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A kollégisták ünnepi műsora
Felszabadulásunk 38. évfor

dulójáról — mint már hírül 
adtuk — egyetemünk a Rajk 
László Szakkollégium által 
rendezett ünnepségen emléke
zett meg. Az ünnepség kere
tében adta át egyetemünk rek
tora azokat a kitüntetéseket, 
amelyeket oktatóink és dol
gozóink á nőnap, a forradal
mi ifjúsági napok* illetve ha
zánk felszabadulása alkalmá
ból kaptak.

KIVÁLÓ DOLGOZÓ kitün
tetést kapott a nemzetközi 
nőnap alkalmából: Poszmik 
Erzsébet tud. munkatárs, To- 
kody Gyuláné adjunktus, 
Mélykúti Ferencné docens, Ko
vács Lászlóné adjunktus, Bor
da Józsefné adjunktus, Já- 
vorszky Béláné csoportvezető, 
Mátra völgyi Jánosné csoport- 
vezető.

MINISZTERI DICSÉRET
BEN részesült Rák Józsefné 
tud. munkatárs, Juhász 
Györgyné adjunktus és Fried
mann Lászlóné előadó.

KIVÁLÓ DOLGOZÓ lett a 
forradalmi ifjúsági napok al
kalmából: Bassola Péter ad
junktus, Sípos Zoltán adjunk
tus, Gál Péter adjunktus.

MINISZTERI DICSÉRETET 
kapott Marosi Zsuzsa tanárse
géd, Takács Istvánná könyvtá
ros.

KIVÁLÓ DOLGOZÓ lett áp
rilis 4-e alkalmából Gönczi
Barnabás adjunktus, Iványi
Attila docens, Korbei István 
gépkocsivezető, Szampiás La- 
josné előadó.

MINISZTERI DICSÉRET
BEN részesült: Nagy Tamásné 
előadó, Vass Lászlóné hivatal- 
segéd.

Kitüntetésükhöz
lunkl

gratulá-

A külföldi szakmai gyakor
lat kivételes lehetőség. Mind 
szakmai, mind élményszinten 
rengeteget ad, és olyan tapasz
talatokat, ismereteket nyújt a 
diákoknak, amiket későbbi 
munkájukban hasznosíthat
nak.

Mivel a gyakorlaton részt 
vevők száma évente korláto
zott, felmerül a kérdés, mi 
alapján válasszuk ki a kiuta
zókat. Erre alakult ki és az 
évek során fejlődött egy pont- 
rendszer — amit tovább sze
retnénk tökéletesíteni. Az 
alapvető elvek a következők: 
az a diák menjen gyakorlatra, 
aki legtöbbet tud most és ké
sőbb hasznosítani belőle, 
és aki megfelelő „képviselője” 
Magyarországnak. Tehát első
sorban szakmailag legyen fel
készült a diák, mert ez bizto
sítja azt, hogy sokat tanul és 
egyben a jó Magyarország- 
képhez is hozzájárul egy jól 
képzett magyar diák. Ahhoz, 
hogy a gyakorlat hasznosítható 
legyen, alapvető követelmény a 
megfelelő nyelvtudás is. A 
harmadik szempont, hogy a 
diák általános műveltsége, tá
jékozottsága megfelelő legyen, 
és „feltalálja magát”, jól mo
zogjon az emberek között.

Hogyan lehet mindezeket 
mérni?

A szakmai felkészültség mé
résére alkalmasak (jobb híján)

AlMSMC-ponfrendszer
VITAINDÍTÓ

a tanulmányi átlag, a TDK- és 
tanulmányi versenydolgozatok, 
valamint valamennyire a szó
beli meghallgatás l—2 szak
mai jellegű kérdése. A nyelv
tudást egy írásbeli fordítás 
idegen nyelvről magyarra és 
esszéírás idegen nyelven, majd 
egy 15— 20 perces beszélgetés 
az adott idegen nyelven hiva
tott mérni. A szóbeli meghall
gatás funkciója még emellett 
az általános tájékozottság, rá
termettség bizonyos mérése is. 
Emellett ezt a funkciót tölti 
be a társadalmi tevékenység 
pontozása is, nem titkolva a 
kompenzálás igényét azok szá
mára, akiknek a társadalmi 
munkájuk miatt kevesebb ide
jük jut a tanulásra. Ezek alap
ján a következő megoszlás ala
kult ki: a szakmai felkészült
ség (átlag, TDK, versenydolgo
zat): 52 százalék, nyelvtudás 
(nyelvi hallgatás): 33 szá
zalék társadalmi munka: 15 
százalékban határozza meg az 
összpontszámot. Ezt mi alap
vetően helyes megoszlásnak 
tartjuk.

A pontszámok struktúrája 
— a vitás pontokkal — a kö
vetkező: ha az utolsó 4 félév

átlaga összeadva nyelvi jegyek 
nélkül minimum 14, az ennek 
megfelelő A1ESEC pont nő 
progresszíven. a  nyelvi jegy 
levonását az indokolja, hogy 
a nyelvtudást külön beszámít
juk, de kérdés, hogy levonha
tó-e az orosz jegy (az AIESEC- 
ben nem kódolható az orosz, 
mivel a Szovjetunió nem tag). 
Egy felolvasott TDK 8, egy 
versenydolgozat 2 pontot ér. 
Maximum 2-2 számítható be; 
1., 2.. 3 helyezés plusz 3, 2, 1 
pontot jelent. A nyelvi meg
hallgatáson figyelembe veszik 
az írásbeli eredményét, és 0- 
25-ig pontoznak. A bizottság 
egy nyelvtanárból, egy nyelvet 
tudó szaktanárból egy AIESEC- 
gvakorlaton már részt vett 
diákból és egy AlESEC-esből 
áll. Tíz pontot minimum el kell 
érni. egyébként a nyelvtudás 
szintje túl alacsony ahhoz, 
hogy a diák dolgozni tudjon 
vele külföldön, tehát nem ve
het részt a gyakorlaton. Ez a 
bizottság vétójoga. A második 
nyelvből csak szóbeli van: 4, 
6, 8 pont adható a nyelvtudás 
szintjétől függően. A társadal
mi munkára 10 pont kapható 
területenként, maximum két

Urület pontozható és az ossz- 
pontszám nem lehet több, mint
15. A társadalmi munka pon
tozásának ez a rendszeré volt 
érvényben 1982-ben, de nem 
vált be, mert szinte mindenki 
megkapta a 15 pontot, tehát 
nem volt reális mérce. Ettől 
jobb volt a korábbi rendszer, 
miszerint egy területen 8, ösz- 
szesen 16 pontot lehetett sze
rezni. Az új rendszer beveze
tésének oka azonban nem vál
tozott, ugyanis a területek túl 
magas pontszámot adtak. Kér
dés: hogyan érhető el a reáV.s, 
objektív pontozás a társadalmi 
területeken, mely területek 
pontozhatok, esetleg érdemes 
lenne-e súlyozni a területeket 
(tehát egyik helyen kevesebb 
legyen a maximum elérhető 
pontszám, mint a másikon, mi
vel a két munka maximális 
befektetés esetén sem azonos 
fajsúlyú) ?

Szeretnénk tőletek a pont- 
rendszer tökéletesítéséhez ja
vaslatokat kapni, szeret
nénk véleményeteket hallani. 
Amennyiben az AIESEC fali
újságon elhelyezett dobozban 
megfelelő számú észrevételt 
találunk április 24-ig, nyilvá
nos vitát rendezünk a pont- 
rendszerről.

Várjuk a hozzászólásaitokat 
— végül is a ti ügyetek is a 
kiutazás!

Kőrössy Katalin 
AIESEC

JÓT, JÓL!

„VEZETÉS -  SZERVEZÉS" VERSENY
Az ipari üzemszervezési tan

szék ismét meghirdette, im
már hagyományosnak mond
ható tanulmányi versenyét. A 
versenyre március 30-án, dél
után került sor, hat cSttpaí 
részvételével.

A csapatok nevezésként két 
előzetesen kiadott feladatot 
készítettek el. Ezek közül az 
egyik egy esettanulmány jel
legű feladat volt, amely dön
tési alternatívák közti válasz
tást és a választás indoklását' 
foglalta magában-

A másik előzetes feladat 
egy dolgozat készítése volt. 
Természetesen a tanszék pro
filjának megfelelően szervezé
si, szervezeti megközelítésben.

A verseny fél három után 
néhány perccel Máriás Antal 
tanszékvezető rövid megnyitó
jával kezdődött el. A csapatok 
köszöntése és a verseny cél
jainak ismertetése után Ko
vács István játékvezetői minő
ségében felkérte Bor Irént, a 
tanszék oktatóját, hogy érté
kelje a beérkezett dolgozato
kat.

Az értékelés során elmond
ta, hogy a dolgozatok rövid
ségük ellenére megfeleltek a 
követelményeknek. Általában 
hibaként említette a komplex 
megközelítés hiányát: egy-egy 
fontos tényezőt kiemelve a 
szerzők a többit kissé nagyvo
nalúan kezelték. Ennek okát 
a pályaművek értékelői ab
ban látták, hogy a téma feldol
gozása során a legtöbben csak 
egy-egy müvet vettek alapul.

Az erne a feladatra kapható 
maximális 40 pontot egy csa
pat írté el.

Az értékelés után a játékve
zető ismertette a következő 
feladatot. Torgensen—Wein- 
stock: A vezetés integrált fel
fogásban c. könyve alapján a 
csapatoknak öt kérdést kellett 
megfogalmazniuk, amiket a 
vetélkedő egy későbbi fázisá
ban a többi csapatnak kellett 
megválaszolnia. A kérdések 
megfogalmazásakor a csapa
toknak törekedni kellett arra, 
hogy csak olyan kérdéseket 
tegyenek fel, amelyekre ők

maguk tökéletesen ismerték a 
választ, mivel a kérdés bume
ráng jelleggel visszatért a fel
adóhoz, ha azt a másik csapat 
nem tudta kielégítően megvá
laszolni.

Ezt követően egy újabb eset- 
tanulmányt kapta!: kézhez a 
csapatok. Miközben a csapat 
egyik fele ennek elkészítésével 
foglalkozott, villámkérdésekkel 
tovább folytatódott a vetélke
dő. A kérdések H. Simon, 
Starr és Torgensen—W ein
strock műveire épültek.

Ezt követte az esettanul
mány beadása. Míg ennek ér
tékelésé folyt egy TOTÓ ke
retében általános gazdasági
politikai műveltségükről tehet
tek tanúbizonyságot a verseny 
résztvevői: valamint egy újabb 
döntési feladatot kaptak.

.Mivel még a beadott esetta
nulmányok értékelése nem ké
szült el, a játékvezető felkérte 
a csapatokat, hogy utolsó előt
ti feladatként olvassák fel ba
kijaikat. Ez is lényegében elő
zetes feladatnak tekinthető: a 
kötelező tananyagokból kellett 
bakikat, illetve magyartalan 
szövegrészeket keresni.

Íme néhány ízelítőül:
Rendszeren belüli kapcsolat 

intenzívebb, mint a rendsze
rek közötti kapcsolatok. Pl. a 
férj többször veri a saját fele
ségét. mint a szomszédét. 
(Kindler József előadása.)

Jelenleg az időjárásszabá
lyozást csak azzal tudjuk meg
valósítani, hogy bemegyünk a 
lakásba. (Starr könyv)

„Ha folyamatos mozgású 
szállítószalag működik, akkor 
a munkahelveivel együtt szá
mított szállítási készlet (Q„) 
így határozható meg: Q„ =  
L/L. SnX, ahol L =  a szállító- 
szalag hossza lk =  a termékek 
egymás közötti távolsága (kö
zépponttól középpontig) Sn =  
a szállítási sorozat, nasvsága”. 
(Cotel Kornél: Vállalati folya
matok rendszerszemléletű ter
vezése 289. old.) Megjegyzés: 
Nem taglalva a rendszer- 
szemléletet, ha már alaposak 
vagvunk (lásd középponttól 
középpontig), úgy figyelembe

K itü n te te t t je in k

Meghívó
A szervezési és vezetési tár

saság fiatalok bizottsága meg
hív minden érdeklődőt április 
29-én (pénteken) 9 órától az 
Építők Szakszervezeti Székhá
zában (Bp., VI. Dózsa György 
út 84/a.) tartandó egész napos 
ankétjára, amelynek célja a 
teljesítményarányos bérezés 
megvalósítását akadályozó té
nyezők megismerése, megvita
tása és a továbbfejlesztés le
hetséges irányainak meghatá
rozása.

A FÓRUM ELŐADÓI 
A KŐVETKEZŐK:

— BAUER TAMÄS, MTA
Közgazdaságtudományi Intéze
te: A munka szerinti elosztás 
kérdései.

— BORLÓI RUDOLF,
ÁBMH: A vállalati bér- és ke
reset szabályozási rendszer 
problémái, a továbbfejleszté
sének irányai.

— k ő v á r i g y ö r g y  és
SZIRÄCZKI GYÖRGY, MKKR
munkatudományi tanszék: A 
vállalaton belüli bérelosztás, 
béralku jellemzői.

— POLGÁR MIKLÖS. 
Pénzügykutató Intézet: A ve
zetők ösztönzési rendszere és 
ennek ellentmondásai.

A vitát Rák György vezeti 
az Országos Tervhivatalból. A 
fórummal kapcsolatban továb
bi tájékoztatást nyújt: — Ger
gely Gábor Országos Anyag- 
és Árhivatal, telefon: 128-400/ 
182.

SZVT fiatalok bizottsága

kell venni a képlet kialakítá
sához, hogy

a) a termékcsoportok nem 
feltétlenül azonos távolságra 
vannak a szalagon, így célsze
rűbbnek tűnik a távolságot 
valószínűségi változónak te
kintve annak várható értéké
vel számolni.

b) n darab termék között 
csak (n-1) darab távolság van.

c) a szalag elején és végén 
darabtávolságok is adódnak, 
ezek alapján könnyebb eset
leg egyszerűen megszámolni a 
szállítószalagon levő termé
kek számát, ahelyett, hogy bo
nyolult képletekkel bajlód
nánk.

Maslow szükségletünk hie
rarchiának első pontja: a 
pszichológiai alapszükségletek 
éhség, szomjúság stb. (Kie- 
ser—Kubicek: A Humán Re
lation elmélet és újabb moti
vációs elméletek.)

A döntéshozó azonosítása 
csak abban az esetben egy
szerű, ha egyetlen személy tes
tesíti meg. (Kindler J.: Több- 
tényezős döntéselmélet.)

Az utolsó feladat előtt —

ami a vetélkedő elején a csa
patok által megfogalmazott 
kérdések megválaszolása volt 
— Kovács Sándor értékelte az 
esettanulmányokat.

Mivel ez szorosan kapcsoló
dik (kapcsolódhat) az egyete
münkön folyó képzéskorszerű
sítéshez érdemes kicsit részle
tesebben ismertetni:

A tanulmány egy angol 
egyetemen alkalmazott mód
szert felhasználva készült. 
Célja, hogy segítse az egye
tempolitikai célok megfo
galmazását, a program-priori
tások (tárgyak, kutatási irá
nyok szűk erőforrások elosztá
sának) eldöntését, amelyek ré
vén az egyetem tartani tudja 
irányító pozícióját a kutatás
ban és a képzésben, és ame
lyek biztosítják számukra a 
társadalom támogatását. Azt 
a törekvést tükrözi, amely az 
(a teljesítmények, eredmé
nyek) mérését kívánja a 
hallgatók és oktatók segítségé
vel bekapcsolni a képzés fo
lyamatába.

(Folytatás a 2. oldalon)

Lapzártakor találkoztak a rekonstrukciós munkálatok 
és a közművelődési bizottság illetékesei, hogy megegyezésre 
jussanak: hol lesz a helye a rekonstrukció alatt egyetemünk 
közművelődésének. A közművelődés súlypontja a kollégiu
mokra tevődik át.

KÖZGÁZ KLUB: az eddigi 255 m2-es klubhelyiség pótlá
sára a főépületben nem kerül sor. A Közgáz Klub egyes ren
dezvényeit 1983-tól a Rádayban és a nem teljesen kihasznált, 165 
m2-rel bővíthető Kinizsi Klubban lehet tartani. A filmklubnak 
és a Poltárnak a III. előadó biztosit helyet, egyeztetve az óra
renddel. 1085-ig, ha engedélyezik, esetleg klubkávéház jellegű 
épületet is fel lehetne építeni a Kinizsi és Szamuely 
utca sarki telekrészen. Ez azonban még csak gondolat. A 
rekonstrukció során az alagsori szinten épül 333 m2-es klub a 
szükséges helyiségekkel kiegészülve. A nagy zenés rendezvé
nyek helyszínét egyelőre nem lehet biztosítani. Az idei nyári 
klub talán a Kinizsiben lebonyolítható. A Makarenko utcai 
pincében a a közösségi helyiséget egyelőre nem építik meg.

