
Javaslat a KISZ-alapszervezetek 
átalakítására

Az aiapsasrv essetek helyzetével foglalkozó
— a küldöttgyűlést előkészítő — vitadéíután 
március 6-án zajlott le. A megmozduláson az 
állami és pártvezetés képviselőin, illetve ér
deklődőkön kívül néhány alapszervezeti tit
kár is részt vett

A résztvevőik többségükben úgy látták, hogy 
alapszervezeti szinten is szükséges változtat
ni, ez lehetőséget teremt a tartalmi fejlődésre.

Az alapszarvezet — amely nem az egyén 
egyetlen tevékenységi területe az egyetemien
— funkciója az, hogy közvetítsen az egyén és 
az egyetem között a  hallgatók értelmiségévé 
válásával kapcsolatos érdekeit kifejezésre jut
tassa, és törekedjen azok érvényesítésére.

Az érvek és ellenérvek össztüzében a kö
vetkező javaslat jelent meg:

1. Meg kell valósítani a hallgatók hatékony 
érdekképviseletét a tananyagok bírálata, a 
vizsgarendszer, a terhelés stib. terén, egyszóval 
minden rájuk vonatkozó kérdésben. A követ
kező két évben különösen fontos a hallgatók 
részvétele, érdekeik érvényesítése az oktatás- 
politikai reform kérdésében.

2. Biztosítani kell a folyamatosságot az 
alapszervezetekben, a politikai információk 
áramlásában, a politikai képzésben, hogy 
megszűnjön az a gyakorlat, hogy minden év
folyam elölről kezdi hasonló dolgok (pl. ér
dekvédelmi formák) megismerését, felhasz
nálásának megtanulását.

3. A jelenlegi helyzetből való kilépés tar
talmi követelménye az egyetemünkön az, 
hogy a szervezeti élet (pl. az információk to

vábbítására) működjön. Ehhez a mostani, kb. 
100 alapszervezetet és kb. 300 fő alapszervezeti 
vezetőségeket radikálisan csökkenteni kell.

Ennek érdekében el kell vetni az „egy cso
port, egy alapszervezet” szervezeti formát, és 
a szakokon kell — maximum ’40 fős — alap
szervezeteket kialakítani. Politikai eszközök
kel kell biztosítani azt, hogy egy-egy alap- 
szervezetben minden évfolyamból vegyenek 
részt.

Meg kell valósítani, hogy a különböző tevé
kenységekre kialakuló csoportokban dolgozó 
KISZ-tagok — ha kérik — alapszervezetté 
vagy alapszervezetekké szerveződjenek. Erről 
a KlSZ-küldöttértakezlet döntsön.

Az elsősök számára feleslegesek a jelenlegi 
csoportra szervezett alapszervezetek, és az 
eddigi módon választott évfolyamvezetőség.

Első félévben válasszon minden állami 
csoport egy csoportvezetőt, belőlük álljon 
össze egy évfolyamképviseleti tanács, amely 
a jelenlegi évfolyamvezietőség funkcióit is 
gyakorolja. A második félévben a szakorien
táció szerint csoportosulva kapcsolódjanak be 
a felsősök segítségével a szakalapszervezetek 
tevékenységébe.

A többi évfolyamon is minden állami cso
port (mint állami csoport) válasszon egy cso
portvezetőt.

Amennyiben a küldöttgyűlés elfogadja eze
ket a változtatásokat, szeptemberben el kell 
kezdeni megvalósításukat és 1981. október 
30-ig be kell fejezni az átállást.

KISZ-küldöttértekezlet 
Előkészítő Bizottság

Téma a felsőfokú
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A felvételt készítette: Korpics Mirko
A pártbizottság oktatási és tudománypolitikai bizottsága március 9-én ülést tartott. Két téma szerepelt napirenden: először Szarvas László adott tájékoztatást az MSZMP Politikai Bizottsága február 3-i üléséről, ezt követően az egyetemi képzéskor szer üsítésirányelveiről tanácskozott a testület.
A Politikai Bizottság üléséről szóló tájékoztatóban Szarvas László elmondta, hogy sokféle megközelítésben esett szó a felsőfokú szakemberképzés problémáiról, majd ismertette a Politikai Bizottság határozatát a felsőoktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól. Elmondta, hogy „a felsőfokúi végzettséggel rendelkezők aránya a foglalkoztatottak, illetve a lakosság számához viszonyítva Magyar- országon nemzetközi összevetésben is kedvező, magasabb, mint számos hazánknál gazdasági ag-iparilag fejlettebb országban. Ugyanakkor az egyetemi és főiskolai hallgatók számarányát tekintve hazánk ma az utolsó helyek egűikén áll Európában.Ezen általános bevezető után a határozat az intézmények oktató, nevelő és 

kutató, munkájával foglalkozik. Megállapítja, hogy „nem 
terjedtek el eléggé a gyakorlati és a kutatómunkába való 
bevonáson, az egyéni foglal
kozáson alapuló oktató-nevelő

módszerek. Az oktatás nem nevel eléggé önálló munkára és gondolkodásra, gyakran túl iskolás. Az intézmények oktatástechnikai ellátottsága gyenge . . .”
A határozat ezután a felső- oktatás működési feltételeiről, a szervezeti adottságokról, a személyi és anyagi ellátottságról szól. Rögzíti a határozat, hogy a felsőoktatási intézmények jelentős része leromlott állagú, és az anyagi eszközök elosztása a tudományegyetemek kárára egyenetlen. Az anyagi problémák a diákszociális juttatásokban 

is érezhetők: csökkent az ösztöndíjak reálértéke, de nem javult a kollégiumi helyzet és a menzák színvonala sem.
Foglalkozik a határozat a felsőoktatási intézményekben működő párt-, KISZ- és szak- szervezeti munkával. Megállapítja, hogy a pártszervezetek alapvetően eredményes munkát végeznek. Részletesebben szól a KlSZ-szerveze- tek működéséről. A KISZ érdemeinek és problémáinak rögzítésén túl foglalkozik a másodlagos közösségekkel is.
Végül a határozat a fejlesztés irányait és feladatait körvonalazza. Rögzíti, hogy az oktató és nevelő munka középpontjába a képzés színvonalának emelését, a kiemelkedő teljesítmények ösztönzését kell állítani. Ennek érdekében: „külön gondot kell for

dítani a legtehetségesebbek támogatására, s biztosítani kell számukra a munkájukkal, eredményeikkel arányban álló előnyöket.”
„A felsőoktatás működési feltételei körében minőségi változást elsősorban a személyi feltételek tekintetében lehet és kell elérni, ezért e téren is a színvonal erőteljes és lehetőleg gyors emelését kell célul kitűzni. Növelni kell a felsőoktatási pályák vonzerejét, a felsőoktatásban dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését... El kell érni, hogy végleges egyetemi, főis- kokii alkalmazásba elsősorban az, önálló alkotó munkára is képes oktatók kerüljenek, s a professzori karban növekedjék a kiemelkedő, iskolateremtő egyéniségek száma. A fiatal oktatók számára biztosítani kell szakmai fejlődésük lehetőségét, valamint, hogy önálló életkezdésüket anyagilag megalapozhassák.” Rögzíti a határozat, hogy a lehetőségekkel összhangban javítani kell a hallgatók szociális ellátását, és emelni kell az ösztöndíjakat.
Szarvas László tájékoztatója után a pártbizottság oktatási és tudománypolitikai bizottsága második napirendi pontként az egyetemi képzési reform első alternatív elképzeléseit tárgyalta meg, majd négy és fél órai tanácskozás után befejezte ülését.

Jellemzés —  önjellemzés
Amikor egy pályakezdő mun

kába áll, öt esztendeig az 
egyetemről magával vitt jel
lemzés az egyetlen értékelő 
írás róla. Ezt veszik elő, ha 
időközben fegyelmi vétséget 
követ el, ebbe tekintenek, ha 
a későbbiekben kinevezéséről 
vagy párttagajánlásáról van 
szó.

A pályázati rendszer módo-. 
sításával ezek a jellemzések 
az elhelyezkedésnél még fon
tosabbak lettek, mint eddig 
voltak. Megszűnt az egyetem 
rangsoroló szerepe, kiiktató
dik a folyamatból a dékáni 
hivatal, sőt a pályázásnak szi
gorú határideje sincs. Ha a 
hallgató kiválaszt egy állást, 
maga pályázik rá, a munkahe
lyen. S mit tud magával vinni? 
A jellemzéseit és jó esetben 
talán a diplomája címét, váz
latát. Ha eltekintünk attól, 
hogy az állásoknak egy része 
protekció, rokoni kapcsolatok, 
szakmai vagy személyes be- 
ajánlás alapján lel gazdára, 
úgy tűnik, a jellemzések ala
pos. időben való elkészítése 
alapvető érdeke a hallgatónak 
és az őt kibocsátó intézmény
nek egyaránt.

Az egyetem által írandó jel
lemzés elkészítését hosszas 
hallgatás, bizonytalanság után 
a patronáló tanárok feladatá

vá tették. Ök minden bi
zonnyal lelkiismeretesen és 
felelősséggel írják meg, am it, 
tudnak, hiszen szívükön vise
lik diákjaik sorsát. De mi tör
ténjék abban a nem ritka eset
ben, ha a patronáló tanár 
utoljára másodéves korában 
tanította az illető hallgatót? 
Hisz tudvalevő, hogy az egye
temi tanulmányok első felében 
inkább egzisztenciális ösztön
zők hatására törekszik a diák 
megfelelni „a követelmények
nek”, s valódi szakmai érdek
lődése vagy érdektelensége 
igazából a későbbiekben ítél
hető meg. Segíthet ezen a 
szakszemináriumvezetők vé
leménye, mert jól tükrözheti 
a szakmai fejlődés egy szele
tét. figyelembe kell azonban 
venni, hogy a megítélés szigo
rúsága és szempontjai szak
szemináriumvezetőként külön
bözhetnek.

A pályázati rendszer módo
sítása a KISZ-jellemzések je
lentőségét is növelte. Ha a 
csoport jó és belátja ezt, akkor 
kis csoportok vitatkozva vetik 
papírra társukról a véle
ményüket. Ez azonban nyilván 
nincs mindenhol így, és elég 
arra gondolni, hogy van olyan 
csoport, amelyik heti egy-két 
gyakorlatra jön csak össze

te ubé-kevésbé hiánytalanul, és 
az előbbi állításon máris nincs 
mit csodálkozni. Az egyetemi 
oktatás szétszórtsága alapján 
aztán kialakulhat az egymás 
iránti érdektelenség is, de a 
jelenlegi sok kis csoportba 
tartozás a legjobb jóakarat 
mellett is kevés esélyt ad an
nak, hogy az állami csoportok 
az utolsó évfolyamokon igazi 
közösségek legyenek. Mindezek 
ismeretében tulajdonképpen 
meg sem lepődtem azon, hogy 
van olyan KISZ-alapszervezet, 
ahol mindenki megírja a saját 
jellemzését, mondván, legalább 
önmagát mindenki ismeri, és 
különben is így lehet a leg
kevesebb gonddal túlesni az 
egészen.

Hogy ilyen is előfordulhat, 
abban minden bizonnyal ben
ne rejlik a pályakezdés iránti 
bizonytalanság, az elhelyezke
dés véletlenszerűségének érzé
se, és a leendő munkahellyel 
szembeni bizalmatlanság.

Nem valószínű, hogy a vég
zősök egyetemi jellemzése, 
legyen az bármily alapos, reális 
és következetes, változtatni 
képes ezeken a nehézségeken 
és érzéseken, de hogy jelentő
ségének megfelelően érdemes 
foglalkozni az elkészítésükkel, 
az aligha lehet kétséges.
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Március, forradalm ak
— MEG KELL TENNI MINDEN KILOMÉTERNYI KINT, A KANYARGÓS REMÉNYT AZ ÖSÖK HELYETT Hontalan- kóborlásba-halt koponyacsontok "közt güb- benők A kasos szekér el-elakad a nyomor kiegyenlítetlen számláit hagyva maga me- gett Dunavecsén Szalkszentmártonban Dömsödön Kecskeméten Szalontán DebrecenbenLegkevesebb Párizsba készül A VILÁGBAN HAZAT KERESŐ A HAZA3AN VILÁGOT GYÜJTATNI REPESŐ GONDOLAT (hazát mely több mint „eldobott kabát”)Alföldi sárban sistergő vágy meddig juthatsz így tovább?? — kérdezem Lászlóffy Csabával, a múltban utazgató költő-garabonciással, majd ünnepélyesre koptatott emlékezéseinket únván unva vele fortya- nok fel: — Hé szitkozódó szegénylegények nótás-füttyös vontatófiúk velőre vetkőzte- tatt jóemberek ihol a kompra-világító csárda Igyunk forralt paprikás bort mielőtt az istenhidege s a döcögés újra kirázna MI EZ A VÉGKÉPP BEDÖGLÖTT FOGAT??
— A művirág sok éve már a céllövöldében lapít, se fénye már, se illata, de őrzi még az álmait. A rongybaba csak porfogó és ott hever az asztalon, a lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom! — felelem Bródyval magam, s körbepillantva szomorúan hozzáfűzöm: — De éjfél után a sörben úszva a hazaszeretettől nekibuzdulva... ha szívből akarsz énekelni, s minden magyart átölelni, édesapám, a Hungarian blues, CSAK AZ AMIT A CIGÁNY HÚZ!
— Valaki jár a kertünkbe, győzhetetlenség képibe. Élete üstökös-tündöklése kegyetlen jeleket éget az égre, s az időtlen rengésű kukoricásból halála századunk fölé lángol, ■S BŰNT BOCSÄJT RÁNK, HOGY KÍVÁNNI MERJÜK SZERELMÉT, SORSÁT HITETLEN HITTEL. Kelj föl bennünk és járj, Petőfi Sándor !! — do- rongolom le magam, Király László szavaival, majd Utassy dörgedelmeivel próbálom

meggyőzni magam: — Én szemfedőlapod lerántom: kelj föl és járj Petőfi Sándor !... Lopnak a bőség kosarából, a jognak asztalánál lopnak, népek nevében! s te halott vagy?! Holnap a szellem napvilágát Toppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: SZÖLJ MÉG EGYSZER A SZABADSÁGRÓL !!
— Nem érzi még a pusztaság a termékeny esőt. Keményre tikkadt, ellenáll a gondozatlan föld. Hiába hordja magvait a messziről jött szél, fagyott göröngyre hull a mag, oly hosszú volt a tél...Száraz még a föld, de jönnek új esők, feláztatják majd a sós talajt.Nem érzi még a durva föld a változás korát, előítélet fojtja el a természet szavát. Hiába gyötri szomjúság, nem oltja még eső, a mélybe’ lenn tavaszra vár a szunnyadó erő. . .  — védekezik bennem Bródy, és Szörényi felemelő, egyre erősödő dallama a szomorúságba szöveg nélkül is biztatást vegyít: — Európa csendes, újra csendes, Elzúgtak forradalmai... Szégyen reá! L ecsendesült és Szabadságát nem vívta ki...
— Miként az űzött harci lovak távolba ügetése a vers ritmusa is ritkulóban Felerősödik a csend s benne az értelem Költők kezei közt folyik keresztül ugyanaz a múlt mintha egyazon patak fölé hajolnának kiáztatni idegeikből a halált Lemegy a nap de árnyéktalan hangtalan poézis őrzi emberi arcát érintetlenül a számtalanszor megvakított megsüketített világnak — csitítja el aztán bennem a feldúltságot a garabonciás. — ÖRÖKLÖTT HITTEL ÉS HITETLENSÉGGEL ÜLÜNK az aranyjá- nosszelíd őszi éjszakák pásztortüzeinél Mi hiányzik még tűnődünk elkaparva láthatatlan sebeinket mi hiányzik még annyi gyönyörű lehetetlen annyi tragikus nagyság után? Mielőtt megvallathatnók egymást és önmagunkat LÁTJUK AMINT BE NEM FÜSTÖLT BE NEM ZÜZOTT FALÁN A JÖVŐNEK EGYMÁSBA ÉR ÉLETNAGYSÁGÜ ALAKUNK.

B. Kiss Tamás

Tgazi meglepetés erejével hatott az olvasók széles táborára az egyik napról a másikra megnyíló ötven százalékos engedményű könyvvásár. Hja, az utóbbi időkben éppen ellentétes irány jellemezte a könyvkiadás világát.A Rákóczi úti könyváruházban az első napon 300 000 forintot fizettek ki a vásárlók a kedvezményes művekért. Ez" a summa, főleg ha eredeti értékét, a kétszeresét nézzük, alaposan felülmúlja a karácsonyi forgalmat. Sokan valóságos begyűjtést végeznek, tartósan biztosítva olvasásigényük kielégítését. Főleg a két-három évnél régebbi kiadványok tűnnek most különösen olcsónak.Egyetemünkön is éreztette hatását a könyvvásár, egy háromnapos árusítás erejéig. A Kossuth Kiadó könyveit három lelkes diákra bízták, akik az aulában ütötték fel főhadiszállásukat. Harminc kiadványt árusítottak, négyszáz példányban, bevételük — a

Könyvvásár
csökkentett áron — elérte a 4700 forintot.

A slágerkönyvek hamarosan elfogytak. Közéjük tartozott például Lukács György könyve a fiatal Hegelről, melyből 15 darab talált gazdára, egyenként 45 forintért. De a negyedéves Takács Attila, a har
madéves Csanádi Péter és a 
másodéves Kis Gábor még az 
első pillantásra eladhatatlan
nak tűnt műről is bebizonyí
tották a válogatóknak, hogy 
hasznos kiadvány. Jő volt

nézni és hallgatni a kikiáltásaikat,. Számukra a meggyőzés a sikerélmény, hiszen a bevételből a jutalék — 10 százalék — a KISZ pénztárát gyarapítja.Más vonatkozásban viszont van, amit érthetetlennek tartunk ezen az országos könyvvásáron. A Közgazdasági és Jogi Kiadó — bár számos nagyon fontos könyvet bevont a kedvezményes körbe — elfeledkezett egyetemünk hallgatóságáról. Bizonyára találtak volna vállalkozó kedvű diák árusokat, és tetőzve ezt egy kicsi előzetes híradással, pénzt takaríthattak volna meg a  szűkebb zsebű diákoknak.
Balázs Gusztáv

KISZ-küldöttértekezlet
A Marx Károly Közgazda- órától tartja kül.'öUértetfczle- 

ságtudományi Egyetem KISZ- tét a Makarenko utcai koilé- 
szervezete április 2-án, 14 gium színháztermében.



Költözködünk
Aa egyetemi rekonstrukció

val! kapcsolatos saronkövetke- 
ző feladatokról tájékoztatta 
Dobrovits Iván rektorhelyet
tes a rektori tanácsot február
2 -án.

A Középület Tervező Válla
lat június 1 -ével hozzá
kezd a Kinizsi utcai okta
tási épület Zsil és Szamuely 
utcai két szárnyának a fel
újításához. A munkálatok za
vartalan biztosítása érdekében 
a Műszaki Egyetem és a köz
gáz ezekből az épületekből ki
költözik.

Az átépítés miatt kieső 26 
oktatási helyiség pótlásáról 
annak érdekében, hogy szep
tembertói zavartalanul folyjon 
a tanítás, az egyetem állami 
vezetése a következőképpen 
döntött:

A közeli napokban átadásra 
kerülő Ráday utcai kollégium
ba átköltöznek a Makarenkó 
utcai kollégium lakói április 
első napiaiban. Ezzel lehetővé 
válik a Makarenkó utcai kol
légium felújítása.

Ugyanebben az időpontban 
veszik birtokukba a Ráday 
utcai kollégiumot a Veres Pál- 
né utcai kollégisták, kivéve a 
Rajk László szakkollégistákat, 
ök továbbra is a Veres Pál-

né utcai épületben maradnak, 
természetesen helyileg összébb 
húzódva, hogy a sorra kerülő 
műszaki munkálatokat ne za
varják. A Rajk László Szak- 
kollégium végleges átköltöz
tetésére a Makarenkó utcai 
kollégiumba, szeptemberben 
kerül sor. Terv szerint ekkor 
kell befejeződnie a Veres Pál- 
né utcai épület átépítésének, 
amely 1981. szeptembertől ok
tatási célokat fog szolgálni, 
részben pótolva az átépítés 
miatt kieső Zsil és Szamuely 
utcai épületszárnyak helyisé
geit.

Miután a költözködésekre 
a közeljövőben sor kerül, ezért 
minél előbb döntenie kell a 
Kollégiumi Tanácsnak a Rá
day utcai kollégiumban a diá
kok elhelyezési rendjéről.

