai levelező tag, 
Világgazdasági Tudományos Tanács elnöke.

2. Fock Jenő m iniszterelnök tolmácsolta az MSZMP  
K B és a forradalm i m unkás-paraszt korm ány üd 

vözletét.
3. Választmány beszámolója.

Előadó: Garamvölgyi Károly főtitkár.
4. K itüntetések átadása.

Számos közgazdásznak adták át a Széchenyi em 
lékplakettet, köztük dr. Forgács Tibor egyetemi 
tanárnak, az M KKE tanszékvezetőjének.

5. Szervezeti kérdések, a tisztségviselők m egválasz
tása.
A z ú j vezetőség:
Elnök: Csikós Nagy Béla állam titkár az Orsz. Ár- 
hiv. Elnöke.
Főtitkár: Garamvölgyi Károly a pénzügym iniszter 
első helyettese.
A lelrökök: Bognár József akadémiai lev. tag, 
Világgazdasági Tudományos Tanács elnöke;
Friss István akadémikus, Közgazdasági Intézet 
igazgatója;

E korszerű vezetési rendszer 
a vezetők túlterhelésének meg
szüntetése m ellett — a felada
tok, a  hatáskör és a felelős
ség megosztása, a folyamatok 
szabályozása révén — elősegí
ti m ind a vezetők, mind a be
osztottak képességeinek kibon
takoztatását, a  szervezettség 
növelését, vagyis a vállalati te
vékenység hatékonyságának 
fokozását.

A vezetési rendszer korsze- 
rűsítését a vállalati adott

ságok, a meglévő helyzet elem . 
zésére kell alapozni. Fel kell 
használni a hazai tudományos 
eredm ények m ellett a modern 
m anagem entnek a  vezetési 
rendszer különböző ismérvei 
alap ján  k ialakíto tt vállalati 
m odelljeit is, figyelembevéve 
a különböző ism érvek közti 
belső összefüggéseket. Pl. a 
termelőegységek tervkészítés
ben való részvétele k iha t a 
célokért érzett felelősségük 
szintjére, növeli a sa já t fel
adatok teljesítése ellenőrzésé
nek szerepét, fokozza az anya
gi érdekeltséget a  feladatok 
teljesítésében, a kezdeménye, 
ző és alkotókedvet az aláren
deltek viselkedésében, lehető
vé teszi rugalm asabb szerve
zeti s tru k tú ra  kialakulását. 
Helyes lenne, ha vállalataink 
ezen ism érveket beépítenék 
sa já t vezetési rendszerük cél- 
modelljébe, a  céltudatos vál
lalatszervezési koncepció meg
alkotása érdekében.

„A vezetés módszerei, 
szervezése” c. tárgyban 
foglalkoztunk legutóbb a 
vezetési rendszer elemzé
sének és tudatos alak ítá
sának, újraépítésének kér

déseivel.
A m unkát ágazati csoportosí
tásban szervezett team-ekben 
végeztük mivel a  vállalati bel
ső m echanizm us és a  vezetési 
rendszer vizsgálatánál szükség 
van az ágazati sajátosságok 
figyelem bevételére is. Ezen a 
téren m ár az építőiparban is 
végeztek felm éréseket.

A helyzetelemzés itt  azt m u
ta tja , hogy az új gazdasági 
mechanizm us nyereségérde
keltsége az építőiparban a 
kereslet túlsúlya m ia tt még 
nem  késztette a  vállalatokat a 
belső tartalékok feltárására, a 
vezetési rendszer fejlesztése 
még itt is elm arad a követel
ményektől. Az építőipari vál
lalatok belső irányításában ma 
még az utasításos módszerek 
vannak túlsúlyban. Az igazga
tási funkciók megosztásának 
elemzéséből megállapítható, 
hogy a termelőegységek (főépí
tésvezetőségek, építésvezetősé
gek) nagyobb része kizárólag 
operatív term elésirányítással 
foglalkozik, központi műszaki 
előkészítés és programozás 
alapján  szervezik a term elést 
és az elszámolásokat is a  köz
pont végzi.

A lehetőségekhez képest el
m arad t a vállalaton belüli 
decentralizáció folyam ata am it 
nem  indokol az, hogy az épí
tőipari kivitelezés sajátosságai 
(m unkavállalás, külső és bel
ső kooperáció stb.) határozot
tabban  központi irányítást 
tesznek szükségessé a vállala
ton belül. Indokolt a termelő- 
egységek döntési hatáskörének 
növelése a m unkáltatói jogok, 
az anyagi ösztönzési lehetősé
gek, a  program ozás és az 
anyagbeszerzés terén. 

M élyreható elemzésre van 
szükség a vállalaton belüli 
decentralizáció gazdasági 
célszerűségének megítélé

sében.
I tt vizsgálnunk kell az igaz
gatási tevékenységek, appa
rátusok és a döntési hatáskö
rök telepítésének, valam int az 
összefüggő döntési hatáskörök 
telepítésének problém áit a 
decentralizáció hatékonysága 
szempontjából.

A termelőegységek növekvő 
feladatait ellátó funkcionális 
apparátus decentralizálása le
hetővé teszi az alrendszerekre 
tagolt vállalati szervezet k ia la
kulását. a lineáris-funkcioná
lis vállalati szervezet tovább
fejlesztését. A hatáskörök ész
szerű decentralizálásán és a 
működés szabályozásán alapu
ló vezetési rendszer megszer
vezése fontos lépcsőfok a di-

Nem férünk a bőrünkbe?

Nézz a tükörbe!

Huszár István államtitkár, KSH elnöke;
Kádas Kálmán egyetemi tanár tanszékvezető, Bu
dapesti M űszaki Egyetem;
Nyilas József egyetemi tanár, M KKE tudományos nam ikus vállalati szervezet ki 
rektorhelyettes; alakítása terén.
Simái Mihály egyetemi tanár; KÓNYA JÓZSEF
Szabó Kálmán egyetemi tanár, rektor. IV. évi. ipar

P z  az egyszerű felszólító
-*-1 m ondat most egy harm in

con aluli — tehát m inden két
séget kizáróan „fiatal” — m a
gyar költő, Gutái Magda ver
séből tolakodott ide gépelő 
u jjaim  alá. A jó és megszív
lelendő tartalm ú vers alábbi 
szövegösszefüggésében fordul 
elő a felszólítás:
Görnyedt hátú, nézz a tükörbe! 
Boldog leh e tn é l. . .

A görnyedt há t m int ész
lelhető tény jelentkezik. Sok 
gond terheli, húzza le a mai 
fiatalság vállát, pedig boldog 
lehetne. Csak éppen ritkán  az. 
De ha alaposan belenéz a sa
já t maga, közvetlen baráti kö
rének tagjai, vagy akár futó 
ismerősei által elé ta rto tt tü 
körbe, sok olyan útbaigazítást 
kaphat, amely közelebb viheti 
őt a  mindenki által áhított 
boldogsághoz. Felfedezi a r
cának meglevő vonásait, s rá 
döbben a róla hiányzó, de 
odakívánkozó pozitív vonások 
üresen m aradt helyeire. Aztán 
— döbbenetéből ocsúdva — 
céltudatosan hozzákezd saját 
portréjának kialakításához.