MŰVÉSZETI CSOPORTOK: a táncegyüttesnek a Veres Pál- 
né utcai épületben alakítanak ki egy 90 m2-es helyiséget, amit 
nappal oktatási célokra használnának. Az énekkar próbáira a 
Makarenkó színháztermében lesz lehetőség. A képzőművésze
ti kör és a színjátszócsoport a Kinizsi Klubot kiegészítő új he
lyiségben dolgozhat. Az alakuló filmstúdió működését az okta
tási laborral együttműködésben lehet megoldani, önálló helyi
séget is biztosítva a csoportnak a Veres Pálné utcai épületben.

A KÖZMŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG és a KISZ-bizottság 
várhatóan azl. emelet déli szárnyán kap 2-2 helyiséget. A kö
zönségszervezés helyisége marad. A főépület II. emeletén 120 
m2-es olvasótermet alakítanak ki. Az új könyvtárban szépiro
dalmi szabadpolcot létesítenek. A nagy egyetemi rendezvé
nyek (KEN, ballagás stb.) helyszínére még keresik a meg
oldást.

A tervek még nem teljesen véglegesek.

Csak fújom a dalt
(Fotó: Balázs Gusztáv)

E s t é n k é n t :  T D K !
Április 20 ., szerdától április 

29., péntekig kerül sor az idei 
egyetemi TDK-konferenciára. 
Az egyes szekciók esténként 
7 órától a Rádayban és a Ma- 
karenkóban lesznek, egyszerre 
csak egy vagy két szekcióban 
folyik a vita. Várhatóan 55 
dolgozat kerül bemutatásra, 
aránylag magas az el nem fo
gadott dolgozatok száma. Va

lamennyi dolgozatból és bírá
latból egy példány már « 
konferencia előtt a könyvtár
ban olvasható. Napokon beiül 
megjelenik a részletes prog
ramfüzet.

Minél többen éljünk az a!-' 
kálómmal, az új rendszerű 
TDK-konferencián való rész
vétellel.

Hol lesz a helye a közművelődésnek?



Törzsgárdaünnepség

(Fotó: Balázs Gusztáv)

H í r e k
Egyetemi tanácsülés volt 

április 8-án. A testület első 
napirendi pontként személyi 
ügyeket tárgyalt. Megválasz
totta tudományos rektorhe
lyettessé Bora Gyulát, és 5 
évre meghosszabbította a gaz
daságtörténet tanszék vezetői 
tisztében Berend T. Ivánt. A 
nyelvoktatás új rendszeréről 
szóló előterjesztés került má
sodik napirendi pontként a 
testület elé. Az előterjesztést 
hosszas vita után elfogadták. 
Végül az 1982. évi költségve
tést vitatták meg.

Pártbizottsági ülés volt áp
rilis 6-án, ahol a testület meg
vitatta azt a tájékoztató jelen
tést, amelyet a budapesti 
pártbizottság ifjúságpolitikai 
munkabizottsága elé terjeszt 
„Az MKKE pártbizottsága tá
jékoztatója a KISZ-szervezet 
irányító tevékenységéről, a 
KISZ-szervezet helyzetéről” 
címmel.

Új sorozat a Rádayban
A Ráday Klub nemrégen 

indult új sorozatának (oktató
ink kedvenc témái) következő 
vendégei — Máriás Antal si
keres előadása után — Széli 
János, majd Sándor Péter. 
Széli János április 18-án, hét
főn 7-kor „A gazdasági reform 
és a politikai rendszer össze
függései”, Sándor Péter pedig 
április 25-én, hétfőn 7-kor „A 
mai magyar politikai rendszer 
néhány ellentmondása” cím
mel tart előadást.

MUNKALEHETŐSÉG
A Művelt Nép Könyvter

jesztő Vállalat budaörsi tan- 
könyvraktár telepére munka
erőt toboroz.

Feladat a tankönyvszállítás 
és -bonyolítás. Kereseti lehető
ség havi 3000 forint. Vidéki ki
küldetés esetén napidíj. Étke
zést tudunk biztosítani.

Jelentkezés a Művelt Nép 
Könyvterjesztő Vállalat mun
kaügyi osztályán, Budapest, 
VI., Népköztársaság útja 21.

Nyolcasok evezős versenye 
kerül elsőízben megrendezés
re április 16-án, 12 órakor a 
Dunán, a Lánchídfői a Mű
szaki Egyetem főbejáratának 
vonaláig. A résztvevők az 
ELTE, a EME, az MKKE, a 
SOTE és a Pénzügyi Főiskola 
csapatai. Űj hagyomány meg
teremtéséről van szó, gyertek 
drukkolni!

A párt-végrehajtóbizottság 
április 11-i ülésén, Dobrovits 
Iván rektorhelyettes tájékoz
tatást adott, az egyetemi re
konstrukciós munkák helyze
téről. Majd Hardi László, szer
vező titkár beszámolt a kerüle
ti pártértekezlet három felhí
vásának egyetemi megvalósí
tásáról. A „négyszög” tevé
kenységéről Selmeci Lajos 
pb-titkár tájékoztatott, és vé
gül elfogadásra került a be
számoló taggyűlések előkészí
tésének feladatterve.

Ritka alkalom, hogy az egye
temen így együtt látni okta
tók és dolgozók ily népes tár
saságát, mint április 1-én, a 
tanácsteremben. Talán ilyen
kor érezni leginkább az együ- 
vétartozást is, mert különben 
ki-ki rohan a munkája után, 
és gyakran még a szomszédos 
tanszéken dolgozók sincsenek 
közvetlen, olykor még isme
retségi viszonyban sem egy
mással. És a jövőben mégin- 
kább egyre nagyobb jelentősé
ge lesz az ilyen összejövete
leknek, hiszen a tanszékek 
nagy többségét a költözködés 
folytán már nemcsak egy fal, 
de utcák sora választja el egy
mástól.

A díszbe öltözött tanácste
remben, fehér asztal mellett 
látta vendégül a szakszervezet 
az egyetem törzsgárdistáit, 
akiket meleg szeretettel kö
szöntött Szép Jenő, a szak- 
szervezeti bizottság elnöke és

Egy fiatal ünnepelt

A tanácsteremben ünnepeltek

Dobrovits Iván rektorhelyet
tes.

Tisztelet azoknak, akik  ̂hosz- 
szú évek óta dolgoznak az 
egyetemen, azoknak, akik a 
pedagógus hivatást felvállalva 
a rossz körülmények, a gyak
ran nem érdemelt közön/ el
lenére is hűek maradnak 
munkahelyükhöz, az egyetem
hez.

Az ünnepi köszöntőket kö
vetőem kiosztották a törzsgár- 
da-kitüntetéseket és a velük 
járó pénzjutalmakat.

További jó egészséget kívá
nunk valamennyiüknek!

30 ÉVES
TÖRZSG ARDATAGOK:

Erdei György, Gondi József, 
Halmai Erzsébet, Hegedűs Jó
zsef, Káplár Józsefné, Mátyás 
Antal, Pázmánd Emília, Radó 
László, Varga László, Szántai 
Kálmán, Vass Lászlóné, Ma- 
tejka Március, Nagy Ferencné, 
Varga Ferenc, Ferencz 
György né, László Imre.

20 ÉVES
TÖRZSG ARD ATAGOK:

Bessenyei Lajos, Bauer Ilo
na, Csáki Csaba, Dévényi 
Györgyné, Damján Bertalan
ná, Kerékgyártó Györgyné, 
Melega Tiborné, Molnár 
László, Mélykúti Ferencné, 
Stark Antal, Tóth Gyula, Vízy 
István, Szuhay Györgyné, Ha
vas Péterné, Juhász Jánosné, 
Bognár Ferencné.

15 ÉVES
TÖRZSG ARDATAGOK:

László János, Lantos Imre, 
Máriás Antal, Marosi Miklós, 
Módos Gyula, Mihály István
ná, Ozsvald Lászlóné, Paizs 
János, Alföldi Istvánné, Dénes 
Magdolna, Nagy István, Chi- 
kán Attila, Kovács Sándor,

Kovács Ferenc, Holits József
né.

10 ÉVES
TÖRZSGARDATAGOK:

Várkonyi Zsuzsa, Vörös Fe
renc, Fiumei Attiláné, Gegus 
Gáborné, Baross Józsefné, Csa-

Szép Jenő szb-elnök köszönti 
a törzsgárdistákat

nádi Ferenc, Bibók Péterné, 
Bartoli Ferenc, Molnár Ist
vánné, Korbei István, Márton 
Ferenc, Bassola Péter, Bodai 
Zsuzsa, Valloné Cs. Mária, 
Eördögh Miklós, Galló And
rás, Hell János, Kulifai József, 
Kertész Péterné, Lelkes Ákos- 
né, Proniné M. Edit, Horváth
S. Zsuzsa, Sebestyén Lászlóné, 
Turján Sándor, Tandel Éva, 
Tóth Ferenc, Tóth Gáborné, 
Vadász István.

gg V e x e t é s - s z e r v e s é s  "v e r s e n y
(Folytatás az 1. oldalról)

Mint azt a tanulmány beve
zetőjében megfogalmazta a 
hatékonyság kétféle összetevőt 
foglal magában: 1. jót; 2. jól 
vagyis helyesen megválaszta
ni a teendőket, majd a cse
lekvést jól végrehajtani.

A vezetés-szervezés verse
nyen a résztvevők először ki
választották és fontossági sor
rendbe állították azt az öt leg
fontosabb célt, amelyet az ipa
ros képzésnek szerintük szol
gálnia kell. A 6 csoport mind
egyike két félcsoportban vála
szolt, az így kialakult 12 cso
portból 6 a közvetlenül hasz
nálható szakmai ismereteket 
tette az első helyre, 4 az ön
álló, kritikus gondolkodás ki- 
fejlesztését és 2 a népgazda
sági célokhoz való hozzájáru
lást. (Az egyik csoport két 
fele teljesen ellentétesen he
lyezte a szakmai és a gondol
kodási célokat elsőnek, illetve 
utolsónak, azonos cél, azonos 
helyezés egyetlen csoportban 
fordult elő, tehát a vélemé
nyek a követendő célok tekin
tetében erősen szórnak. Az 
összes felsorolt célt tekintve 
a praktikus szakismeretek és 
az önálló gondolkodás elsajá
tításának igénye azonos sú
lyú.) Az esettanulmányban 
megoldandó második feladat a

„Cél-program mátrix” összeál
lítása volt, vagyis a szak pro
filját megadó tárgyakat érté
kelték a versenyzők aszerint, 
hogy milyen mértékben tel
jesítik az előbb meghatáro
zott célokat. A pontozásban a 
szervezés 255, az ipargazdaság
tan 168, a számvitel 143 pon
tot kapott. A választott célo
kat jobban kielégítő fejleszté
si irányok közül a „manage
ment szak" 378, a szervezés
módszertan 284, a mikroöko- 
nómia 261, a számítástechnika 
193, a vállalati pénzügyek 162 
pontot szerzett. (Vezetéspszi
chológia, szociálpszichológia, 
szociológia bővítésére is sza
vaztak 123 ponttal.)

A következő kérdéskör az 
oktatók színvonalát, a tárgy
ban közvetített és a tanszék 
által elért tudományos ered
mények arányát, az oktatás 
társadalmi-gazdasági aktuali
tását, az oktatás szervezettsé
gét. fegyelmét firtatta é: itt a 
szervezés 513. a számvitel 420, 
a polgazd. 351, az ipargazd. 
345 pontot ért el.

Az adatok mérlegelése so
rán tekintetbe kell venni, 
hogy vezetési-szervezési ver
senyről lévén szó, az ilyen té
mák és a vezetési-szervezési 
tárgy iránt érdeklődő hallga
tók voltak többségben, a min

ta tehát — ha úgy tetszik — 
ezáltal szelektált, továbbá 
nagyságánál fogva sem repre
zentálhatja a teljes sokaságot. 
A szavazásnak vannak mégis 
értékelhető tanulságai: elmélet 
és gyakorlat jobb összekapcso
lása kívánatos, a management 
irányú fejlesztés rendkívül 
meggyőző arányú támogatást 
kapott és nemcsak a célprefe
rencia. de az óhatjott fejlesz
tés is hangsúlyozza a gyakor
lati, módszertani jellegű is
meretek arányának növelését. 
Jó volt olvasni az elemzések
ben az ipar szak tárgyait és 
képzési színvonalának megbe
csülését tükröző sorokat A 
versenyzőknek eredményeik 
elemzésére kevés idejük ma
radt, de az értékelési kísérlet 
sikeresnek és szélesebb kör
ben felhasználhatónak bizo
nyult.

Az egyetem és a KISZ okta
tási bizottsága a képzési re
form előkészítése során nem 
hagyhatja figyelmen kívül 
azokat a szakmai eljárásokat, 
elemzési eszközöket, amelyek
kel a felsőoktatási intézmé
nyek szerte a világon megold
ják, levezetik folyamatos al
kalmazkodásukat. A vezetési
szervezési versenv esettanul
mánya bepillantást engedett 
ebbe a világba, de ez nem ele
gendő- ha már a szervezés

tanszékien szakdolgozatok is 
készülnek a témában, a lehe
tőséget alaposabb körültekin
tésre is fel kellene használni.

Ezt követően a csapatok az 
egymásnak feladott kérdések
re válaszoltak, majd a pont
számok összesítése után a jó 
hangulatban lefolytatott ve
télkedő eredményhirdetése kö
vetkezett;

Az első helyezett csapat 
tagjai Som Emília, Mészáros 
Irén, Csanakiné Nagy Ilona, 
Takács István, Orehoczki Bá
lint, Bakacsi Gyula és Dobi 
Sándor (2500 forintos pénzju
talom). A második helyezett 
csapatot Avramcsev Péter, 
Bakk Anna, Bagossy Sándor. 
Jánovszki Edit, Karsai Tamás 
és Krucsó Edit alkotta (1500 
forint). A harmadik helyet 
Pirisi Károly, Lantos Gabriel
la, Csömör Mariann. Hnff- 
mann József, Szabó Imre. Ba
rma Lívia és Vajgel Mária 
alkotta csapat szerezte meg 
(1000 forint).

A zsűri nagy örömmel üd
vözölte, hogy a versenyen egy 
másodéves csapat is dereka
san helytállt, elismerésül áll
jon itt e csapat névsora is- 
Hegyi Margit, Palik László. 
7nbor Zsuzsa. Faidu Piroska, 
Morvái Mária. Pangó Erika.

Kovács Sándor 
Kiss Gábor

A testedzés házi
Beszélgetés Z sadány i Is tv á n n a l

Zsadányi István, az egyetem testnevelési tanszékének 
újonnan megválasztott vezetője, a Pécsi Tanárképző Főiskola 
biológiai-testnevelő szakán, majd a ’Testnevelési Főiskolán 
szerzett tanári oklevelet. Később elvégezte a főiskola edzői 
szakát. 1970 óta az MKKE testnevelési tanszékének tanára.

— Először engedje meg, ta
nár úr, hogy gratuláljunk. 
Hozott-e változást életében a 
kinevezés, nem lesz-e keve
sebb ideje órák tartására?

— Feltétlenül hozott, hi
szen olyan problémákkal, 
gondokkal találom szemben 
magam, amelyekben régeb
ben nem kellett túlságosan el
mélyednem. Most visszamenő
leg meg kell ismernem, át 
kell vizsgálnom sok mindent. 
A munka nem halmozódott 
fel Molnár tanár úr halála 
után, és ezért a köszönet Tö
rök tanár úré. A kérdés má
sodik felére csak annyit tu
dok felelni, hogy e félévi cso
portjaimat feltétlenül to
vábbviszem, s jövőre majd el
válik, hogyan tovább.

— Milyen tervekkel kezd, 
illetve kezdenek munkához?

— Szeretnénk színesebb 
foglalkozásokat, programo
kat nyújtani a diákoknak. 
Régi dédelgetett tervem egy 
olyan rendszer bevezetése 
egyetemünkön, amelyet a 
Prágai Közgazdasági Főisko
lán láttam. Itt a hét egy nap
ja csak a testnevelés számára 
van fenntartva. A diákok a 
legkülönbözőbb sportok kö
zött válogathatnak. Ez, azt 
hiszem, sokkal jobb megoldás 
lenne nálunk is, hiszen diák
jainknak most csak két vá
lasztásuk van, vagy úszni, 
vagy tornatermi foglalkozá
sokra járnak, illetve rohan
nak a távolságok és az óra
rendi beosztások miatt.

— De ehhez feltétlenül 
szükségesek lennének megfe
lelő létesítmények, viszont 
most indult be a rekonstruk
ció és az új könyvtár miatt 
megszűnt a „Kinizsi udvari 
dühöngője” is.

— így van. Ezért rengeteg 
lehetőséget vizsgálunk, s eb
ben az egyetemi vezetés föl- 
tétlen támogatásáról biztosí
tott, anyagiakban is. Az egye
tem központi épületében levő 
tornaterem még három évig a 
miénk marad, utána más célú 
felhasználásra kerül. Ehelyett 
a Zsil utcai két tornatermet

szeretnénk megszerezni, ami 
most még a Műegyetemé. Er
re meg is van az esély. Sza
badtéri pályát, dühöngőt, a 
Duna-parton tervezünk. S 
hadd mondjam el, hogy én a 
legnagyobb lehetőséget a 
sportpályák bérelésében lá
tom, amely az előzőekben 
említett testnevelési nappal 
ötvözve, szinte korlátlan le
hetőségeket nyit meg előt
tünk és főleg a diákok előtt.