Még függőben van, de né
hány héten belül remélhető
leg eldől annak a kérdése is, 
hogy sikerül-e a törökbálinti 
gazdasággal a kollégiumi 
szerződéskötést megújítani az 
egyetemnek, és ezzel megfe
lelő számú kollégiumi férőhe
lyet biztosítani a diákságnak. 
Amennyiben ez nem sike
rül, úgy szeptembertől ez 
érzékenyen érinti elsősorban 
azokat az elsőéveseket, akik 
kollégiumi elhelyezést igé

nyelnének. A törökbálinti 
kollégium nélkül ugyanis a 
jelenlegihez képest 60 férőhely 
hiánya lesz az egyetemnek. A 
probléma elhárítása érdekében 
a Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi, valamint a Művelődési 
Minisztériumok is remélhető
leg mindent megtesznek.

H. E.

Nőnapi
kitüntetések

A nemzetközi nőnap alkal
mából egyetemünk néhány ok
tatója és dolgozója miniszteri 
kitüntetést kapott, melyet 
Csizmadia Ernő egyetemünk 
rektora nyújtott át: Hoffmann 
Istvánnénak, a piackutató és 
piacszervezési tanszék docen
sének, Bodai Zsuzsának a 
filozófia tanszék adjunktusá
nak, Orosz Ferencnének, a po
litikai gazdaságtan tanszék ad
junktusának, Molnár Ottóné- 
nak a gazdasági igazgatóság 
főelőadójának a Kiváló Mun
káért kitüntetést, Koncz Ka
talinnak a munkatudományi 
tanszék adjunktusának és Fer- 
dinándyné Készéi Erzsébetnek, 
a Népgazdasági, és Tervezési 
Intézet tudományos munkatár
sának Miniszteri Dicséretet.

T a n á c s ü lé s  áss a l t .  k a r o n

Tervezet a szociológiai 
szakképzésről

ÖSSZESEN 6 NAPIRENDI 
PONT megvitatása várt az ál
talános közgazdasági kar taná
csára március 1 -én, amelyek 
közül a szociológiai szakképzés 
beindításának kérdése, és az 
első félévi tanulmányi munka 
(különösen a szakszemináriu
mi munka) értékelése kapcsán 
merült fel sok vélemény.

A szociológiai szakképzés 
tervezetét dr. Gazsó Ferenc 
tanszékvezető terjesztette elő. A 
tervezet szerint a szociológiát 
a harmadik félévben második 
szakként vehetné fel az a kb. 
2 0  hallgató, akinek a jelentke
zését a tanszék elfogadja és 
aki vállalja a másod-szak 
jelleg jelentős terheit, pél
dául azt, hogy (félévenként 
eltérően) az alaptanrenden 
felül heti plusz 2—4 órá
val bővülne az órarend. Mint 
arra Gazsó Ferenc szóbe
li kiegészítésében emlékezte
tett, a szociológiai szakképzés 
megvalósítása már több éve 
húzódó probléma: 1977 óta van 
érvényes MSZMP KB Agit- 
Prop. határozat e képzés bein
dításának szükségességéről. A 
határozat hangsúlyozza a köz
gazdaságtudományi egyetem 
fontos szerepét, aláhúzza e 
képzési forma szükségét és le
hetőségét. Az eddigi tendencia 
szerint ugyanis a szociológiai 
szakképzés elsősorban „filosz” 
jellegű volt, és az utóbbi idő
ben egyre inkább felmerült az 
igény gyakorlatiasabb formá
tumú, közgazdasági ismerete
ket is nyújtó képzés beindítá
sára. A közgazdasági egyetem 
oktatási struktúrája megfelelő 
alapot biztosítana ahhoz, hogy 
egy azt kiegészítő szociológiai 
kurzussal széleslátókörű (és 
ugyanakkor mégis gyakorlati
as) közgazdász-szociológusokat, 
üzemi szociológusokat képez
tünk. A szociológia, mint má
sodik szak, hat féléven át, hat 
tárgy keretében átlagban heti
6— 8  órában nyújtanak képzést. 
Természetesen a szociológia 
tanszék emellett továbbra is 
ellátná eddigi oktatási felada
tait.

A TERVEZETET a kari ta
nács támogatta, többen üdvö
zölték az elképzelést, ugyan
akkor néhány lényeges észre
vétel, kifogás is felmerült. So
kan megkérdőjelezték az óra
többlet megvalósíthatóságát, 
tekintettel az amúgy is magas 
óraszámra, és a rekonstruk
cióval járó egyre súlyosbodó 
teremgondokra. Részben ezzel 
összefüggésben ' figyelmeztet
tek, hogyha e második szak 
felvételét valamennyi hallgató 
számára lehetővé teszik, ak
kor elméletileg elképzelhető 
öt—hat szakról verbuválódott 
csoport is, akik számára a mai 
körülmények mellett, szinte 
lehetetlennek tűnik közös óra
rendet kialakítani. Több hoz
zászóló is javasolta éppen ezért 
a jelentkezés szakmegkötését,

esetleg egyetlen szakhoz kap
csolását. Olyan javaslat is 
akadt, hogy a szociológia kép
zést önálló szakon valósítsák 
meg. Többen emlékeztettek a 
tanár A szak speciális helyze
tére (számukra a tervezet har
madik szakként teszi lehetővé 
a szociológia választását, hoz
zátéve, hogy képesítésüket el
sősorban műszaki-gazdasági 
felsőfokú intézményekben 
hasznosíthatnák). Nem szűkí
ti-e ez még tovább a leendő 
középiskolai tanárok számát? 
Akadt, aki aggodalmát fejezte 
ki a kettős szák konstrukciója 
miatt, mondván, hogy ez a 
forma óhatatlanul valamelyik 
anyagrész rovására vezet majd, 
mégpedig feltehetően az „alap
szak” iránti érdeklődést fog
ja károsítani. Ezzel összefüg
gésben hangzott el, hogy te
gyék majd kötelezővé az alap
szak és a szociológia szak kö
zötti koordinálást, például 
a szakszeminárium, illetve a 
szakszemináriumi dolgozat té
májának megválasztásánál. 
Hallgatói hozzászólásként me
rült fel, hogy pontosan tisz
tázni kell majd a felvételi sze
lekció kritériumait és annak 
kialakításában biztosítani kell 
a KISZ véleményezési jogát

Gazsó Ferenc válaszában el
ismerte a felvetések jogossá
gát, ugyanakkor elmondta, 
hogy ezek többségét már a 
tervezetet kidolgozók is végig
gondolták. Ami az óraszámot 
illeti, elvben a tervezet készí
tői is negatív tendenciának 
tartják az óraszám-növeke
dést. Éppen ezért gondoltak 
arra, hogy a kettős-szakos 
hallgatók esetében bizonyos 

■ tárgyakat vonjanak össze, eset
leg azok képzési idejét csök
kentsék. Az első benyomások 
azonban azt mutatták, hogy 
mindez elfogadhatatlan mér
tékben sértené az érintett 
tanszékek érdekeit. Ezért ma
radtak a többlet óra mellett, 
ami az igazán érdeklődő diá
kok számára nem szabad, hogy 
megoldhatatlan problémát je
lentsen. (Biztosítaná ezt a vár
ható nagyfokú jelentkezés, és 
az ebből fakadó szelekciós le
hetőség is. Ugyancsak a meg
felelő kiválasztás garantálhat
ja, hogy kiszűrjék a szakról p- 
alapszaktól „szabadulni vá
gyókat”. és ténylegesen is az 
alapra építő közgazdász-szocio
lógusokat képezzenek a kurzus 
során.) Végezetül, válaszát be
fejezvén, a referáló azt kérte 
a kari tanácstól, hogy — mint 
a jelenlegi körülmények kö
zött a legoptimálisabbat — a 
tervezetet, mint alapkeretet 
hagyják jóvá, s majd azon 
belül igyekeznek feloldani a 
még meglévő ellentmondáso
kat. A kari tanács végül is 
megszavazta a tervezetnek az 
egyetemi tanács elé kerülését, 
azzal a kiegészítéssel, hogy

alternatív javaslatot mellékel
jenek a szakképzés bevezeté
séről változatlan óraszám mel
lett, (tehát más órák számá
nak esetleges csökkentésével); 
továbbá, hogy ez az össze
hangolás részben a marxista 
tanszékkel együttműködve tör
ténjen, valamint, hogy az egye
temi tanácsi vitára már a szak 
részletes tematikájának isme
retében kerüljön sor. Ugyan
csak tartalmaznia kell az elő
terjesztésnek a kiválasztás el
vére való utalást is.

AZ ÜLÉS TOVÁBBI RÉ
SZÉBEN a kar féléves tanul
mányi munkájának értékelé
sekor Páli Lászlóné, dékán 
néhány tanulságra külön is 
felhívta a figyelmet: így arra 
az észrevételre, hogy bővítsék 
a kedvezményes tankönyvvá
sárlás körét (ma ez csak. az I. 
kategóriás hallgatókat illeti, s 
őket is csak 1 0 0  forint ere
jéig); hogy kívánatos lenne 
egységesen tisztázni az aláírás 
megadásának (és meg nem 
adásának) feltételeit; vala
mint hogy megkérdőjelezhető 
<1 szakszeminárium hetedik fél
évi gyakorlati jegyének a lét- 
jogosultsága. Ez utóbbi kap
csán több vélemény is el
hangzott, részben amellett .ér
velve, hogy a szakszeminá
riumi gyakorlati jegy tulaj
donképpen formális, a hetedik 
félévben még legfeljebb csak 
a szorgalomra vonatkozhat, 
(amire aztán esetleg év végén 
alaposan rácáfol a tényeleges 
tudást tükröző dolgozat); rész
ben arra figyelmeztetve, hogy 
mindez kivédhető, ha a szak- 
szemináriumvezető már a he
tedik félév során megkövetel 
bizonyos írásbeli munkát. A 
vita során nyilvánvalóvá vált, 
hogy a kérdés meglehetősen 
összetett, összefügg a szakokat 
eltérően érintő külföldi és ha
zai szakmai gyakorlatok prob
lematikájával, így a végleges 
döntéshez további felmérés 
szükséges.

Az általános kar féléves át
laga egyébként az I. évfolyam 
nélkül 3,67 volt (tavaly 3,77) 
— az első évfolyam átlaga 
2,84. A fő átlagon belül a terv- 
gazdasági szak eredménye 3,71, 
a pénzügy szaké 3,55, a tanár 
szaké 3,66. Különösen kiugró 
eredményt ért el a tanár szak 
V. évf. (tanár A:4,18, tanár B: 
4,33, tanár C: 4,04).

A több mint négyórás ta
nácsülés egyebekben tudomá
sul vette a szerződéses mun
kák helyzetéről szóló beszá
molót, kisebb módosításokkal 
jóváhagyta a Népgazdasági 
Tervezési Intézet működési 
szabályzatát, meghallgatta, és 
néhány kiegészítő gondolattal 
elfogadta a hallgatók tudo
mányos munkájáról szóló je
lentést, valamint személyi kér
désekben (docensi kinevezési 
javaslatban) döntött.

F. Gy.

Társadalmasítani kell 
a közművelődési munkát!

A KÖZMŰVELŐDÉSI BI
ZOTTSÁG MUNKÁJÁT és a
közművelődés helyzetének 
vizsgálatát tűzte napirendre a 
legutóbbi rektori tanácsülés 
Kovácsné Andikovszky Irén
nek, a közművelődési titkár
ság vezetőjének beszámolója 
alapján. Ezt követően a párt
végrehajtóbizottságnak Szuhay 
Miklós általános rektorhelyet
tes adott tájékoztatót az e 
területen végzett munkáról 
mint a közművelődési bizott
ság elnöke.

Az egyetem kulturális és 
szórakoztató rendezvényei 
mindenki által közismertek. A 
hallgatóknak mint résztve
vőknek, az oktatóknak mint 
a rendezvények olykor fel
kért szereplőinek vagy alkal
mi látogatóinak betekintésük 
van e tevékenység színvona
lát, hasznosságát illetően. De 
véleménye a klubról vagy a 
Polvaxról, netán a Klub Köz
lönyről annak is van, aki 
még nem vett részt ezeken a 
rendezvényeken. És ez vala
hogy természetes is, hiszen az 
egyetemi közművelődés mind
nyájunk közügye.

Akiken múlik
Az elvi irányítás gazdája a 

közművelődési bizottság, de 
magáénak érzi a terület min
den mozzanatát hivatalból ter
mészetesen a közművelődési 
titkárság és a klubosok széles 
gárdája, akiknek a munkáján 
múlik, hogy hétről hétre van 
filmklub, Polvax, jazz klub, 
Közép Európai Kör, szombat 
esti klub, és hogy vannak 
nagy rendezvények, fesztivá
lok nálunk.

Kisebb lett a bevétel
Érzékenyen érinti természe

tesen ezt a területet is az 
egyetemi rekonstrukció, hiszen 
az épület állapota egyre in
kább szűkítette a kulturális 
rendezvények szervezésének 
lehetőségeit. „Ez a tény a köz- 

; művelődési titkárság költség- 
vetését is erősen befolyásolta. 
Az elmaradt programok miatt 
a vártnál jóval kisebb lett a 
klub bevétele, és az a máso
dik féléves munkát is meg
határozza” — fogalmazódott 
meg a közművelődés 1981-es 
évi beszámolójában.

Ebben a tanévben 2 1 0 0  

klubigazolványt sikerült el
adni. A tagsági 30 százaléká
nak közgázos hallgató a gaz
dája, amit egyesek kevesell- 
nek, és kérdésessé teszik, hogy 
megéri-e az egyetemnek, ha 
általában kevés közgázos diák 
van a rendezvényeken? Fel
tétlenül megéri, mert a ren
dezvények légtöbbje „pénzes 
rendezvény”, melynek bevéte
léből fedezik az egyetem ní
vós politikai (Polvax) műso
rait. De nemcsak pénzszerzé
si lehetőséget lát a közműve
lődési titkárság, ezekben a 
szombat esti rendezvények
ben, hanem ezekkel együtt 
közszóraikoztatásd feladatot is 
teljesít a főváros és főleg a 
IX. kerületi fiatalok körében, 
amellyel szemben helytelen 
lenne az egyetemnek elzár
kózni — hangsúlyozta Szuhay 
elvtárs. Ezek a szombat esték 
nagy odafigyelést követelnek 
a rendezőktől, a becsempé
szett italok elkobzásától a

renitensek eltávolításáig. A 
rendezett körülmények bizto
sítása érdekében mindennek 
eleget tesznek. A jövőben a 
discók mellett nagyobb vá
lasztási lehetőséget szeretné
nek kínálni a szórakozni vá
gyó fiataloknak.

Mi a KISZ és a 
szakszervezet igénye ?
KIEMELT RENDEZVÉNYE

a közművelődési titkárságnak 
a Polvax klub, ahol kül-bel- 
gazdasági és kultúrpolitikai 
témák egyaránt szóbakerül- 
nek. A Polvax-témák kivá
lasztásában a közművelődési 
bizottság mellett részt vesz
nek a párt-végrehajtóbizottság 
megbízottai is. A közművelő
dési bizottságban nem meg
felelő a KISZ képviselete. 
Ilyenformán nemigen lehet 
tudni, mi lenne az igénye a 
KISZ-nek, vagy netán a szak- 
szervezetnek a Polvax-szal 
szemben. Ezen a helyzeten 
feltétlenül változtatni kell a 
jövőben. Arra még nem 
volt példa, hogy a bi
zottságon belül előterjesz
tett programokat megvétóz
ták volna — mondotta Szuhay 
elvtárs — noha, a rendezvé
nyek lefolyása a rektori ta
nács véleménye szerint kicsit 
határozottabb irányítást igé
nyel a jövőben.

Továbbá meggondolás tár
gyát képezi, helyes-e, hogy a 
Polvaxon, amíg az előadó 
vállalja nézeteit, addig a kér
dezők névtelenségbe burko
lóznak — vetették fel a párt
végrehajtóbizottsági ülésen. 
Szóvá tették azokat az idő
csúszásokat is, amelyek miatt 
a meghívott előadók gyakran 
a folyosón kénytelenek vára
kozni sorukra. Jobb szerve
zéssel elkerülhető lenne mind
ez. De már a nagyobb odafi
gyelés jele, hogy a Polvax 
meghívott előadóit az utóbbi 
időben nem egyedül a vita 
vezetője, hanem állami veze
tőink is fogadják.

A TNGY-ről
Szó volt a rektori tanács

ülésen a művészeti csoportok
ról: a szép hagyományokkal 
rendelkező túnccsoportról, az 
énekkarról, melyeknek műkö
désére a jövőben is helyet és 
anyagi fedezetet kell biztosí
tani. Ebben az évben sikerült 
a nappalis hallgatók részvéte
lét növelni a művészeti cso
portok munkájában. A képző
művész kör, amely az egye
tem összes plakátját előállít
ja, a táncház (felnőtteknek és 
gyerekeknek) ugyancsak el
ismerést érdemelnek — hang
súlyozta Kollarik Amália a 
tanácsülésen, ö  tette szóvá a 
TNGY szervezését is, amely 
szintén a közművelődési tit
kárságon csapódik le. Hogy a 
TNGY keretében mit csinál
nak a hallgatók, és hogyan 
hasznosítják a tapasztalato
kat, azzal már nem sokát tö
rődik az egyetem, pedig erre 
a politikai munkára is szük
ség lenne.

Voltak, akik az utóbbi idők 
eredményei kozott könyvelték 
el a közművelődési titkárság 
tevékenységét a kollégiumok
ban. Kerekes Sándor, a párt
végrehajtóbizottság tagja a

klub munkáját viszont gyen
gének tartja ezen a területen. 
Véleménye szerint a kollé
giumoknak „ önálló státuszra 
lenne szükségük ahhoz, hogy 
a kulturális élet ott is váló
ban fellendüljön.

Rossz
a közönségszervezés

EGYÖNTETŰEN GYENGE-
NEK minősítették a két testü
let vitája során a közönség
szervezési munkát. Húsz év 
óta problémája ez az egye
temnek. „A közönségszervezé
sen nem sikerült megfelelő 
rendszert kialakítani az egye
temi oktatók, dolgozók tájé
koztatására. Rontotta a szín
házakkal az egyetemek kap
csolatát az állandó személy- 
csere, és ez akadályozta pénz
ügyi tevékenységük figyelem
mel kísérését is.” — mind
ezen a közeljövőben a köz- 
művelődési titkárság vezetőjé
nek ígérete szerint változtatni 
fognak.

A KISZ és a klub 
kapcsolata

Ügy tűnik, a közművelődési 
bizottság a gazdája az egye
tem kultúrpolitikájának — 
mondotta Szarvas László pb- 
titkár. Éppen ezért fontos, 
hogy a közművelődési bizott
ság munkájához csatlakozza
nak a KISZ és a szakszerve
zet társadalmi aktívái. Társa
dalmasítani kell a közművelő
dés munkáját. Jelenleg a köz- 
művelődési titkárság és a 
KISZ kapcsolata a. formális 
tájékoztatás szintjén nem ju
tott túl. Ezen az állapoton kí
vánnak változtatni, amikor 
elhatározták a tanácsülésen, 
hogy a közművelődési bizott
ság és a KISZ-bizottság tan
év elején együttes ülésen tár
gyalja majd meg rendszere
sen a közös feladatokat. Lét
re kell hozni a KISZ kulturá
lis hálózatát, melynek a cél
ja nem az' önálló kulfúrmun
ka megteremtése, hanem a 
mór meglevő felvállalása, 
Megszüntetve ezzel a közmű
velődési titkárság és a KISZ 
kölcsönös egymásra mutoga
tását, közös feladat lesz az 
egyetem diákságának politi
kai és kulturális nevelése 
A KISZ és a szakszervezeti 
aktívahálózat segítségével 
megoldást nyer majd a fiatal 
oktatók bekapcsolása is a köz- 
művelődési munkába.

A Klub Közlöny
A köziművelődési munka 

teljes társadalmasítása azon
ban naiv elképzelés — mon
dotta Huszár Ernő, a párt
végrehajtó ülésen. Feltétlenül 
szükségesnek látszik a terüle
ten a függetlenített munkatár
sak számának növelése, ép
pen az óriási munka és annak 
sokrétűsége miatt. Ezzel együtt 
az irányítás is jobb megoldást 
nyerne, és a politikai felelős
séget is növelni lehetne.

Többen hozzászóltak a Klub 
Közlöny kérdéséhez. Jó lenne 
végre foglalkozni a Közlöny 
tartalmi kérdéseivel és a szer
kesztői felelősséggel.