A lig hiszem, hogy bárm it is 
teljes általánosítási é r

vénnyel el tudnánk  mondani 
mai fiatalságunkról. Viszont 
a színskála minden világos 
és sötét, meleg és hideg szí
nét felfedezhetjük ra jta  i t t -o t t  
S m inthogy ifjúságunk külső 
életfeltételei és belső tartalm ai 
gyors és dinam ikus mozgás
ban vannak, szinte határtalan  
lehetőségek kínálkoznak a po
zitív változatok kidolgozására. 
Micsoda szín- és form agaz
dagságot m utat ifjúságunk, ha 
észrevesszük a bűnözés, az ön
gyilkossági epidémia, a hippiz- 
m us a szex őrület a  negatív 
és pozitív hobbyk, a kemény 
m unka, az aszkézist követelő 
feszes tanulási program, a 
kulturális értékek felkutatásá
nak szenvedélye, az íro tt betű 
és a zene irán ti rajongás — és 
még annyi más egyéb — h a
tározott színfoltjait. Milyen 
gyümölcsöző lenne gondosan 
szám bavenni a valóban felfe
dezhető főbb típusokat, s vi
ták, írásbeli felm érések ke
retében utánanézni, hogy _ m i
lyen értékrangsorba állítják  
őket a fiatalság különböző cso
portjai. A tudatosítás biz
tosan megerősítené a pozitív 
irányú mozgás tendenciáit. S 
különösen sokat érne ez a sze
mélyi igazolvány átvétele 
és a harm incadik év körüli 
életszakasz között, vagyis a 
mi társadalm unkban feltét
lenül fiatalnak, ifjúságnak 
nevezhető életszakaszban. (Ta
nulságos emlékem, hogy an 
nakidején, sárospataki diák 
koromban nem csak az ál- és 
felgim nazistákat különböztet
tük  meg, hanem  a hetedik és 
nyolcadik osztályosokat — a 
17—18 éveseket — külön az 
„ifjúság” kategóriába soroltuk. 
Az „ifjúság” körébe tartozás 
nem csak presztízst, hanem  bi
zonyos többletjogokat is je
lentett, am elyeket érdemes 
volt számon tartan i az ugyan
csak jelentkező többletköte- 
lességek, elvárások mellett.)

D  elnőttek m iért nem  adtok 
nekünk célokat, olyano

kat, am elyek nekünk is tetsze
nek?"  — így leckézteti sok fia
ta l az idősebb nemzedéket. A 
kérdésben rejlő  felismerés, 
mely szerint cél nélkül alig le
het, de biztos, hogy nem n a
gyon érdemes élni, önmagában 
is jó irányba lendítő erőforrás 
lehet. A serdülés vége felé, de 
legkésőbb az ifjúkor folyamán 
hozzátartozik az egészséges 
személyiségfejlődés m enetrend
jéhez a pontosan megfogalma
zott életcélok kialakulása. A 
legtöbb öngyilkosság és öngyil
kossági kísérlet esetében meg
találjuk  a cél hiányát, vagy 
annak elhomályosodását. ösz- 
szezavarodását. Cél nélkül — 
em berként — valójában csak 
ténferegni lehet e földi tére- 
ken. — Viszont az, hogy az if
júság m indenestől másoktól, 
az idősebbektől várja  saját 
életcéljának a megfogalmazá
sát. tiszta abszurdum. Ki v á r
hatja  el. hogy egy új nem ze
dék apáinak céljaiért, ideál
ja iért tudja — ha kell — fe l
áldozni m agát? Ifjúságunk 
egvik legfontosabb soronlévő 
feladata éooen sa já t cÄ1-°nd- 
szerének kidolgozása. M ert

„A társadalm i fe jlődés  
alternatívá i”

A jövőt kutatni, a  jelenün- 
két faggatni egy lehet

séges. egy elképzelt jövendő 
rem ényében mindeddig igen 
kétséges dolog volt. Az utóbbi 
időben — sűrűbben és széle
sebb vizsgálatokra tám asz
kodva, m int valaha — mégis 
szaporodnak az előrejelzések, 
új tudományok hallatnak m a
gukról: prognosztika, fu turo
lógia.

Vajon e jelek sokasodása 
csak a m egválaszolatlan nagy 
em beri kérdések szaporodásá
ra. a  term észetes kíváncsiság 
csomósodására, utódainkért 
érzett aggodalm unkra vagy 
éppen derű lá tásra vezethető 
vissza?

Nem. Ügy tűnik, egy adott 
társadalom  annál több poten
ciális társadalom fejlődési út 
között választhat, a term elő
erők minél magasabb fejlett
ségi szin tjét érte el. Milyen 
területeken merül fel a vá
lasztás, vagy ha pontosak 
akarunk lenni, a választás 
kényszere? Nemcsak a gazda
sági életben, hanem  a tá rsa

dalom szerveződésének elvei
ben is alternatívák m erülnek 
fel. Van út. am elyet biztosan 

n e m  tudunk választaná, van, 
am elyet ism erünk, és nem 
akarunk  rálépni. A mi ese
tünkben ez a  nyugati civili
záció, a  sokat em legetett fo
gyasztási társadalom.

Az utóbbi évtizedben a ml 
társadalm unk is átlépett egy 
fokozati küszöböt — még ha 
néha meg is feledkezünk róla 
problém áink. nehézségeink 
közepette —, s ezzel nálunk is 
kibővült az alternatívák szá
ma. P illanatnyi gazdasági, 
társadalm i állásunkat rendkí
vül alaposan meg kell hatá
roznunk. átfogón. sokolda
lúan, több tudom ányág mély, 
történeti vizsgálata segítségé
vel. Eközben talán értékren
dünk egyes túlhaladott, bár 
régebben hatékony elvét fino
m ítjuk, csiszoljuk — az új 
érdek, az új szempont alap
ján  — s ez elkerülhetetlenül 
vitákkal jár, nézetek ütközé
sével.

M árcius 7-én a Kinizsi kollégium klubjában Berend T. 
Iván gazdaságtörténész. Hegedűs András és Szelényi Iván 
szociológusok részvételével v itá t rendeztek. ..A társadalm i fe j
lődés alternatívái” címmel. A m eghívott vendégek többek kö
zött társadalm unk eddigi fejlődéséről, egyes problém áiról is 
elm ondták néhány gondolatukat. A vitá t nem zárták le, ha
nem a közeljövőben folytatják, mégpedig a  tervek szerint az 
eddiginél konkrétabb módon, hazánk gazdasági társadalm i ala
kulására, illetve a lehetséges fejlődési u takra koncentrálva.