— Számíthatunk-e valami
lyen újdonságra, színesebb 
foglalkozásokra a közeljövő
ben?

— A téli sítábor mintájára 
szeretnénk nyaranként égy ví
zi tábort rendezni. Arról még 
folynak a tárgyalások, hogy a 
felsőoktatási intézmények
nek egy központi hajópark
juk és telepük legyen-e, vagy 
egyetemünknek külön. A tu
risztika egy további lehető
ség, bár ez már nem egészen 
új dolog, hiszen Hida Péter,
III. éves hallgató vezetésével 
már jó ideje egy kisebb cso
port járja a budai hegyekét, 
és szívesen látnának további 
természetbarátokat is. Ami a 
színesebb foglalkozásokat il
leti, tervezzük a Nyugaton 
mind nagyobb teret hódító 
aerobic torna bevezetését, ná
lunk is, először a kondíciótor
nán. s ha beválik, akkor a 
testnevelési órákon is. Ehhez 
szeretnénk megoldani a Kini
zsi utcai terem hangosítását.

Végül hadd fűzzek egy rö
vid gondolatot az eddig el
mondottakhoz. Akármilyen 
hétőságet biztosítunk is, el
sődlegesen mindenkinek ma
gát kell rászoktatnia a rend
szeres mozgásra, a sportolás
ra.

Sokszor mondom az óra vé
gén — házi feladat, amin ne
vetnek. Pedig ezt nagyon ko
molyan '-gondolom. A heti egy 
foglálkozás semmiképp sem 
pótolhatja a napi mozgást, 
azt, hogy az ember kellemes 
fáradtsággal, az izmaiban bi
zsergéssel térjen nyugovóra.

zsiráf

KSC-közgyűlés
V ezetőségv ál asztó közgyű

lést tartott a KSC, 1983. már
cius 29-én. A részvevők meg
hallgatták az elnökség beszá
molóját az elmúlt két év mun
kájáról. Ezután alapszabály- 
módosításra került sor. Végül 
megválasztották a Sport Club 
új elnökségét: dr. Szép Jenő

tanárelnök, dr. Komlósi Jenő
elnökhelyettes, Zsadányi Ist
ván ügyvezető elnök; tagok: 
dr. Sárközi Tamás, dr. Szarvas 
László, Vadász István, dr. Né
methi Gábor, Nádai Pál, dr. 
Putnik Bálint. Berendi Zsu
zsa diák, Konarík Péter diák.

Ne nevess korán!

Fotó: Sasa Ákos
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Berács József Forgácsáé Kovács Erzsébet Kishalmi Zoltán
Az idei Rudas László-díjjal 

jutalmazottak közül az egyik 
dr. Berács József, a piackutató 
és piacszervező tanszék mun
katársa. Egyetemi éveiről, je
lenlegi munkájáról kérdeztük.

— Hogyan végezted el az 
egyetemet, mivel foglalkozol 
kutatói munkád során?

— 1974 óta vágyók az egye
temen. Az ipar szakon, ezen- 
belül az akkor működő szak
ágazati rendszerben a marke
ting szakágazaton végeztem. 
Szakko 1 légi staként érdekl ődé- 
semnek megfelelően kezdetben 
a marketing problémájával 
foglalkoztam. Szerencsésnek 
mondhatom magam, mivel té
mavezető, tanárom az Országos 
Piackĵ ésrtT? Intézet Igazgatója 
volt. f  Vállalatokhoz jártunk, 
gyakorlatilag bekapcsolódtunk 
az intézet munkájába. Később 
a készletgazdálkodás felé for
dultam, s TDK-dolgozatot is e 
témakörben írtam. Tulajdon
képpen ez a problémakör vé
gig kísért és kísér mind a mai 
napig, oktatói és kutatói mun
kámban egj^arant.

A termékek elosztásához, ter
melői, kereskedelmi telephe
lyeinek meghatározásához, 
szállításának megoldásához, 
valamint ezek tervezéséhez a 
piac ismerete szükséges. Hogy 
a raktározási, szállítási stb. 
költség minimalizálható le
gyen, ismernünk kell a várha
tó vásárlók körét, a piacok tér
beli elhelyezkedését stb. Az 
igények kielégítését rövid tá
von a készletek biztosítják. A 
készletek piaci szempontból 
tehát a kínálatot testesítik 
meg. míg marketing szem
pontból az elosztáshoz a ter
mékek fizikai, naturális áram
lásához sorolhatók. Az első as
pektus jelentőségére utal az a 
Komái munkássága nyomán 
elméletileg világossá váló kö
rülmény, hogy a gazdaságban 
az árak jelzőrendszer szerepe 
mellett — bizonyos körülmé
nyek között — a készletek is 
betölthefnék jelző funkciót.

azaz a gazdaság ezen keresz
tül szabályozható.

— Milyen apropóból írtad, 
miről szól pályamunkád?

Az „apropó”, érdeklő
désem a következő probléma 
iránt (nagyjából megfogal
mazva): a készletek tartósan 
magas szintje hazánkban kö
vetkezménye a piac (Kornai 
megfogalmazásával) szíváson 
állapotának. Marketing, azaz 
vállalatpolitikai szempontból 
ennek módosítását az elosztási 
csatornák átalakításától vár
hatjuk.

Nálunk meghatározott törté
nelmi fejlődés eredményekép
pen élesen elhatárolódnak egy
mástól a kereskedelmi csator
nák szereplői. Ezek. mint pél
dául a nagykereskedelem, a 
kiskereskedelem, a külkeres
kedelem, a termelőt és keres
kedőt egyaránt kiszolgáltatot
tá tevő monopóliumaikkal, az 
elosztási rendszer merevségé
nek feloldását nehezítik. E 
dolgozat azt célozza, hogy át
fogóan vizsgáljuk az elosztási 
rendszert, s ne csupán az 
egyes szereplők sajátos meg
közelítését alkalmazzuk. Eb
ből adódóan funkciókat (tranz
akciós, logisztikai és árufor
galmat elősegítő egyéb funk
ciókat) próbálok jellemezni. 
Erre támaszkodva hangsúlyo
zom, hogy az elosztási csator
na szereplői különböző funk
ciókombinációkat láthatnak el, 
s ezáltal kialakulhat az elosz
tás jelenleginél formagazda- 
gabb rendszere. Vannak ugyan 
már e téren kezdeményezések, 
például a Skála, diszkont áru
házakat hoz létre. termelői 
vállalkozásokba kezd stb., de 
a lehetőségeket még nem 
használjuk ki. Az elosztási 
csatornák sokféleségét kel] a 
marketing segítségével is elő
mozdítanunk.

— Sok sikert kívánunk to
vábbi munkádhoz!

Komócsin

Sok keresgélés, kérdezgetés 
után megtalálom a matemati
ka tanszékhez tartozó 348-as 
szobát. A kopogtatásra fiatal 
lány nyit ajtót.

— Forgácsné Kovács Erzsé
betet keresem.

— Én vagyok — hangzik 
röviden, és már tessékel is be
felé. Az íróasztalokkal, köny
vekkel teli szobában, mintha 
egy diáktársammal kerültem 
volna szembe. Nehéz elképzel
ni, hogy 5 az egyik a három 
Rudas László-díjas közül, hogy 
egyike a néhányaknak, akik 
először kezdtek foglalkozni egy 
újfajta matematikai módszer
rel, és végül, hogy két gyer
mek édesanyja.

— „Sokdimenziós skálázás 
és alkalmazási lehetőségei a 
nemzetek fejlettségének vizs
gálatában" ez a címe a dolgo
zatodnak, amellyel a díjra pá
lyáztál. Mióta foglalkozol ez
zel a témával?

— A doktori disszertációmat 
is ezzel kapcsolatban írtam. A 
matematikai módszereknek, 
mind nagyobb szerepe van a 
gazdasági élet elemzésében. 
Fontosnak tartottam és tar
tom, hogy egy Magyarországon 
eddig — négy évvel ezelőttig 
— ismeretlen, új szempontok 
alapján elemző módszert meg
ismerjenek és alkalmazzanak.

— És akadt már valamilyen 
lehetőség ennek a gyakorlati 
megvalósítására?

— A Tervgazdasági Intézet 
mostanában éppen a fejlett
ség vizsgálatával foglalkozik. 
Munkájukhoz, úgy tudom, ezt 
a módszert is fel akarják hasz
nálni.

— Eddig a kutatómunkád
ról volt szó, most mesélj va
lamit tevékenységed másik 
részéről, a tanításról.

— Nagyon szeretek tanítani. 
Negyed-ötödéves közgázosként 
már szemináriumvezető vol
tam. Egyébként népgazdaság 
tervező-elemző szakos voltam 
itt az egyetemen. Ez a tanítási 
vágy hozott vissza, ez tartott

itt és ezt akarom csinálni a 
jövőben is. Három évfolyam
ról kaphatok képet a padok 
innenső oldalán. Az elsősökkel 
a valászínúségszámítást, a má
sodévesekkel a lineáris algeb
rát, a harmadikosokkal a ma
tematikai statisztikát próbá
lom megszeretteni és megér
tetni.

— Habár nem vagy messze 
ettől a generációtól, mégis 
látsz-e valamilyen különbsé
get a mai egyetemistáknál?

— Talán azt. hogy csökkent 
a tekintélytisztelet, aminek jó 
és rossz oldala egyaránt van. 
A jó oldala az, hogy a diákok 
bátrabban kritizálnak, nem 
fogadnak el mindent, amit a 
tanár mond. Valódi vitát vi
szont csak úgy lehet folytatni, 
ha a résztvevőknek véleménye 
van, a vélemény mögött pedig 
tudás. A rossz az, amelyet 
most a másik >ldalról tudok 
csak igazán átérezni: milyen 
idegesítő tud lenni a szemte
lenség, a pimasz odanemfigye- 
lés. De azt tartom, hogy egy 
tanárnak képesnek kell lenni 
lekötni a diákok figyelmét. 
Számomra alig van nagyobb 
öröm, mint érezni az érdeklő
dést, a figyelmet. És a szere- 
tetet- Mert ezt éreztem, ami
kor egvjk csoportom elsőnek 
gratulált a díjhoz.
.— Valóban mit jelent szá
modra a díj?

— Egy lehetőséget, lehetősé
get arra, hogy bizonyítsak. A 
fiatal oktatóknak kevés lehe
tőségük van a publikálásra. A 
pályázatot én fórumnak tar
tottam, ahol megmutathattam, 
hogy mivel foglalkozom, hogy 
a tanítás mellett másfajta 
ambícióim is vannak. Hogy 
ez talán valamennyire sikerül 
azt a díj igazolta.

— Terveid a jövőre?
— Tanítani. Újabb témák

kal foglalkozni. A gyerme
keimnek jó.édesanyja lenni.

Bernáth

Kishalmi Zoltán, az ipari 
üzemszervezés tanszék tanár
segéde olyan tanulmány kidol
gozásáért kapta meg a Rudas 
László-díjat, amely a termelési 
gyakorlatot hatékonyan segíti. 
Erről beszélgettem vele.

— Hogyan kerültél ilyen fia
talon a tanszékre?

— A népgazdasági tervező
elemző szak vállalati modelle
ző szakágazatán végeztem. 
Harmadéves koromban kap
csolódtam be az oktató és ku
tatómunkába. A „Fémmunkás” 
vállalatnál egy évig dolgoz
tam, majd az MKKE—MSZI
informatikai osztályára kerül
tem. Egy éve vagyok az ipari 
üzemszervezés tanszék mun
katársa.

— Mivel foglalkoztál a ta
nulmányodban?

— Egy szimulációs modell 
felhasználásával próbáltam 
olyan termelésirányítási rend
szert kialakítani, amely képes 
arra, hogy az eltérő prioritású 
megrendeléseket különböző 
módon kezelje, ezáltal a vál
lalati és népgazdasági prefe
renciákat összhangba hozza, és 
ezen az úton az alkalmazott 
eljárások segítségével az ér
dekkonfliktusokat valamilyen 
módon feloldja, és biztosítsa 
a vállalat rugalmasabb, na
gyobb hatékonyságú alkal
mazkodását a változó piaci 
feltételekhez.

Az eljárás az ember és a gép 
párbeszédén alapul, a bonyo
lult döntéseket az ember hoz
za, a gép a döntések támoga
tását. a befolyásoló tényezők 
elemzését, valamint az admi
nisztrálás hosszadalmas fel
adatát látja el.

Az eljárás jelentősége egye
di gyártás esetén kiemelkedő. 
A gyártáselőkészítés, a mű
szaki előkészítés, az anyaggaz
dálkodás viszonylag hosszú 
időszakot vesz igénybe, a meg
rendelések kevéssé tipizáltak.

ebből következően elég nagy 
bizonytalansággal kell számol
nunk a termelési folyamai so
rán. A kialakított eljárás azt 
próbálja összehangolni, hogyha 
vállalat a termelési határidő
ket is tartani tudja és ugyan
akkor a vállalati érdekek (az 
árbevétel, a likviditás, a nye
reség, a termékösszetétel és a 
kapacitáskihasználás az elkép
zeléseknek megfelelő alakulá
sa) megfelelő szinten is ki le
gyenek elégítve. Az eljárás pá
rámét, rizált, az egyes ..döntési 
pontokon” (automatizált dön
tések) más és más szempontok 
szerint dönt a számítógép. Az 
egyes termelésirányítási stra
tégiák paramétervektorral jel
lemezhetők. Azt, hogy egy 
adott külső-belső környezeti 
feltételrendszernek melyik 
stratégia felel még a legjob
ban, a szimulációs modell se
gítségével tudjuk meghatároz
ni.

— Sor került már a gyakor
latban az eljárás alkalmazásá
ra?

— Korábban az eljárás * 
Fémmunkás vállalat kecske
méti gyárára vonatkozóan ke
rült kidolgozásra az MKKE—1 
MSZI szerződése keretében! 
Ott történtek bevezetési kísér
letek. amelyek azonban sze
mélyes és anyagi okok miatt 
félbemaradtak.

— Milyen terveid vannak a 
jövőre nézve?

— Az ipari üzemszervezési 
tanszéken folyó szervezetelmé
leti és -módszertani kutatá
sokba szeretnék minél mélyeb
ben bekapcsolódni.

Szeretném elérni, hogy a 
hallgatók a szervezés tantárgy 
keretében is minél közelebb 
kerüljenek a számítógéphez, 
így közvetlenül alkalmazhas
sák a tanult szervezéseiméiért 
módszereket, eljárásokat.

— Terveidhez sok sikert kí
vánunk!

Dukász

Vélemények az egyetemi reformról (2)
„Az ismeretgyarapodással időnként szintézisnek kellene jönnie”
Sörozatunk célja, hogy a 

„reform-szakemberek” sző
kébb körén kívül mások, bő
vebb kör véleményét is meg
ismerjük az egyetemi reform 
kérdéseiben, mindazokét, aki
ket érint, mindazokét, akik a 
lassan megérlelődő elvi dön
tések után — maguk fogják 
korszerűsíteni az egyetemet, 
tehát mindazokét, akik nélkül 
bármiféle reform csak papíron 
marad. Előző beszélgetőpart
nerünk, Lantos Imre docens 
után most Megyeri Endrét, az 
ipargazdaság tanszék vezető
jét faggatjuk.

— E löljáróban: m i a vé lem én ye  
az Ism étlődő „reform ok ról” ? fes 
m ek k ora  m a a reform  szü k sé 
gessége?

— Az eddigi reformokról 
nem mondanám, hogy az öt
venes évek induló egyetemé
hez képest nem hoztak jelen
tős változást. Hoztak. Aki 48- 
tól itt van az egyetemen, az 
látja, hogy összességükben át

formálták az egyetemet. Ak
kor csak középiskolás szintű 
szeminárium, előadás volt, a 
későbbi reformok, a szaksze
minárium, a diplomamunka, a 
TDK, a proszeminárium elter
jedésével az önálló munkára 
nevelés felé tettek lépést. Az 
oktatás nyitottabbá vált, na
gyobb lett az altemáció. 
Mind a szakágazati rendszer, 
mind a blokkrendszer rugal
masabb differenciálódási le
hetőséget jelentett. Tartalmi 
változást hozott a matemati
ka, a statisztika, a számítás- 
technika térhódítása az okta
tásban. A pg-oktatás és az 
ágazati gazdaságtanok is ala
posan megváltoztak három év
tized alatt.

Most Is látom a reform 
szükségességét. A leglényege
sebb, a tartalmi megújulás 
iránytűje szerintem annak 
felismerése kell hogy legyen, 
hogy

a gazdálkodás maga nem áll eléggé 
az oktatás középpontjában.