Kovácsné Andikovszky 
Irénnek, a közművelődési tit
kárság vezetőjének munkába 
lépésével az ott folyó munka 
színvonalasabb lett. Az egye
temi vezetés bizalommal te
kint a jövő elé, ha e terület 
támogatására kiépül a KISZ- 
és a szakszervezett aktívahá
lózat — mondotta Csizmadia 
Ernő rektor elvtárs.

A feladat a közművelődés 
területén változatlanul nagy. 
A diákság műveltségi színvo
nalának emelése mellett jó 
lenne, ha a jövőben a szakok
hoz és évfolyamokhoz kötődő 
rendezvényeket Is fölvállalná 
a közművelődési titkárság — 
mondotta Szarvas elvtárs a 
vb-ülésen. Végezetül a párt
végrehajtóbizottság köszönetét 
mondott a közművelődési bi
zottságnak eddigi tevékenysé
géért. Az eredmények jelen
tősek, mondották, ezért sze
mély szerint köszönet illeti 
Szuhay Miklós elvtársat is, 
akinek sikerült e munkában 
a mozgalmi jelleget erősíteni. 
Ennek megőrzése a jövőben is 
fontos.

A felvételt készítette: Simonyi Tamás H. E.
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Tarik, a török
p é n z  beszél, kutya ugat'' — 

ízlelgeti tagoltan ejtve a 
mondást egy fiú. „A pénznek 
nincsen szaga” — veti közbe 
a fiatal tanár —, „próbáljátok 
értelmezni, mit jelent ez!”. 
„Negyven forint sok, vagy ke
vés” — szól az új kérdés. Egy 
kubai kevesli, egy nyúlánk af
rikai fiú szerint viszont attól 
függ: „kapni kevés, adni sok". 
Változik a téma: „Ki a jó fe
leség, no, és ki a jó férj”. Az
tán szó esik a manipulációról, 
a manipulált emberről. Pergőn 
zajlik a kötetlen csevegés a 
külföldi diákok magyar órá
ján. Különösen szép kiejtésé
vel, megfontolt megjegyzései
vel hívja fel magára a figyel
met a mellettem ülő srác.

Tarik Demirkan. Markáns 
arcálű, dúsbajuszú fiú. Török
országból jött, a Fekete-tenger 
parti kisvárosban, a húszezer 
lakosú Bartinfoan született. 
Huszonnégy éves. A közgá
zon ő az egyetlen török; most 
elsőéves.

Tarik kocsiban éli minden
napjait. 1978. februárjában, há- 
zájában az utcán fasiszták há
tulról, három méterről rálőttek. 
A golyó elől, a mellkasán jött 
ki. Gerinclövést kapott. Csoda, 
hogy túlélte. Ma már, ha nem 
is szívesen, de tud beszélni ró
la. Fizikai állapota változott 
Ugyan, de céljai, gondolatai 
mit sem módosultak. Tele van 
ambícióval.

— Ilyen körülmények között 
is lehet folytatni az életet, 
bár mindent újra kell tanul
nom, és persze sokkal több 
erőfeszítésre van szükségem. 
Más a helyzete annak, aki 
kis korától fogva korlátozott 
a mozgásában, a cselekvésé
ben. Az talán könnyebben el
hagyja magát.

A Marcibányi téri intézet
ben lakom, így sok mindent 
ismerek a magyar mozgássé
rültek körülményeiről. Ügy

látom, hogy az adott lehetősé
gekhez képest Magyarországon 
nem jó a mozgássérültek hely
zete. Szükség lenne nagyobb 
anyagi támogatásra, de jobb 
társadalmi beilleszkedésre is. 
A mozgássérülteknek elsősor
ban anyagi problémáik van
nak, s csak utána jön a tár
sadalmi beilleszkedés. Persze 
a kettőt talán nehéz is szétvá
lasztani. Szeretek moziba jár
ni például, de a mozik több
ségében csak lépcsőkön lehet 
bejutni a nézőtérre. Így aztán 
alig van négy-öt olyan film
színház, ahová rendszeresen 
el tudok menni: s ki kell vár
ni. hogy a jó filmeket odahoz
zák.

1981-et az ENSZ a mozgás- 
sérültek évének nyilvánította. 
Szerintem a mozgássérültek 
problémáját konkrét meghatá
rozott programmal lehet meg
oldani, s nem kampánnyal. 
Sokan, vállalatok is visszaél
nek ezzel, reklámnak használ
ják fel saját maguk számára 
most azt, hogy csinálnak, 
tesznek valamit a mozgássé
rültekért.

T^arik a külkereskedelmi
A szakra pályázik. Ha el

végzi az egyetemet, kutat
ni szeretne majd. Mint 
mondja, kevés kutató em
ber van Törökországban.

Ehhez persze több idegen 
nyelvre lenne szüksége. Sze
retne angolt tanulni nálunk, 
De ez nehezen megy. Nem tud 
bejárni a Makarenkóba, mert 
oda is lépcsőn vezet az út.

Tarik, hazájában tagja a 
Haladó Ifjúsági Szövetség ve
zetőségének.

— Ez demokratikus, antiim- 
perialista, antifasiszta jellegű 
szervezet. A török kommunista 
párt 58 éve illegalitásban dol
gozik, s ez az ifjúsági szövet
ség a kommunista párt irány
vonalát magáévá téve műkö
dik. . 1979 végén betiltották 
szervezetünket, úgyhogy az
óta mi is illegálisan tevé
kenykedünk. A legnagyobb 
befolyással rendelkező if
júsági szervezet a miénk, 
110 városban van alap- 
szervezete szövetségünknek. 
Rajtunk kívül azonban 
vannak például ultrabalosok, 
maoisták, reformisták is, de 
ezeknek kicsi a tömegbázisa.

A mi ifjúsági szövetségünk 
látja az ország jelentős gaz
dasági és szociális válságát, 
amelyből csak gyökeres átala
kítással lehet kiutat találni. 
Demokratikus forradalomra 
van szükség. Jelenleg azonban 
még nem érett meg a helyzet 
erre; az objektív feltételek 
megvannak,, de nincs egység, 
nincs , front — jól mondom? 
— a haladó szervezetek között.

Tarik 1978 közepe óta van 
Magyarországon. Elég ideje 
ahhoz, hogy egvet-mást lás
son, tapasztaljon az ember 
egy idegen országból.

— Otthon, azt hiszem, idea
lizáltuk a szocializmust. A re- 
álszocializmus (mi így nevez
zük) azonban más, mint ami 
elvben létezik. Magyarországi 
tapasztalataimból a legfonto
sabbnak azt tartóm, hogy az. 
ember, aki itt él, nem egészen 
az általaim tanult szocialista 
embertípusra jellemző: az em
berek közötti kapcsolatok a 
kispolgári viszonyokat idézik. 
Az új társadalom új embert 
hoz létre, de ez a 35 év. még 
úgy látszik rövid idő ehhez. 
Űgv vettem észre, az emberek 
elszigetelődnek egymástól. Ér

dekes, hogy sokam csak pa
naszkodnak, de alig tesznek 
valamit. A döntéshozásban és 
a végrehajtásban közvetlenül 
részt kellene vennie minden 
emberinek, mégpedig ahol él, 
ahol dolgozik, óit kellene részt 
vennie.

i^saknem három éve már 
annak, hogy Tarik hazá

jától, barátaitól távol él. Sza
badidejét, barátságait is ú j, 
környezetének lehetőségei és 
saját igényei alakítják, hatá
rozzák meg.

— Sok itt az ismerősöm, de 
igazi barátra miág nem leltem. 
Nagyon fontosnak tartom a ba
rátságot, ez a legmagasabb 
formája az emberi kapcsola
toknak. Mert érdek nélküliek. 
De nehéz is ilyen emberre rá- 
bukkani! Pedig úgy érzem 
■könnyen tudok kapcsolatot te
remteni, kialakítani. Szeren
csére! Amikor egyedül va
gyok, nagyon szeretek olvasni! 
József Attila a kedvencem. De 
a mai magyar íróikat, költőket 
még nem na,gyon ismerem. Van 
egy dédelgetett tervem is. Is
mered Nazim Hikmetet? Egyik 
legnaigyobb költőnk. Meg van 
nekem az összes műve. Szeret
ném a legszebb verseit lefor
dítani magyarra. Tudom, hogy 
vannak már itt fordítások, de 
azok nem túl jók. Valahogy 
nem adják vissza igazán.

Tarik szeret színházba jár
ni és néha moziba is eljut. 
Sokfelé megfordult már Tra
bantjával az országban :* Szé
kesfehérváron, Kecskeméten, 
Vácott, Debrecenben. Pécsett, 
Veszprémben, a Balatonon. 
Szépnek tartja hazánkat.

Nézem az arcát, ahogy be
szél. Kiegyensúlyozott. Pedig 
nem kis törés lehetett fiatalon, 
tele vággyal, egyik napról a 
másikra kocsiba kényszerülni. 
Kívülállóként — mondja — el 
sem lehet képzelni a mozgás- 
sérültek helyzetét, érzéseit.

Csak nézem, ahogy fújja a 
füstöt. Átfut raitam. hogv ez 
a srác egy maidnem végzetes 
lövés után. tolókocsijában sem 
adja fel a küzdelmet.

Borsi László

A felvételi rendszer
A-Művelődési Minisztérium

ban sajtótájékoztatón ismer
tették az egyetemi és főiskolai 
felvételi rendszer korszerűsíté
séről, módosításáról hozott ha
tározatot. A változtatások zö
mét 1983-ban vezetik be.

A felvételi vizsgák módosítá
sa azt kívánja szolgálni, hogy 
a felvételi követelményrend
szer kedvezőbb hatást gyako
roljon a középiskolai tanulmá
nyokra, segítse elő a pályázók 
általános műveltségének emel
kedését, követelményeiben iga
zodjon az új középiskolai ne
velési és oktatási tervekhez, s 
differenciált követelményrend
szerrel az eddiginél jobban se
gítse elő a szakközépiskolai ta
nulók továbbtanulását.

Kedvezőtlenül hatott ezidáig 
a tanulók általános műveltségi 
színvonalának alakulására a 
felvételi rendszernek az az 
előírása, amely szerint a kö
zépiskolából hozott pontokat a 
felvételi vizsga tárgyaiból szer
zett érdemjegyek határozták 
meg. Ez a pontszámítási mód 
nyilvánvalóan arra serkentette 
a diákokat, hogy a többi tárgy 
rovására jóformán csak a fel
vételi tárgyakkal foglalkozza
nak. Ez egyfajta egyoldalúsá
got és bizonyos fokú igény
telenséget is szült

A korszerűsítést szükségessé 
tette az is, hogy a jelenlegi 
felvételi rendszer nem elég ha
tékonyan segíti a szakközépis
kolai tanulók szakirányú to
vábbtanulását, azokon az egye
temeken és főiskolákon, ame
lyeknek az elvégzett szakkö
zépiskola jellege megfelel. E 
probléma fontosságát az is jel
zi. hogy ma már a középisko
lai tanulók 55 százaléka szak- 
középiskolában tanul.

Szükségessé tette továbbá a 
módosítást az is, hogy a közép
iskolákban új nevelési és okta
tási tervek alapján folyik a 
munka. A gimnáziumokban a 
fakultatív tárgyak rendszere 
és nagyobb óraszáma a pálya- 
választás jobb megalapozására 
ad lehetőséget, a szakközépis
kolák pedig — egyéb feladataik 
mellett —, a szakirányú to
vábbtanulás esélyeit erősítik.

Nézzük a módosítás konkrét 
mozzanatait!

A'felvételi vizsga végered
ményében a középiskolai és a 
felvételi eredmények aránya 
nem változik, az összpontszá- 
mot fele-fele arányban tovább Fotó: Korpics Mirko

ra is ezek teszik .ki. Annak ér
dekében, hogy a felvételi vizs
ga az eddigieknél kedvezőbben 
hasson vissza a középiskolai 
tanulmányokra, a középiskolai 
érdemjegyek beszámítása a 
felsőoktatási intézmények nan- 
pali tagozatain az érettségi 
évében és az azt követő évben 
kötelező. A további két. évben 
a pályázó számára kedvezőbb 
pontszámítást kell alkalmazni, 
négy év elteltével pedig csak a 
felvételi vizsga eredményét le
het figyelembe venni.

Az esti- és levelező tagoza
tokra pályázók összpontszámát 
a felvételi vizsgán szerzett

pontjaik kétszerese adja. A 
líözéoi-»köiái tanulmányúk ■ be
fejezését követő hág v éven be
lül azonban, ha á1 pályázó szá
mára ez kedvezőbb, középisko
lai eredményeit figyelembe vé
ve kell összpontszámát kiszá
mítani.

A gimnáziumokból jelentke
zőknél a következő tárgyak 
harmadik és negyedik osztály
ban szerzett évvégi érdemje
gyeit számítják be a felvételi 
eredményébe: magyar nyelv és 
irodalom (nemzetiségi gimná
ziumok esetében nemzetiségi 
nyelv és irodalom; ez mind
két évben két-kát jegyet je

lent, ezért ezek átlagát kell szá
mítani), matematika, történe
lem, idegen nyelv, fizika és egy 
választható tárgy a biológia, 
kémia, földrajz, vagy egy má
sik idegen nyelv közül.

A szakközépiskolákból to
vábbtanulásra jelentkezőknél 
az úgynevezett hozott pontszá
mot adó tárgyak egyrésze fneg- 
egvezik a gimnáziumi tanuló
kéval, (magyar nyelv és iro
dalom. matematika és történe
lem) más része pedig a szak
középiskolai képzés irányától 
függően meghatározott.

Az említett tantárgyak év vé
gi jegyeinek összege mindkét 
iskolatípusban maximálisan 60 
pontot eredményezhet.

A felsőoktatási intézmény
ben változatlanul általában két 
középiskolai tárgyból tesznek 
írásbeli és szóbeli felvételi vizs
gát. Ezeken vizsgánként 0-15 
pont szerezhető, így összesen 
60 pont érhető el, ami egyen
lő a középiskolai eredmények 
alapján hozható legmagasabb 
pontok számával. A hozott és a 
felvételi vizsgán szerzett pon
tok összege ilymódon 120. 
amely nagyobb differenciálásra 
ad lehetőséget.

Az érettségi eredményét to
vábbra sem veszik figyelembe, 
de változatlanul feltétel marad 
a felvételinél.

A bevezetés időpontját a kö
zépiskolákban az új oktatási- 
nevelési tervek alapján először 
végzők érettségijének éve ha
tározza meg. Ez a szakmunkás- 
képzést folytató szakiközépis
kolákban, továbbá a kohó-, ön. 
tőipari, a vízépítési és vízgaz
dálkodási, a víz- és szennyvíz
technológiai, valamint az 
egészségügyi szakokon 1932, a 
gimnáziumokban és a többi 
szakközépiskolában 1983.

A jelenlegi felvételi rend
szer négyes követelménye 
— a felkészültség, tehetség, 
rátermettség, magatartás — 
az illetékesek szerint változat
lanul helyes, noha a jelenleg 
rendelkezésre álló eljárásoik és 
módszerek elsősorban a felké
szültség mérését teszik lehető
vé. Ezért a tehetség, rátermett
ség. magatartás vizsgálatának 
és mérésének módszereit to
vább kutatják, illetve az is
mert eljárásokat tovább akar
ják fejleszteni, hogy a felvéte
li rendszer későbbi korszerűsí
tésében felhasználhassák.

B. L.

Von, aki az ujjából szopja . . .

Beszéltem egy sráccal, aki egyszerűen nem látta értelmét 
annak, hogy a negyedik év után elmenjen dolgozni egy 

vállalathoz; Nem talált olyan munkahelyet, amely őt legalább
is kielégítő feladatokkal kecsegtette volna. Így aztán az utol
só évben úgy döntött, hogy meghosszabbítja egyetemi állam- 
polgárságát. Direkt megbukott, ilymódon törvényes lehetősége 
nyílt az évismétlésre. A csaknem egy évet aztán gondosan ki
használta. Alkalmi munkákat vállalt, festett, ablakot mosott, 
felméréseket végzett. Az alkalmi munkából jobban meg tu
dott élni, mintha „elkapkodta” volna az elhelyezkedést. Sze
retném pontosan idézni szavait: „Ha egy évvel később me
gyek el dolgozni, nem veszítek semmit, sőt. . .” Ez a srác ja
varészt közepes eredményeket produkált, de mindezért nem 
nagyon erőltette meg magát. Bevallása szerint elképzelhető, 
hogy nem közgazdászként fog dolgozni, ha majd — minden 
bizonnyal — sikeresen befejezi az egyetemet.

Beszéltem egy másik sráccal, aki tanítani és tolmácsolni 
akart. Akadt is neki egy kedvező nyelvtanítási lehetősége a 
harmadik év első féléve után. Első vizsgáját követően meg
betegedett; orvosi igazolással fordult a dékánhoz, hogy év
halasztást kérjen. Nem kapta meg, így aztán a többi vizsgát 
nem tette le, s mint évismétlő, átmenetileg elszakadhatott az 
egyetemtől, a társaitól, akik között mellesleg, nem érezte jól 
magát. A nyelvtanítással és a tolmácsolással szépen keresett, 
de, hogy még hasznosabban töltse idejét, hallatlan intenzitás
sal belekezdett a francia nyelv megismerésébe. Azóta már el
végezte az egyetemet, de még nem helyezkedett el. Szellemi 
szabadúszóként vállal munkát, de, mint mondja, gondolkodik 
azon, hogy esetleg hivatásszerűen tanítson, amihez el kellene 
végeznie legalább egy pedagógiai főiskolát.

Nem tudom, hogy jelenségnek, tendenciának nevezhet- 
iük-e, de tény, hogy az utóbbi időben népszerűvé vált az év
halasztásnak az előzőekben bemutatott módozata. Meglepő ez 
tulajdonképpen, hiszen általában mindenki arra törekszik, 
hogy mielőbb letudhassa a négv-öt évet, s aztán pénzt keres
hessen, no. meg esetleg érdemi, alkotó munkát végezhessen. 
Persze néhányan a nem túlzottan, kedvező munkahelyi lég
körről és feladatról hallva elbizonytalanodnak, s megfordul 
fejükben annak a lehetősége,' h'bgy legalább egy évvel meg
hosszabbítsák az egyetemi, védett közegben való tartózkodá
sukat. Ezt pedig viszonylag könnyen megtehetik, hiszen meg
bukni egy tárgyból általában egyszerűbb vállalkozás, mint 
mondjuk ötösre teljesíteni a követelményeket. Ennek ellent
mondani látszik az a szállóigévé vált vélekedés, hogy a pg 
szigorlat után nehezen lehet itt. bárkit is megmenteni a dip
lomától. No ebből következően aztán némi feltűnést okoznak 
azok, akik a harmadik, vagy negyedig évben „kényszerülnek” 
évismétlésre. De, ha feltűnik is, esetleg gyanakodnak is, 
könnyűszerrel ki lehet magyarázni. Egy-egy hihető történet 
mindig akad a háznál. És különben is, ki bizonyítja be azt, 
hogy szándékosan bukott meg valaki. Bár ném tudom, hogy az 
a srác, aki a szakmai gyakorlat miatt ismételt évet, pontosab
ban azért, mert többszöri figyelmeztetés és határidő-módosítás 
után sem adta be a gyakorlatról írt dolgozatát, ráadásul szer
ződése is volt ahhoz a vállalathoz, ahol szakmaizott, nos az a 
srác, ugyan mivel takarózott.
Milyen okok vezetik vajon az ily módon évhalasztókat?

Van olyan, aki tart a munkahelytől, s menedéket 
keres még az egyetemen. Akad, aki egyszerűen csak pihenni 
akar, legálisan lógni óhajt. Másnak pénzre van szüksége 
(még emlékszem azokra, akik egy jól jövedelmezőnek vélt'li
batömésért áldozták fel egy évüket), de találunk olyat is, aki
— jobb időbeosztású — tanulással tölti a saját maga által 
felszabadított időt.

Érdekessége a dolognak, hogy általában az ' eszesebbje 
választja ezt a lehetőséget, tehát nem a gyengébb tanulókból 
kerülnek ki az önkényes évhalasztók.

Miként reagálnak ezekre a próbálkozásokra az emberek? 
Természetesen a legkülönbözőbb módokon. A dékáni hivata
lokban például nem titkolt meglepetéssel fogadták ilyen irá
nyú érdeklődésemet. A családokban változatos a kép. Az 
egyik fiúnál nem kis botrány lett belőle (s nem okvetlenül 
pénzügyi okok miatt), egy másik srác viszont nem enged bele
szólást az ügyeibe. Végül is ahány ház, annyi szokás. De el
mondhatjuk ezt a barátok reagálásairól is. Vannak, akik irigy
kednek a merész elhatározáson, de mint az egyik fiú mesélte, 
akadtak, akik mindenáron le akarták beszélni őt erről a lé
pésről. Persze az évhalasztók nem verik nagydobra akciójukat, 
általában csak a legszűkebb baráti körüket avatják be ter
veikbe.