Szabó László
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> amíg ezer és százezer fiatal
- portréjáról hiányzik a tudatos
■ szocialista cél követésének vo-
- nása, aligha mehet sokra ifjú- 
• Ságunk.
' A pszichológiának meglehe-
■ tősen új fogalma az identitás. 
'■ A z  érett, felnőtt személyiség
■ nélkülözhetetlen feladata, tö

rekvése. Az identitással ren-
■ delkező én, — és csakis az! — 

felismeri sa já t helyét az élet
ben, a  társadalom ban, tisztá-

; ban van em beri kapcsolatai
nak értékével, rendeltetésével, 
az élet értékelem eiből viszony
lag stabilis — „végleges” — ér- 

' fékrendszert épít fel, ami szin
te k im eríthetetlen erőforrássá 

1 válik. Az énidentitás kialakí- 
1 tására való törekvés folyam a

tosan ható energetizáló, moz- 
: gósító, „motiváló” erő. Vétkes 
. könnyelműség lemondani ide

jében — az ifjúkorban — való 
kidolgozásáról.
■jV/1 indezt hogyan? — kérdik 

a  kétkedők, de a jószán
dékkal akarók is. Tapasztal
tak, sokat tudó, jóhiszemű 
„öregek” ebben segítsetek ne
künk! Próbáljunk — közösen 
— kialakítani valam i használ
ható vezérfonalat, metodikát!

Szerintem  az a  nevelési cél, 
am elyet társadalm unk hirdet, 
s am elyben központi helyet 
foglal el, a  „kezdeményező, 
sokoldalú, harm onikus szem é
lyiség” kialakítására való tö
rekvés, keretnek kitűnően al
kalmas. De ezt a  m egadott ke
rete t m ár m agának az ifjúság
nak kell kitöltenie színes ta r 
talommal. Mi sem term észete
sebb, m int hogy ebben éppen 
olyan félreérthetetlenül benne 
kell lennie a soronlévő munka, 
a permanens tanulás feltétlen 
vállalásának, m in t a szervezet, 
az idegrendszer zavartalan 
működését biztosító üdítő  szó
rakozásnak. A kemény erőfe
szítésnek éppen úgy, m in t a 
derűt, életkedvet, v italitást 
serkentő lazulásnak, ami 
egyenlő a  m anapság annyiszor 
em legetett relaxálódással. 
Csak a kettő  közös, ritm ikus 
erőjátéka terem theti meg az 
egyénnek, társadalom nak egy
form án igen értékes kiegyen
súlyozott személyiséget.

P  yakran előforduló vonás 
mai ifjúságunk portréján  

a  fáradtság, a neurotizáltság, 
m agyarul: idegesség. Sok a tü 
relm etlen, agresszív és a szo
rongó, aggályoskodó, bizonyta
lan fiatal. Sokkal kevesebben 
élik gz életkoruknak megfele
lő dinam ikus, erős fizikai ak 
tivitást biztosító egészséges

életet. Sokan vétkesen elha
nyagolják testi-, izom- és ideg
erőnlétüket. De túlzók is 
akadnak, akik szemében a m i
nél vastagabb izomkötegeket 
kialakító „body bilder”-ek, az 
izomkolosszusok a követendők. 
Egészen biztos, hogy a k ívá
natosnál sokkal kevesebben 
sportolnak rendszeresen — re 
korderedm ényekre kacsintga- 
tás nélkül —, kizárólag jó köz
érzetük, magabiztosságuk, 
egészségük optim ális szinten 
ta rtása  érdekében. Vagy so
hasem hallották, vagy elfelej
tették, vagy nem is hiszik, 
hogy igaza van a Rousseau-tól 
eredő m egállapításnak: Ha a 
test erős, engedelmeskedik; ha 
gyenge, parancsol. A komo
lyan vett egészséges életmód  
divatja, de sokat segítene if
júságunknak!

S még néhány szót egy szü
letendőben lévő kezde

ményezésről, am elynek megva
lósulását igen melegen és 
őszintén üdvözölném, annál in
kább, m ert ú jabban több ha
sonlóról hallottam . Több bu
dai kerü le t összefogásával 
olyan ifjúsági művelődési ke
re t létrehozására érik  a szán
dék, am ely a  régi iskolai ön
képzőkörök, a  bevált ifjúsági 
klubform ák, valam int a komp
lex alkotó munkacsoportok po
zitív tanulságait használná fel. 
Olyan kiegészítő, csoportos if
júsági, szellemi m unká
ra, to rnára  adna ez m a
gas szinten alkalm at, mely
nek tanulsága m inden le 
hető értelmiségi vezető
funkciót betöltő fiatal szá
m ára jó ösztönzést adna az 
egyéni és közösségi tanulásra, 
tervezésre, vitára. A terv lé
nyeges mozzanata, hogy a 
klubszerű összejöveteleken a 
legmagasabb szintű tanulást, 
önmegvalósítást maguk elé 
életcélként tűző fiatalok 
és a  fiatalokat m egbe
csülő és megértő, vala
milyen terü leten  komoly szak
em bernek számító idősebbek 
találkoznának, vitatkoznának, 
mégpedig nem  az előadások
hoz csatlakozó megbeszélések, 
hanem  kérdésfelvetés után k i
alakuló diszkusszió keretében. 
A sokat tapasztalt öregek és 
sok energiával rendelkező fia
talok term ékeny tanulási fóru
ma lenne a készülő szervezet. 
Hasonlók megvalósítása része 
lehet a hasznos „m enetrend
nek”.

Harsányi István 
pszichológus



Kosaraslányokkal Szegeden

A  szegedi csapat támad

árcius 8-án indult az 
egyetem épülete elől a 

nagy piros autóbusz Szegedre. 
A busz ötven utasa (játékosok, 
szurkolók), bizakodó hangulat
ban várta  a  Szegedi T anárkép
ző Főiskola elleni mérkőzést, 
am ely az Egyetemi—Főiskolai 
országos bajnokság legjobb 
nyolc közé ju tásáért kerü lt le
játszásra. Csapatunknak a ba j
nokságban ez volt az első m ér
kőzése, mivel tavalyi IV. he
lyezése alapján kiemelték, s 
így csak itt  kellett bekapcso
lódnia a mérkőzés-sorozatba. 
Ütközben Török György, a csa
pat edzője elmondta, hogy a 
fontos találkozóra alaposan 
m egerősítve indul a  csapat, 
két NB I-es játékos, Geishaucr 
Éva és Széki Zsuzsa is szere
pel, akik szintén egyetemünk 
hallgatói.

Pontosan delet m utato tt a 
Dóm té r  órája, am ikor meg
érkeztünk Szegedre. A csapat 
tag jai egy könnyű ebéd után

bem elegítettek, a szurkolóknak 
pedig a  mérkőzésig szabad 
idejük volt, városnézésre.