Talán erre is utal a hallga
tói reformbizottság javaslata, 
amikor sürgeti a közgazdaság- 
tan oktatásának bevezetését. 
A pg-oktatás ugyan lépett eb
bé az irányba, hogy maga a 
gazdálkodás is szerepet kap
jon, de ez a kérdés alapjaiban 
még nincs megoldva. Az okta
tásban hosszú ideig jóformán 
kizárólag a kategóriák tar
talmi oldalát boncolgattuk és 
elsikkadtak azok funkcionális 
vonatkozásai. Például „min
dent tudunk” az értékről, mint 
termelési viszonyról, de mű
ködésükben nem tárgyaljuk 
kellő mélységben az érték 
megnyilvánulási formáit. Tu
lajdonképpen azért lenne 
szükség közgazdaságtani okta
tásra: a gazdasági valóság 
reáltudományi megközelítését 
és a döntésorientált, normatív

gazdaságtant is oktatni kell. A 
kettő gyakran eltér egymás
tól. Az oktatást tehát tartal
milag is meg kell újítani.

— Az id éze tt hallgatói k o n cep 
c iók  az eg y ség es  válla iatgazd a- 
ságtani ok tatást is sürgetik . 
M int érin tett, h ogyan  v é lek ed ik  
erről?
— Ezt magam is tizenöt éve 

többször felvetettem. Azonban 
a szakok közötti kompro
misszum során az egyes 
szakok°n igen különböző 
súlyt kapott a ■ vállalat- 
gazdaságtan. A szaktanszé
kek közötti egyezkedés he
lyett a vállalatgazdaságtan he
lyét világosan ki kell jelölni 
az oktatásban és a tárgy jel
legéről folyó vitát a pg, illet
ve a közgazdaságtan vitájával 
is össze kell kötni.

— N yilván  n em  változatlan  
ok tatási m ód szerek  m elle tt ú jí

tu nk , szétaprózott d iszcip lín ák 
ban, ex ten z ív en  . . . ?

— Nem. Ezzel kapcsolatos a 
másik „rögeszmém”. Nálunk 
az egyetemen nem fejlődtek 
ki az egyes tárgyak olyan tí
pusai, melyeket bevezető tí
pusú kollégiumoknak nevez
nék, amelyek nem törekednek 
arra, hogy részleteiben is 
gazdagon fejtsenek ki minden 
tárgyat, hanem fő céljuk az 
adott tudományág nagyobb 
léptékű áttekintése, szemléle
tének megvilágítása, módsze
reinek érzékeltetése. Termé
szetesen szükség van ugyan
ezen tárgyak részletes kifejté
sére és a hozzá kapcsolódó 
készségek gazdag kibontására 
is. De nem mindenkinek! Nem 
szükséges, hogy valamennyi 
hallgató akár a mai alapozó 
tárgyak tekintetében is min
den tárgyból a részletes stú
diumokat vegye fel. A terhe
lés állandó növekedésének, 
melynek nem vagyok híve, 
egvik oka az, hogy hiányoz
nak ezek a bevezető, átte
kintő tárgyak és a bevezető és 
a részletes stúdiumok közötti 
választási lehetőségek. A tu
domány gyors ütemű fejlődé
sével szaporodnak a tudo

mányágak és a tudományága
kon belül is gyarapodnak az 
ismeretek. Ha nem törekszünk 
egyes tárgyakon belül szinté
zisre is, óhatatlanul elveszünk 
a szükségtelen részletekben, s 
ez túlterheléshez vezet. Nem 
kell a közgazdaságtudomány és 
a módszertani tárgyak minden 
ágát mindenkinek a technikai 
részletek teljes mélységéig ok
tatni.

— E lsősorban m atem atikai, 
szám vite li, stb. tárgyakra go n 
dol. Ügy érzem , a tech n ik ai tár
gyak  k ics it tú lsú lyb a  kerültek  
az em berközpontú  tárgyakk al 
szem ben (szocio lóg ia , p sz ich o ló 
gia, vezetéstu d om án y , társada
lom tu d om án yok ). Mi a vé lem é
n y e  erről?

— Egyetértek azzal, hogy e 
módszertani tárgyak tanter
vűnkben viszonylag nagyobb 
arányban szerepelnek és a 
humán tárgyaknak is nagyobb 
súlyt kell adni. De a kérdést 
szakoktól és részben a hall
gatók érdeklődésétől függően 
differenciáltan kell megolda
ni! Egy marketingesnek pl. 
több humán tárgyra van szük
sége, mint egy vállalati pénz
ügyesnek.

Sokkal differenciáltabban kell oktatni!
— E legen dőnek  tartja -e  a to 

vábbi változáshoz az egyes  tár
gyak  d ifferen ciá lt oktatását m ás 
m ódszertani vá ltozások  nélkü l?

— Ez a hallgatói választás 
problematikája felé vezet. 
Alapjában annak vagyok a hí
ve, hogy bizonyos nem túlmé
retezett tárgymegkötés mel
lett, amely a közgazdasági 
képzés gerincére vonatkozik, a 
hallgató maga válassza meg, 
hogy milyen tárgyakat és mi
lyen mélységben vesz fel az
zal, hogy bizonyos képesítések 
megszerzése bizonyos válasz
tási kötöttséggel kell hogy 
járion. Ha valaki például mér
legképes könyvelő is szeretne 
lenni, akkor a számviteli tár

mai elmélyülés lehetőségeit is 
biztosítva egyben energiát, 
időt szabadíthat fel.

— Es m it kezdjü nk  a fe lszab a
dított id ők k e l, energiákkal?

— Egy másik „rögeszmém” 
a hallgatók bekapcsolása az 
oktatásba. Ez nagyon vissza
szorult az utóbbi években. 
Mondhatná valaki, hogy eft 
perifériális kérdés, hiszen 
évente húsz, harminc, negy
ven diákot érint. De ez akkor 
is fontos! A tehetségek gon
dozása! Olyan oktatási eljárá
sokat is ki kellene próbálni, 
amelyek a tanítva tanulás ösz
tönző erejét jobban kiaknáz
zák! A pedagógiai irodalom 
sokat foglalkozott ezzel. A mai

szemináriumi órakeret egy ré
szében különleges tapasztala
tot nem igénylő, de nem 
igénytelen kérdéseket mintegy 
önképzőköri alapon lehetne 
tárgyalni. Más-más diák, más
más tárgyból, illetve témából 
önállóan, tanári vezénylés 
nélkül, de tanári előkészítés 
után és részvétel mellett tar
taná az órát, esetleg kisebb 
csoportokban. Ez intenzív ta
nári közreműködést igényel, 
s a tanár—diák kapcsolatra Is 
jó hatással lehetne.

Mindezekhez elsősorban 
nem az anyagi, technikai, szer
vezeti feltételek lényeges vál
toztatása szükséges, hanem

az erők átcsoportosítása.

gyakat ennek megfelelő ke
retben és követelmények 
mellett kell felvennie. Ma az 
ipar szakon mindenki köteles 
mérlegképes könyvelő lenni, 
néhány más szakon pedig sen
ki sem lehet az. És mindenki 
ugyanazt a számvitelt tanul
ja egy-egy szakon, akár ta
nult előzőleg számvitelt, 
akár nem. Akár lesz a 
jövőben ipar szak, akár 
nem, a hallgatóknak kel
lene eldöntenie, hogy jöven
dő irányultságához milyen 
mélységű számvitelt akar el
sajátítani. Ez csak egy példa, 
más területeken is nagy lehe
tőségek vannak a differenciál
tabb oktatásra, mely a szak

A differenciált alapképzés 
mellett az alternatív blokk
rendszer megszüntetése is ezt 
szolgálná. A blokkrendszer 
szerintem nem elég ha
tékony és nem is reform- 
komform. Részben átfedi a 
továbbképzést és meghirde
tett céljaival ellentétben mé
lyebb szakosítást is szolgál a 
blokkokon belül, merev áru- 
kapcsolással. Nincs értelme 
négy-nyolc tárgy kapcsolt vá
lasztását mindenki számára 
alternatívan előírni. Túl sok a 
blokktárgy. Ez hallatlan szét- 
forgácsoltsághoz vezet és 
újabb hallgatói kényszerpá
lyákhoz. A kötelező blokkvá
lasztást megszüntetném, az al
ternatív kurzusok számát nö
velném: a hallgató maga vá
lasszon — kevesebb — alter
natív tárgyat, A meghirdetett 
alternatív tárgyak számával 
sem lenne szabad túlzásba es
ni.

Ha így mind a kötelező, 
mind az alternatív órák száma 
csökkenne, lehetővé válna a 
hallgatói és tanári energiafel
szabadítás, az intenzív szemé
lyes foglalkozás, a húszas cso
portlétszámnál kisebb, haté
kony kiscsoportos foglalkozás, 
tehát az erőatcsoportosítás.

— Az erőátcsop ortosítás m el
le tt lé tez ik  egy  m ásik  m ódszer  
is , az erők „ b een ged ése” az e g y e 

tem re. /íz  egyetem  n yitottságára

gon d olok , abban az értelem ben ,
am elyben  a kü lső  — gyakorlati 
é s  e lm életi — szak em b erek k el 
való  együ ttm ű k öd és, a valódi 
szakm ai gyak orla t e lő n y t je len t
het.

— Az ipar szakon a külső 
szakemberek „bent vannak” 
az oktatásban. Részben ezt 
szolgálja a bázisvállalati rend
szer, melynek az egyik funk-' 
ciója az oktatás szembesítése a 
gyakorlattal. Sajnos ez a rend
szer az utóbbi három-négy 
évben visszaesett. A hallgatói 
terhelés növelése miatt egyre 
nehezebb megszervezni a vál
lalati konzultációkat. Egyre 
úiabb tárgyakat vezetünk be, 
a régiek óraszámának csök
kentése nélkül. Így évről évre 
nő az óra- és a vizsgaszám. 
Így egyszerűen képtelenség 
előrelépni az önálló hallgatói 
munka felé! Miért nem va
gyunk képesek belátni, hogy 
az állandó ismeretgyarapodá
son csak nagyobb szintézissel 
tudunk úrrá lenni?

A szintézisnek persze fel-' 
tételei vannak. Ez nem csak 
elhatározás, hanem a tudo
mányterület fejlettségének 
kérdése is. Sokszor azonban 
nem használjuk ki a meglévő 
lehetőségeket sem. Ezen vál
toztatni kell!

— K öszönöm  a beszélffelést.
B. K. T.
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G yőri László :

Születéstlapom ra
Harminckét éves lettem én, A harminckettő meglepett,
garázdaság e költemény, — bújnátok újabb szögletet,

a tolL csakhogy
bitor elfogy.

merészség, mellyel Harminckét éves kívüle
meglopom, nem lehet eztán senkise

ki élek, így, a holt lapon élő
hevét, költő.
nevét.

ó , ti harminckét évesek,
Szülessek újjá szüntelen 

önmagámmá, hogy bűntelan
sorsomiban osztályrészesek, a nép

ti, oly nevét
komoly

harminckét éves oktatók,
ejthessem őelőtte én, 

s bólintson, íme, költemény
tantárgyba őt is iktatók, ez is,

a hont az is.
bolond

szavakkal újna verselők,
De most, harminckét

évesen,
akikben ezt a nyers időt, lévő, ki nincs még. őt

hiszem lesem,
a szem miként

beszélt.
egykor majd hűen látja

meg, József Attilát díbolom,
hát egykorúak lettetek földmélyi zümmiét

vala dúdolom
vele. é n e k é n e k .

„Tűzimások” Fotó: Sass Ákos

„Érteni kell ahhoz, hogy a sémákat az élethez alkalm azzuk . . . ”

Lenintől, Leninről, születésének évfordulóján

A bolsevik csoport nem messze a Belfort-i oroszlántól, az 
avennue d’Orleans egy kis kávéházában gyűlt össze. Párizsban 
bevett szokás, hogy a termeket ingyen bocsátják a vendégek 
rendelkezésére, bér fejében kávét vagy sört kell fogyaszta
niuk . . .  Valóban mindenkinek valami rikító vörös, édeskés, 
szódával kevert szirupot szolgáltak föl. Csupán Lenin rendelt 
egy korsó sört. Később nem egyszer hallottam a pincérek cso
dálkozását: forradalmárok és grenadine-t isznak!...

Lenin nagy és bonyolult egyéniség volt. A polgárháború 
viharos éveiben meghallgatott egy Beethoven-szonátát. . . ,  s 
utána így szólt Gorkijhoz: nem ismerek szebbet az Apassiona- 
tánál, képes volnék minden nap meghallgatni háromszor. De 
nem hallgathatok gyakran muzsikát, az idegeimre hat; szeret
nék kedves ostobaságokat mondani és szeretném megsimogat
ni az emberek fejét, mert ebben a mocskos pokolban ilyen 
szépségeket tudnak alkotni. De manapság nem lehet senkit 
sem simogatni, megharapná az ember kezét, manapság rá kell 
ütni az emberek fejére, ütni kíméletlenül, bár eszményünk
nek ellene mond mindenféle ember ellen irányuló erőszak. 
Hm-hm — pokolian nehéz hivatal!

(Ilja Ehrcnburg: Lenin Párizsban. Részletek)

egy szegény vöröskatona és ed- tást sem kért Iljicshez, csak 
hozta Iljicsnek a kenyere fe- annyit, hogy messziről mutas- 
lét. Hadd egyék, nagy az éhín- sák meg neki, amikor arra 
ség mostanában. Még bebocsá- megy. . .

(Nagyczsda Krupszkaja: Visszaemlékezések Leninre.
Részletek)

Egy fize tésem elés  kapcsán

Vlagyimir Dmitrijevics Boncs-Brujevicsnek, a Népbiz
tosok Tanácsa gazdasági hivatala vezetőjének.

Mivel nem tett eleget annak a nyomatékos követelé
semnek, hogy közölje velem, milyen alapon emelték fel 
a fizetésemet 1918. március 1-től kezdve havi 500 rubel
ről 800 rubelra, s mivel ez a fizetésemelés — amelyet ön 
a Tanács titkárával. . .  egyetértésben, teljesen önkénye
sen rendelt el, megszegve a Népbiztosok Tanácsának 
1917. november 23-i dekrétumát — nyilvánvalóan tör
vényellenes, szigorú megrovásban részesítem.

a Népbiztosok Tanácsának elnöke
V. Uljanov (Lenin)

De mit lehet tenni — fűzte hozzá Vlagyimir Iljics —, 
fehér kesztyűben nem lehet forradalmat csinálni. Jól tudjuk, 
hogy nem kevés hibát követünk el; mindazt, ami kijavítható, 
kijavítjuk, beismerjük a hibáinkat, és nem egyszer a korlá
toltságunkat. De az összes hibák ellenére győzelmes befeje
zésig visszük szocialista forradalmunkat. Maga pedig se
gítsen nekünk, szóljon minden helytelenségről, amit tapasztal 
és bizonyos lehet benne, hogy mi valamennyien a legnagyobb 
figyelemmel fogadjuk észrevételeit.

— Sem én, sem más — mondta Kropotkin — nem fogja 
megtagadni öntől és elvtársaitól a segítséget, mindenben, ami
ben csak lehet. . .  Szólunk minden helytelenségről ami előfor
dul, és amitől számos helyen nyögnek ..
(Bones—Brujevics: Lenin találkozása Kropotkinnal. Részletek)

Kedves Vlagyimir Iljics!
Küldök önnek négy tiszteletjegyet A nép című darabom

hoz. Ha valamennyire is szabad lesz, jöjjön el. Ez nemcsak el
ső komoly darabom első előadása . . . ,  hanem egész Európában 
az első, tisztán szocialista darab bemutatója nagy színpadon.

A. Lunacsarszkij
1918 tavaszán Iljics Moszk

vában élt és szinte égett a 
munka lázában. Amikor néha 
tudott szakítani néhány sza
bad percet, bejött értem . . .  
hogy bejárjuk Moszlkva kör
nyékét A középparasztok ro- 
konszenvvel viseltettek a szov- 
jethatalom iránt. . .  de nem 
igen hittek még e hatalom tar
tósságában, s néha kedélyes 
tréfákat is megengedték ma
guknak a szovjethatalom rová
sára. Emlékszem, egyszer elég

gé labilisnak látszó hídhoz ér
tünk. Vlagyimir Iljics megkér
dezte a hídnál álló parasztot, 
át lehet-e gépkocsival menni 
ezen a hídon. A paraszt ingat
ta a fejét, és ajkbiggyesztve 
mondta: Hát nem tudom, 
mennyire áll szilárd lábakon, 
hiszen — bocsássanak meg a 
kifejezésért — szovjet híd. Il
jics később nemegyszer ismé
telgette nevetve a parasztnak 
ezeket a szavait.

Egyszer bement a Kremlbe

A levélben csatolva volt a színház meghívása:
„A K. Nyezlobin Színház dolgozói, művészi-munkás kollektí

vájának elnöksége és szakszervezeti bizottsága kéri a drága 
és mélyen tisztelt Vlagyimir Iljics Lenin elvtársat, hogy tisz
telje meg látogatásával A. V. Lunacsarszkij A nép című bemu
tatóját november 7-én, vasárnap este 7 órakor.

Központi páholy
Elvtársi üdvözlettel az Elnökség, 

a Szakszervezeti Bizottság”
Vlagyimir Iljics nem élt a meghívással, november 7-én 

nagyon elfoglalt volt, a Szokolnyiki kerületi Szovjet plénumá
nak ülésén vett részt, amelyet az üzemi bizottságok és a vál
lalatvezetőségek képviselőivel közösen tartottak. . .