Megemlítettem ezt a kezdeményezést egy-két ismerősöm
nek. Egy másodikos — amúgy meglehetősen belevaló, vagány
— srác hirtelen nem is nagyon tudott mit kezdeni a számára 
új hírrel, majd egyszerűen csak annyit mondott, hogy „mi
csoda hülyeség!”

Emlékszem — nincs olyan régen még —, a grundon azt 
mondogattuk, hogy „időhúzás — tizenegyes”. De a valódi nagy 
pályán is legalább figyelmeztetés jár az efajta manőverekért.

Végtére is, most ítéljük el az időhúzókat? Azt hiszem, nem 
ilyen egyszerű ez, hiszen egyfelől társadalmi elvárás, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt végezze el mindenki az egyetemet, 
s ez lelkiismereti kérdés is lehet, másfelől viszont tudomásul 
kell venni azt is, hogy manapság nehezebb a pályakezdés, egy
fajta bizonytalanság uralkodik a végzősök között, aminek egyik 
megnyilvánulása lehet ez a halogató, időhúzó taktika egye
seknél.

Borsi

Időhúzók



az első évfolyamonÚj titkár

Mine lapunk megjelenik, ad
digira az elsős ÉV mán‘„hiva
talosan” is bejelentette az év

folyam előtt, hogy márciustól 
Barta Annamária személyében 
új titkár áll a vezetőség élén. 
Mi tette szükségessé a „titkár- 
váltást"? Aki válaszol, Könczey 
Kinga szervező titkár, és Szent- 
Iványi Gabriella tanulmányi 
felelős.

— Az, hogy Erdélyi Tibor, 
az ÉV addigi titkára február 
elején lemondott funkciójáról.

— Volt valami konkrét ki
fogás Erdélyi munkája ellen?

— Az első félév során tu
lajdonképpen nem. Tudott do
log volt, hogy részben egész
ségi, részben személyes okok 
miatt komoly megterhelést 
jelentett a számára a tit
kári funkció ellátása, de ettől

függetlenül megbízatásának 
igyekezett eleget tenni. Az 
igazsághoz tartozik, hogy nem 
mindig sikerrel. A gondok 
a vizsgaidőszakra sűrűsödtek, 
amikor a sokféle elfoglaltság, 
probléma nyomán tanulmányi 
átlaga is 3 egész alá esett —, 
mindez együttesen érezhető 
nyomot hagyott a téli tábor
ban végzett munkáján is. Azt 
hiszem ez volt a fordulópont: 
o tábor utáni EV ülésen, ahol 
a vezetőség a tábort, valamint 
az ÉV addigi munkáját érde
kelte, Tibor bejelentette le
mondását.

— És mi alapján esett a vá
lasztás Annamáriára? Egyál

talán, hogyan történt az új
titkár kiválasztása?

— Nem ment könnyen, gon
dolhatod. Túl a féléven, „me
netközben” már igen nehéz 
volt olyan alkalmas jelöltet 
találni, aki el tud vállalni egy 
ilyen megbízatást. A többség 
már alaposan lekötötte magát 
valamilyen munkaterületen. A 
módszer egyébként az volt, 
hogy az ÉV tagjai sorban ja
vasoltak embereket, ezeket el
fogadtuk, vagy elvetettük, 
majd a jelöltekkel sorban el
beszélgettünk. E beszélgetések 
után esett a választás Barta 
Annamáriára. Természetesen 
kikértük a csoportja vélemé
nyét is, ahol egyértelműen tá
mogatták. Egyeztettük az új 
titkár személyét a párt- és ál
lami vezetéssel és persze a 
KISZ-bizottsággal is.

Annamária a 7. csoport hall
gatója, eddig a tanszéki képvi
seleti rendszer keretében az 
analízis kapcsán képviselte az 
évfolyam érdekeit, emellett 
csoportfelelős és alapszervezeti 
titkár is volt. Kollégista. Ho
gyan fogadta az új megbízatás 
ötletét? — fordultunk a kér
déssel Annamáriához.

— Mondhatom, nagyon meg
lepett. Először nem is mertem 
határozott választ adni, de az
tán úgy döntöttem, hogy elvál
lalom. Végül is KISZ-vezető 
voltam a középiskolában is, 
tehát maga a munka nem ide
gen tőlem. Persze itt jóval na
gyobbak a teendők, viszont 
a hátralevő két, két és fél 
hónap feladatai is elég vilá
gosak; megszervezni a szako
sodást, értékelni a tanulmányi 
versenyt, résztvenni az ifjúsá

gi napokon — kézzelfogható 
dolgok. Azt hiszem sikerül 
majd jól együtt dolgozni az 
ÉV-vei.

Az, hogy változás törént az 
ÉV titkári funkcióban, ma már 
nem új hír —, évfolyamszerte 
köztudott dolog. Miért kellett 
ilyen sokáig kivárni a hivata'- 
los bejelentéssel? — kérdem 
ismét Kingáékat.

— Részint, mert mint emlí
tettem, nem volt egy máról 
holnapra megoldható „sima 
ügy" kiválasztani egy új tit
kárt, részint mert időbe tel
lett, amíg a különböző fóru
mokkal egyeztettük a javasolt 
jelöltet. Most már végre egye
nesben vagyunk —, a hátralé
vő időben egyértelműen az 
Annamária által is említett 
fontosabb feladatokra koncent
rálhatunk.

—Is

Egy küldöttgyűlés
Az agrárszak KlSZ-szerve- 

zetének küldöttgyűlése már
cius 12-én ült össze. A kül
döttek és érdeklődők — össze
sen a szak hallgatóinak több 
mint harmada — mellett meg
jelent Kovács Sándor, az ipar
kar párttitkára, Varga László 
és Sebestyén Mária, az agrár
közgazdasági tanszék oktatói, 
Iványi Attila, az ipargazdaság
tan tanszék munkatársa.

De lássuk a négyórás gyűlés 
érdemi részét,

A három fő kérdés a 
szüreti tapasztalatok, az agrár
bál, valamint az agrárszakosok 
egyetemi helyzetével foglal
kozott.

A diákok megállapították, 
hogy a szüreti munkával kap
csolatban továbbra is vannak 
megoldatlan kérdések. Szüreti 
munkánkat igényli az ország 
gazdasága, ez tény. Olyan he
lyen kell dolgoznunk, ahol 
igény van munkánkra. Ezt kö
vetheti a bérezés kérdése, vi
szont szükséges, hogy ebből a 
szempontból is munkásoknak 
tekintsenek bennünket a 
gazdaságok. A bérek diffe
renciálása sincs megoldva, 
pedig ha egy táblában az

egyik csoport 400 forintot tel
jesít, a másik csoport csupán 
40-et, akkor arra szükség len
ne. Éz nem csekély nevelési 
probléma is.

Az agrárközgazdászok — ne
vük is sejteti —, két nagyobb 
közösség tagjai. Növekvő meg- 
becsültségű tagjai az agrár
értelmiségnek és a közgazdász- 
társadalomnak. Hogyan lehet
ne jobban tudatosítani az első 
kötődést, hiszen mi a köz
gazdásztenger szigete vagyunk, 
az agrárkontinenstől távol. Ez
zel kapcsolatban vetődött fel 
az agrárklub igénye, de szük
ségesnek tartom az agráregye
temekkel történő kapcsolat
felvételt is.

Helyzetünk az egyetemen
Alárendeltnek érezzük ma

gunkat, agrárosok? Hallható 
ilyen vélemény tőlünk is. má
soktól is. Ennek a tévhitnek, 
téves gyakorlatnak történelmi 
gyökere lehet a parasztság év
százados kizsákmányoltsága, 
mely később a földművelés 
valamennyi szakmájának le
nézéséhez vezetett bizonyos 
körökben.

naplója
Mások úgy érzik, hogy min

ket azért engednek át, mert 
agrárosok vagyunk, mi pedig 
azt gondoljuk, ritka kivételek 
alkalmával, hogy azért kapunk 
gyengébb jegyet, mert agráro
sok vagyunk. Annak ellenére, 
hogy az agrárszféra éppen ma 
mutatja meg oroszlánkörmeit.

Kovács Sándor is erre utalt, 
amikor a mezőgazdaságot a 
népgazdaság stabilizálásának 
egyik alapvető biztosítékának 
nevezte. Megjegyezte, hogy 
ezért bátrabb kisugárzást vál
lalhatna a szak az egyetemre. 
Vannak divatos szakok, bár 
folyamatosan más és más, de 
íme az iparkar fő érve: egy 
végzős diákra négy pályázat 
jüt ezen a karon. Hasonlóan 
vélekedett Varga László is.

A bizonyos körökben fellel-' 
hető lenézés főleg az elsősöket 
sújtja, akik még nem válasz
tottak szakot. Segíteni elsősor
ban mi tudnánk nekik. Az 
elsős vidékiek jelentős része 
egyébként is csendesebb, bá
tortalanabb az új környezet
ben. Felvetődött az a gondolat, 
hogy az emiatt gyenge ered
ményt elérők féléves, vagy 
egyéves gondolkodási szabad

ságra mehessenek — termé
szetesen munka mellett.

Második napirendi pontként 
a harmadéves Szőke Miklós, a 
Kongresszusi levélről, ponto
sabban az abból számunkra 
levonható tanulságokról szólt. 
Az egyetemi kérdésekre korlá
tozott tehát a vita.

A szociális juttatásokról
A szociális juttatás megálla

pításának alapja a jövedelmi 
kategóriák szerinti csoportosí
tás. Az ebből fakadó gyakorlat 
bizony nem mindig tükrözi 
a valóságot. A Diákjóléti Bi
zottság, hangsúlyozta Sebes
tyén Mária, kénytelen feltéte
lezni, hogy a tanácsok által 
lepecsételt jövedelemigazolá
sok a valós helyzetet tükrözik. 
A jelenlegi helyzetben egyedül 
a KISZ, vagyis annak tagjai, 
a csoporttagok tehetnek ebben 
valamit.

Mi viszont nem nyilatko
zunk, nem szólunk, ha valaki 
indokolatlanul, mi több — 
szemtelenül kér szociális se
gélyt. A küldöttgyűlés úgy 
határozott, hogy támogatja a 
reálisabb szociális értékelés 
kialakítására irányuló kutatást, 
mely a hivatalosan igazolt jö
vedelmek mellett, az élet- 
színvonal egyéb tényezőit is 
figyelembe veszi. Közömbös

ségünket — mely akkor nyil
vánul meg, amikor éppen köz
be kellene lépnünk, határozat
tal azonban nem oldhatjuk fel.

Érdekeink képviseletéről
Képviselet csak papíron van, 

ebben mi is lúdasak vagyunk. 
A végső következmény az, 
hogy véleményeink nem jut
nak el oda, ahol hatniuk kel
lene. Azonban az is kérdés, 
hogy hová hozzák vezetőink 
a kutatások jelentéseit, ha 
nincs alapszervezeti élet. Meg 
kell próbálni, az érdekes 
anyag hátha megteremti az 
„alapszervezeti életet”.

Nem élünk jogainkkal, csak 
akkor, amikor már hátunkon 
csattan a késedelmünk. Gyen
ge az információáramlás és 
akkor még nem is fogalmaz
tunk erősen. Ennek köszönhető 
a harmadévesek bosszúsága a 
blokkokkal kapcsolatban. A 
számukra kiadott tájékozta
tásban úgy szerepeltek a tár
gyak, hogy azokból az első 
félévben csak beszámolók 
vannak. A blokkok felvétele 
után szereztek tudomást az új 
számonkérési rendszerről, mely 
szerint már az első félév vizs
gával zárul. Egyébként az 
alternatív blokkok és tárgyak 
tájékoztatóját eleve késve 
kapták meg.

Az érdekképviselet egyik

feladata éppen az lenne, hogy 
az évközi tantervváltoztatáso
kat megakadályozza. De ha 
a képviselő felsőbb évfolyam 
hallgatója mint az érdekelt 
csoport, akkor esetleg nem to
vábbítja megfelelően a kérést, 
főleg ha nem is szerez tudo
mást róla. A képviselők már 
kifutóban vannak az egyetem
ről, megtanulták annak csín- 
ját-bínját, s közben esetleg 
vissza sem emlékeznek a kez
dés nehézségeire. Ezért java
solja a küldöttgyűlés, hogy 
minden évfolyamról küldhes- 
senek képviselőt a szakok a 
különböző fórumokra.

Varga László támogatta a 
tanterv évközi változtatásának 
megakadályozását. Javasolta, 
hogy szervezzünk beszélgetést 
a tanszéken a tananyaggal 
kapcsolatos nehézségeinkről, az 
egyéb hallgatói problémákról. 
Sebestyén Mária szintén szólt 
aról, hogy a rendelkezésre álló 
csatornákat jobban ki kellene 
használnunk.

Az első két napirendi téma 
megtárgyalása három órát vett 
igénybe. Ezután már pörögtek 
az események. Megválasztot
tuk az új szakvezetőséget, tá
jékoztatást hallgattunk meg 
a tavaszi poltáborról. Végül 
jutalmak kiosztásával fejező
dött be a — reméljük — hasz
nos tanácskozás.

Balázs Gusztáv

Dr. Fekete Ferenc egyete
mi tanárral (pg. tanszék), Er
dei Ferenc munkásságáról ké
szült ez a riport. Fekete Fe
renc tagja az Akadémiai Ki
adónak, Erdei Ferenc össze
gyűjtött műveit válogató szer
kesztő bizottságnak, s szemé
lyes ismeretségben állt Erdei 
Ferenccel. Először erről a sze
mélyes kapcsolatról kérdez
tem.

— Erdei Ferenc munkáit 
1942-től kezdve tanulmányo
zom, személyes kapcsolatba az 
ötvenes években kerültem vele, 
így én pályájának főképpen a 
későbbi szakaszáról tudok be
szélni. Először különböző, el
sősorban termelőszövetkeze
tekkel foglalkozó bizottságok 
ülésén találkoztunk. 1959-ben 
lettem az általa vezetett Ag
rárgazdasági Kutató Intézet 
munkatársa. A hatvanas évek
ben közös cikkek és könyvek 
jelentek meg az agrárköz
gazdasági témakörben.

— Erdei Ferenc p ályája  a  fel- 
szabadulás előtt szorosan összefo
nódott a  nép i írókkal. M iért sza
k ad t meg ez a  kapcsolat ké
sőbb?

— Személyes tapasztalataim 
alapján azt mondhatom, hogy 
pl. Veres Péterrel való kap
csolata megmaradt. Eléggé 
szétvált ekkor a  mezőgazda
sággal foglalkozó szakmai 
publikáció és az irodalom. Ez 
előbbi inkább a technikai és 
a szorosabban vett szervezési 
kérdésekre szűkült le. Erdei 
Ferenc mint földművelésügyi 
miniszter elsősorban ezekben 
a kérdésekben merült el, s 
nagyon kevés olyan akkori 
megnyilvánulására emlékszem, 
amely — akárcsak a „Pa
raszti jövendő” körüli viták
hoz hasonlóan — átfogóan 
ideológiai vagy akárcsak szo- 
ciográfusan irodalmi jellegű 
lett volna.

— Ml lehetett az oka  annak, 
hogy Erdei Ferenc nem  volt tag
ja  a  pártnak?  Vagy fel sem  me- 
rUlt ak k o r ez a  kérdés?

— Magatartásában és mun
kásságában nem láttam ta
nújelét annak, hogy ő nem 
volt tagja az akkori vezető 
pártnak. Állami funkcióban 
ő csak úgy működhetett, mint 
a párt akármelyik tagja. Azt 
hiszem: pártonkíviilisége nem

Beszélgetés E rdei Ferencről
egy személyes ismeretség alapján

egyoldalúan megválasztott 
volt. Itt nem a szervezeti kap
csolat volt a  lényeges.

— Ebben a  korszakban a  leg
égetőbbek a  szövetkezetek m eg
alaku lásának  és m űködésének 
problém ái. Erdei Ferenc háború 
előtti korszakának  szövetkezeti 
elképzelései azonban lényegesen 
eltérnek  a ‘ m egvalósult term elő- 
szövetkezetektől. 0  korábban el
sősorban változatos szervezeti 
form ájú , term elési profilú , külön
böző term elő, értékesítő , beszerző 
szövetkezetekről ír, am elyekhez 
a  nyugat-európa i szövetkezeti 
m ozgalm at vizsgálva ju to tt el, s 
am ihez m a talán  a  szakszövet
kezetek hasonlíthatók .

A negyvenes évek végi szö- 
vetkezesítés nagyon határozottan , 
m ár egy egységes m eghatározott 
term előszövetkezeti koncepció 
m egvalósulása, am iben m int po
litikus, Erdei Ferenc is részt vett. 
Mi ennek az o k a ; koncepcióvál
tás részéről vagy politikai kény
szerűség?

— A kezdeti szövetkezeti 
koncepciók is tartalmazzák a 
termelés mozzanatát, de csak 
egy-egy meghatározott terme
lési kultúra területén. Ilyen 
volt a makói hagyma terme
lőszövetkezet is.

Az 1948 utáni hazai terme
lőszövetkezeti mozgalom na
gyon átfogó volt: egyrészt a 
kisterületi háztáji gazdaságo
kon kívül az egész termő te
rületre kiterjedt, másrészt va
lamennyi termelő ágazatot 
magába foglalta. Ennek a mo
dellnek a kezdeményezése 
nem Erdei Ferenc tői és az 
agrárközgazdáktól indult ki, 
inkább a szovjetunióbeli 
termelőszövetkezet másolása 
volt. Erdei Ferencnek, ha volt 
valami mozgási lehetősége — 
itt elsősorban a „szellem” 
mozgására gondolok — akkor 
azt igyekezett kihasználni. Ez 
a mozgási sáv azonban 1957- 
ig igen szűk volt.

— Es 1957 után?

— 1957-től ez a mozgási 
sáv már megnőtt. Erdei már 
az ötvenes évek első felében 
alapos vizsgálatba kezdett,

például a háztáji gazdálkodás 
szerepéről, lehetőségedről. 
1957-től ezt nem szűkítette a 
szövetkezeti dolgozóik háztáji 
gazdaságaira, hanem a mun
kások és az alkalmazottak 
kisgazdaságaira is kiterjesz
tette.

A szövetkezeti termelés ma- 
tériális megalapozottság őt 
mindvégig erősen foglalkoz
tatta. Az 1959—61-es szövet- 
kezssítés idején ennek han
got is adott. Éppen az anya
gi megalapozottság hiányával 
összefüggően ismerte fel 
azt a gyakorlatot, hogy azok
ban a termelőágakban, ahol 
nincs magas szintű gépesítés, 
célszerű kiscsoportos munka
szervezést alkalmazni.

— 1957 u tán  egyértelm űen de
term inált, hogy Erdei az agrár- 
gazdaságtannal foglalkozik? Hi
szen az 1945 előtti időszakban 
szociológiával, szociográfiával fog
lalkozott, s  széles körű  szociológu
si m űveltséggel rendelkezett, bele
értve a  nem zetközi szociológiai 
irodalom  ism eretét. M agyarorszá
gon pára tlan  szociológustehetség!

— Abban az időben a szo
cialista országokban a szocio
lógia még megtűrt terület sem 
volt. Az akkor általánosan 
alkalmazott itársadadomtudo- 
mányi módszerektől teljesen 
elütöttek a valósággal szoros 
kapcsolatot tartó, üzemi jelle
gű, rendszeres vizsgálódásai. 
De minden ember szellemé
nek van egy mozgási szük
séglete. Valószínű, hogy ennek 
tudatában az ő választása is 
tudatosan történt. Egyéniségé
ben, s munkájában benne 
volt az állandó (gyakorlati) 
változtatás igénye is.

— Erdei Ferencnek a  parasz
ti társadalom  életm ódváltozásának 
jövőjéről való korabeli elképze
léseinek, és m egvalósulásának 
szem besítéséhez egy Németh 
Lászlóvá] való v itá já t is felhasz
nálhatjuk .