A mérkőzés fél három kor 
kezdődött a  Rókusi általános 
iskola jól felszerelt tornacsar
nokában. Az első kosarakat mi 
dobtuk, de aztán a helyi kö
zönség lelkes bíztatásától k í
sérve feljö tt a Tanárképző 
csapata és csaknem kiegyenlí
tett. Török György ekkor 
küldte pályára Geishauer Évát 
és S zik i Zsuzsát. Az erősítés 
cikeresnck bizonyult, m ert a 
félidő végéig tizenötpontos 
előnyt szereztünk, 38:23 volt az 
eredmény. Szünet u tán  a sze
gedi csapat kezdett lelkeseb
ben, agresszív játékkal és he
lyi játékvezetők közreműködé
sével 3—4 pontra csökkentet
ték hátrányukat. Ezt a különb
séget aztán sikerült a m ér
kőzés végéig tartanunk , s vég
eredményben 64:61 arányban 
nyertünk.

Legjobb dobók: Széki Zsu

zsa 25, G eishauer Éva 18, Nagy 
G abriella 10, de ra jtu k  kívül 
a  csapat m inden tagját dicsé
re t illeti lelkes, jó játékáért.

Jói sikerült tehá t k irándu
lásunk a „hírős városba”. 
Amikor m egérkeztünk Pestre, 
Török György edző mégegy- 
szer figyelmeztette a játékoso
kat, hogy m ásnap m ár újabb 
edzés lesz, hiszen vasárnap 
kezdődik a  bajnokság, csapa
taink bajnoki mérkőzést já t
szanak az NB Ill-b an  és a Bp.
I. o-ban.

Az egyetemi—főiskolai b a j
nokság során a következő el
lenfél az Egri Tanárképző Fő
iskola csapata lesz. — A K i
nizsi tornaterm ében 28-án, 
kedden 14 órakor. Győzelem 
esetén lányaink m ár a legjobb 
négy között a bajnoki döntő
ben szerepelnek.

Sok sikert kívánunk a több
frontos küzdelemben és v á r
juk  szurkolóinkat.

FÖLDES PÉTER

TDK -  minden szinten
(Folytatás az 1. oldalról)

A z  egyetemi oktatás haté
konyságának, színvonalának 
egyik fontos értékm érője a 
Tudományos Diákköri dol
gozatok színvonala és száma. 
Az idei tanévben egyete
m ünk hallgatói 91 dolgozatot 
készítettek, a  m unkák 25%-a 
a  m axim ális 20 pontból leg
alább 18-at megszerzett. A 
beküldött dolgozatokból 75 
kerül publikálásra, azaz a 
pályam unka készítője egy 20 
perces kiselőadásban ism erte
ti m unkájának főbb megálla
pításait. A hallgatóság a 20 
perces ism ertetés után kérdé
seket tehet fel, v itába szállhat 
az előadó megállapításaival. 
E rre m inden dolgozat u tán  20 
perc áll rendelkezésre. Az 
egyes szekcióüléseket a  szek
cióbizottságok vezetik, am e
lyekben legalább két oktató és 
egy KISZ-képviselő van. A 
bizottságok a dolgozatokra 
adott és az ülésszakon szer
zett együttes pontszám alap
ján  állap ítják  meg a helyezé
seket. (A szóbeli szereplésre 
m axim álisan 10 pont kapható.) 
Az egyes szekciókban a  dol
gozatok számától függően let
tek  m egállapítva a  díjak. 
M inden első helyezett dolgo
zat 600 Ft, m inden második 
díjas m unka 400 F t és minden 
harm adik helyezett dolgozat 
300 Ft jutalom ban részesül.

A tanszékek az egyes ki
emelkedő dolgozatokat külön 
is díjazhatják.

Szekcióülések:

1. M atematikai közgazda
ságtan szekció:

m árcius 20. de. 9—12 óráig 
301-es terem.

2. Elm életi I. szekció:
m árcius 20. du. 14—17.30-ig 

301-es terem ;
m árcius 21. de. 9—12-ig 301- 

es te re m ;'

m árcius 22. de. 9—12-ig 
301-es terem.

Elm életi II. szekció: 
m árcius 21. du. 13—16.30-Ig 

301-es terem ;
m árcius 22. du. 13—16-ig 

301-es terem.
M ikroökonómiai I. (mező

gazdaság) szekció: 
m árcius 22. de. 8.30—12

óráig 245. terem ; 
m árcius 22. du. 13—16 óráig

245. terem.
M ikroökonómiai II. (ipar) 

szekció:
m árcius 22. de. 8.30—12

óráig 246. terem ; 
m árcius 22. du. 13—17 óráig

246. terem.
M ikroökonómiai III. (vegy

ipar) szekció:
m árcius 20. de. 9—12 óráig 

245. terem.
M ikroökonómiai szekció: 
m árcius 20. du. 14—17 óráig 

245. terem ; -
m árcius 21. de. 9—12 óráig

245. terem ;
m árcius 21. du. 13—17 

óráig 245. terem.
I. évfolyam osok szekciója: 
m árcius 20. de. 9—12 óráig

246. terem.
Filozófia és tudományos 

szocializmus szekció:
m árcius 20. du. 14—17.30 

óráig 246. terem.
M unkatudom ányi és szocio

lógiai szekció:
m árcius 21. de. 8.30—12 

óráig 246. terem ;
m árcius 21. du. 13—17 óráig 

246. terem.
Közgazdaságtudomány ide

gen nyelvű  szekciója: 
m árcius 20. de. 9—12 óráig 

M akarenko u. nyelvi labor;
m árcius 21. de. 9—12 óráig 

M akarenko u. nyelvi labor.
Az idegen nyelvi szekció 

program ját teljes részletes
séggel ism ertetjük:

A  M KKE Tudományos Di
ákköri Konferenciájának Ide
gen nyelvi Szekciója.

Előadások helye: n Maka- 
renkó utcai kollégium szín
házterme.

M árcius 20-án (hétfőn) dél
előtt 9 órakor:

1. Az am erikai—angol k ap 
csolatok a II. világháború 
u tán  (Földesi István IV. évf. 
külker-orosz nyelven).

2. A lakáskérdés Francia- 
országban (Szalai A nna IV. 
évf. kü lker-francia nyelven).

3. K ülkereskedelm i és pénz
ügyi tém ákból orosz—ném et 
—angol nyelvű dolgozatok 
Lengyelországból, B ulgáriá
ból és Csehszlovákiából.

M árcius 20-án délután 14 
órakor az alábbi hat dolgozat 
orosz, angol, ném et és m a
gyar nyelven  hangzik el, 
szinkrontolmácsolással!