(A. V. Lunacsarszkij feljegyzései cs levelei. Részletek).

Közművelődési tábor, Szolnok S3
Mintegy nyolcvanan jelent

keztek az idei közművelődési 
táborba, ezért kicsit kétségbe 
estünk, mikor pénteken a vo
nat indulásakor alig több, 
mint húszán voltunk. A há
rom nap alatt aztán jöttek- 
mentek az emberek, de 
„fénykorunkban” — szombat 
délelőtt — is csak negyvenen 
jöttünk össze. Vissza-visszaté- 
rő kérdése maradt a beszél
getéseknek és vitáknak, va
jon a másik negyven ember, 
aki jelentkezett (egy részük a 
vonatjegyet is kifizette), mi
ért nem jött el, hiszen felelőt
lenség lenne a véletlenre fog
ni a fél társaság távolmaradá
sát. Csak nem ez is a széles 
értelemben vett közművelő
déshez, és a szűk, egyetemen 
belüli közművelődéshez való 
viszonyunknak a kifejezője? 
így aztán néhányan kétségek
kel telve vártuk a megérke
zést, ml vár ránk a táborban, 
mit hoz egyáltalán a három 
nap?

Tiszaliget hasonlít egy ki
csit a pesti Margitszigethez, 
itt található a megyei KISZ- 
bizottság tábora, ahol már is
merősként üdvözölték a köz
gázosokat.

Első vacsoránk magunk 
vette-készítette zsíros és vajas 
kenyér volt, elfogyasztása után 
kezdtük a „hivatalos” progra
mot.

Először Csata Sándor, a 
KISZ-bizottság új szervező 
titkára beszélt a tábor prog
ramjáról és feladatairól, ezzel 
összefüggésben a közgázoso
kat, illetve általában az egye
temista-főiskolás réteget leg
inkább foglalkoztató kérdé
sekről. Ezután B. Kiss Tamás, 
majd egyórás ad hoc vissza
emlékezése következett a

Közgáz szebb napjainak köz- 
művelődéséről. Szuggesztív 
módon idézte fel saját évfo
lyamának, és az őket megelő- 
zőeknek közművelődési tevé
kenységét. Egyéni stílusban 
hallhattunk ismét a legendás 
Polvaxokról, Kul-túrákról, a 
városra szóló folk-, pantomim- 
és jazzfesztiválókról, KEN-ek- 
ről. Mesélt hús-vér embe
rekről, akiket bolondnak néz
tek a többiek, mikor azt 
mondták, hogy kétnapos jazz- 
fesztivált fognak szervezni, 
hogy vidéki színházakat fog
nak kibérelni és különbusz- 
szal viszik le a közgázosokat, 
mesélt emberekről, akik szin
te fanatikusan hittek abban, 
hogy lehet, hogy érdemes új 
dolgokba kezdeni, új formák 
között közreműködni.

Az „előadás” után talán ér
demes lett volna folytatni a 
közös beszélgetést közös köz- 
művelődési gondjainkról, de 
inkább tábortüzet raktunk és 
énekeltünk.

Szombaton délelőtt előadó 
vendégeink voltak. Sándor Pé
ter, a tudományos szocializ
mus tanszék oktatója a társa
dalmi modernizációról, a 
modern társadalom fogalmá
nak és megvalósításának kü
lönböző elméleteiről, illetve 
feltételeiről beszélt. Másfél 
órán keresztül hallgattuk az 
igazán élvezetes, de egyáltalán 
nem könnyű előadást, kétsé
geim csak azzal kapcsolatban 
voltak, hogy vajon a jelenlévő 
elsősök, másodikosok mennyi
ben tudták követni az egyes 
elméleteket, gondolatsorokat. 
Ezt követően Fülöp Mihály, 
a Külügyi Intézet munkatársa 
Románia 1944 utáni történel
méről és politikájáról tartott

KlSZ-küldöttgyűlés: 
április 2 3  -án

Egyetemi KISZ-szervezetünk idei küldöttgyűlésére április 
23-án, szombaton 9 órakor kerül sor a Makarenkó utcai épület 
színháztermében. Minden küldöttet és minden érdeklődőt vá
runk! KISZ-bizottság

előadást, majd a bennünket 
foglalkoztató kérdésekre vá
laszolt.

A délutáni sportolás, napozás, 
városnézés után este találkoz
tunk ismét a társalgóban. Kö
vetkezett az elmaradhatatlan 
vetélkedő, amely azonban 
kicsit eltért a Közgázon meg
szokottól. Bodnár Zsiga játék
vezető bizony nehéz perceket 
okozott a négy kisorsolt csa
patnak, irodalmi, történelmi 
és vallástörténeti kérdéseivel. 
Rá kellett jönnünk, hogy min
den okunk megvan a művelő
désre, nem ártana felfrissíteni 
történelmi tudásunkat sem, 
vallástörténetben meg egy-két 
kivételtől eltekintve, szinte 
járatlanok vagyunk. A vetél
kedő kétségtelenül legfraooán- 
sabb ötlete és feladata a köz- 
gazdász-murphológia készítése 
volt. össze is gyűlt vagy 
negvven pesszimista gondolat, 
amelyek hatalmas sikert arat
tak, ott lenn. éppen ezért a 
gyöngyszemek a Közgazdász
ban külön is megjelennek. A 
maid három órás izsalmas 
szellemi játék után mind a 
négy csapat örömmel fogadta 
a minőségi és mennyiségi kü
lönbség nélküli díjakat, 15-15 
képviselőfánkot.

A társalgóban még hajnalig 
folyt a beszélgetés, előkerültek 
a jól b~vá't játékok, mint a 
„kacsintgatás” vagy a „most 
mutasd meg” is.

Vasárnapra egyetlen prog
ramunk maradt, a koordiná
ciós fórum, melynek témája 
az egyetemi közművetődés 
helvzete. lehetőségei és kilá
tásai voltak. A szokásos negv- 
ven-ötven résztvevő helyett 
alig harmincán voltunk, és 
ennek a harmincnak is csak 
körülbelül a fele volt az. aki
nek ..hivatalosan” is részt kell 
vennie a fórum ülésein. Jó né
hány tevékenvségi centrum
nak nem volt képviselte, ami 
bizony már előre m°?kérdőie- 
lezte a koordinációs fórum 
koordinációs és fórum iellécét 
is. A vita alapjául R. Kiss Ta
más és Keszte Gábor «mt-szn- 
roeftott anvaea szolgált. Elő
ször bizony kicsit tehetetlenül 
ültünk az anyag felett, jósze

rivel azt sem tudtuk megálla
pítani, melyek lesznek egyete
münk közművelődési lehető
ségeinek súlyponti kérdései 
az elkövetkezendő néhány év
ben, hiszen a közművelődés
nek legalább négy alapvető 
feltétele van: kellenek tevé
kenységek, amelyek érdeklő
désre tartanak számot; igé
nyes (!) hallgatók, akik érdek
lődnek; a tevékenység jelle
gétől függően anyagi fedezet, 
illetve megfelelő hely. Lassan- 
lassan felkorbácsolódtak a ke
délyek, az elméleti vagy gya- 
korati kérdéseken történő vi
tatkozáson kívül elhangzott 
néhány jó javaslat is. Szerin
tem csak egy szépséghibája 
volt a vitának: főként ugyan
az az öt-hat ember szólt hoz
zá, aki mindig és minden
hol elmondja a vélemé
nyét, javaslatát, a többiek pe
dig csendben hallgatták őket. 
Nem tudnak, nem akarnak 
hozzászólni, nem érdekli 
őket? Elég nehezen tudom el
képzelni bármelyiket is. hiszen 
ott voltak, olvasták a vitaindí
tót, mindenki a saját bőrén ér
zi (érezheti) a jelenlegi helyze- 
zetet. Akkor miért?

Az ebéd szakította félbe a 
fórumot, és remélem, nem be
fejeztük ott Szolnokon, csak 
abbahagytuk. Véleményem 
szerint feltétlenül szükség len
ne rá, hogy újból összeüljön a 
koordinációs fórum a megszo
kott környezetben, az összes 
megszokott résztvevővel, min
denkivel. akinek „hivatalból” 
vagy nem. de ügye az egyetemi 
közművelődés, mert közös 
gondjainkról először együtt 
kellene gondolkodnunk, hiszen 
csak az együttgondolkodás le
het az alapja annak, hogy va
lamit cselekedjünk is.

Ebéd után kénytelenek vol
tunk elindulni, és tavalyi Pécsi 
kirándulásunkhoz hasonlóan, 
gitározva, énekelve vonultunk 
végig Szolnok utcáin, a Nyuga
tiig nem fogyott el a dal.

Egy nagyon jó hangulatú tá
bor után ismét csak az elején 
említett kérdés merül fel az 
emberben, vajon miért nem 
jött el a másik negvven ember, 
vajon nem lett volna tartal
masabb a tábor, ha ők is ott 
vannak?

Mi lesz veled (is), egyetemi 
közművelődés?

Jánosi István

A z A gyku tató  In té z e t kérdő íve
„ . . .  Nem volt gyönge, de 

különösképpen erős sem volt. 
Fizikai munkát nem végzett, 
legfeljebb a kommunista szom
batokon. Még emlékszem rá: 
mikor száműzetésben voltunk, 
megjavította a kerítést. A ki
rándulásokon nem fáradt el 
hamar. Szeretett járni. Otthon 
is folyton járkált fel-alá, gyor
san a szoba hosszában, olykor 
lábujjhegyen. Heverészni ki
fejezetten nem szeretett. A 
mozdulataiban nem volt sem
mi félszegség. Mozdulatai nem 
voltak lágyak, de nem is szög
letesek . . .  Nem volt esetlen, 
inkább ügyes. Keményen állt 
a. lábán .. . Tornázni nem tor
názott, úszott, jól korcsolyá
zott, szeretett kerékpározni. . .  
Szeretett vadászni. . .  Nem ér
tett semmilyen mesterséghez, 
ha csak a titkos levélírást nem 
számítjuk annak. Gyorsan öl
tözött és vetkőzött. . .  Nem 
verte öklével az asztalt, nem 
fenyegetőzött az ujjával — 
ilyesmit sohasem csinált. Mo
dorosságot, mesterkéltségat, 
kü’öncködést, színpadiasságot, 
szenvelgést nem lehetett fel
fedezni a mozdulataiban .. 
Nagyon gyakran mosolygott. 
Mosolya őszinte volt, nem ka
ján, sem udvarias. Hogy tu
dott hahotázni' Még a könnyei 
is potvogtak. Nevetés közben 
hátradőlt. . .  A hanoia erős. de 
nem kiabáló mellhang volt 
Bariton. Énekelt. A repertoár:

Nem templomban eskettek 
(népdal), Jeleokij áriája a 
Pikk Dámából, A rablánc a lá
bon nehéz volt, Warszawian- 
ka, Fel vörösök, proletárok, 
Eljött május víg napja, Tom
boljatok zsarnokok. . .  Beszéde 
egyszerű volt, nem cikornyás, 
nem teátrális, nem volt sem 
természetesen mesterkélt, sem 
franciásan dallamos. . . ,  tipikus 
orosz beszéd. Érzelmileg telí
tett, de nem mesterkélt, nem 
erőltetett, hanem természete
sen emocionális . . .  A szavakat 
és a mondatokat zökkenőmen
tesen, minden nehézség nélkül 
szedte össze. Igaz, mindig igen 
gondosan készült a felszólalá
saira, de nem a mondatokat fo
galmazta meg. hanem a beszéd 
vázlatát, a mondanivalót, a 
gondolatokat fontolgatta . . .  Vi
ták, megbeszélések után gyak
ran szűkszavú, levert volt .. 
Mindig élt benne a törekvés, 
hogy tisztázza, megfogalmazza, 
kimondia a maca álláspont
ját. Otthon, ha valamilyen kér
dés nagyon izgatta, mindig 
suttogva beszélt. Nagvon friss, 
állhatatos és kitartó ember 
volt. És derűlátó. . .

Bátor volt és merész.

(Knipszkaia válaszai Le
ninről az Agykutató Inté
zet kérdőívére 1935-ben.

Részletek.)
összeállította M. G.

EFIN, utolsó órák egyike
öreg Bili kijött, és két perc alatt eloszlatta a Hobó elő

idézte fülsiketítő unalmat.
öreg Bili öt perc múlva már legszívesebben mankóját is 

elhajította volna. Jimi Hendrix volt az ő csodatévő Kr'sz'usa.
öreg Bili lába tíz perc múlva már nem érte a földet. Ott 

lebegett a színpad fölött áttüzesedett, ordítozó Télapóként.
öreg Bili nem volt egyedül. Ott robbant szét melletle má

sodpercenként Tibi, az egyetlen Tátrai Tibi, minden gitárok 
vaskarú hercege, megfeszültén és katmtikus gyönyörben. A gi
tár siklott, ugatott és édesen sírt, „mániákus depresszió ködje 
borult ránk”, „a szél Marx nevét kiáltotta” és titokzatosan, 
durván és erotikusán előtáncolt a Foxi Lndv. Jt mi Hendrix és 
Radios Béla ott ült mellettünk a sorban, fojtott extázisbán, és 
nem értették, mi a fenéért kellett meghalniuk.

Aztán legvégül jött Johnny B. Good, és el is ment a szám
mal, go, Johnny, go, g o . . .

Aztán mi is elmentünk.
Nem is volt olyan hideg az éjszaka.

— dyta —



Oktatáspolitikai stratégia tervezése

M a g y a r

szakértők
G u i n e á b a n

Ez év elején, a téli szünet
ben Tímár János, a munkatu
dományi tanszék vezetője, 
Marton Imre egyetemi tanár 
és Galasi Péter, a munkatu
dományi tanszék tudományos 
munkatársa a Világbank és az 
UNESCO megbízásából Gui
neában dolgoztak. Munkájuk 
egy hosszabb távú fejlesztési 
terv kidolgozásának egyik fá
zisa volt, amely munkában az 
előzőeken kívül Kovács János, 
a Közgazdaságtudományi In
tézet tudományos osztályveze
tője és Kutas János, az OT 
csoportvezetője is közremű
ködtek. Munkájuk eredménye
ként egy részletes tanulmány 
készült a guineai kormány ré
szére az oktatás stratégiai fej
lesztéséről 2000-ig. Erről be
szélgettem Tímár Jánossal, a 
szakértői csoport vezetőjével.

— Milyen célból készítették 
ezt a tanulmányt?

— A Világbank több mint 
80 millió dollár kölcsönt folyó
sít Guineának az oktatás fej
lesztésére, annak a stratégiai 
tervnek az alapján, amelyet a 
ml szakértői csoportunk dol
goz ki. Ez nem az első ilyen 
jellegű munka, 1981-ben fe
jeztük be egy ugyanilyen 
stratégiai terv kidolgozását 
Kongóban, és a hetvenes évek 
elején Algériában. Ezen kívül 
hasonló témában konzultáns
ként több más országban vet
ték igénybe tanácsainkat.

— Hogyan kerülnek más 
világrészekre a magyar szak
értők?

— A magyarok megjelenése 
ezen a területen is egyfelől a

mai magyar politika, másfe
lől a szakértők tudományos 
munkájának, szakirodalmi 
publikációinak nemzetközi el
ismerését jelenti. Jómagam 
mintegy két évtizede veszek 
részt az UNESCO, az Európai 
Gazdasági Bizottság és a Nem
zetközi Munkaügyi Hivatal 
szakértőjeként foglalkozáspo
litika és oktatáspolitika ter
vezési munkáiban. Ez a tevé
kenységem szorosan kapcsoló
dott korábbi munkámhoz is, 
amikor még a munkaerő és 
életszínvonal távlati tervezé
sével foglalkozó osztály veze
tője voltam az Országos Terv
hivatalban. 1974 óta, amióta 
átvettem a munkatudományi 
tanszék vezetését, nagy súlyt 
fektettünk a tudományos ku
tatás fejlesztésére, ami a vi
lág különböző tájain szerzett 
tapasztalatokkal gazdagítva 
nagy segítséget jelent az ok
tatási tevékenységünk erősí
tésében is.

— Hogyan történik egy ok
tatáspolitikai stratégia kidol- 
gazása valamelyik fejlődő or
szágban?

— Egyfelől a társadalmi, 
.gazdasági viszonyokat vizsgál
juk, különös tekintettel a de
mográfiai folyamatokra, a né
pesség gazdasági aktivitására, 
a munkaerő ágazatok, fog
lalkozások és munkaviszony 
szerinti összetételére, vala
mint területi eloszlására. Más
felől az oktatási rendszer mű
ködését, vertikális és horizon
tális szerkezetét, a beiskolá
zás, a lemorzsolódás, a buká
sok arányait, az oktatás minő

ségét, illetve az ezeket meg
határozó személyi és tárgyi 
feltételeket is elemezzük,

— Milyen módszerekkel le
het ilyen terveket készíteni 
egy viszonylag alacsony fej
lettségű fejlődő országban?