— Németh László az 1940- 
es évek elején ír arról, Hogy 
az iparnak egyrészét sohasem

veheti be a gép ...  egy egész
séges tervgazdálkodás azzal, 
hogy a gépies gyári munkát a 
földművelés alacsony formáit 
kevés emberrel végezteti, a 
minőségipar és minőségföld
művelés számára szabadítja 
fel az emberi erők javát... 
Az életmód átalakulna, a ker
tek felemelnék a földműve
lést, a minőségmunka az ipa
rost . . .  A lélek . . .  ráérne vég
re önmagával foglalkozni”. 
Akikor sokan, köztük Erdei is 
megütközött ezen, s „kispolgá
ri nyavalygásnak” nevezték.

— Nem sokkal ha lá la  előtt a 
szocialista nagyüzem ek felépítése 
az 1968-as gazdaságirányítási 
reform  u tán  a  tudom ányos tech 
n ikai forradalom  áldásai m ellett 
E rdei m ár annak  hátrán y a it is 
lá tja : „az em ber eltöm egesedése 
és elem bertelenedése, az emberi 
m agatartás m anipulálása és elide
genedés m unkától és em berséges 
életm ódtól” — m ár nem  olyan 
elutasítóan gondol vissza Németh 
László negyvenes évekbeli előér- 
zeteire. Csupán illúziók voltak, 
tehát Erdei korabeli elvárásai?

— Erdei éppen rugalmas 
gondolkodásánál és igen tág- 
körű ismeretanyagánál fogva 
kész volt arra, hogy saját ko
rábbi nézeteit szembesítse a 
tapasztalatokkal. Például rá
jött arra, hogy az egész ter
melőmód egy egység, vagy 
arra, hogy ugyanazon eszmék 
más-más termelőalapra épül
ve eltérő hatással vannak.

Az úgynevezett kertmagyar- 
ország koncepciójában. — 
amely képviselőjének Németh 
László is tekinthető — lénye
gileg az volt benne, hogy a 
technika fejlődése nagyon 
egyenlőtlenül halad a mező- 
gazdaság egyes területein; 
például a kalászosgabona-ter- 
írelésben másképp teremtőd
nek meg a korszerű nagvüze- 
md termelés alapjai, mint a 
kertészetben, vagy mint az 
állattenyésztés különböző ága
zataiban. A technikai fejlett
ség mai szintjén a koncepció 
ma már módosítható, mégpe

dig éppen Erdei helyes alap
állásából kiindulva.

De az ember és a tech
nika kapcsolatáról, a munka 
minőségének problémájáról, 
az alkotó jellegű munkáról és 
munkák ösztönzéséről is szó 
volt ebben a koncepcióban, 
amely ma még szinte idő
szerűbb, mint annak idején, 
mikor a kistulajdon közvet
len kapcsolatot teremtett — 
az érdekeltség területén is, de 
lelkileg is — a  munka tech
nikai és emberi elemei között.

Abban az időben helyénva
ló volt rámutatni, hogy a 
munkát a gép teszi köny- 
nyebbé, hatékonyabbá. De mi
helyt a gépi technika bevo
nult a termelésbe, azonnal 
keresni kellett volna —ami
ben eléggé elmaradt az üzem- 
gazdaság- és közgazdaságtu
domány — azokat a módokat, 
amelyek a minőségileg meg
változott, átalakult technikai 
bázison lehetővé teszik a mun
ka személyes alkotó jellegé
nek érvényesülését. Évtizedek
kel ezelőtt, amikor még iga
zán nem volt nagyon jelentős 
gépesítés, a szovjet mezőgaz
daságban élesen bírálták azo
kat, akik szerint a túl nagy
méretű munkaszervezeteket, 
brigádokat, célszerű volna 
kisebb egységekre bontani, 
mert ez erősítené az érde
keltséget.

Napjainkban a modem 
iparban és mezőgazdaságban 
már keressük a kiscsoportos 
szervezeti formákat, ahol a 
munka személyesebb jellegű, 
amelyben mindenki megtalál
ja a helyét.

— A M agyar G azdaságtudo
m ány című 1975-ös cikkében 
Erdei a  klasszikus gazdaságtu
dom ány elvont apolitikusságáról, 
m agába zártságáról (r. Ennek az 
egyoldalú elvontságnak százszáza
lékos reakció ját terem tette  meg 
a  szocialista gazdaságtan. „Nem 
tud ta  korrigálni azonban a szo
cialista tudom ány a gazdaságtan 
iszonyát a konkrétum ok figye
lem bevételétől" és •  konkrét

tények  vizsgálatában „úgy érvé
n yesíte tte  Lenin a konkrét hely
zet könyörtelen felism erését, hogy 
hol az egyik, hol a  m ásik erő- 
szakolásával összeegyeztette a 
k e ttő t!”

1971-ben egy a tá rsadalom tu
dom ányok oktatásáról folyó v itá
ban Erdei hozzászólásában arról 
beszélt, hogy a közgazdaságtudo
m ányban a politikai gazdaságtant 
világnézeti tá rgykén t ok ta tják , v i
szont nem  adnak  a  tanu lóknak  a 
szorosabban vett tárgyi közgaz
daságtan  köréből. Ügy érzem , 
valam i hasonlóról beszélt m ind
két esetben, b ár ez a 71-es írás, 
csak egy rövid beszédvázlat volt. 
Ezért kérdezném  m eg: m i volt 
Erdei Ferenc vélem énye — válto 
zott-e — a  hatvanas években a 
po litikai gazdaságtanról?

— A szocializmus politikai 
gazdaságtanának kategóriái 
őt, mint átfogó elméleti prob
lémák érdekelték. Kutatásai
ban az elmélet, a módszertan 
és a gyakorlati tapasztalatok 
általánosításának lehetőségei 
alkotnak egyfajta triumvirá
tust. Mint agrárközgazda a 
szakterületét az átfogóbb ösz- 
szefüggésekre helyezte. A sa
ját munkáiról is azt vallhat
ta, amit — más összefüggés
ben — Veres Péter úgv hatá
rozott meg: az írás művészet, 
tudomány és társadalmi tett 
egyszerre.

Erdei számolt azzal, hogy 
az elmélet gyengéi egyben 
a társadalmi cselekvés mu
lasztásait, vagy annak gyen
géit is jelentik. Nem próbálta 
az elmélet területén sem el
kerülni azt ami „rázós”: a 
„csökkenő hozadék” problé
májának vizsgálata is példa 
erre. Ezt az évtizedekig dog
máiként kezelt kérdést — me
lyet annyiszor félreértelmez
tek — ő megpróbálta mód
szeresen feldolgozni, megkü
lönböztetve a termelési függ- 
fényszerű ráfordítás hozamvi
szonyokat és mindezeknek az 
értékformában való jelentke
zését — már igen korán, a 
hatvanas évek elején.

Az a rövid Erdei-Írás, ahol 
a közgazdaságtudomány prob
lémái felvetődtek, a közgaz
daságtudomány oktatásában 
szükséges, lek látott reformok
kal foglalkozott. Ott kellene 
— szerinte — valami nagy 
előreléoés. Tíz év telt el az
óta, de nem mondhatnánk, 
hogy ez a várakozása Erdei 
Ferencnek, jelentős részben 
teljesült.

Körösényi A.



Nem zet és nem zetiség
(A cikket a K özép-Európa Kör 
negyedik összejövetele, a Kő
vágó László nem zetiségkuta
tóval fo ly ta to tt beszélgetés 
u tán , sa já t Idevágó gondola
ta im at összefoglalva Írtam.)

A nemzeti kérdés és a nem
zetiségi kérdés ország ónként és 
körömiként más-más formában 
jelentkezik, és nem szabad 
megíeledkazinünlk arról, hogy 
országomként és koircmikáimt 
nemcsak politikailag, hanem 
történelmileg is objektiven 
meghatározott.

Akkor, amikor turistáskodá- 
Bunlk során, vagy bensőbb kap
csolataink révén szívünkbe 
mahkolóan találkozunk a nem
zetiségi problémákra utaló je
lenségeikkel, sohase ragadtas
suk magunkat felszínes lázon
gásra, vagy töblbé-kevésfoé 
megalapozott vádaskodásra, 
csapkodásra. A tapasztaltakat 
ki veszőfél ben levő történelmi 
nemzeti önismeretünk segítsé
gével, alapos rciérlegelés után 
kell a maguk helyére tennünk.

Nem lesz ez könnyű. Nem
zeti önismeretünk kialakulá
sát, Közép-Kelet-Európa vi
szonyainak, jelenségvilágának 
megértését akadályozzák tör
ténelmi lelkiismeretűnk „sze
mérmes” kendőzásei, külpoli
tikai megfontolások, néha túl
zásba menő politikusi aggá- 
lyoekodások. (Ezt a túlzást vé
lem észrevenni a némely írót 
és „egyes vidéki irodalmi fo
lyóiratokat” mostanában ért 
súlyos támadásokban.)

Talán vészharangot kondí- 
tott meg egyetemünkön, la
punkban Stark Tamás, amikor 
sommás előítéletek, felszínes 
gyalázkodások, tudatlanságról 
árulkodó eszmefuttatások bur
jánzása hatására írta:

„A magyarság bennem, il
letve bennünk is megvan, sze
mélyiségünk részét alkotja . ..  
A nemz.eti arculatot, csak mint 
történelmi képződményt vizs
gálhatjuk. A magyarság idő
beliségben megragadható tör
ténelmi, szellemi jelenség. Az 
átöröklés, amely a folytonos
ságot biztosítja... szellemi 
eredetű.”

A nemzeti jellem kutatása 
nem lehet eszköz a magyarság 
és a többi nép közti szakadék 
elmélyítésére. . .  A cél nem 
az elszigetelődés, hanem az 
Európában elfoglalt helyünk 
feltárása, megkeresése.

Tudnunk kell, mit ad a 
magyar kultúra a világnak és 
mi az, aminek hiányával az 
egész emberiség szegényebb 
lenne.

Mégis, „a magyarságról szó
ló gondolkodás sorén a véle
mények, gondolatok szervesen 
egybeépült lánca az utóbbi év
tizedben megszakadt”. Pedig 
a pontos történelamismerettel, 
Európa- és Kelet-Eurőpa-is- 
merettel alátámasztott, de még 
a teljességgel alátámasztatlan 
nemzeti identitástudat is, a 
fizó szoros értelmében termelő
erő lehel A nemzeti, a kö
zösségi identitástudat, mint er
kölcsi tartás, mint hajtóerő 
működik, az egyedül általá

ban — akár tetszik, akár nem 
— nem eléig erős individuum 
számára. Igaz, hogy ugyanez a 
tudat, ha megalapozatlan, ha 
csak vak érzelmi azonosulás, 
ha kényszer szülte — fel is 
menthet a felelősség, a gon
dolkodás alól. Az identitás
hiány ellenben nemcsak a 
radikálisan vett személyi auto
nómia irányába, hanem, ha 
belsőleg a Iá támaszta tla n, az 
értéktagadó bezárkózás irá
nyába is hathat.

Mifelénk a hőstettektől a 
spontsikerekig mindig minden 
teljesítményben, az egyéni 
becsvágyon túl ott. munkál va
lamiféle közösséggel való azo
nosulás tudata. Á történelem, 
a magunk és egymás, vala
mint viszonyaink ismerete 
már most az elvakultságha 
nem hajló, mégis siker-orien
tált magatartás előfeltétele. 
Fontos előfeltétel, hiszen any- 
nyira hajiunk a megaliaooraait- 
lan általánosításokra, előítélet- 
alkotásokra, az elvakult nyáj- 
szellemiségre.

A megalapozott nemzeti 
identitástudat kialakulása el
len hatnak, bizonyos jogos 
külpolitikai óvatosságon és 
más tényezőkön túl azok a 
túlzott aggodalmak, melyek 
minden egészséges magyarság
tudatnak káros nacionalizmus
ba való átcsapásától óvnak.

Valójában azonban ezek az 
élek kocsmai szinten, a felszí
nes ítélkezésekben bukkannak 
fel, sőt talán terjednek is, és 
éppen az egészséges történelmi 
magyarságtudat hiánya, a csak 
hiten., csak érzelmi alapon 
történt meggyőzés taszít az 
identitás-hiányos értéktaga- 
désiha és ezekbe a felszínes 
ítéletekbe és előítéletek,be.

★
Arra már például keveseb

bet gondolunk, hogy a szom
szédos országok közül, ahol a 
kisebbségek helyzete viszony
lag nehezebb, ott gyengül, ahol 
viszont a kisebbségekkel szem
beni tolerancia nagyobb, ott 
erősödik a beolvadási folyamat. 
Az egyébként gazdasági-társa
dalmi mechanizmusbeli kü
lönbségekből is fakadó problé
mák egyszersmind — legalább
is jelentős rétegekben — növe
lik az összetartó erőt, az ön- 
megvalósító erőt, a nyelvnek a 
kulturális értékeknek a ma
gyarországinál jóval nagyobb 
féltését és vigvázását. A felső
oktatásba kerülés fokozott ne
hézségei például megsokszo
rozzák a kisebbségi sorban 
élő fiatalok erőfeszítéseit, így 
tudását, alkotóerejét is.

Távol álljon tőlem, hogy 
mindezekkel csökkenteni pró
báljam a közismert tények je
lentőségét, csupán megvilágí
tani akarom némely oldalu
kat.

Ismernünk kell például, hogy 
a teljes számban az akkori 
Magyarország területén élt 
szlovákoknak a múlt századi 
magyar politika,, legalábbis az 
Eötvös-féle közoktatási reform 
előtt, egyetlen szlovák nyelvű 
középiskolát vagy más kultu

rális intézményt sem enigedé- 
lyeszett, és ismernünk kell azt 
is, hogy Trianon után viszont 
a szlovák nép a cseh bur
zsoázia elcsehesítő csehszlo- 
vakizmus-elméletének karmai 
közé került. Csak ezek, és a 
többi tény birtokában lehe
tünk bátrak megítélni a cseh
szlovák kormány 1945. és 1948. 
közötti tragikus nemzetiség- 
politikáját, amelynek úgyszól
ván. a teljes magyar értelmi
séget kitelepítő drasztikussá- 
gáról egyébiránt szintén nem 
mindenki tud.

Ismernünk keli azt a tényt 
is, hogy a legnagyobb magyar
országi antifasiszta szervezet, 
a 30 000 tagsági igazolvánnyal 
bíró tagot számláló sváb „Hű
ség a hazához” mozgalom tag
jait, a háború után, a fasiszta 
volksbunid istáikkal együtt tet
ték a Németország felé indu
ló vonatokra. Látni kell azo
kat a falvakat,' ahol a kevés 
macmanadit sváb, házától, föld
jétől megfosztva, az iparba, 
ingázásra kényszerült, és így 
a mezőgazdaság rovására tör
ténő iparosítás korában, hosz- 
szú távon kárpótolva évek 
múltán, kemény munkával a 
falu szélén építette fel a le
foglalt régit lepipáló házát.

Tudnunk kell sok ezer szerb 
1941-es lemészárlásáról is,

majd a tLtoizmus elleni, kon
cepciós perekben megtestesü
lő, elvakult harc súlyos hatá
sáról a hazai délszláv kisebb
ségre.

Ismernünk kell az ötvenes
hatvanas évek hazai nemzeti
ségügyi koncepcióját, hiszen 
csak az 1968-as KB-határozat 
nyomán emelkedett például a 
nemzetiségi óvodák száma tíz
szeresére, és — a történelmi 
reflexet, a nemzetiségek gya
nakvásét leküzdve — ezután 
lendült csak fed a mai szintre 
a nemzetiségek kulturális 
élete.

És leges-legfőképpen azzal 
kell számolnunk, hegy a kör
nyező népek a mienkénél ké
sőbben teljesítették be igazsá
gos nemzeti egyesülési törek
véseiket, kezdték el keresni 
hagyományaikat, történelmü
kéit. A történelem keresése te
rén egyaránt érthető túlcsor
dulásokhoz vezethet, így ta
pasztaltuk ezt a magyar fejlő
désben is.

Számításba kell vennünk a 
mai politikai realitásokon túl, 
az ilyen történelmi realitáso
kat is,

Tennivalónk van elég: hasz
talan élcelődések és vádasko
dások helyett ismerjük meg 
egymást és önmagunkat.

B. KISS TAMÄS Szöszi (Fotó: Balázs Gusztáv)

A szociális létminimum koncepciója Lengyelországban
NÉHÁNY NAPPAL EZ

ELŐTT Antoni Rajkiewicz, a 
Varsói Egyetem professzora 
előadást tartott a Lengyel Kul
túra Házában, a Lengyel- 
országban — többé-kevésbá 
ismert események miatt — 
szükségesé vált szociális lét
minimum újbóli megállapítá
sáról.

Bevezetőjében először el
mondta, hogy a „szociális lét
minimum” fogalmán a gazda
sági fejlődési szintből, vala
mint a társadalmi rendszer el
képzeléseiből következő nélkü
lözhetetlen társadalmi fogyasz
tási mintát értik. A mini
mumnak biztosítania kell az 
ember vitális erejének repro
dukcióját, az utódok nevelését, 
a személyiség fejlődését, vala
mint a társadalmi kapcsolatok 
fenntartását.

A szociális létminimumot 
nem lehet azonosítani a létmi
nimummal. A létminimum há
rom alapvető elemre korlátozó
dik: élelem, ruházkodás és la
kás. A szociális minimum á 
fent említett szükségletek ma
gasabb fokon történő kielégíté
sét, valamint a kultúrára, pi
henésre, közlekedésre, egész
ségügyre, társasági kapcsola
tokra fordított kiadásokat is 
magában foglalja.

Lengyelországban a szociá
lis minimumot először a hatva
nas évek végén számították ki.

A kutatások kimutatták, 
hogy 1969—70-ben a háztartá
sok jelentős része nem kapta 
meg a minimumot: A hetvenes 
években azt a tézist hirdették, 
hogy az egyszemétyre számított 
szociális minimum meg kell, 
hogy feleljen az állami alkal
mazotti havi átlagfizetés felé
nek és a minimálbérnek. A ku
tatások kimutatták, hogy e té
zisek és a valóság között nagy 
eltérések mutatkoznak.

A MEGÉLHETÉSI KÖLT
SÉGEK növekedésével és az 
életfeltételekben meglévő 
aránytalanságokkal kapcsolat
ban az 1979/80-as években új, 
széles körű kutatásokat kezd
tek.

Az úgynevezett „gdanski 
megállapodás”-ban 1980. VII.
31-én a kormány kötelezte ma
gát, hogy továbbfejleszti aszo
ciális minimumra és a megél
hetési költségekre vonatkozó 
kutatásokat és publikációkat. 
A „szociális minimumnak” a 
jövedelem- és árpolitikában 
segítő statisztikai és tervezési 
kategóriakénti elfogadásáról 
van szó.

1981. januárjában a LEMP 
IX. Rendkívüli Kongresszusá
nak előkészületei során, a 
„szociális minimum” új válto
zatát készítették elő.

A professzor azt is megemlí
tette, hogy a demográfiai rob
banás során 1979-ben naponta 
1000 emberrel gyarapodott 
Lengyelország lakossága. Azt 
viszont tudni kell, hogy 1 szá
zalékos népességnövekedéshez 
2 százalékos nemzeti jövedelem 
szükséges. Viszont három éve 
nincs nemzeti jövedelem növe
kedés. És ez aránytalanságok
hoz, feszültségekhez vezetett, 
mivel a gazdasági politika ala
kításában a demográfiai kér
dést figyelmen kívül hagyták.

NAGY PROBLÉMÁT JE
LENT az is, hogy a hetvenes 
években, a városi lakosság 3,5 
millióval nőtt és ez a gyarapo
dás a faluról városba történő 
áramlás eredménye. Falun a 
költségek túlnyomó részét a 
magángazdálkodók fedezni 
tudták, városban ez az államot 
terhelte és terheli ma is. A 
különböző vizsgálatok során 
kiderült, vannak olyan csopor
tok, melyek kereslete kisebb, 
mint a létminimumként megál
lapított összeg.

1980. elején lengyel számítá
sok szerint 6,2 millió ember
nek, a lakosság 18 százalékának 
pénzjövedelme alacsonyabb 
volt, mint a szociális mini
mum. Ezek közül 1 millió 
nyugdíjas, 3,5 millió paraszt és 
1,7 millió valamilyen állami 
vállalat alkalmazottja volt. A 
parasztok ilyen magas száma, 
a nem kifizetődő mezőgazda- 
sági termeléssel magyarázható.

Az augusztusi eseményeknél 
erre is gondolni kell — folytat
ta Antoni Rajkiewicz. — Az 
árak politikai kategóriává vál
tak Lengyelországban, nem 
közgazdaságivá.