1. A piaci tevékenység és a 
szoc. gazdasági integráció. 
(Berlini Közgazd. Főiskola.)

2. A szoc. gazdasági törvé
nyeinek nemzetközi kihatásai. 
(Berlini Közgazd. Főiskola.)

3. A makroökonóm iai te r
vezés Finnországban (Helsin
ki).

4. A Bolgár KP és az építő
ipar (Várna).

5. A nemzetközi szoc. in
tegráció szerepe a Bolgár NK 
gépiparának fejlődésében 
(Várna).

6. Az integráció fejlődése és 
Finnország nemzeti érdekei 
(Helsinki Közgazd. Főiskola).

Máricus 21-én (kedden) 
délelőtt fé l 9 órakor:

Orosz, angol és ném et nyel
vű dolgozatok Lengyelország
ból, Bulgáriából és A usztriá
ból.

A TDK-ülésszak részletes 
program ját, az egyes szekció
üléseken szereplő dolgozatok 
címét, az előadók nevét a 
KlSZ-bizottságon kapható 
program füzet tartalm azza.

Nincs olyan cipő, mely kívül 46-os, 
belő! viszont 48-as. J

B e  k e l l , v a l l a n o m ,
VEGYES ÉRZELMEK

KEL MENTEM EL a  február 
23-án m egtartott „Pénzügy- 
k lubra”. Nem a  tém a érdekte
lensége m iatt, hanem  mivel 
m ár rendelkeztem  néhány ne
gatív tapasztalattal, hason
ló jellegű klubműsorokról. 
Ugyanis a spontaneitásra va
ló törekvés, s az így 
k ialakult „hát akkor kér
dezzetek” form a általában 
rendkívül ingadozóvá te tte  a 
különböző, csábító címeken 
m eghirdetett műsorok színvo
nalát. Ugyanis ez a  színvonal 
általában nem a  tém ától sőt 
sokszor nem  is az előadó sze
mélyétől függött, hanem  jóval 
inkább a gyakran á t nem gon
dolt, elő nem  készített, s  nem 
egyszer — bocsánat — ostoba 
kérdésektől. Aminek következ
tében a terem ből — ismert 
jelenség — ham arosan m eg
indult a  kiáram lás, am i addig 
tarto tt, am íg az előadó jobb
nak nem  lá tta  búcsút venni.

Ez alkalom m al kellemes csa
lódás é r t s gondolom nemcsak 
engem, hanem  a szép számmal 
megjelenő többi hallgatót is. 
A m űsor sikerét nemcsak az 
előadók személye biztosította, 
(Madaras! A ttila pénzügymi
niszter-helyettes, Pulai Miklós 
az MNB elnökhelyettese, és 
Gadó Ottó az Országos Terv
hivatal elnökhelyettese) hanem 
az alapos, szakszerű és valódi 
problém ákat felvető kérdések. 
M int például: Mi a beruházási 
piacon k ia lakult feszültség 
oka, Mivel finanszírozzuk fi
zetési m érlegünk passzívumát. 
Hogyan ítélhető meg költség
vetési deficitünk, és e decifit- 
nek m ilyen okai vannak. A 
személyi jövedelmek milyen 
m értékű differenciálódását 
ta rtja  gazdaságilag szükséges
nek, és politikai szempontból

elfogadhatónak stb. M int Ilá- 
gelmayer elvtárs elmondotta, 
ezeket a  kérdéseket a  hallga
tók m ár korábban e lju tta ták  a 
tanszékre.

T ö b b  m in t  k é t  Or An
KERESZTÜL ZŰDUL- 

TAK RÁNK a kim erítő, de 
rendkívül érdekes információk. 
Részletesen elemezte például 
M adarasi elv társ a  beruházási 
piacon kia lakult feszültség 
okait. Ilyen például a többi 
közt az is — hogy a  helyes 
koncepciók ellenére rendsze
r in t gazdasági erőforrásainkat 
m eghaladó tú l sok beruházási 
cél áll előttünk a tervezési fá
zisok végére. „M árpedig nincs 
olyan cipő m ely kívül 46-os 
belül viszont 48-as” fejezte be 
válaszát M adarasi Attila.

Pulai elv társ fizetési m ér
legünk passzivitását elemezte, 

elmondotta, hogy adósi po- 
zációnk — noha egyelőre 
ez a pozíció m egm arad — 
nem  olyan súlyos, hogy ne 
tenne lehetővé a gazdasági 
érdekek szempontjából 
szükséges devizamozgáso- 
kat. Legjobb példa erre a 
dollárleértékelés, m ikor 
tartozásaink zömét sikere
sen játszottuk á t dollárba, 
követeléseinket pedig 
egyéb felértékelés előtt á l

ló valutákba.
— Jelenlegi feladatunk az ex
portfejlesztés javítása, ami 
hosszú távon adósi pozíciónk 
megszűnését fogja eredmé!- 
nyezni — m ondta végül.

Nagyon érdekes volt a  sze
mélyi jövedelmekikel kapcso
latos kérdésre adott válasz. 
M int Gadó Ottó elm ondotta, a 
kongresszus elvi álláspontja 
szerin t a  keresetek további 
differenciálásával párhuzam o
san, az egy családra jutó jö
vedelmek nivellálása a cél.

ADIFFERENCIÄLÄS HÁ
ROM TERÜLETÉN

MEGY VÉGBE. Az első a hie
rarchikus differenciálás, vagyis 
a  gazdasági termelőegysé
gek két szélső pontja közti 
differenciálás, am ely 'relatíve 
szűkülni fog, abszolút m érték
ben viszont term észetesen nő 
(ez azt jelenti, hogy például a 
segédmunkás és gyárigazgató 
fizetése közti különbség szám 
szerűen nő, de százalékosan 
csökken).

A term eléspolitikai okokból 
szükséges differenciálás meg
létét adott gazdasági szempon
tok indokolják, ez term észete
sen csak ideiglenes jellegű.

A legfőbb feladat a hori
zontális, tehát az egyes 
szakmákon belüli differen
ciálás fokozása a  teljesít

mény szerint.
Csak egyetérthetünk M ada

rasi A ttilával, am ikor összefog
lalójában azt mondta, hogy a 
vázolt problém ák ellenére az 
új gazdasági szabályozó rend
szernek összhatásában kedve
ző a működése. Ugyanakkor 
rendkívül hasznos, hogy ép 
pen szabályzóink világítottak 
rá  ezekre a problém ákra, 
am elyek megoldása m indany- 
nyiunk feladata. ízelítőül ta 
lán ennyit a pénzügyklub első 
program járól.

A klub a jövőben tovább 
folytatja m unkáját, rem éljük 
változatlanul magas színvona
lon — és m int Hágelmayer 
elvtárs elm ondta a Közgazda- 
sági Társaság pénzügyi szak
osztályának támogatásával. E 
tám ogatás jele volt m ár a fent 
em lített előadók részvétele is, 
akiknek ezúton m ondunk kö
szönetét a színvonalas, őszinte 
válaszokért.

Lantos Vera

Lábak mozognak körben 
szolid táncban, toppanó 
akarásban, szilaj tám adás
ban, a  pillanatnyi meghát
rálások konok rém ületé
ben. Testek siklanak el 
egym ás m ellett, egyek a 
forradalom  hitvallásában. 
H átak védik egymást, ka
rok  fonódnak erőtkeresőn 
egymásba, tenyerüket ve
rik  a  dübörgő, diadalm as 
tapsban. Ez a nép a nyári 
mezőn Jancsó népe, a  szá
zadvégi agrármozgalom 
film re álm odott víziójában, 
a  Még kér a népben. Tün
dökletes álom.