— Módszereink eléggé el
térnek attól, amit a tervezési 
kézikönyvek tartalmaznak, 
egyebek között a statisztikák 
hiányosságai, vagy — mint 
Guineában — a statisztika 
szinte teljes hiánya miatt. 
Ezért például az egyik legne
hezebb feladat, az, hogy 
„megtervezzük” a múltbéli 
fejlődést, rekonstruáljuk a 
tényadatokat. A hosszú távú 
prognózisok kidolgozásában 
kitüntetett szerepe van a nem
zetközi összehasonlító elem
zésnek, a népesedés és a fog
lalkoztatás vonatkozásában is. 
A becsléseknél és prognózi
soknál olyan módszertani kon
cepciót alkalmaztunk, amely a 
számítások nagyfokú hibaha
tára ellenére is kellő bizton
ságot ad arra, hogy a fejlesz
tés lehetséges alternatíváinak 
legalább a szélső határérté
keit megismerjük.

Némileg más az oktatást 
érintő munka természete, mi
vel itt általában jobb a sta
tisztikai megalapozás, meg
bízhatóbbak az információk és 
kedvezőbb a nemzeti szakér
tőkkel való együttműködés le
hetősége. Így volt ez Guineá
ban is, ahol ez a helyzet le
hetővé tette az oktatás fej
lesztése szempontjából leg
fontosabb mutatószámok (bu
kás, lemorzsolódás, továbbta
nulás arányai stb.) kiszámítá
sát.

Végül az egész tervezési 
•módszer lényege az, hogy a 
számítások olyan komplex és 
konzisztens rendszert alkot
nak, amelyek önmagukban 
korlátozzák a túl nagy hibák 
lehetőségét. Egyébként sem 
aprólékos, részletes, operatív 
terveket készítünk, hanem az

alapvető fejlesztés irányait, és 
a fejlesztés mértékeit jelöljük 
ki.

— Mit javasoltak a guineai 
kormánynak?

— Az oktatás, különösen a 
szakképzés fejlesztése szorosan 
összefügg a gazdaságfejlesztési 
stratégiával. Elemzéseink meg
erősítették a guineai párt és 
kormánynak a hetvenes évek 
második felében kialakított új 
irányvonalát: A kölcsönös elő
nyök és az egyenlő feltételek 
alapján termelési kooperációk 
révén bevonják a külföldi tő
két, a kistermelés és a magán
kezdeményezés fellendítésére 
törekszenek, fokozatosan fel
számolják a hatvanas években 
kialakított konstruált a (költ
ségráfordítást és a világpiaci 
árakat mellőző) árrendszert, az 
állami nagyvállalatokat ve
gyesvállalatokká kívánják át
alakítani. Egészében véve — a 
korábbi gazdaságpolitikával el
lentétben — a piacgazdálkodás 
fellendítését tűzték kd célul.

Ha ez a törekvésűik sikerrel 
jár, úgy minden feltétele meg
van annak, hogy a guineai 
gazdaság, és mindenekelőtt a 
mezőgazdaság kikerüljön ab
ból a  stagnálásból, (sőt a me
zőgazdaság esetében a ter
melés súlyos visszaeséséből), 
amelybe a hatvanas évek gaz
daságpolitikája sodorta az or
szágot, és amelynek következ
ményeit a gazdasági világvál
ság még súlyosbította.

— Milyen javaslatok szület
tek az oktatás fejlesztésére?

— A legalapvetőbb javasla
tunk az volt, hogy a fejlesztés 
súlypontját a leghatározottab
ban az alapiskola kiterjesztésé
re és minőségi színvonalának 
emelésére fordítsák. Az alap
oktatás fejlesztését ugyanis a 
guineaiak teljesen elhanyagol
ták a V’sőoktatás javára.

A másik legfontosabb fej
lesztési javaslat az volt, hogy 
építsék ki a szakmunkáskép

zés rendszerét, méghozzá a 
vállalatokkal, valamint a kéz
mű- és kisiparral együttmű
ködve — vagyis a „tanonckép
zés” tradicionális és korszerű 
módszerei alapján. Guineában 
ugyanis semmiféle szakmun
kásképzés nem folyt a függet
lenség kivívása után, illetve a 
legutóbbi években — egy téves 
elképzelés alapján a legfejlet
tebb ipari országokat másolva 
— a magyar terminológia sze
rint „érettségizett” szakmun
kások képzését akarták kifej
leszteni.

A harmadik legfőbb javas
latunk az volt, hogy nagymér
tékben csökkentsék a felsőok
tatásban a felvételre kerülők 
számát, különösképpen az ag
rármérnökök képzését. Bár fél 
kézen meg lehet számolni a 
valamennyire is működő
képes nagyobb gazdaságo
kat, az elmúlt öt év
ben tízezer agrármérnököt 
képeztek ki, ezek többsé
ge gyakorlatilag munkanélkü
li, bár névlegesen „foglalkoz
tatják” őket, és minimális fi
zetést is kapnak a kormánytól. 
Részleges megoldásként java
soltuk öt-hétezer agrármérnök 
átképzését elemi iskolai tanító
nak, mivel valamennyire kép
zett pedagógusokban nagy a 
hiány.

Egészében véve íavaslataink 
lényege az volt, hogy minden 
erőfeszítést az oktatás és szak
képzés minőségi színvonalának 
emelésére fordítsanak. Ma 
ugyanis olyan alacsony színvo
nalú a képzés, hogy a normáli
san iskolázottak jórésze a leg- 
elemeibb tudással sem rendel
kezik.

— Hogyan lehetséges, hogy 
zömmel olyan javaslatokat tet
tek. amelyek lényegében ha
sonlítanak a magyarorszáni 
oktatás plőtt álló feladatokhoz?

— Ezt a kérdést aligha le
hetne itt kielégítően megvá
laszolni, mivel annak ellenére, 
hogy a két ország társadalmi

gazdasági fejlettsége, szerkeze
te, adottságai egyáltalán nem 
hasonlíthatók össze, szinte drá
mai, milyen sok a hasonlóság 
a két ország fejlesztési prob
lémáinak lényege között. Ez 
valószínűleg abból ered, hogy 
Guinea a függetlenség elnye
rése után lényegében ugyan
olyan gazdasági modell alap
ján indult el a függetlenség 
útján, mint Magyarország 
1949 után. Ezért van valami 
hasonlóság a gazdaságpolitikai 
kiút keresésében is.

Az oktatáspolitika problé
máiban is mutatkozik némi 
párhuzam, például a felsőokta
tásban nálunk is túlzott hang
súlyt kapott és kap még ma is a 
mennyiségi fejlesztés sürgeté
se, miközben a jelenlegi kép
zésben nem teremtjük meg a 
személyi és tárgyi feltételeket 
a nálunk szükséges színvonal 
eléréséhez.

Mindez azonban távolról sem 
jelent semmiféle azonosságot, 
csak bizonyos elgondolkoztató 
és gondolatébresztő hasonló
ságokat.

Számunkra sókkal fontosabb 
lenne például a guineai és a 
korábbi hasonló vizsgálatok
nak az a tanulsága, milyen 
rendkívüli gazdasági lehetősé
geink volnának, ha külgazda
ságunk kellő figyelmet szentel
ne a fejlődő országoknak, és — 
egyebek között — nem a ha
gyományos „kül kereskedést”
szorgalmazná, hanem minde
nekelőtt termelési együttmű
ködés kiépítésére törekedne. E 
tekintetben még azokban az 
országokban is me«sze megelő
zik a szocialista országokat a 
fei'ett tőkésországok, amelvek 
már csak progresszív politikai 
rendszerük miatt is sokkal szí
vesebben működnének együtt 
pé’dául Magyarországgal. Ta
pasztalataim szerint azonban 
Magyarország erre még ma 
sincs felkészülve, pedig az idő 
sürget!

Dukász Anna

„Ki a nemzet- tagja és mi a magyar?''
—  Beszélgetés Juhász G yu la történésszel —

$  Juhász G yula tanár űr, a  n em zetk özi k ap csolatok  szak  m eg- 
^ a laku lása  óta , azaz, hú sz éve  tan ítja  a szak  hallgatóinak a dip - 
4 lom áciatörtén etet. E lőadásai ren dkívü l népszerűek , azt is m ond- 
y  hatnám  hírük van  az egyetem en . A  katedrán e ltö ltött húsz év  
y  tapasztalata iról és  a k özeljövőb en  m egje len ő  új kön yvérő l be- 
y szélgettü n k  a n eves  történésszel.

— A diákok itt az egyetem en  
ú gy  ism erik  Juhász G yulát, m in t 
történelem tanárt. A  történelem - 
szeretők  széles tábora v iszon t a 
m ár m egje len t k ön yvei, tan u l
m án yai, nyilvános rádiós é s  te 
lev íz iós szerep lései alapján is
m erték  m eg. H ogyan egyezteth e
tő ö ssze  ez a k é tfé le  tev ék en y 
ség?

— Az igazat megvallva az 
egyetem csak az egyik munka
helyem. A másik, az MTA 
Történettudományt Intézete, 
■hol a tudományos kutatásai
mat végzem. Kutatási eredmé
nyeim szoros összefüggésben 
vannak az egyetemi oktató
munkámmal. Az új eredmé
nyeket azonnal ismertetem 
diákjaimmal, így mindig fris
set, újat hallhatnak, nekem 
pedig ők jelentik az első kont
rollt; világosan tudtam-e gon
dolataimat, kutatási eredmé
nyeimet megfogalmazni. Nagy
szerű dolognak tartom ezt a 
lehetőséget, hogy a kettőt 
együtt csinálhatom.

— A tu dom ányos kutatásainak  
szű kebb területe a m agyar tör
tén elem  két v ilágh áború közötti 
időszaka , am ely  történelm ü nk  
egy ik  legvitatottabb kora. Nem  
gond olja , hogy  erről a korról 
egy  ideig k eveset beszéltü nk , 
ese tleg  szán dékosan túl egyo ld a 
lúan tüntettük fel?

— Szerintem a magyar tör
ténetírás régóta és árnyaltan 
foglalkozik ennek a korszak
nak a történetével. A kutatási 
feltételek, régóta biztosítva 
vannak, kivéve az ötvenes 
éveket. Ma inkább arról van 
szó, hogy kevesen ismerik a té
nyeket és azt is pontatlanul, 
pedig sok kitűnő-szakkönyv ál) 
rendelkezésre. Aztán egy fél
reértést is tisztázni kell. Ha 
valaki a Borthy-rendszert 
vizsgálja, az nem jelenti azt, 
hogy azonosul is vele.

— Ha jól tudom , m egjelenés  
e lő tt áll új k ön yve, az Uralkodó  
eszm ék  M agyarországon, 1939— 
1944. Ez a kön yv  is seg íth et az 
olvasók n ak  az idézett korszak  
tisztán látásáb an . Mi késztette  a 
tanár urat a könyv m egírására  
és h ova sorolható  ez a m ű az 
edd igi m unkásságában?

— Azt hiszem, ez a könyv 
logikus következménye eddigi 
kutatásaimnak. Majdnem elke
rülhetetlen volt, hogy ez a 
munka megszülessen. Régóta 
és nagyon szisztematikusan 
foglalkoztam a második világ

háború történetével, ezen belül 
elsősorban a külpolitikatörté
nettel. Hiszen többek között 
ezt tanítom az egyetemen is, 
most már húsz éve. Minél mé
lyebben belekerültem a kor
szak vksgálatába, úgy lépett 
fel az igénye annak, hogy a 
külpolitika és a hagyományos 
diplomáciatörténet kereteit át
lépjem. Bebizonyosodott hogy 
nem lehet lehántott diplomá- 
ciatörténetat művelni, hiszen 
annyira összefügg a külpoliti
ka a belpolitikával, a társadal

omi viszonyokkal, a mindenna
pos gondolkodással. -Hát így 
alakult ki bennem az elképze
lés, — és ez kiadóra is talált 
—, hogy meg kellene írni Ma
gyarország átfogó történetét 
azzal a címmel, hogy Magyar- 
ország a második világhábo
rúban. Formailag ennek a mű
nek a részeként született meg 
az Uralkodó eszmék Magyar- 
országon.

— M ilyen in form ációkra, fo r 
rásokra tám aszkodhatott az 
an yaggyű jtésn él?

— Már ismertem a sok évi 
levéltári kutatások alapján, 
hogy a magyar külpolitika 
egyes döntései hogyan jöttek 
létre, a döntéseknek milyen 
eredményei voltak. De azt nem 
tudtam ezen a szinten tudo
mányosan bemutatni, hogy mi 
foglalkoztatta a magyar közvé
leményt — itt általában értel
miségi közvéleményről van 
szó. Az is elkezdett izgatni, 
hogy hogyan lehet egy ilyen 
témát megfogni. Ha csak a 
korszak átélőinek visszaemlé
kezéseiből próbálnánk a po
litikai gondolkodásról követ
keztetéseket levonni, akkor azt 
hiszem elég rossz képet kap
nánk. Az emberek akaratlanul 
is megszépítik múltjukat. Nem 
maradt más, mint a korabeli 
könyvészetet átnézni tehát 
milyen könyvek jelentek meg, 
amelyek érintették a kor alap
vető kérdéseit, valamint folyó
iratokban, újságokban, napila
pokban hogyan kaptak teret 
azok az eszmék, amelyek be
határolták a kort. Elsősorban 
arra voltam kíváncsi, ami az 
embereket általában foglalkoz
tatta, ezt értem az uralkodó 
eszmék alatt.

Tudnunk kell azonban, hogy 
a háború küszöbén hozott saj
tótörvények, a háború alatti 
cenzúra, a faji törvények kö
vetkeztében a demokratikus 
baloldal sok képviselője nem 
kapott legális teret gondola
tainak kifejtésére, nem is 
szólva a mély illegalitásba 
szorított kommunistákról.

— M ilyen problém ák fog la lk oz
tatták  a m agyar társadalm at?

— Ahogy az anyag összeállt, 
kiderült, hogy rengeteg érde
kes dolog foglalkoztatta az 
embereket. Azt lehet (mondani, 
hogy az általában elnagyoltan 
a világnézetekhez kapcsolt 
gondolkodáson belül rengeteg 
variációja van a megközelíté
seknek. Sok olyan gondolat, 
eszme izgatta az embereket a 
háború folyamán, amelyek na
gyon szoros összefüggésben 
voltak a kor politikai történe
tével.

— Az uralkodó eszm ék  közül
m égis m elyek  voltak  az igazán
uralkodók?

— A könyvben két dolgot 
különböztetek meg. Az egyik 
a koreszmék. Ezen értem azo
kat az eszmei áramlatokat, 
amelyek a fasizmussal függtek 
össze. A koreszmét be lehet 
helyettesíteni a fasizmussal. 
Ilyen megközelítésben a kér
dés az, hogy ezek a fasiszta 
eszmék hogyan szűrődtek be 
Magyarországra, és ennek mi
lyen megnyilvánulásai voltak, 
valamint milyen alternatívái 
voltak a vele szembeni véde
kezésnek. A másik kifejezés 
amit használok és amit a 
könyv címének is adtam az 
uralkodó eszmék, tehát, hogy 
milyen gondolatok foglalkoz
tatták az embereket 1939 és ’44 
között. És akkor ilyeneket ta
lálok; a magyar értelmiség 
gondolkodását kezdettől fogva 
meghatározta a középosztály 
sorsa, helyzete iránti aggoda
lom. Hogy mi lesz ezzel a kö
zéposztállyal, képes-e meg
újulni, képes-e a nemzet sors
kérdéseiben dönteni. Nos, erre 
is nasvon sokfajta válasz léte
zett. Ezek a válaszok bizonvos 
időszakban szoros összefüggés
ben voltak azokkal a hatások
kal. amelvek a koreszmékből 
szűrődtek át. így pélc "ul a faji 
kérdéssel. Ezalatt nemcsak azt 
kell érteni, hogy a zsidókér Jés 
hogyan határolta be a magyar 
gondolkodást. A faji megköze
lítésnek része már a harmincas

évek első felétől egy bizonyos 
németellenesség. Kialakult egy 
erős és hosszú ideig élő irány
zat, amely nemcsak a zsidó 
származású értelmiséget akar
ta kiszorítani, hanem az úgy
nevezett árjaszármazásúakat 
is. Helyükre törzsökös, tehát 
magyar származású magyarok 
kerülnének. Akár mennyire is 
próbáljuk megérteni ezt a 
gondolkodást, tudni kell, hogy 
adaptálása, magyarosítása volt 
a faji gondolatnak és a kizá
rásra épült, nem pedig a be
fogadás eszméjére. Még akkor 
is, ha ez történetesen össze is 
csengett az adott körülmények 
között egy németellenességgel. 
A másik ilyen uralkodó eszme, 
a földosztás, a parasztság kér
dése volt. Az eszme képviselői 
szerint (pl. Szabó Dezső) a 
magyar parasztságban kell ke
resni a megújulást. A magyar 
agrárproletáriátus kérdése va
lóban sorskérdésnek számított, 
de ez olyan gondolattal páro
sult, miszerint csak a paraszt
ság képezi a magyarságot fő
leg a szegény parasztság. Ha 
megoldjuk gondjaikat, földosz
tás, vagy agrárreform útján, 
akkor ezen belül a magyarság 
problémája is megoldódik.