Tavaly június első napjaiban, 
minden előzetes bejelentés nél
kül 40—50 százalékos áreme
léseket hajtottak végre, mely
nek eredményeként először 
csak három nagyüzemben, ké
sőbb sorozatosan mindenhol 
sztrájkok törtei: ki. S a sztráj
kokhoz élelmiszerhiány és a 
bürokratikus szakszervezetek 
tevékenysége is kapcsolódott, 
melyek következménye, a már 
ismert események spirálja jött 
létre.

A jelenlegi vizsgálatok 1981. 
harmadik negyedévére a kö
vetkező egy főre jutó jövedel
meket állapították meg.

Az írás megmarad
(Fotó: Korpics Mirko)
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1981-ben Lengyelország la
kosai közül kb. 4 millió marad 
a szociális minimum alatt.

Ehhez az adathoz viszont is
merni kell a következő dolgo
kat: az 1980. augusztusa és 
1981. februárja között végre
hajtott nyugdíj- és bérrende
zések nominálisan valóban 
csökkentették a szociális mini
mum alatt élők számát. Viszont 
az áruhiány sokkal rosszabb 
helyzetet okozott, mint 1980- 
ban. ,

Mint ismeretes, 1981. április 
1-től hús jegyet fognak beve
zetni, sőt a jegyrendszerre más 
termékek esetében is számítani 
lehet. Ez biztosítani fogja min
denki számára a  mihimális 
szükségletkielégítést és bizo
nyos rétegeknél az egziszten
ciális minimumot is fogja je
lenteni.

AZ ÉLELMEZÉSI PROBLÉ
MÁK ma igen jelentősek, s ez 
a tavalyi rossz termésnek nagy
mértékben köszönhető. Burgo
nyából az évi átlagos 50 millió 
tonna hélvett ’80-ban mindösz- 
sze 23 millió tonnát takarítot
tak be, vagy cukorrépából 17 
millió tonna helyett, csak 11 
milliót. És ez a lakosság élel
mezésén kívül az állattenyész
tésben is katasztrófához veze
tett.

Ma 1 mázsa burgonya ára 
1000 zl, ami 1 mázsa gabona 
árának felel meg és a vetés
hez több mint 8 millió tonna 
szükséges. Elképzelhető, mit 
jelent ez Lengyelország lakos
sága számára. Manapság bur
gonya helyett rizst, kását és 
főtt tésztát esznek.

Tehát látható, mi a különb
ség a szociális minimum ér
tékoldala és valóságos oldala 
között.

Egy dolgot fontos megje
gyezni, hogy a kisgyermekek 
és a nehéz fizikai munkát 
végző (pl. bányászok) élel
mezéséről kiemelten kell gon
doskodni. ezért az igények hie
rarchiáját kell bevezetni.

Azonban bizonyos réte
geknél már most észre ve
hető az életszínvonal csökke
nése. Ilyen háttérben a 
sztrájkok csak nehezítik az 
amúgy sem könnyű' helyzetet. 
Ezért is bír igen nagy jelen
tőséggel az a 90 nap, melyet 
a. miniszterelnök kért.

A LEGUTÓBBI MEGÁL
LAPODÁSOKNAK megfele
lően a szociális minimum vizs
gálatát ki kell terjeszteni más 
lakossági rétegekre is, az 
eredményeket évenként két
szer be kell mutatni a kor
mánynak, hogy figyelembe ve
hessék a gazdaságpolitika ki
alakításában.

A továbbiakban Rajkiewicz 
professzor három főbb problé
mát emelt ki.

Először is: a falusi dolgozók 
számára még nem dolgozták 
ki a szociális minimum rend
szerét, így vizsgálatok híján 
rájuk vonatkozóan’ csak köze
lítő adatot ismertek. Óriási 
problémát jelent, hogy a me

zőgazdasági termékek felvá
sárlási és eladási ára között 
milyen hatalmas különbségek 
vannak. Például a tej literen
kénti felvásárlási ára 10 zl, 
míg eladási ára 3,60 zl, a cu
kornál ugyanez: 26 zl a felvá
sárlási és 10,50 zl az eladási 
ára. Ez természetesen igen 
nagy feszültséget eredményez.

Ma több mint 3 millió egyé
ni parasztgazdálkodó él Len
gyelországban. Ami igen érde
kes éts elgondolkodtató, az az, 
hogy az egyéni gazdaságok 
másfélszer hatékonyabbak, 
mint az állami szövetkezetek. 
Az 1981. február 21-i megálla
podás érdekében a kormány 
kötelezi magát arra, hogy 
megváltoztatja az ipari és .me
zőgazdasági cikkek árrreláció- 
ját, továbbá kiszámítja a pa
rasztok Szociális minimumát, 
ami ma már politikai ügy is, 
mivel ők is saját szakszerve
zetet akarnak létrehozni.

Fö KÉRDÉS az, hogyan 
kell megszervezni az egyéni 
parasztgazdaságokat, ez a tár
sadalom élelmiszerellátásának 
kulcskérdése. Másik jelentős 
gond a mezőgazdaságban fog
lalkoztatott népesség repro
dukáló képessége. A 70-es 
években faluról, mintegy 2,1 
millióan, főleg fiatalok áfam- 
lottak a városba, és ennek rá
adásul 60 százaléka lány volt. 
így nyitva maradt az a kérdés, 
hogy ki fog dolgozni a mező- 
gazdaságban.

Rajkiewicz professzor kije
lentette, hogy a lengyel me
zőgazdaság nemcsak önmagát 
képes magasszinten ellátni, ha
nem exportálni is tud. de eh
hez emberek kellenek. Ezért, 
az ipart átállítják a mezőgaz
daság céljainak megfelelően.

Másodszor: A különböző 
szakszervezetek közötti megál
lapodásoknak megfelelően a 
szociális minimum szerepelni 
fog a gazdasági tervezésben, 
és az alkotmány módosításá
nál az alkotmányba is bele
kerül.

És végül: a bérek és társa
dalmi juttatások megállapí
tásánál a következő szempon
tokat veszik figyelembe: A 
bérek és jövedelmek a mun
ka hatékonyságától függjenek; 
a családi különbségeket a csa
ládi pótlékkal kell kiegyenlí
teni; és a minimális bér nem 
lehet alacsonyabb a szociális 
minimumnál.

A professzor szerint reálisan 
ezt csak 1983-ra tudják elér
ni. Tehát legalább három év 
kell ahhoz, hogv rendbe hoz
zák a gazdaságot, és felhasz
nálva a magvar tanasztalato- 
kat, megfelelő relációt alakít
sanak ki az árak és a bérek 
között. A zlotyt is meg akar
ják erősíteni, de ehhez három 
év nyugalomra, a szakszerveze
tek és a párt közötti kapcsolat 
rendezésére van szükség. — 
fejezte be előadását Antoní 
Rajkiewicz professzor.

Madarász György
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Nincsenek ártatlan t í z  évek Közgáz-járat
N ádas P éter a  színházról:

„.Lennie kell egy helynek, ahol 
néhány em ber úgy tesz, m intha 
term észetet és történelm et tu d 
na  csinálni, ahová m inden este 
bem ehetünk, ha akarunk , és 
m egnézhetjük, hogy m it csiná
lunk  és m it csinálnak velünk.”

IV incsenek ártatlan tíz évek, 
és valószínűleg Nádas 

Péteren is nyomot hagy min
den esztendő. Szívós alkatra 
utad, hogy írói vállalkozásá
nak alapképlete „hajdanvolt 
átértékelt, elvesztett, mester
ségesen életben tartott, vagy 
lelkesen újra feltámasztott, 
esetleg még nagyobb lelkese
déssel eldobott értékrendsze
rek, kódexek és a formulákba 
soha nem kényszerítő élet üt
köztetése. Hőseinek életét a 
végletekig szabályozzák a fé
lelem és kiszolgáltatottság 
szabályrendszerei, ám hiába 
föllebbeznének a szabadság
hoz, amit annak vélnek, csak 
új kódex, új megkötésekkel... 
A megragadott közelmúlt és 
jelen után szükségszerű, hogy 
a Történelemig jusson . . .” 
(Szörényi László).

1969-ben jelent meg a Klá
ra asszony háza című írása. 
Három szereplője van: a moz
galom özvegye, akinek házát 
megüli, s a való élettől elzár
ja a közelmúlt eszménnyé tor
zított történése, a tűzharcban 
fiatalon mártírhalált halt férj 
mítosza, s ebben a valósze
rűtlen világban az egyetlen 
létjogosult cselekvés az akko
ri értékek mentése, az emlék
irat-termelés. Ebbe az érzel
mi és szellemi áporodottságba 
érkezik Zsuzsa, a falusi cse
léd: durva testiség és finom
kodó viselkedés, bárgyú szol
ga és rafinált akarnok, föld
hözragadt formális ész és ci- 
komyás érzelmi romantika 
bonyolult összessége. Jóska, a 
szomszéd fia itt még nem 
több. mint a cselekmény mel
lékvágányaihoz szükséges fi
gura, s egyben a végkifejlet

egy magyarázata. A novellá
nak cselekménye van, a sze
replők főznek, írnak, tyúkolat 
és lakást takarítanak, bevásá
rolnak, szeretkeznek és tele
fonálnak — a feszültség sűrű
södésének okai azonban az 
egymás számára kölcsönösen 
elviselhetetlen új szempontok, 
a másik puszta jelenlététől 
megfogalmazódó kétségek, az 
egymás előtti, látszatra szívé
lyes, de szándéka szerint a 
személyiséget elrejtő viselke
dés kényszere, a mindenen el
hatalmasodó bizonytalanság. 
„Ez a tépelődés, a kérdések
nek ez a kusza halmaza új 
volt Klára asszony számára, 
régen elfelejtett érzés, amely 
áthágta szilárdnak hitt elvei
nek korlátáit. Az elveiben pe
dig nagyon bízott. Elveinek 
becsületében és tisztaságá
ban ...  Csak a szokatlanságot 
érezte, amely összevetve a 
társadalmi normákkal zava
róan idegesítő olyasvalaki 
számára, aki a szokatlanság- 
ban nem képes felfedezni az 
újat, s felfedezve az újat — 
megörülni annak.” Pedig a 
körülmények Klárát most ar
ra is kényszerítik, hogy évti
zedek óta jogos, de számára 
eddig föl sem merülő kérdé
sekkel szembenézzerv 

Amikor Klára vállalná a 
mítoszaival való leszámolást, 
és az önmagával való szem
benézést, Zsuzsa, aki erre 
kényszerítette, elhagyja, s ő 
— bár tudja, hogy az önma
gával való teljes azonosulás
hoz szüksége volna még rá — 
nem képes kimondani a szót, 
amivel maradásra bírhatná.

/'Vsodálom Nádast, hogy 
majd tíz évig képes volt 

őrizni magában az érzést és a 
feszültséget, hogy mindezt a 
hetvenes évek végén újra 
megossza másokkal. Bár le
het, hogy helyénvalóbb volna 
az életünket csodálni, amely

megtagad tőlünk egynéhány 
választ, és egynéhány kérdést, 
s emiatt maga lesz biztosítéka 
korábbi érzések, kétségek, bi
zonytalanságok megőrzésének. 
A Klára asszony háza annak 
idején 3400 példányban jelent 
meg. Számomra tökéletesen 
indokolt, hogy Nádas 1977-ben 
újabb kísérletet tesz gondo
lataival „az egyetlen igazán 
közösségi művészet”, a szín
ház számára. A Takarításban 
szorongató drámának írta meg 
a korábbi novella probléma
körét.

A Takarításban nem múlik 
az idő, s a szereplők cselek
vése lényegére, a jelenlétre 
tisztul. A súroláskor valóban 
görnyednek, valódi víz jön a 
hétköznapi csapból, valódi fel
mosóronggyal halásznak ko
nyákig a koszos vízben. Eköz
ben áradnak és apadnak a 
tiszta és szennyes indulatok, 
eközben önti ki és takargatja 
egyben Klára, Zsuzsa és Jós
ka a saját macskát. Klára mí
tosza is jelen van: fényképre 
merevítve statisztál minden
hez, s csak megörökített em
beri mozdulata ad némi re
ményt a gyanúnak, hogy jog
talan őt bármire is igazolásul 
felhasználni. Klára a megren
delő; kívánta-engedte, hogy 
Zsuzsa és Jóska a takarítás 
során életébe pillantson, ab
ban bízik, uralja őket annyi
ra, hogy zavart ne okozhas
sanak; fokozatosan keU ráéb
rednie, túl magabiztos volt, 
vesztessé is válhat. Jóska ha
talomra vágyik, önmaga éle
tét uralhassa legalább: korlá
tái Klára személye, a mítosz, 
a sajátjává kényszerített kül
ső gátak, reménye első fokon 
Zsuzsa személyében a szere
lem és a testi vágy. Zsuzsa 
meghatározhatatlan: valós és 
lehetetlen keveréke, elérhető 
és elképzelt egyszerre.

A - történésben egymást 
gyötrik. Jóska végül megöli

Klárát, de nincs menekvés, 
szabadsághoz e nagy árért 
sem juthatja korlátok végér
vényesek, önmaguktól is mű
ködnek, megbénítják és meg
alázzák, hiába az alkalom, 
még Zsuzsát sem tudja ma
gáévá tenni, nemhogy saját 
sorsát, vagy a körülvevő kor 
világát. Ép ésszel kell tudo
másul vennie, hogy lehetősér 
gei illúziók, sorsa az élet 
kényszerének elfogadása. Az 
ész számára ez a Takarítás 
válasza, de az érzelmeknek 
egy szürrealista segítséget ad 
még: a mítosz lelép a falról, 
s a nap helyéről jövő fényt — 
ami nem a nap, de mégis
csak fény — érzékelve ha
nyatt dől és sütteti magát. 
Jóska leckéje ugyanez, és me
nekvésre nincs mód. Vetkő
zik ő is, roskad és megadja 
testét a műnapnak. Amiről 
tudja, hogy hamis, s hogy én 
tudjam, hogy ő tudatában 
van ennek, napszemüveget 
tesz: a szeme fényét és vilá
gát talán megóvhatja miég.

em értek a színházhoz; 
hiába dicsérném Szikora 

János rendezését, a drama
turg, Morcsányi Gáza és a szí
nészek munkáját, jelzőimnek 
se értéke, se jelentősége nem 
volna. Tudom, soha nem len
nék képes száz befizetett 
szemlélőnek annyira kiadni az 
életemét, mint a Takarítás 
színészei: Angster László, Baj- 
csay Mária, Bán János és 
Olsavszky Éva. És ha a dra
maturgra, meg a rendezőre 
gondolok, nehéz szabadulni 
ellenkezésemtől, amiért őket 
erre kényszerítették.

Bár a kényszer talán nem 
is az övék. Közérzetünkből 
táplálkozó, megélni érdemes 
közös vágyunk inkább, ami 
hajt vizsgálni sorsunkat, s 
kötelez szembenézni a min
denkori eredménnyel.

Molnár Gabriella

Nádas Péter.

^Jabarítáó
G ondolatok a z  előadás kapcsán

CMbírja-e a privát (kelet- 
európai) élet a külső te

kintet vizsgálódását? Milyen 
határok közt teheti ezt? An
nak éli-e meg az ilyen tekin
tet, ami az profán evidenciá
jában — vagy valami egészen 
másnak? Vagy tényleg nem 
lehet itt szó már „puszta” te
kintetről sem?

Milyen érvényű lehet itt 
egy takarítás? Mit és hogyan 
takarítunk? Egyáltalán: miért 
takarítunk? Miért egyezünk 
bele a takarításba, ha a „kosz- 
szál” igazán bensőséges a vi
szonyunk.

Miben bízunk? Abbán, hogy 
a takarítás csak felszíni lehet, 
múltbeli és jelenlegi „koszos” 
lényegünket úgysem érintheti?

A kosz struktúrája magához 
rendel egyfajta célszerűséget, 
de éppen adott minősége nem 
teszi képessé, hogy számoljon 
a beavatkozás (takarítás) ön
érvényén túlnövő jelentésével. 
Az is olyan mint a kosz: nem 
azonos önmagával. Hatása: 
egyfajta kiszámíthatatlanság; 
amorf állapot. Ezt sem a 
„kosz”, sem a „takarítás” nem 
kalkulálhatja be. Nincs kalku
lálhatóság a másik, vonatko
zásban. Minden tétté válhat 
Megfoszthatóvá valamitől — 
akármitől. Gondosan kimun
kált hatalmi bástyák inoghat
nak meg. A teleológiák önér- 
vényűségüket hajszolva beful
ladnak — s így „kifelé” csak 
robbanhatnak. No meg „befe
lé” is.

Privát élet? Mi kell hozzá? 
Személyiség, civil kurázsi, ön- 
érvényűség, identitás — biz
tonság önmagámban. Reflek
tált viszony a valósághoz s 
Így: permanens, rugalmas új
rafogalmazása magamnak. 
Háttér és alap: a szerves kö
zösség. Ezen túl: a privát mi
volt biztos és pontos helyének 
ténye és tudata (érzékelhető- 
séee) a társadalomban. A pri
vát lét garanciái: intézménye
sen és interperszonálisán. 
Masszív értékek: kultúra. Ek
kor létezhet. S ha van — s így 
van — akkor bele is lehet te
kinteni. A tét körülhatárolt 
és így akarható.

Máskülönben? Nem akart,

csupán elkerülhetetlen — meg 
kell történnie — hát legyen. 
A veszély nagy és alaktalan. 
A védekezés: totális és ad hoc 
egyszerre. Improvizatív, a tel
jesség igényével. Az ezt meg
testesítő személyiség: — típus 
(Klára, a nagynéni). A kulcs: 
a múltja. Hogy ez a „mozga
lomhoz” kötött — akkor és ott 
esetleges. Ma: veszélyes, mivel 
intézményesült mítoszként hat- 
ványozódiik és igazolódik ér
vényessége. Értékpremisszáink 
össztársadalmi-mozgalmi litur
giába emelték át, oldották fel. 
Arr.it a mozgalom ebben az 
összefüggésben jelenthet: a 
nemlétező kibúvó, az akart és 
tudatos felülemelkedés esetle
gessége. Rendőr és üldözött, 
hóhér és áldozat, uralkodó 
rend és ellenzéke egyazon vi
szonyban, minőségben van le
horgonyozva. A pólusok felté
telezik egymást: mentálisan, 
lelki karakterükben egyívású- 
ak. öndefiniálásuk vonatkozá
si pontja kizárólagosan az „el
lenfél”. Érvényességük igazo
lása: csak a totális győzelem 
lehet- az ellenfél, a „gonosz”, 
a „másik” megsemmisítése.

Konkrétan vagy szimbóliku- 
san: egyre megy. Lecsapódást 
lásd: módszerek, emberi vi
szonylatok és lelki szerkeze
tek azonossága. A kör bezá
rult. Kiútkeresés: folyamatos, 
reprodukálódó skizoid állapot.

A múlt: impresszi (Misztikus 
életvitel. A huszadik századi 
élettechnikai antinómia egyik 
pólusa: feloldódás az adottban, 
benyomások, élmények, hatá
sok kergetése s ezzel vélt ön
bizonyítás és önérvényesítés. 
Társadalmi, interperszonális 
elmosódottság, a „belső mag” 
talány marad. Cselekvés=pót- 
cselekvések sora. Belső meg
erősítés helyett ideológia — 
utópia — messianizmus.

A bizonyosság: az abszolu- 
tum. Forradalmi típusok: ki
választottak. felvállalók, démo
nok — „szabadságolt halot
tak”. A háttér: üres, kicsinyes 
és profán. Kalandorság. Vélt 
önazonosság: a személyiség 
közvetlen viszonya az abszolú
tomhoz. Vallásos ateizmus. 
Eredmény: a „felzabáltság”, a

kocsonyás civil szféra újrater
melődése.

Talkarítás — ebben az ösz- 
szefüggésben esetleges. Bármi 
felvállalhatná a „külső tekin
tet” funkcióját. Ha a múlt 
konkrét történéseivel nem ad
hatott kielégülést (zaklatott 
száguldás, amoralitás vagy 
akár perverzió), adhat mint 
olyan: mint múlt. Csak stili
zálni kell. Emlék-mitosz-fény- 
kép. S ha mindez tudatosul: 
Mik az esélyek? Mi a kínálat, 
tanács (ha tetszik nevelési — 
szocializációs alapvetés) az 
utód számára? (Jóska, az 
unokaöcs).

Mindenekelőtt: öncélú ref- 
lektáltság. Tudati megélés. Vá
gyak és ösztönök stilizálása 
és elvont kezelése. Rálátás az 
életre — belülről kimunkált 
hatalom.