Szépsége m ár-m ár fáty
la t von a gondolat elé, há
lyogot a szemre. A varázs
la t elől fedezékbe vonul a 
néző. Agya védekezőn idé
zi a  Szegénylegények pá
ra tlan  gondolatkörét, a Fé
nyes szelek form avilágának 
lobogó nyugtalanságát. A 
bűbájosság folytatódik, s 
az ismert, egyszer m ár á t
töprengett Jancsó-filmek 
talpalatnyi biztonságát egy 
földcsuszamlás egyszerre 
csak eltünteti. Nincs to
vább. A néző ocsúdva fede
zi fel, hogy egy titokzatos 
spirál újabb, tágabb körébe 
taszították. Nem érti mi 
történt. M eghalnak és fel
tám adnak a film  halksza- 
vú, gyolcsánges hősei és 
újabb haláluk s éledésük 
mind közelebb hozza kitel
jesedésüket, nem  rem élt 
győzelmüket. S végül belő
lük nő ki az a sohsemvolt- 
piros forradalom , amely 
igazságot téve, lángként 
emészti el a  haláltosztókat. 
Győztes ököl tesz pontot a 
filmre. De megdöbbené
sünk, szédelgő m ondaniva-

M iért nem  az Intercon
tinentalban rendezték a 
Közgazdász Bált?

— M ert nem ju to tt m ár 
jegy a Burton házaspár
nak.

— M ert a latens szük
ségletek kielégítése arány
talanságot okoz a népgaz
daságban.

— M ert akkor a „humo
risták  k lubjában” feltették 
volna azt a  kérdést, hogy: 
M iért itt  rendezik a Köz
gazdász Bált és nem talál
tak  volna felelős kérdezőt.

— M ert az ösztöndíjak

3-as
lókeresésünk sokáig nem ér 
véget. Talán meddő is m a
rad  vállalkozásunk.

— k —

Legutóbbi koncertjükön  
33 teenager á ju lt el. A z  
1971. év legjobbnak kiál
to tt vokális- és zenekara, a 
T. R E X  hozta extázisba  
őket. Ez a furcsa nevű an
gol együttes Marc Bolan és 
M ickey Finn három évvel 
ezelőtti találkozásából szü
letett. Néhány órát voltak  
együtt és m egalakult az új 
popzenekar bálvány. Ez a 
ké t őrült fiú  elektrom os gi
tárjával, buta kacajaival 
ké t év alatt megbabonázta  
a bolygó teenagereit. Az 
undergrounddal való sza
kításuk után új irányzat
kén t beharangozott boogie 
nem  hat felfedezésként. 
Különös keveréke az egy
szerűbb dallam vezetésü  
klasszikus gitárjátéknak és 
a rágógumi zenének. Hogy 
mégis ők lettek az „év fel
fedezettje i”, ezt a zenekar 
mágusának, M arénak kö
szönhetik, aki nótáik m á
gikus ihletettségét hirdeti. 
A z ú j popgeneráció sztár
éhségét előadásainak látvá
nyosságaival csillapítja az 
együttes.

A  tizenéveseknek új, csak 
nek ik  szóló nóták kellenek, 
s Bolan tudja, hogy ez a 
cím ke elég gyors a siker
hez. Pedig Marc képzett 
zenész, s most, hogy sze
rencséjük csillagát köny- 
nyen üstökön ragadta, ta-

MI A JÓ?...
újraelosztásában a  P ipá
nak monopolhelyzete van 
és minek egy versenytárs.

— M ert a közgazdászok
nak ez is jó.

— M ert a  „költse a pén
zét a Közgazdász Bálra" 
plakát helyett hogy nézett 
volna ki: „Kérjen kölcsön 
a Közgazdász Bálra.”

— Csak.
— M ert hotelnek elég a 

Kinizsi.
— M ert akkor Szabó hé

ján visszatér az elhivatott 
zenéhez, am elynek elhiva
to tt képviselője volt.

—  NOS —

Zenét hallgatnak Zord 
Khán hippijei, az énekesi 
felüvölt: ..Frilii!” Arra gon
dolnak, milyen jő lenne 
igazából tudni m it jelent ez 
a  szó. De nem a szabadság 
értelm ét keresik — a  sza
badulást. Valamennyien 
azok közűi a fiatalok közül 
toborzódtak. akik m érhe
tetlenül keveset kaptak  a 
társadalom ul. Később pe
dig m ár ők sem fogadtak el 
semmit. A váliig érő haj, a 
hol itt-hol ott élet szembe
fordíto tta velük környezetü
ket, innen m ár rövid úton 
elju to ttak  oda, hogy ők is 
tudatosan szembefordul
janak velük.

Lordék nem lázadók — 
bűnözők. A társadalm on- 
kívüliség mégis törvénysze
rűen egy kötelékbe fűzi 
őket. H’ába tud ja Zord 
K hán hogyan szeretne élni 
barátaival, ú tjuk  Lordék- 
hoz vezet, más lehetőségük 
nincsen.

Csörsz nyíltan vallja: 
könyvét a felnőtteknek, a 
szülőknek írta, akik nem 
tudnak gyermekeik szülei 
lenni. Hőseit belülről, hosz- 
szú-hósszú monológjaikkal 
m uta tja  be Olvasása meg
szabadít szám talan előíté
lettől, m inden szereplőjére 
oda keli figyelni — az élet
ben is.

Csörsz István Sírig tartsd  
a pofád című dokum entum 
regénye 1971-ben jelent 
meg, 16 ezer példányban; 
— m ár nem kapható.

— Y Á —

lyett Taylor lett volna a 
védnök.

— Mert még a reform
előtti évfolyamosoknak 
sincs akkora fizetésük.

— M ert egy közgazdász 
ne flancoljon, örüljön ha 
él.

— M ert akkor Műegye
tem vagy Jogász Bál lett 
volna a neve.

— M ert Sz. A nnam áriát 
és pillangőtársait m ár le
tartóztatták.

— M ert akkor nem men
tem volna el.