Voltak olyan uralkodó esz
mék is, amelyek a nemzetközi 
helyzetünkkel függtek össze. 
Arra kerestek választ, hogy 
Magyarországnak hol a helye 
Közép-Kelet-Európában. Ho
gyan oldható meg a szomszé
dos népekkel az összefogás. Fz 
a konföderáció kérdése volt, 
amely összefügött abban a te
kintetben is a nemzetközi kér
désekkel, hogy a szövetséges 
nagyhatalmak miként véleked
nek hazánk sorsáról. Hogyan 
lehet Magyarország helyét 
vagy inkább vezető szerepét — 
a Szent Istváni gondolat alap
ján — megtalálni a Kárpát- 
medencében. Az eszme képvi
selői között elsősorban a hábo
rú végső kimenetelében voltak 
ellentétek. Egvesek Németor
szág végső győzelmében hitnek 
és ennek megfelelően akartak 
cselekedni. mások Anglia 
szimpátiáját szerették volna 
kiérdemelni. Jelentős eszmei 
áramlatnak tekinthető az elif 
nemzet fogalom hirdetése is. 
Ez is védekezést ielentett ak
kor minden olyan erő ellen, 
amelv be akarta vezetni a fa-
fSÍC'rt;» pr***$t*(
politikai döntések szintjén Is. 
A kérdés az volt, ki a nemzet

tagja és ki a magyar? Itt em
líteném meg a nemzetiségi 
kérdés egy érdekes, talán nem 
tanulság nélküli vonatkozását. 
Miként változik meg az állás
pont, amikor Magyarország 
hirtelen egy nemzetállamból 
újra soknemzetiségű állam 
lett. 1940-től a bécsi döntések 
következményeként újra több 
mint két és félmillió a nemze
tiségiek száma, holott 1938 
előtt a 600 ezer német tette ki 
a nemzetiség többségét az or
szágban. Felvetődött a kérdés, 
hogy az új nemzetiségiek a 
nemzet tagjainak tekinten
dők-e. Teret kapnak olyan el
képzelések is, melyek koráb
ban a magyar értelmiség egy 
részénél elítélendő jelenség
nek számítottak. A disszimilá- 
ció kérdésére gondolok. Ebben 
az időben sok német származá
sú nemzetiségi visszanémete- 
sedik, ezt akkor sokan elítél
ték. Ugyanakkor a visszacsa
tolt erdélyi területeken élő 
egymillió román megítélésében 
már nem elítélendő fogalom a 
disszimiláció. Jelentős befo
lyást nyert az a gondolat, hogy 
voltaképpen az erdélyi román
ság nagy része elrománosodott 
magyar. Ezeknek a magyar ön
tudatát fel kell ébreszteni, te
hát ugyanaz a dolog hirtelen 
más megvilágítást nyer.

— A n em zetiség i k érdés m a is 
aktuális  problém a. H ogyan látja 
a tanár űr a kérdés m ai von at
kozásait?

— Ma Magyarországon az 
értelmiségi közgondolkodásnak 
uralkodó« témája a gazdasági 
kérdések, a szocialista demok
rácia továbbfejlesztésének igé
nye, emellett a nemzetiség, a 
a magyar kisebbség kér
dése, elsősorban a román— 
magyar viszonyban. A kér
dés lényegét abban látom, 
hogy túl azon, hogy divatos 
kérdéssé vált ezzel foglalkozni, 
alapvetően abból származik ez 
a mostani állapot, hogy a ma
gyar értelmiség hosszú ideig 
bizonyos dolgokra nem kapott 
magyarázatot. 1945 után a ke
let-európai szocialista orszá
gokban lezajlott egy szocialis
ta fordulat. Ugyanakkor a má
sodik világháború utáni béke- 
szerződéseket, egv korábbi ál
lapot, korábbi normák szabták 
meg. Végeredményben a tria
noni békeszerződés visszaállí
tása történt a határokon. Tehát 
arra nem kapott magyaráza
tot vagy nem tudta elfogadni 
az akkori magyarázatot, hogy 
a szocialista fejlődés ellenére 
nem érvényesülnek a marxista 
—leninista normák, sőt csődöt 
mondanak a nemzetiségi kér
désben. Magyarország Fúróra 
egyetlen országa, melynek et
nikumában több millióan él

nek a szomszédos országokban. 
A kisebbségi problémák lénye
ge nemcsak az, hogy az álta
lános emberi szabadságjogok 
biztosítva legyenek, hanem 
hogy mint állampolgár, egyen
jogú legyen a nemzetiségi is. 
Többről van szó. Az etnikum 
fentartásához szükséges iogo- 
kat és lehetőségeket is bizto
sítani kell. Mint ahogy az a 
Magyar Népköztársaságban ér
vényesüli

— A  trianon i békeszerződ és
M agyarországra nézve igen  sú- 
lyos k övetk ezm én yek k el járt. Az 
ott szü letett dön tések  1945 után  
sem  változtak  m eg. N ehéz e lk ép 
zeln i, h ogy az új társadalm i 
rendszerben az ilyen  sorsdöntő  
kérdések  egyc^apásra elszálln ak  
az em lékezetbő l. Ma m en n yire  
él társadalm unkban ez a kérdés
kör?

— Itt két dologról van szó. 
Egyrészt azt lehet tapasztalni, 
hogy az olyan követeléseket 
és igényeket, amelyek a nem
zetiségi jogok biztosítására vo
natkoznak, az anyaországi 
vagy a Nyugat-Európában élő 
magyarság körében, ezeket 
sokszor félremagyarázzák és 
úgy értelmezik, mintha itt ha
tárrevízió bejelentéséről lenne 
szó. Vannak akik egyszerűen 
rágalomnak minősítik a ma
gyar nemzetiségek helyzetének 
romlását és egy olyan elvet 
próbálnak megvalósítani, 
amely elvnek a lényege az vol
na, vagy legalábis jelszava, 
hogy mindenki egyformán egy 
bizonyos szocialista ország ál
lampolgára nemzetiségi kü
lönbség nélkül. Másrészt azt is 
le kell azonban szögezni, hogy 
érvényes békeszerződés hatá
rozta meg a határokat, amelye
ket újabb és újabb nemzetkö
zi szerződések és döntések 
megerősítettek. Azt hiszem a 
magyar köztudatnak is túl kell 
jutni az illúziókon. Gondolati
lag és érzelmileg végleg meg
nyugvást talá’ni ebben a kér
désben akkor lehet, ha a ki
sebbségek sorsa ténylegesen 
nem hagy maga után kívánni
valót.

— M ilyen új tém ák fog la lk oz
tatják , m ik a tervei a jövőben?

A kétkötetes Magyarország 
története című könyvnek az 
ellenforradalmi korszakról szó
ló fejezetén, valamint a már 
említett Magyarország a máso
dik világháborúban című mo
nográfián dolgozom. A jövő
ben két további téma is foglal
koztat. Szeretném megvizsgál
ni részletesen, hogy miként 
gondolkodott és gondolkodik a 
külföldön élő magyarság a 
nemzetről, a nemzetiségről és 
haza fiságról. Másrészt szeret
ném megírni a magvar külpo
litikai gondolkodás történetét 
az utolsó száz esztendőben.

Kosa Somogyi



versfordításai nyújtanak él
ményt. Egyszerűen hihetetlen, 
hogy mennyi humor képes egy- 
egy versbe szorulni tolla nyo
mán! (Néha egyébként még a 
színészek is elnevették magu
kat.)

Az előadásnak igen fontos 
alkotóeleme a tánc, a mozgás. 
(Ezért is volt szükség arra, 
hogy a prózai rendező mellé 
egy koreográfus is társuljon.) 
A színészeknek alaposan ösz- 
sze kellett szedni magukat eh
hez a darabhoz, hiszen az elő
adás alatt egy perc megállás 
sincs. Bizonyára sokak jó né
hány kiló súlyfeleslegtől meg
szabadultak, ami abból a 
szempontból sem volt felesle
ges, hogy a színészeknek macs
kajelmezben (testhez simuló 
balettdresszben) kell táncol
niuk, amely jócskán látható
vá teszi kellemes és kevésbé 
kellemes formáikat. Természe
tesen a színészeket ki kellett 
egészíteni az Operaház balett
karának néhány tagjával. 
(Egyelőre
még felfedezhető a különbség
egy balerina és mondjuk Kiss 
Mari mozgása között, de az

1 óineij meg !
A z egész egy röpke éve kez- 

dődött. Ekkoriban a kö
zönségszervezés, mint már oly 
sokszor, ismét mélyponton 
állt. Az az ötletünk támadt, 
hogy fellendülünk. Nyolcán 
szövetkeztünk és a folytonos
ságra is gondolva, tagjaink 
között, az elsőtől a negyedikig 
minden évfolyam képviselteti 
magát.

Mint minden kezdet, ez is 
nehéz volt. Fel kellett ma
gunkra hívni a figyelmet. Pla
kátok százait gyártottuk há
rom műszakban. A színháza
kat is meg kellett győzni, hogy 
mi valóban komolyan gondol
juk és a kölcsönös segítségre 
alapozva, együttműködésünk 
csak gyümölcsöző lehet.

Lassan-lassan beindult a gé
pezet. (A múlt félévi, három és 
fél havi forgalmunk megha
ladta a 128 ezer forintot.) Elő
ször még csak kevésbé jó je
gyeket kaptunk, majd később, 
Budapest szinte minden szín
házának műsoraira, mellesleg 
egyes egyetemi rendezvények
re is árultunk és árulunk je
gyeket.

Itt az egyetemen továbbra is 
folytattuk önreklámozásunkat. 
Műsorokkal és jegyekkel he
tente is körbejártuk a tanszé
keket, plakátjainkat nem lehe
tett nem észrevenni.

Mint mindenhol, a színhá
zaknál is dívik az árukapcso
lás; egy-egy premierelőadás 
jegyeivel együtt a kevésbé 
népszerű előadások jegyeit is 
kénytelenek vagyunk elhozni. 
Emiatt sokszor álltunk este 6 
és 7 óra között egy-egy színház 
előtt, árulva megmaradt je

gyeinket, vagy nem egyszer 
előfordult, hogy előadásokra, 
szemináriumokra jegyekkel 
megpakolva mentünk be és 
összeszedve összes marketing-, 
tudásunkat, ösztönöztünk min
denkit a gyakoribb színházlá
togatásra.

Mindezek ellenére néha az 
ösztöndíjaink, illetve 180' fo
rintjaink látták a megmaradt 
jegyek (k)árát, (ugyanis min
den ellenkező híresztelés elle
nére, mi ezt társadalmi mun
kában, kedvtelésből csináljuk).

Megrendelőlapokon minden 
hozzánk látogató kedves ér
deklődő közölheti igényeit. A 
színházaktól minden hónap 
közepén hozzuk el a következő 
havi jegyeket, melyekből elő
ször a megrendeléseket elégít
jük ki.

A legkülönfélébb és a legex- 
trémebb kívánságokat is meg
próbáljuk teljesíteni. Ehhez 
mindössze annyi szükséges, 
hogy tudjunk ezekről, vagyis, 
hogy az igénylő fáradjon le 
hozzánk és megrendelőlapon 
közölje ezt velünk. Aki eset
leg időhiányban szenved, tele
fonon is tájékoztathat minket 
(mellékünk: 319). Ez különös
képpen érvényes a vizsgaidő- 
szakokra, amikor csak meg
rendelésre hozunk jegyeket, 
hiszen mi is hallgatók va
gyunk.

A közeljövőben több teltház
akciót is szervezünk. Ennek 
keretében jelenleg is három 
előadásra (Equus, A sirály, 
Őfelsége komédiása), kaphatók 
jegyek a közönségszervezésen.

Hát ennyit rólunk dióhéj
ban. Továbbra is várunk min
den kedves érdeklődőt, hogy 
leghóbortosabb kívánságaik
nak eleget tehessünk.

A közszerv.

P á l y á z a t i  f e S h Í Y á s !
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A felvételeket előkészítő bizottságok 10. évfordulója alkal
mából emlékéremmel, emlékjelvénnyel, emléklappal jutalmaz
ni kívánjuk azokat a 3—5—10 éve a FEB-munkában részt vevő 
diáktanárokat és oktatókat, akik kiemelkedő munkával segí
tették elő a fizikai dolgozók gyermekeinek a felsőoktatási in
tézményekbe kerülését.

Az emlékérem, emlékjelvény, emléklap kialakítási módjá
ra pályázatot hirdetünk.

Az emlékérem kb. 5 cm átmérőjű legyen, amely a FEB 
funkcióját, szerepét érzékelteti, egyik vagy mindkét oldalán 
legyen elhelyezve a következő szöveg:

„FELVÉTELEKET ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGOK 
10 ÉV, 1983”

Megtervezendő 2:1 léptékben az érem mindkét oldala és rajz
ban beküldendő.

Az emlékjelvény tükrözze a FEB funkcióját, szerepét, va
lamilyen formában tartalmazza a „FEB” felírást. A jelvény 
rajza: 2:1 léptékben, a megfelelő színezéssel küldendő be.

Az emléklap méretére, formájára, színezésére és a felirat 
elhelyezésének módjára várunk javaslatot. Felirata:

„EMLÉKLAP.................. i I . . . számára, aki
kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a felsőoktatási 
intézményekben a fizikai dolgozók tehetséges gyer
mekei továbbtanulása érdekében a Felvételeket Elő
készítő Bizottságok megalakulásának 10. évfordulója 
alkalmából. 1983. november hó; 3 aláírás.”

Beküldendő l:t-es léptékben — a javasolt papíron és színe
zéssel — az emléklap terve.

A pályázatokat 1983. április 30-ig kell beküldeni a FEB— 
SZET-iroda (1521. Budapest. Pf. 91.) címére. Lehet külön érem, 
illetve jel vény tervvel is pályázni, de emléklaptervet minden 
pályázatnak tartalmaznia kell, mert az emléklapon az érem, 
illetve a jelvény szimbólumait ajánlatos szerepeltetni.

A pályázat jeligés. A pályázathoz zárt borítékban mellé
kelni kell a pályázó nevét (beosztását, évfolyamát), a felsőok
tatási intézmény megnevezését (kar, szak,' intézet, tanszék), a 
pályázó címét (irányítószámmal).

A pályázatokat az operatív bizottság 1983. május 30-ig el
bírálja és az eredményt a pályázókkal levélben közli.

A legjobb pályamüveket 1200—800—500 forinttal díjazza a 
bizottság, amely díjakat a 10. évfordulóról való megemlékezés 
alkalmával — 1983 novemberében — oszt ki.

FEB—SZÉT OPERATÍV BIZOTTSÁG

előadások során tovább töké
letesednek remélhetőleg a szí
nészek.)

A színészek között megtalál
juk a Madách Színház fiatal 
művészeinek legjavát (Tímár 
Béla, Cseke Péter, Bencze Ilo
na, Paudits Béla, Tóth Enikő 
stb.) és néhány vendégművészt 
(Kishonti Ildikó, Póka Balázs).

A művészek közül számom
ra igen kellemes meglepetést 
okozött Hűvösvölgyi Ildikó, 
ö t eddig „jó kislány” szere
pekben láttam, s örömmel ta
pasztaltam, hogy vagány macs
kát is tud alakítani. Az ő 
éneklése volt szerintem a leg
kiemelkedőbb, akárhol megáll
ná a helyét. Nagyon jó Szered- 
nyey Béla, aki ugyan két éve 
végezte a főiskolát, de már 
sok jó szerepe van a Madáchi
ban. S végül, de nem utolsó
sorban: Haumann Péter. Ö 
egyszerűen briliáns. Remekek 
a figurák is, amiket — vagy 
akiket — alakít, s ő a lehető 
legtökéletesebben kibontja a 
szerepekben rejlő lehetősége
ket.

Kissé csalódást okoz Almá- 
si Éva, aki egy kivénhedt 
macskát alakít. Szerepe csupán 
annyi, hogy az öregségről, az 
ifjúság szépségének elillanásá- 
ról énekel egy dalt három al
kalommal. Sajnos hangja meg 
sem közelíti Barbra Streisand 
hangját, akitől ezt a dalt hall
hattuk már a rádióban.

Végezetül néhány szót kell 
ejteni a jegyszerzési lehetősé
gekről. A Madách Színház a 
Really Useful Company vei 
kötött megállapodás alapján 
évente maximum ötven alka
lommal játszhatja a darabot. 
Ez azt jelenti, hogy nem lesz 
könnyű bejutni az előadásra. 
Aztán az is visszatarthat a 
jegyvásárlástól^ hogy a hely
árak igen borsosak: 150 forin
tot kell fizetni. Mindezen ne
hézségekkel szemben egy 
rendkívüli előadás, amit lát
hatunk, úgyhogy feltétlenül 
megéri a fáradságot, az után
járást.