önmagam (azaz Klára), mint 
meghalandó példa bemutatása 
és őszinte feltárása — feltárul- 
kozása. Titkok megosztása. 
„Lazítani és gondolkodni” — 
„szabad” akaratra ránevelni. 
De közben: valóságosan nem 
engedni. A hatalom fenntar
tása: csak mint ilyen képzel
hető el személyes kötelék és 
kapcsolat. Finom manipuláció 
— láthatatlan kötelek. Képlé
keny személyiségek egymásba 
folyása és feloldódása. A vá
gyak, ösztönök, a legintimebb 
vonatkozások uralása. Elmo
sódottság — felfejthetetlenség. 
A hatalom is amorf. Ennyi 
maradna az abszolutumból, ha 
az érzékiség — érzékelhetőság 
szintjére akarom csalogatni?

Mi történik, ha az „utódban" 
is tudatosul mindez? (Jóska). 
Csak negatív önmeghatározás, 
mint egyetlen lehetőség. Taga
dás. önpusztítás —, s közben 
várakozás a „nagy pillanatra”, 
mikor a negatív konstelláció 
megszűnik, s teret enged au
tentikus létemnek. A minta 
adva van. A pszichikus struk
túra is. A vágy: öngerjesztő 
és formátlan. A „másik” nél
külözhetetlenségének érzete és 
ugyanakkor rettegés tőle. Nin
csenek eszközök, utak, biztosí
tékok és kontúrok — nincs 
kultúra a kommunikációhoz. 
Befulladt kommunikabilitás és 
és monológok. A „másik” min
den kísérlete önmaga azonosí
tására (vágyak, múlt stb. ré
vén) veszély a számomra. Erő
sebb és más lehet mint én. 
A dezertálás réme. Ideiében 
rombolni kell még privát mí
toszait is. ha a gyanú felébred. 
A frontok elmosódnak. Az 
aktuális szövetségest mindig 
ad hoc állítja mellém a pil
lanat, a szituáció. Nem lehe
tünk finnyásak. Az ellenség is

arcátlan és bármikor behe
lyettesíthető, felcserélhető. S a 
kör határtalan.

Az identitás megteremtésé
nek útja tehát: a negáció. Ami 
az igenlés tárgya: a puszta ha
talom. Formális-tárgyi birtok
bavétel és az ehhez szükséges 
összes redukció. Valamint a 
viszonyok, mint garanciák. 
Privát mítoszok és kapaszko
dók permanens rombolása 
igényli a másik pólust: a kol
lektív mítoszok kultivációját. 
A cél: a szituáció, az adott 
állapot fenntartása és legiti
mációja. Ez viszont egy pon
ton túl: a tagadás, az értékek, 
önmagunk és mások folyama
tos „megsemmisítésének” ön
élvezete. „Játék”, egyfajta he- 
donizmus. S így: sajátos ki
elégülés. (És fordítva: az élve
zet formája a negáció lesz). A 
szituációt kifeszítő szociális
pszichikus mező önmagában, 
teljességében igeneit.

Klára és Jóska: a reflektált 
élet esélyei — é$ ennek bot
ránya. Az autentikus lét utol
só lehetősége: az önmagára 
irányuló reflexió teljes hiánya, 
az öntudatlan — ha tetszik — 
vegetatív létezés: Zsuzsa. A lét 
problémái itt megélhetési prob
lémák. Érzelmek: a maguk 
ösztönösségében, természet ad
ta erejükkel és hitelükkel. 
Vágyak: a legteljesebb diszk
repancia köztük és a minden- 
napiság bornirt világa közt. Az 
6 privát mítosza ezen vágyak 
rögeszmés, álomszerű kivetü- 
lése. Az érzelmek ösztön szint
jén való létezésének megjele
nése: a testiség. De a test ere
dendő melege, biztonsága, gon
doskodása s ugyanakkor eroti
kája itt el kell, hogy veszítse 
az „anyaság” ártatlanságát, azt 
a bensőségességet, mely más 
tájakon még utolsó reménye 
lehetett a lelkek találkozásá
nak.

A végső stádium: az „ellen
ség” felismerése önmagámban. 
(Jóska) A világ, mely a puszta 
tárgyiságra redukálva tesz le
hetővé formális elsajátítást, 
bebizonyítja magáról, hogy e? 
már a lehetőségek maximuma, 
kivételes „kegyelmi” állapot. 
A „nagy pillanat” bekövetkez
tével a teljes kiürültség mái 
erre is képtelenné válik.

Egyetlen kibúvó marad: a 
mítosz a civil kurázsi karak
termaszk iát felöltve egy végső 
cinikus gesztusban készen ál] 
arra, hogy a látszatok világál 
teljessé tegye. Egy világot 
melyben az egykor kitörési 
esélyekként felismerni vélt le
hetőségszférák csak a realizá
lódás gátjaiként funkcionálhat
nak. Vér Tibor

Sajtószemle
KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, 

SZEMÉLYI HÍREK
A VI. Közgazdász Világkong

resszusra 1980. aug. 4—8. között 
M exikóban kerü lt sor az „Em
beri erőforrás, foglalkoztatás és 
fejlettség” cím ű tém akörben. A 
világ vezető közgazdászai hat 
szekcióülésen v ita tták  meg az 
em beri tényezők szerepét a gaz
dálkodásban. A m agyar közgaz
dásztársadalm at héttagú küldött
ség képviselte, köztük Simái Mi
hály, Szentes Tam ás és T ím ár 
János, egyetem ünk professzorai. 
T ím ár János előadásában a m un
kaerő és iparosodás problém áival 
faglalkozott a gazdaságilag fejlett' 
országokban. Szentes Tam ás pe
dig a fejlődő országok m unkaerő
problém áit tek in te tte  át. A kong
resszus m unkájáró l m ár a Figye
lő 1980. aug. 6-i szám a is hírt 
adott, a Valóság januári szám á
ban azonban Simái Mihály rész
letesen is elemezte a szekcióülé
sek m unkáját, értékelve a külön
böző közgazdasági iskolák állás- 
foglalásait, s elemezte a ta lálko
zó tapasztalatait.

A KSH által a közelm últban 
közzétett je ’entés szerin t az ipar- 
vállalatoknál végbem ent óriási 
m éretű m unkaerőfluktuáció  meg
állítása sürgős fe1 adattá vált. A 
m unkaerőm ozgásról m int folya
matról és a háttérben  húzódó 
mozgató rugókról felte tte  ki vé
lem ényét T ím ár János tanszékve
zető egyetemi ta n á r  a Népszava 
jan . 10-i szám ában.

„P illantás a 199. évtizedbe” 
címmel adta közre a Népszabadr 
ság jan u á r 4-i szám a m agyar tu 
dósok tudom ányáguk várható  
eredm ényeiről szóló nyilatkoza
tait. Közülük B erend T. Iván 
professzor a társadalom tudom á
nyok fejlődéséről, várható  továb
bi integrálódásáról foglalt állást.

A Kossuth Lajos Tudom ány- 
egyetem en az angol nyelv és iro
dalom  tanszéken országos anglisz
tikai napokat rendeztek 1981. jan. 
26—23. között, m elyen egyetem ünk 
nyugati nyelvek tanszékének ok
tatói is részt vettek. A három 
napos konferencia résztvevőinek 
„Nyelvészet és nyelvoktatás” cím 
mel fórum ot is rendeztek, am e

lyen a szaknyelvoktatás alapvető 
kérdéseit is m egvitatták. (Haj
dú-B ihari N apló 1981. jan . 27.)

H arsányi Istvánná a filozófiai 
tanszék ad junk tusa  „Az Állam és 
forradalom ”, c. mű helye és sze
repe a szem inárium i foglalkozá
sokon címmel je len tetett meg 
írást a P ropagandista 1980. 5.
szám ában, m elyben a  M a rx is ta -  
Leninista Esti Egyetem en folyó 
képzés céljairól, feladatairól szá
molt be, kiem elve az ezt elősegí
tő p ropagandam unka jelentősé
gét.

A D unántúli Napló 1981. Jan. 
21-i h íradása szerin t az MTA és 
az MKKE vállalkozáskutató cso
p o rtjának  vezetője, L iska Tibor 
a vállalkozás kutatás tapasztalatai
ról adott tájékoztatást a pécsi 
Nevelők Háza k lubjában az ér
deklődőknek.

ISMERTETÉSEK
A G iornale Degli Economistl e 

Annali di Economia c. olasz szak- 
folyóirat 1980. No. 7—8. szám ában 
o lvashatjuk  Berend T. Iván és 
Ránki György „U nderdevelopm ent 
and economic growth. Studies in 
H ungarian social and economic 
h istory” (Gyengén fejlettség és 
gazdasági fejlődés) c. könyvének 
ism ertetését, mely az Akadémiai 
Kiadó gondozásában jelen t meg 
1979-ben.

„H a átlépünk  a XXI. század
ba!” — ezt a címet adta Szüts 
Dénes könyvism ertetésének, me
lyet Kovács Géza új könyvéről, 
a „Jövőkuta tás és társadalm i tér* 
vezés”  c. könyvről készített. A 
Népgazdasági Tervezési Intézet 
Jövőkuta tási Osztályának vezető
je legújabb könyvében a tá rsa 
dalmi m éretű tervezéssel, vala
m int a nagy távlatú  jövőkép
alkotás. kérdéseivel foglalkozik. 
(Fejér Megyei Hírlap 1981. jan. 
14.)

TOVÁBBKÉPZÉS
A Közgazdasági Továbbképző 

Intézetben m ajdnem  tíz éve fo
lyik szervezett közgazdász-to
vábbképzés. A szakközgazdász- 
képzés eredm ényeit és gondjait 
elemezte Kovács Dénes a Nép- 
szabadság ja n u á r  6-i szám ában.

C sonka Éva

Ú T K Ö Z B E N

A nyárra várva
(Fotó: Balázs Gusztáv)



Polrax: „A katolikus egyház helyzete
M agyarországon

A plakátokat csak két nap
pal előbb tették ki, mégis 
tömve volt a klub. Voltak itt 
az Eötvösről, a Református és 
a Katolikus Hittudományi 
Akadémiáról. Képviseltette 
magát több egyetemi tanszé
künk is. Egy műszakis fiú 
magnófelvételt készített. Mint 
mondotta, pol. képzéshez 
gyűjt anyagot. A hallgatók 
nagy száma, bizonyára ven
dégeinket, Nyíri Tamás teoló
gus professzor és Szabó Gáza 
plébános urakat is meglepte.

Nyíri Tamás először az írás
ban érkezett kérdésekre vála
szolva rajzolt képet a keresz
tényhit forrásáról, a Bibliá
ról. Vajon többet jelent-e ez 
e mi} puszta kultúrtörténeti 
érdekességnél? Egyértelműen 
sokkal több, hiszen, mindany- 
nyiuruk gondolkodására hatás
sal van. Ezután mai latin
amerikai példákkal igazolta a 
hit mozgósító erejét. Az élet 
nagy kérdéseire vonatkozó 
gondolatok ma legalább olyan 
aktuálisak, mint kétezer év
vél ezelőtt.

A második kérdéskör, a 
szekularizáció kapcsán a pro
fesszor úr megállapította, 

‘hogy hazánkban folytatódott a 
hívők számának csökkenése, 
ugyanakkor azonban most 
több értelmiségi hívő van, 
mint kilenc éve volt, a vallá
sos emberek hite is intenzí
vebbé vált

Nyíri Tamás bevezetője 
után Szabó Géza plébános 
húsz perce következett. Az if
júsági karitasszal és az ökü- 
nemikus kérdésekkel foglalko
zott.

A bevezetést követő első 
kérdés az ateizmus eredetéről 
kért felvilágosítást. A prob
lémát vizsgálva Nyiri pro
fesszor megállapította, az ate
izmus lehetőségét a zsidó-ke
resztény istenkányilatkoztatás 
teremtette meg. E vallások 
szerint Isten a világ teremtő
je, és nem a természetben 
vagy az égitestekben levő 
szellem. Ezzel a zsidó-keresz
tény isten-kinyilatkoztatás 
megfosztja a természet tár-' 
gyait azon mitikus tulajdon
ságaiktól, amikkel az ar
chaikus hitvilág felruházta 
őket Az öt körülvevő világot 
az embernek már nem isten
ként kell tisztelnie, mivel a

keresztényhit szerint feladata 
a világ meghódítása. Ez az, 
ami által az ember a világ 
úrává válhat. Célja elérése ér
dekében a természetet fel
használhatja, átalakíthatja. A 
gondolatmenetből következik, 
hogy a világ az emberért van. 
Egy ilyen emberértelmezés ko
moly szerepet játszhatott a 
nyugati félteke társadalmi 
nekilendülésében. Ezzel kap
csolatos Nyiri professzornak 
az az állítása, hogy a keresz
ténységgel indul el az ember 
felszabadításának mozgalma. 
Az egyház gyakorlata azon
ban szembe kerül a keresz
tényhitnek a Bibliából leve
zethető szellemével, amikor 
sorozatos, bér fennmaradása 
érdekében szükségszerű komp
romisszumok után, az emberi 
szolgaságot, elnyomatottságot 
szentesítette. Ennek alapján 
Nyiri az ateizmust a keresz
tény gyakorlatra adott kriti
kai reakcióként értelmezte. 
Nyiri professzor szerint a 
kereszténység az egyetlen esz
meáramlat, mely az emberi 
fejlődés célját egyértelműen 
.kijelöli, melyet ezáltal jövő
orientáltság jellemez A ke
reszténységgel szemben a fi
lozófiának kizárólag oknyo
mozó, alapokat kereső oldalát 
emelte ki. A filozófiának és a 
kereszténységnek ilyen éles és 
kizárólagos szembeállítása kis
sé egyoldalúnak tűnt.

A tartalmas bemelegítő bér 
szélgetést szünet követte. Ter
mészetesen csak a hallgató
ság számára. Vendégeinket az 
érdeklődők hada vette körül. 
Kis pihenő után kezdődött a 
tévében a „Párbeszéd a dia
lógusról” című film, amely
ben marxisták és különböző 
felekezetek képviselői keres
ték az együttműködés útját. 
A műsorban Nyiri professzor 
is részt vett. Többek között ő 
is hangot adott azon vélemé
nyének, hogy a különböző vi- 

'lágnézetű emberek között ki
alakuló őszinte párbeszéd és 
igáz megértés feltétele, hogy 
mindkét fél a másikat érté
kek hordozójaként tisztelje. 
A feladat az, hogy az ateisták 
jobb ateisták, a keresztények 
jobb keresztények legyenek. 
Hiszen véleménye szerint a 
mereven dogmatikus katoli
cizmus éppen olyan zártrend

szer, mint a  vele szemben ál
ló merev materializmus.

A beszélgetés résztvevői 
egyetértettek abban, hogy 
marxizmus és kereszténység 
egyaránt kívánatos célként tű
zi tagjai elé a közösség meg
teremtését, a közösségért való 
cselekvést. Ez, vagyis a közös
ségi ember a nagy közösség 
megterémtése érdekében 
mindkét fél, természetesen sa
ját eszközeit és érveit felhasz
nálva, munkálkodhat. Ennek 
megvalósulását akadályozza a 
társadalom értékrendjének át
alakulása, a magánélet prob
lémái felé fordulás. Nyilván 
bizonytalansági tényezőt rejt 
magában az is, hogy a jövő 
közösségi embere, s a tőle 
elválaszthatatlan társadalmi 
összefüggésrendszer, mint ér
tékek, meghatározott prefe
renciarendszere, röviden az ér
tékek perspektivitása valószí
nűleg egyik fél által sem ki
elégítően meghatározott.

Az elsőnél is izgalma,sabb 
volt a második félidő. Aszúk 
körben oldottabbá vált a lég
kör. Több kérdés foglalkozott 
a vallás lélektanával. Vajon, 
a társadalom peremére szo
rultak, a beteges lelkialka- 
túak vallása-e a keresztény
ség? A professzor úr vélemé
nye szerint semmi esetre sem. 
Az evangéliumok aktivitást 
hirdetnek. A társadalom igaz
ságosabbá tétele minden hívő 
alapvető feladata. Nyiri Ta
más külön is hangsúlyozta, 
hogy a szegénység, az elma
radottság a hitnek nem po
tenciális táptalaja. Szerinte 
maid az anyagi bőség korsza
kában jön el a hitterjeszté.s 
igazi nagy korszaka. A sok 
szabadidőben több idő jut a 
lélek ápolására.

A „válságban van-e a mo
dern család” kérdésre ugyan
csak elutasító választ hallot
tunk. A válások nagy száma 
nem jelenti a család túlhala- 
dottságát, hisz az elváltak túl
nyomó része új családot sze
retne. Ugyanakkor az is tény, 
hogy áz egyház nem foglalko
zik kellő mértékben á  család 
és a szexualitás problémájá
val. Bár a II. vatikáni zsinat 
megteremtette az előrelépés 
feltételeit, kézzel fogható 
eredmények még nem szület
tek.

Általános erkölcsi kérdések 
kapcsán került sor o „szeretni 
tudás" a „másokért élés" fo
galmainak keresztény értel
mezésére. A hitvallás szerint 
minden hívő ember részesül 
isten szeretetében. Ennek az 
ajándéknak azonban csak kis 
részét szabad az embernek sa
játmaga számára megtartania, 
a többit másoknak kell kiosz
tania. Általa jut el másokhoz 
a szeretet. Más szóval: ha va
laki azt a szeretetet, amit 
férjnek, asszonynak, gyermek
nek, barátnak vagy ellenség
nek szánt, magának tartja 
vissza, megcsalja őket abban, 
ami nekik jár. Az embernek 
nem szabad megfosztania ma
gát az élet igazi örömétől; a 
szeretet közvetítésétől. A sze
retet az egyedüli dolog, amely 
véges időben és az örökkéva
lóságban is megmarad. Ezek
kel a gondolatokkal fejezte be 
Nyiri professzor a Polvaxol 

Stark Tamás 
Türei Sándor

Ellentétek vonzásában

(A felvételeket készítette: Simonyi Tamás)

Mi újság a Kinizsiben?
A Kinizsi kollégiummal 

kapcsolatban nem szegényke- 
dünk meglepetésekben. Ilyen
olyan információk hatása alatt 
nemcsak a nem kollégisták, de 
a kollégisták sem tudják néha, 
hogy mi is az igazi helyzet.

A Kinizsi márciusi cifrasá
gai a 00-val és a gázrózsával 
kapcsolatosak. Mi a valóságos 
helyzet? Nem árt megvizsgál
ni. Bekopogtam tehát a gond
nokságra, ahol szívesen fogad
tak, megtekintettem az épüle
tet magam is, beszélgettem 
barátokkal, idegenekkel. Érde
kességek is kiderültek.

Kinek kell
gömyedezve járnia?
A Klub Közlöny március 

másodiikai számában olvastam, 
hogy meggyötört arcú ismerő
seim gömyedezve járnak eme
letről emeletre, mellékhelyisé
get keresve.

Nem találkoztam a fent le
írt típusú ismerőseimmel sem 
ott, sem itt, pedig érzékletes 
leirásuk alapján ugyancsak 
rájuk lehetne ismerni. Még ér
kezésem előtt felmérte egyéb
ként a helyzetet két kollégista, 
akik megállapitották, hogy a 
mellékhelyiségek túlnyomó ré
sze rendeltetésszerűen hasz
nálható. Apropó — rendelte
tésszerűen. A gondnokságon 
elmondták, és a diákok meg
erősítették, hogy egyes furcsa 
alakok nem úgy használják, 
sőt, e célokra esetenként a 
centrifugát és a mosógépet 
(!?!) veszik igénybe. Igaz, ez 
utóbbi csak egyszer-egyszer 
fordult elő.

Ha már a higiénia és az ér
telem alsó határait súroló dol
gokról esik szó, megemlítem, 
hogy az alkalmatosságokat 
esetenként a gyomor tartal
mának összeférhetetlensége te

szi alkalmatlanná, időlegesen
— amíg más el nem takarítja
— használhatatlanná. De — 
uram bocsá! — az elmúlt na
pokban fényes nappal már a 
zsibongóban, is fellelhető volt 
ilyen...

Ez a néhány határ-ember 
pedig közöttünk van, és az 
összdiákság töredékét teszi 
csak ki. Előbbi valóság, utób
bi meiggyőződésem. De az a 
lány sem fantomlény, aki 
szennyes fehérneműjét a W. 
C.-be engedi le.

Állításaimat megerősítik 
azok a diákok, akik a négy 
takarítónőt kiegészítve dolgoz
nak a tisztaság érdekében.

Rózsa, rózsa, gázrózsa...
így hangzik az átírt dallam 

Kinizsi-módra. Értetlenkedé
semre ezzel válaszol Ismerő
söm: — Menjél a főzőfülkéhez 
és próbálj úgy viselkedni, 
mintha teát akarnál főzni!