Sim or István

Foto: Eszes litvá n
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Pörkölt
vakolattal

TVT emrég békésen üldö- 
géltem a  m enzán a 

vízcsapok m elletti asztal
nál, am ikor a rra  lettem  fi
gyelmes, hogy nyakam  és 
tányérom  tele van vako- 
lattörm elékkel. Beható ta 
nulm ányozás u tán  megál
lapítottam , hogy a  szóban 
forgó vakolat a  fölöttem 
levő m ennyezetrészről a 
szabadesés törvénye alap
ján  ju to tt a fen t em lített 
— egyébként nem  az ő 
szám ára rendszeresített — 
helyekre. A jelenséggel 
kapcsolatban meg kell még 
jegyeznem, hogy

— a  mész erősíti ugyan a 
csontozatot, de csak kisebb 
dózisokban; je len  esetben 
egy jó  félkilós egybefüggő 
darabró l volt szó, am ely
nek mozgási energiája két 
m éternyi zuhanás utón — 
szóval m indig hülye voltam 
a íizkiához, de annyi szent, 
hogy alaposan kupánvá- 
gott;

— a  körülöttem  ülők 
rosszhiszemű megjegyzé
seivel szemben az adott 
pillanatban semmi olyat 
nem  mondtam , ami a 
m ennyezet rám om lásét in
dokolhatta volná, sőt. még 
külső okok sem játszhattak 
szerepet, m ert „M atek-me
ditáció” című cikkem et ké
sőbb írtam.

M indezek alap ján  levon
tam  azt a  mély tudom á
nyos következtetést, hogy a 
vakolat hullásának semmi 
jogi vagy erkölcsi alapja 
nem  volt és ez a szolgálta
tás az általam  fizetett d íj
ba nincs belefoglalva. 
Vagyis a  m enza mennyeze
té t meg kellene javítani.

p  lőször a rra  gondol- 
tam, hogy egy darabot 

átdobok a m enza túloldalá
ra, ahol a  felnőtt á  la  car
te-sok fogyasztják jól meg
érdem elt ebédjüket — h át
h a  így észreveszik a  le írt 
piafonológiai anom áliát. De 
később bocsánatot kellett 
kém em  rosszm ájúságo
m ért. m ert k iderült:

a  fal a  Pest-B udai ü z e 
mi Vendéglátó V állalat ha
táskörébe tartozik!

Így most a  vállalathoz 
fordulok: A falak  faburko
la ta  szép, tiszta, praíktikus, 
és nem  is látszik, ha mö
götte lerohad a  fal. De a 
fölötte levő m ennyezet na
gyon kellem etlenül érin ti a 
jám bor étkezőket, ha csak 
úgy ukk-m ukk-fukk meg
indul lefelé. Ezért az aláb
bi munkam egosztást a ján 
lom  fel és várom  a  vállalat 
szíves válaszát:

csontrendszerem  mészel- 
lá tásáról én gondoskodom 
a jövőben, a menza norm á
lis körülm ényeinek fenn
tartásáról pedig az üzemel
tető vállalat!

P róbáljuk  M — hátha 
jobb mindkettőnknek.

(domány)

Röhög az osztály

Á l l t  a  báS

A  Puska —! B ujtor István előadásában biztos siker
(Fotók: Bajusz Károly)

1972. március 4-én szombat 
este az egyetem  tanuláshoz 
szokott falai között újra ri
csaj, zene, tánc, móka ütötte  
fe l a fejét, ez volt a KÖZ
G AZD ÁSZ B Á L. A  program  
ellen senkinek nem  lehetett 
kifogása, az előre m eghirdetett 
étlap: kiállítás, kabaré, tom 
bola jó volt kedvcsinálónak. 
Ennek ellenére furcsának ta
láljuk, hogy a bálon mindössze 
ezren voltak, szem ben a szo
kásos kétezer fős közönséggel. 
M agyarázatot lehet rá találni, 
ekkor volt a jogász bál, és a 
M TESZ rendezésében volt 
már egy KÖ ZG AZD ÁSZ B ÁL  
is, ké t héttel a m iénk előtt, de 
a jó lsikerült őszi gólyabál után  
nagyobb közönségre szám ítot
tunk. Volt ennek azért előnye 
is, m indenütt lehetett helyet 
találni, nem  tapostak sehol a

lábunkra, és tánc alatt sem  
vágtak oldalba senkit.

Nagy sikere volt az „Egy 
közgazdász diploma kellékei” 
című kiállításnak, m elyet fél 
tizenegykor ünnepélyes duda
szó m ellett rektorunk nyitott 
meg. A  kiállítás oktató jelleg
gel készült és m ind az alsó, 
m ind a felsőéves hallgatók sok 
hasznos tapasztalatot m erít
hettek belőle.

É jfélkor indult a Magyar 
Televízió kihelyezett kísérleti 
csatornája az I-es előadóban. 
A  program akárcsak a tele
vízióban, nem  volt egységes 
színvonalú, a jó szám ok kö
zött m eghúzódott egy-két ré
gebbi, enyhén porosodó műsor 
is (Hacsek és Sajó). Volt is
m étlés is, ezt azonban jogos
nak is tartjuk, a „Puska” — 
Bujtor István előadásában 
m indig biztos sikerre szám ít

hat. A  tv-ben  a megszokottnál 
magasabb színvonalon szere
pelt a „Humoristák klub ja”, a 
jó kérdések és frappáns vála
szok alaposan próbára te tték a 
közönség nevetőizm ait. Jó 
volt Tormai: „Közgazdász já t
szótere” is, de érzésünk sze
rint, jobb rendezéssel többet is 
„ki lehetett volna hozni” be
lőle. A  műsorból egy kicsit 
kilógott az utolsó „archaikus” 
szám  is, bár a keretszöveg  — 
N em eskürthy paródiája — eZ- 
adhatóvá tette ezt a jelenetet 
is. Egészében véve jól szóra
koztunk, ez a kabaré sem volt 
rosszabb az átlagnál.

Ezután a zenekaroké volt a 
főszerep, bár a klub zenekara  
messze nívója alatt szerepelt. 
Nem  tud juk m ilyen  szem pon
tok szerint választották ki a 
K lub Duó-t, de krim inálisán  
játszottak. A z  aulában ragyo
gott a K ÉK  CSILLAG, zené

Engedjék meg, kérem
JZ  öszönöm. Tudtam , hogy 

megengedik, ö n ö k  (ne is 
tagadják), nagyon rendesek. 
Csak ügyesen titkolják. De 
rajtam  nem  fognak ki. Se ki, 
se be. Nincs visszaút. Ú tépí
tés m iatt lezárták a visszautat. 
Most m i lesz? M ajd én m eg
mondom. Most egy versike 
lesz.

Március van
és ami a lényeg

ma járt le a
villamosbérletem  

ilyenkor egy kicsit 
szomorú vagyok

és egy dalt dúdolok 
m iért hagytuk, hogy

így legyen 
m iért hagytuk, hogy 
lejárjon a villamosbérletem.

Most már mindegy. Ha le
járt, lejárt, fe le jtsük  el. 
Csak azt az ötvenforintos 
számlát tudnám  feledni. Fi
gyelem! Közmondás követ
kezik. A  széknek is négy 
lába van, mégis ülnek rajta. 
Ugye? Tudtam , hogy m aguk
ra m indig számíthatok. Olyan 
megnyerő arcuk van. M aguk
nak lottózni kéne, vagy leg
alább golfozni. A kkor legalább 
nem  lennének ilyen kövérek. 
Drágább lett a pontos mérés. 
Bizos nőtt az önköltség. A z én 
önköltségem is nőtt. Húsz éve 
például még a felét sem köl
töttem  magamra annak, m int 
most. Nem hiszik? Figyelm ez
tetem  Önöket, hogy a legki
sebb ütésem  is halálos. De 
tudok nagyobbat is ütni, ha 
kell. Ja, és még egy.