Nem megy, mivel egyetlen 
gázrózsa sincs a négy égőfe
jen. Gyors vizsgálatom kide
rítette, hogy a fiúéóületben 
hat darab pléhdoboz és; két 
darab konzervesdoboz-tető 
szolgál gázrózsa gyanánt. Az 
Utóbbinál veszélyesebbet el

sem tudok képzelni. A lány
épületben ennek a felét tud
tam fellelni. Elég dühítő tud 
ez lenni.

A gondnokságon megadóan 
fogadnak, elárulják azt, amit 
sokan úgysem hisznek el — 
nem tudom, miért nem —, ne
vezetesen, hogy nem kapható 
sehol sem. A gázfőzők javító
ja, a JAVSZER, éppúgy nem 
tud adni, mint ahogy nem tud
tak vásárolni sem, ahogy nem 
járt sikerrel az erre ráállított 
anyagbeszerző sem. Ismerős a 
téma és sajnos hihető. Miért 
ne szereznék be az első adan
dó alkalommal?

Mindez igaz, de miért ten
nék el a gázrózsát a diákok? 
Ma már világos, hogy főzés 
után miért kapják le a boldog 
birtokosok (?) a forró beren
dezést, miért viszik be a szo
bába. A hiány hiányt szül. De 
mi szülhette vajon a hiányt? 
Az is előfordulhat — hallom 
—, hogy valaki év végén lus
taságból kidobja a szemétbe, 
mint inkább visszavigye. Eh
hez hasonlóan, év végi sze
métben találtak már könyv
tári könyvet is.

Miért kezdett él fogyni a 
gázrózsa? Nem tudja senki. 
Pedig nemrégen cserélték le

Egy arany, egy bronz

Vízi vetélkedés

az előző készülékeket, éppen 
mert azokhoz sem volt kap
ható ez az egyszerű vasdarab. 
Lényeg az, hogy ez a helyzet 
nem tartható fenn így soká.

Kedves Kollégisták! Addig 
is, ne dugdossátok egymás 
elől a kevés meglevőt

Még néhány gondolat
A gondnokságon is mond

ták, én is tapasztalom, hogy 
sokszor azt a fáradságot sem 
veszik egyes egyetemisták, 
hogy a valóban illetékeshez 
forduljanak. Hallottam olyan 
véleményt hogy azért nincs 
gázrózsa, mert a gondnokság 
takarékosság címén begyűjtöt
te azokat. Bä nyilvánvaló 
képtelenség.

Egyre nehezebb takarítónőt 
paláim. Máshol háromezer fo
rintért három órát kell na
ponta dolgoznia a takarítónak. 
Ráadásul a kollégium lakás- 
szerű szeméttel jár, nem úgy, 
mint a hivatal.

Felelőtlenek azok a hallga
tók is, akik napokig hagyják 
piszkosan edényeiket evőesz
közeiket. Némely szekrények 
ezért is rohadnak. Mindez 
kedvez az átkos bogarak új
bóli megjelenésének.

Szintén a gondnokságon 
hallottam, hogy sok esetiben 
saját maguknak kell levinniük 
a rossz gépeket az emeletek
ről, illetve felhozniuk a tele
víziót a klubból, javítani. A 
jót már könnyebben elvisizik 
a diákok.

A BEFÖT első programja
ként március 14—15-én sport- 
vetélkedőt tartottak a Nemze
ti Sportuszodában. Az egyete
mek közötti vízi rivalizálás
ban a Közgáz eredményesen 
állt helyt. A „Barátság Fesz
tivál Kupa” nemzetközi vízi-

labdatornán lelkes amatőr 
csapatunk az Orvosegyetem 
és a debreceniek mögött a 
harmadik helyet szerezte meg. 
A húszperces váltóban pedig 
az első helyre került együt
tesünk, ők tudták leúszni a 
leghosszabb távot, ez idő 
alatt

Mi az oka a nemtörődöm
ségnek, amit persze nem sza
bad általánosítani? Talán az 
jelentene megoldást, hoigy egy 
kollégiumban laknia valaki vé
gig, kialakulhatna ezzel a la
kásszerű érzés, kötődés, rend- 
szeretet?

—It—

Megjegyzések a KISZ alapszervezetek 
átalakítási javaslatához

a) Az alapszervezetek érd ibá
zisának, funkció jának  a  ko rább i
nál világosabb m egfogalm azására 
irányuló  helyes törekvés ellentét
be kerü lt a  javasolt szervezeti 
m egoldással.

H a ugyanis az érdek tarta lom  az 
1. pontban m egjelöltekkel azonos, 
azok javarésze csoportspecifikus 
és m indenképpen évfoíyam -speci- 
fikus, hiszen a tananyagok, a 
vizsgarend ,a terhelés évfolyam on
k én t eltérő. A jav asla t m égis év
folyam közi alapszervezetek szerve
zését ír ja  elő, am inek következ
tében a szervezeti k e re t az érdek
tartalom  hordozására és k ifejezé
sé re  a lkalm atlanná válik .

b) A jelenlegi helyzetből való 
kilépésnek tarta lm i és nem  első
sorban  szervezeti követelm ényei 
vannak. Az alapszervezetek és ve
zetőségek szám ának radikális 
csökkentése önm agában sem m ifé
le garanciá t nem  n y ú jt a  szerve
zeti é let m egjav ítására . Azt vi
szont helyes lenne biztosítani, 
hogy a tanulócsooortok  szakoso
dás idején  történő m egszervezése 
ne adm inisztratív  akció legyen, 
hanem  adjon lehetőséget a rokon 
érdeklődés, em beri-szim pátia k ap 
csolatok érvényesítésére, a KISZ- 
tagok teh á t m aguk dönthessék el,

m elyik csoporthoz csatlakoznak a* 
évfolyam on belül.

c) H elyesnek tartom  a  különbö
ző tevékenységekre k ialakuló  cso
portokban dolgozó KISZ-tagoís 
szám ára  nyú jtandó  lehetőségként 
alapszervezet alko tását, m ert eb
ben is a  tevékenység és crdekt&r- 
ta íom ra szerveződés m unkál. En
nek  m egfelelően teh á t kétféle 
alapszervezet m űködhetne: a  ta 
nu lm ányi m un k ára , illetve a  k ü 
lönböző politikai tevékenységekre 
szerveződött aiapszervezet.

d) Az egyetem i fejlesztés k ilá 
tásba helyezett egységesebb, k e 
vésbé széttördelt ok ta tási ren d 
szere tartó sabb  csoportok fenn
m arad ásá ra  n y ú jt esélyt, s ezzel 
a szakem berré — értelm iséggé ne- 
velődés közösségi m űhelyei ismét 
lé trejöhetnek . A több éves együtt- 
lét, ellenőrző, fejlesztő, és tám o
gató h atása  az egyetem i tanu lm á
nyi m unka köré term észetes m ó
don szerveződik, ezért politikai 
szervezeteinknek nem  lenne sza
bad lem ondaniuk intézm ényes k i
aknázásáról, s ez ism ét csak az 
azonos évfolyam okon szervezett 
csoportok fen n ta rtá sá t indokolja.

Kovács Sándor 
Ipari k a r pártalapszervezet 

titk á ra

A nyelvi laborban
(Fotó: Korpics Mirkó)



(Fotó: Korpics Mirko)A második félév pg-előadásait az elsősöknek Erdős Tibor professzor tartja

E r i k  a  B E F Ű T ...

A BEFÖT keretében a kö
vetkező kultúrprogramok lesz
nek egyetemünkön: március 
19-én, csütörtökön East kon
cert és Jancsó, Hernádi Pol- 
vax, március 20-án pénteken 
délelőtt filmvetítés lesz, dél
után Sándor György humoralis- 
ta és a Szektor Színjátszó 
együttes, Erdélyi diaporáma 
vetítés. Karsai Pantomim RT, 
Jazz balett, március 21-én 
szombaton, délelőtt filmvetí
tés, délután ' Berki Tamás,

Dinnyés József és Boros La
jos, a BÖK színjátszó csoport, 
BME pantomim csoport, Jazz 
balett, este Neoprimitív és 
Dimenzió, valamint a Közgáz 
tánckar, délszláv és görög 
táncház és a Pécsi Balett.

Csütörtökön és pénteken 
délután ínyenc Klub lesz, 
melyet a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Főiskola hall
gatói rendeznek az ízletes fa
latokat kedvelőknek.

S p o r t m o r á l
Az ígéretes tehetségű Brani- 

kovits László eléggé kanyar
gós utat járt be labdarúgó 
sportunkban. Egyesületei közé 
tartozott az FTC (innen lett 
válogatott — akkor még több 
értéke volt ennek a titulus
nak), aztán következett a Cse
pel, majd az Építők, 1979-től 
pedig a Dunavarsányi Mgtsz 
csapata.

összeállításunk főszereplője 
a jelenleg 31 éves, közgázon 
végzett Branikovits László 
Esetleg a sportújságírásunk. 
Netán sportéletünk morálja... 
Idézet a Magyar Ifjúság már

cius 6-i számából:
Kiss Lajos, a Dunavarsányi 

Mgtsz sportkörének elnöke 
mondta:

HÍ REK
Tegyünk rendet!

A felszólítás egyetemi kiad
ványaink területére vonatko
zott. Vadász István a rektori 
hivatal vezetője hat olyan ki
adványt sorolt fel a rektori ta
nács legutóbbi ülésén, ame
lyek figyelmen kívül hagyva a 
rendelkezést, a Tájékoztatási 
Hivatal engedélye nélkül je
lentek meg. Rendet kell te
remteni a kiadványok ügyében, 
éppen ezért Csizmadia Ernő 
rektor elvtárs úgy rendelke
zett, hogy az érintettek sürgő
sen szerezzék be a szükséges 
engedélyeket, a kiadványok 
további zavartalan megjelente
tése érdekében.

A klub népszerű kiadványát, 
a Közlönyt is érinti az utasítás. 
Mindaddig viszont, míg a hi
vatalos engedély meg nem 
érkezik, a Közlöny csökkentett 
oidalszámon, de változatlanul 
hírt ad a sorrakerülő rendez
vényekről.

★
A nemzetközi nőnap tiszteletére március 6—13-ig Papp Iván.metszetkiállitása volt látható a könyvtárban.

Március idusán
M árcius  15-ről em lék ez tek  m es 

v a sá rn a p  a K aik  László S zakkal 
lé e iu m b an , hétffín  ped is  a  K in i
zsi u tca i k o llég iu m b an , röv id  ü n 
n e p i m ű so r ö sszeá llításáv a l.

— Branikovits Laci nem 
azért jött a tsz csapatába fociz
ni, mint sok más élvonalbeli 
társa: hogy könnyűszerrel nagy 
fizetéshez jusson. Közgazdasági 
egyetemet végzett, elsősorban 
gazdasági területen vannak 
komoly terveink vele. A ke
reskedelmi főágazatvezető 
munkáját veszi át, annak 
nyugdíjazása után. Hogy foci
zik is nálunk, külön öröm, hi
szen nagy tapasztalatával, irá
nyítókészségével magával ra
gadja a társait is. Feljutásun
kat a megyei I. osztályba nagy
részt neki köszönhetjük, hi
szen sorsdöntő gólokat rúgott 
a riválisoknak. Még ' ma is 
nagyszerű futballista.
Idézet a Hétfői Hírek március 

9-i számából:
Tresser Pál a Dunavarsányi 

Mgtsz elnöke mondta:
— Bár csapatunk pillanat

nyilag a bajnokság ötödik he
lyén áll, mégis a tavaszi szezon 
kezdete előtt meghirdettem, 
hogy a jövőben egyetlen óra 
munkaidő kedvezményt sem 
adok. Ezután hat játékosunk, 
köztük a Ferencváros volt vá
logatottja, Branikovits közöl
te: ilyen feltételek mellett egy 
percig sem marad tovább. Nem 
estünk kétségbe, sőt, úgy érez
tük, hogy ez igazolása a koráb
bi időszak tarthatatlan helyze
tének. A döntés azért született, 
hogy rendet teremtsünk. El
képzelhetetlennek tartom, hogy 
a megyei I. osztályban „profi
kat” tartsunk, fiatalembereket 
semmittevésre neveljünk! 
Nincs szükség rájuk, jó pén
zért focizni akarnak és a napi 
négy órai munkát sokallják. 
Aki játszani akar, az munka
idő után is megteheti, biztosít
juk a pályát, a felszerelést és 
edzőről is gondoskodunk. Nem 
kellenek innen-onnan leírt em
berek.

Kommentár pedig mindeh
hez nemigen szükségeltetik.

B. L.

DIÁKBARÁTSÁG
A szeptemberben megala

kult, teljesen amatőr, spiri
tuálé-feldolgozásokat éneklő 
— Ualé együttes öt napot 
Berlinben töltött a Humboldt 
Egyetem jogi fakultásának 
meghívására. A pesti Jogi 
Egyetem diákjaival adtak 
közős műsorokat az egyetemi 
klubban, a most folyó FDJ- 
kongresszus alkalmából.

Az MKKE hazánk felszabadulásának 36. évfordulója alkalmából április 3-án 13 órakor az aulában megemlékezést rendez. Ünnepi beszédet mond dr. Csáki Csaba, az ipari kar délcánja. Ezután ünnepi műsor zárja a megemlékezést. Az ünnepségre szeretettel várjuk oktatóinkat, dolgozóinkat, hallgatóinkat.

Ált karosok
és jövendő ált. karosok!

A véradásról

Két év után újra megszer
vezésre kerül az ált. kari pol. 
tábor. Várunk benneteket, 
minden olyan ált. karost, il
letve elsőst — jövendő ált. 
karost — aki szívesen jönne 
egy gazdag programmal ren
delkező, színvonalas, jó han
gulatú táborba Ceglédre, áp
rilis 6—7—8-án.

Ízelítő a programból: 6-án 
13 óra. Kende István előadása 
„Az OKP és a demokratikus 
alternatíva” címmel. 19 óra, 
színművészeti főiskolások elő
adóestje; 21 óra, játékos ve
télkedő.

7-én délelőtt Szuhay Miklós 
rektorhelyettes tart beszámolót 
az egyetemmel kapcsolatos jö
vőkoncepciókról. Délután be-

Új könyvek
Telephelyválasztás.
Káldyné Esze Magdolna: 

Nemzetközi koperáció —nem
zetközi vállalkozások.

Szentpéteri Szabolcsiné: Gaz
dasági döntések bizonytalan
ság esetén

Kovács Árpád: A beruházás 
folyamata és információrend
szere

Bartók István: A fővállal
kozás

Beyer—Walter: Az üzem-
elemzés statisztikai módszerei

Éliás—Sebők—Újhelyi: A
mezőgazdasági és élelmiszer- 
ipari termékek az új világ- 
gazdasági helyzetben

Iványi Attila Szilárd: A 
gyártmányok versenyképessé
gének fokozása értékelemzés
sel

Andrej Kozminszki: Szerve
zetek rendszerelemzése.

Tárkány Szűcs Ernő: Ma
gyar jogi népszokások

A M arx K áro ly
K ö z g a zd a sá g tu d o m á n y i E gyetem

lap ja
Felelős s ze rk e sz tő :

FARK ASINSZKY NÉ h a l a y  EDIT
S z e rk e sz tő s ig :

1093 B u d ap es t, IX ., D im itrov  té r 8. 
T e le fo n : 1 7 4 -5 4 8 ,

- K iad ó : H írlap k iad ó  V álla lat 
B u d ap es t V ili.. B laha L. tér 3. 

Fele lős k ia d ó :
TILL IMRE 

ig az sa ió
81—1203. S z ik ra  L a p n y o m d a , 

B u d ap es t 
Felelős veze tő :

CSÖNDES ZOLTÁN 
vezé rigazga tó

szé'.getés a szakvezető tanszé
kekkel. 19 óra, a Balázs Béla 
Stúdió filmje: Vitézy László: 
Párttagfelvétel.

8-én 10 órakor gazdaságpo
litikai előadás, előadó Németh 
Miklós (MSZMP KB). Délután 
sportversenyek döntői.

Jelentkezni lehet a KISZ- 
bizottságon; az előrendezőbe, 
Márton János nevére adjátok 
le a neveteket. Indu'ás idő
pontja: április 6., fél 8-kor a 
Nyugati pályaudvarról.

Várjuk jelentkezéseteket!
A pol. tábor 
szervező biz.

Egyetemünk Vöröskeresztes alapszervezete március 3-án önkéntes véradó napot szervezett a Kinizsi utcai kollé
giumban. Ezen a véradó 
napon 210-en jelentek■ meg, 
harminchárommal többen, 
mint az elmúlt évben. Eb
ből 50 fő egyetemünk okta
tója és dolgozója, 148 pedig 
hallgatónk volt. Az önkéntes 
véradók közül összesen 198 
személytől vettek vért. Ebben 
az évben — a IX. kerületi 
Vöröskereszt felhívása szerint 
— az István Kórház Kardiológiai Osztályán kezelt gyermekek súlyos szívműtéteihez szállítják majd az általunk 
önkéntesen felajánlott vért.A véradónapon szervezetünk 
aktivistái felhasználták az al
kalmat, hogy kát speciális vér
adócsoportot szervezzenek a 
véradók, köréből. Az „évente többször is vért adók” csoportjába öszesen 56 fő jelentkezett, az un. ..készenléti vérad,ók” csoportjában pedio 46 főre lehet számítani a jövőben. Ez a 
magas szám elismerést váltott 
ki a kerület vöröskeresztés 
képviselőiből is. A „készültségi 
csopoi't” létrejöttének meg
szervezése azért is kiemelkedő

fontosságú, mert a szolgálat 
keretében elsősorban rendkí
vüli veszélyhelyzetekben; szü
léseknél és baleseteknél elégí
tik ki a nagymennyiségű vér
szükségletet.

A rendelkezésre álló vér- 
mennyiség „biztosításán” túl
mutat annak a jelentősége, 
hogy az Országos Vérellátó 
Szolgálat megbízható nyilván
tartással rendelkezik ilymódon 
a „ritka” vércsoporttal rendel
kező emberekről (pl. 0-ás, AB- 
es és RH-negatív vércsoport, 
ez utóbbival lakosságunk 
mindössze 15 százaléka ren
delkezik), akiknek azonnali se
gítsége még több ember éle
tének megmentéséhez járul 
hozzá. Örömünkre szolgált, 
hogy a véradó napon 16 fővel gyarapodott tagjaink száma is.

A IX. kerületi Vöröskereszt 
és egyetemünk alapszervezete 
köszönetét fejezi ki ezúton is 
mindazoknak, akik hozzájárul
tak a rászorulóknak oly fon
tos vérmennyiség növeléséhez, 
de köszönetét mondunk a Ki
nizsi utcai kollégium gondnok
ságának is,, hogy a szükséges 
helyiségeket rendelkezésünkre 
bocsátotta.
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A KISZ X. kongresszusa tiszteletére nagy
szabású versenysorozatot rendez ez év tava
szán a testnevelési tanszék és egyetemünk 
KISZ-bizottsága.

A programban több sportág is szerepel, az
zal a céllal, hogy mindenki kedvére való szó
rakozást találjon. Terveink szerint kosárlab
dában, fociban, asztaliteniszben és úszásban 
rendezzük meg a versenyeket. Ezek általá
ban egy nap alatt bonyolódnának le, egyenes 
kieséses rendszerben..

Résztvevők: minden szak, az első évfolyam, 
és a tanári kar. Kosárlabdában és fociban 
egy-egy fiú, illetve lánycsapattal képviselteti 
magát a szak, asztaliteniszben pedig egy-egy 
vegyes csapat.

Az összetett pontversenyt az a szak nyeri,

amely a közölt pontrendszer szerint a leg
eredményesebb lesz. A résztvevők mind az 
egyes versenyek befejeztével mind a verseny- 
sorozat végén értékes jutalmat kapnak.

Rendezvényeink sikere érdekében kérünk 
minden sportolni kívánó fiatalt, hogy keresse 
a szak sportfelelősét, és jelezze melyik sport- 
versenyen ,vagy versenyeken kíván részt ven
ni. Aki pedig a sportoláshoz kedvet érez, az 
is jöjjön el a rendezvényekre és próbálja azt 
a kevés kedvet a versenyzőkbe átplántálni!

Az első megrendezésre kerülő sportág az 
úszás lesz március 26-án 14 órától a Műszaki 
Egyetem uszodájában (Budafoki út 42.) A 
kosárlabdatorna időpontja március 29. 8 30
óra. A foci és az asztalitenisz a tavaszi sport
napon rendezzük meg.

KISZ-bizoltság