Tj'gy örömhír! A  korm ány új 
rendelete szerint kis em 

berek fe jén  is lehet nagy vá
laszték. Na ugye, nem  érde
mes keseregni. Most még egy 
titko t szeretnék Ö nöknek el
árulni. A z  élet (m inden ellen
kező híreszteléssel ellentétben) 
szép, csak ez ilyen  közelről 
nem m indig látszik. Ezen gon
dolkozzanak el, hátha jólesik. 
Es mégegyszer kérem  Önöket, 
erről hallgassanak m int a sír.

Ön is Sir, ott a hatvankette
dik sorban.

Földes Péter

kaphatott a táncoló közönség
A  hangulatot tovább em elt 

a 2-kor lebonyolított tombolc 
m elyen szerkesztőségünk m un  
katársa még egy üveg bort i 
nyert. Ezek után persze, hog\ 
tetszett.

És fo ly t a tánc, a bor és i 
sör, Hencidától-Boncidáig égé 
szén reggel 5-ig.

A z  em lített hibák ellenére i 
B ÁL jó volt, ezt a színvonala  
tartani kell, és remélhetőleg i 
rendezőség a jövőben sem fo{ 
kifogyni az ötletekből.

— Borsi —

Ezúton közöljük, hogy 
a jó cikkek ebből a szá
munkból anyagtorlódás 
miatt kimaradtak.

_  SZERK.

Nemsokára itt a tavasz, v i
rágba borulnak az almafák, 
leborulnak a hívők, fe lborul
nak a teherautók. Jaj, m it 
kellett megélnem. A jja j fekete  
vonat, elvitted a lábomat. Ki 
hallót már ilyet? Jön egy fe 
kete vonat és csak úgy, m in
den bejelentés n é lk ü l. . .  Leg
alább szólt volna. Kérem, én 
fe l fogok lebbezn i

A M arx K ároly  K özgazdaságtudom ányi Egyetem  lap ja  ' 
M egjelenik k é th e ten k én t a  tan u lm án y i időszak a latt 
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Közgazdasági játszótér
(Elhangzott a Közgazdász bálon)

(Pénzveszélyes já ték :
Belépés csak vezetőknek!)

Játékvezető bácsi: Szervusztok gyerekek! A homoik- 
várépítés, a  komámasszony hol a reform, és k in t a 
Farkas, bent a hallgatók u tán  m a végre játszani fogunk.- 
Jancsika és Ju liska hozzatok be valahonnan az életből 
egy képzeletbeli modellt! Pistike rúgd fenékbe a  számí
tógépet!

M indenki em yedjen el, ne gondoljatok semmire! 
Ferike: Bácsi kérem, pisilnem  kell!
Játékvezető bácsi: Ja j, Ferike, várd  ki a végtermé

ket! Ma egy képzeletbeli pelenkagyárral fogunk játszani. 
Te leszel a döntés, s am ikor jónak látod cselekszel! P is
tike  lesz az árak, Jancsika a kónkurrencia. K atika te  a 
piac leszel, Ju liska a meglepetések. Zolika ne aludj! Te 
leszel a dolgozó!

Zolika: Nem akarok dolgozó lenni!
Játékvezető bácsi: M árpedig dolgoznod kell! Já ték  

az egész! Pistike, m iért á lltá i fel?
A rak: Bácsi kérem, én  em elkedek! (Felmászik a 

padra.) — Egészen a  plafonig.
Játékvezető bácsi: P istike ülj a  helyedre, vagy 

kapsz egy kormost!
Piac: Pelenkát veszek! P elenkát veszek! 
Kónkurrencia: Vízhatlan, zenélő pelenkát vegyenek! 

D arabja ötezerhatszázhetvennyolc forint! De lehet, hogy 
egy kicsit több.

Dolgozó: Ne kiabáljatok, aludni akarok!
Játékvezető bácsi: Csendesebben gyerekek! Egyszer

re  csak egy m aradjon csendben! Ferike tiéd a  döntő 
cselekedet! Lássuk, m it lépsz!

Döntés: Nagyon szorít a cipőm!!!
Játékvezető bácsi: De sok bajod van! Hogy fogsz 

így dönteni?!
Döntés: Egyszerű. Adok egy cukorkát a számító

gépnek!
Dolgozó: Én kérek cukorkát!
Játékvezető bácsi: Te csak dolgozz! Legyél jó kisfiú! 

Azután m it csinálsz Ferike?
Döntés: Elveszem Ju liskát feleségül!
Játékvezető bácsi: De hiszen Juliska a  meglepetések! 
M eglepetések: Én Jancsikát szeretem!
Dolgozó: Felmondok! Nem hagynak aludni! 
Játékvezető bácsi: Gyerekek, gyerekek! Hogy fogtok 

így játszani az életben?!
Kórus: A  legjobb játszótér az egyetem! Nem aka

runk  az életbe menni!
Játékvezető bácsi: Ha rosszalkodtok, adm inisztratív 

eszközökhöz nyúlok!
Katika, a Piac: Pelenkát veszek!
Döntés: Én leveszem a cipőm, kinek kell?
Kórus: Cugos cipőt nem kérünk!
Döntés: M ár nem  cugos! Levált a talpa!
Játékvezető bácsi: Ejnye, ejnye. Biztosan a ragasz

tás vo lt rossz!
Döntés: Nem a ragasztás! A vizsgaidőszak! Ki győzi 

ezt egy cipővel?!
Játékvezető bácsi: így nem megyünk semmire! Fe

rike azonnal dönts, vagy kapsz egy elégtelent!
Döntés: Igenis! (Elkezdi ü tni Jancsikát.) Nesze, ne

sze! (összeverekednek.) Az én pelenkám  a jobb fceeeee! 
Kónkurrencia: Hogyisne! K atika az enyém lesz! 
Játékvezető bácsi: Ne verekedjetek! Majd választ 

Katika, hogy k it szeret!
M eglepetések: Nincs idő választani! Kicsengettek! 
Játékvezető bácsi: Nem tartunk  szünetet, ellenben 

később fejezzük be az órát!
Kórus: Szünetet akarunk!
Játékvezető bácsi: Látom, veletek nem  lehet já tsza

ni! Csúnya gyerekek!
Döntés: Döntöttem! Én kimegyek! Az é le tb e .. .  
Kónkurrencia: Vigyél magaddal pelenkát!
Kórus: Pelenkát, nelenkát vegyenek! Pelenkában, 

pelenkában víg az élet!
Tormai László

AH! KÉT
KÖTET
MOLDOVA...

Sajdik Ferenc rajza