Minden szerencsésnek jó 
mulatást! Májer Beáta

Csodáiatos-e 
a Mandarin?

artók Béla művei között 
különleges hely illeti 

meg A csodálatos mandarin 
című tragikus táncjátékát, 
amelyet az első világháború 
végén, 1918 őszén kezdett el 
kom-ponálni és a proletárdik
tatúra idején, 1919 nyarán fe
jezett be. Lengyel Menyhért 
írta a táncjáték szövegét 
1916-ban, melyet a Nyugat 
1917. januári számában közzé
tett. Itt olvasta Bartók is, s a 
különös pantomimszöveg any- 
nyira megragadta figyelmét, 
hogy noha Lengyel Menyhért 
eredetileg a Gyagilev-féle 
Orosz Balett társulatának 
szánta, mégis átengedte A fá
ból faragott királyfival már 
sikeresen bemutatkozó kom
ponistának. A következő év
ben Bartók hozzá is fogott a 
szöveg megzenésítéséhez.
......A szerelem és halál játé
ka ez a mű, végzetes szerele
mé és végzetes halálé, csak 
épphogy a szerelmet is, a ha
lált is megcsúfolta, megnyo
morította, megmérgezte az az 
embertelen világ, amelyben 
mindez lejátszódik. . írta 
Szabolcsi Bence a darabról. A 
balettek színpadán A csodála
tos mandarin a felszabadulás 
után, 1945. december 9-én 
kerülhetett Magyarországon 
először színre, Harangozó 
Gyula koreográfiájaként. A  
színlapon a következő szöveg
gel: Némajáték egy felvonás
ban. Történik a Nagy Féle
lem tornyában, valahol Ázsiá
ban.

Évek kemény harcával, ko
reográfusok ügyeskedésének 
hosszú során keresztül végül 
sikerült elérni, hogy Bartók 
társadalmi és erkölcsi össze
ütközéseket leplező mai euró
pai táncdrámája eredeti fel
fogásban, eredeti színhellyel 
kerülhessen színpadra Haran
gozó Gyula 1956-os koreográ
fiái felújításában. A darab
ban a Mandarin a mindenko
ri, legyőzhetetlen emberi tö
rekvések szimbólumává ma
gasztosult, s a tiszta emberi 
vágyat jelképező Kelet dia
dalmaskodott a Nyugat szeny- 
nye által készített háromszo
ros halálon.

Ahogy A csodálatos man
darin zenéje korszakalkotó a 
balettzene történetében,
ugyanúgy Harangozó Gyula 
1956-os koreográfiája is kor
szakalkotó lett a magyar ba
lettben. Először sikerült ma
gyar táncművészetben ilyen 
drámai hatást elérni, s bonyo
lult tartalmat a konvencioná

lis balettelőadásoktól eltérő 
módon kifejezni.

1983 márciusa újabb fordu
lat A csodálatos mandarin 
színpadi életében. Markó Iván 
megdöbbentő erejű koreográ
fiáját mutatta be a Győri Ba
lett társulata. Méltán haszná
lom a megdöbbentő jelzőt, 
mivel nem érzem a darab 
kellő jellemzőjének a szokvá
nyos jó, illetve rossz jelzőt. 
Óriási vitát váltott ki a né
zők körében Markó Iván új 
felfogásban eltáncolt Csodála
tos mandarinja. Egyvalami
ben azonban közös a véle
mény; a táncjáték, megdöbbe
nést váltott ki.

Közel negyven éve fut a 
darab a Mandarin központi 
figurájára építkezve, most 
először történt, hogy a hang
súly a lányra tevődött át, 
Kérdések sorozatát váltja ki 
a nézőkből ez a merész vállal
kozás.

— Nem jelenti ez a művé
szi etika megsértését, a bar
tóki elképzelés félreértelme
zését?

Röviden idézném Bálint La
josnak a zene és a tánc kap
csolatáról szóló kifejtését. „A 
zene, amely látszólag és mai 
hagyományos formájában el
választhatatlan és pótolhatat
lan része a táncnak, de még
sem maga a művészet. A tánc 
megszületése és a zene között 
valóban nagyon erős és hasz
nos a kapcsolat, de az össze
tartozás, a tánc, mint befeje
zett művészi alkotás és a ze
ne között már nem ilyen föl
tétien. A táncot, mint művészi 
alkotást adott körülmények 
között élvezni és értékelni le
het zenei kíséret nélkül i s . ..  
A modern tánc első kísérlete
zőinek vétke az volt, hogy 
illusztrátori szerepet tulajdo
nítottak a maguk művészeté
nek. A zenét tartották az 
anyagnak, amelyet megoldott 
és bele kiélezett gesztussal 
illusztrálniuk kell. Az illuszt
rálás mindig valami magyará- 
zásféle, művészet pedig soha
sem lehet magyarázat."

Egyetértek Bálint Lajos 
gondolatmenetével, noha szá
mos ellenvéleménnyel talál
koztam. Ma divat a klasz- 
szikusokat aktualizálni, s ez 
gyakran oly módon történik, 
hogy félremagyarázat, bohó
zat lesz az eredeti műből. 
Mások szerint, ha egy zene 
valamit kifejez, például sze
relmet, akkor arra rávihető 
és beleképzelhető a fájdalom 
is, ellenben ekkor már nem 
azt olvassuk, illetve halljuk

ki a zenéből, amit a kompo
nista a mű fogantatása pil
lanatában mondani kívánt.

Lehet vitázni erről, tény vi
szont, hogy felújítások, újra
értelmezések vannak a művé
szetben, s ezek nem fullad- ’ 
nak minden esetben feltétlen 
kudarcba, sőt sikereket arat
nak a nézők közt, ezzel bizo
nyítják egyfelől létjogosultsá
gukat is.

— Szorosan az előbbi kér
désből fakad a következő; 
Csodálatos-e a Mandarin?

Többen úgy vélik, ha már 
a régi koreográfiái felfogást 
elvetette Markó, miért nem 
adott darabjának új címet, 
hiszen ezzel a „hiányosság
gal" akarva, akaratlanul ös2- 
szehasonlításra, asszociáció
ra késztet az előző koreográ
fiákkal. Véleményem szerint 
nincs a műnek semmi hiá
nyossága ezen a téren. Noha, 
mint már a fentiekben emlí
tettem, osztom Bálint Lajos 
nézetét, s elismerem a tánc 
és a zene különállóságát, ezt a 
gondolatot folytatva hivat- 
kozhatom arra is, hogy Bar
tók: A csodálatos mandarin a 
zenemű címe, melyre új vál
tozatot tervezett Markó Iván. 
Ennél viszont több a markói 
felfogás és jogosult a régi 
cím megtartására. Míg a 19- 
es esztendők, majd a 45-ös 
évek Mandarinja, a kor ak
tualitásának megfelelően az 
embert mutatta meg az em
bertelenségben, a 83-as új 
változat korunk jellemző 
problémáját vitte színre: a nő 
helyzetét jelenünkben. A 
helyszín a modern nagyváros, 
viszont a stricik helyett lum
penproletár réteg szerepel, az 
alkalmi munkából élő rakodó- 
munkás. A hivatásos kurva 
szerepét pedig egyszerűen a 
nő tölti be, kiszolgáltatva és 
tiszta, szép érzelmekre vágy
va. Megaláztatások és kegyet
len erőszakok áldozata a da
rab folyamán a nő, aki ter
mészetéből fakadóan még eb
ben a fertőben is pillanatnyi 
érzelmi megnyugvást keres 
támadói egyikében, aki szá
nalommal néz az agyongyö
tört nőre. Ám a lélegzetnyi 
idillt drasztikusan megszakít
ja a banda többi tagja és 
újult erővel tépi a lányt. A 
valóságban való reményvesz- 
tettsége tetőfokán a lány meg
szüli, saját testéből létrehozza 
a tiszta, igaz szerelmet, aki 
most már nem a 19-es és 45- 
ös Kelet hírnöke, hanem a női 
vágy és képzelet abszolút képe. 
A modern idők Mandarinjá
nak közel sincs akkora közpon
ti szerepe, mint az eddigi fel
fogásban volt. S mégis joggal 
csodálatos, mivel ö a tökély, a 
minden nőben élő halálos s?e 
relem, aki végül is, ahoqyi, 
született, úgy el is tűnik, illet

ve a valóságban sohasem léte
zett. S mivel a nő a jelenben él, 
Mandarinját csak magában 
hordhatja, az élet naturalitá- 
sa viszont mást produkál, s e 
vágy és valóság örök ellenté
tét fejezte ki a markéi koreog
ráfia utolsó képe, amelyben a 
nő magára húzva a Mandarin 
köpenyét, illetve saját magzat
burkát, sikoltó fájdalommal 
veszi, illetve nem veszi tudo
másul szerelme tárgytalansá- 
gát.

Az előzőekben mellékesen 
utaltam a darab valamiféle 
hiányosságára, ami természete
sen nem általánosítható, hi
szen közel sem biztos, hogy 
mindenki érezte. Konkrétab
ban fogalmazva nem is hiá
nyosságról van szó. sokkal in
kább buktatót említenék. A 
női figurával kapcsolatban me
rült fel furcsa érzés bennem. 
Az erőszak, tépés és szenvedés 
közben már-már odáig átél
tem a lány szerepét, hogy sze
rettem volna felordítani: elég, 
hagyják már abba, mert ne
kem is fáj. Elismerem, hogy a 
művészet nem azonosítható 
minden esetben a széppel, de 
arról sem szabad elfeledkezni, 
hogy a művészetnek lehet rom
boló hatása is. A nőnek ebben 
a vergődésében már önmagam 
károsodását érztem, sőt öntu
datlanul kikapcsoltam és már 
a táncosnőt sajnáltam. Véle
ményem szerint túllépte az em
beri elviselhetőség határát a 
a nő megformálása, ez kira
gadta a nézőt a táncjáték mi
liőjéből és kívül helyezte raj
ta. Ezt a buktatói talán nem 
sikerült tökéletesen kiküszö
bölnie Markó Ivánnak. Ennek 
ellenére nem tartom lehetet
lennek. hogy célja volt egy ek
kora érzelmi felháborodást kel
teni a nézőben, s olybá fokozni, 
hogy az kiesve a darabból, egy 
pillanatra észrevegye önmagát, 
mint a jelen társadalom nő-, 
illetve férfitagját. Ez csupán 
hipotézis, a tény az előző gon
dolatmenetben van, s ha ez va
lóban buktató, beszélhetünk a 
markói koreográfia hiányossá
gáról. Méghozzá mesteri kon
cepción belüli hiányosságról. 
Tudni kell a koreográfusnak 
a néző szemével is látni, még 
ha ő biztos is abban, hogy tán
cosnőjében ez a jelenet semmi
féle kárt nem okoz, hiszen 
izomzatilag kellően képzett a 
szerepre; a nézők többsége 
szakmai térén laikus.

Röviden összefoglalva. Bar
tók: A csodálatos mandarinjá
nak markói felfogását óriási
nak és egyben megdöbbentő- 
nek tartom. Mint művészi al
kotás már avval kivívta az el
ismerés jogát, hogy ennyiféle 
gondolatot ébresztett és újfaj
ta érzelmek kiváltására volt 
képes, amire úgy érzem találó 
a .megdöbbentő jelző.

F. B.

Kivételes szerencse folytán 
rendkívüli élményben volt ré
szem március 25-én este, 
ugyanis ott ülhettem a Madách 
Színház nézőterén, ahol is ezen 
a napon mutatták be a MACS
KÁK című musicalt. Musical 
— ez áll a színlapon, valójá
ban azonban

egy igazi show
az, amit láttam. Show — a szó 
legpozitívabb értelmében. Két 
és fél órán keresztül élvezhet
tem a pazar látványt, lepőd
tem meg az újabb és újabb 
ötleteken, adtam át magam a 
rendkívül színvonalas zené
nek. (Ez utóbbi nem véletlen, 
hiszen a darab zenéjét A. 
Lloyd Webber szerezte. Az a 
Webber, aki a Jézus Krisztus 
szupersztár zenéjét is írta.)

A darab irodalmi anyaga T. 
S. Eliot Macskák című vers
ciklusa. A szó szoros értelmé
ben, tehát ez a musical nem 
más, mint megzenésített ver
sek sorozata, sok tánccal, öt
lettel fűszerevze. De éppen ez 
a „fűszer” az, ami gyökeresen 
megkülönbözteti ezt a musi
calt más musical-éktől.

Szirtes Tamás rendező és 
Seregi László társrendező
koreográfus, az Operaház ba
lettigazgatója, annyi ötletet. 
Újszerű látványt tudott kita
lálni, hogy a nézők figyelme 
egy percre sem lankad, szinte 
azt sem tudjuk, hová nézzünk, 
hol bukkan fel egy-egy új 
meglepetés. (Mivel nem aka
rom a poénokat lelőni, így 
ezeket nem árulom el. Csak 
annyit mondhatok, az Omega- 
»how elbújhat.)

A darabnak tulajdonképpen 
nincs cselekménye, a 
versekben elmondott macska 
embersorsok kelnek életre a 
színpadon. A mü azonban 
alapvetően két részre tagoló
dik: először a macskák bemu
tatkoznak (egy-két név ezek
ből: Old Csendbelenn, Mun- 
kustrapp, Micsel Rumli), majc 
pedig egy „karminca-bál” ele
venedik meg előttünk.

A zenén túl — amely azérl 
nekem legjobban tetszett i 
show-ból — Romhányi Józse:



Vidéki probléma? Vidéki probléma!
A centrum —periféria  viszony alakulása a szocializm usban

F M ottó:

= „B orzalm at rám testá ln i várt a 
E n em -h ivata los a lv ilág ,
= ha rettentett csavargók  átka  
E ösztönözte  havas v iták

E h o g y : öröklött,
= h o g y : társadalm i
S h o g y : m indig  m ás a fe le lő s;  
F a rosszat m iért k e ll takarni 
= k i a gazem ber, k i a  hős?”
5 Soós Zoltán

A Marx Károly Közgazda
ságtudományi Egyetemen eltöl
tött négy év alatt számos egye
temi fórumon megfordultam, 
igen sok emberrel kerültem 
kapcsolatba. Azonban egyre 
jobban feltűnt, hogy milyen 
kevés közöttük a vidéki. Fél
reértés ne essék, ezekben a 
mikroközösségekben általában 
jól éreztem magam, sok isme
rőst, több barátot szereztem és 
sohasem gondoltam arra, hogy 
vidéki szagom van, vagy vidéki 
a bőröm színe. Csak egy idő 
után valamilyen mély össze
függést keres az ember a fel
színi jelenségek alatt.

Engedélyt kaptam arra, hogy 
betekinthessek az elmúlt pár 
év felvételi anyagába. Különö
sen az érdekelt, hogy a kima
gasló felvételi pontszámot elért 
jelentkezőknél milyen a vidék
fővárosi arány, ugyanis ezen 
felvételizők később valameny- 
nyien egyetemi hallgatók let
tek. Az összfeívételizők szá
mát, 1979—82. közötti években 
tudtam meg. A statisztikai 
adatokban megyék szerinti 
bontásban szerepelnek a hall
gatók, így Budapest Pest me
gyével egy adathalmazban. A 
sokéves átlag azt mutatja, 
hogy Pest megyéből (Budapes

tet leszámítva) évente kb. 
harminc fő jelentkezik, így ezt 
az átlagszámot vettem figye
lembe. Ezek szerint: 1979-ben 
513 budapesti és 488 vidéki 
(Pest megyével együtt) jelent
kezett (összesen 1001), 1980-
ban 483, illetve 457 (940),
1981- ben 491, illetve 460 (951),
1982- ben 471, illetve 513 (984). 
Az utóbbi négy év alatt össze
sen 3876 fő jelentkezett, ebből 
1958 budapesti és 1918 vidéki 
(50,5 százalék, illetve 49,5 szá
zalék). 1979-ben összesen 65-en 
értek el a maximális 20 pont
ból 19 vagy ennél több pontot, 
budapestiek 24-en, vidékiek 
41-en. Ugyanez az arány a to
vábbi években: 1980-ban 15:51 
(66), 1981-ben 27:46 (73), 1982- 
ben 22:77 (99), négy év alatt 
összesen 303 felvételiző ért el 
ilyen magas pontszámot, ebből 
215 vidéki (71 százalék) és 98 
budapesti (29 százalék).

A leírt adatokból még külö
nösebb következtetést nem le
het levonni. Az MKKE buda
pesti egyetem, így a közgaz
dasági egyetemre pályázó bu
dapestiek mind ide jelentkez
nek és nem Pécsre, a pécsi 
közgáznak viszont jelentős 
vonzásköre van Dunántúlon, 
ezért kb. fele-fele arányban 
oszlott meg a jelentkezések 
száma. Jelenleg az egyetemen 
1958 diák tanul, ebből 806 bu
dapesti és 1152 vidéki. (42,2 
százalék, illetve 58,8 százalék), 
ez is megfelel nagyjából a fel
vételizők arányának. Kissé fel
tűnő azonban az, hogy sokkal

több a magas pontszámot elért vidékiek száma.
A fenti számokból azt várná 

az ember, hogy ugyanezen 
hallgatók később az egyetemi 
élét színterein is kiugranak. 
Tudom jól, hogy a gimnáziumi 
és egyetemi oktatási rendszert 
nem lehet összehasonlítani, 
egészen más tanulási módszert 
kíván „az embertől az egyetem, 
ezenkívül a felvételin nagy 
szerepe van a felkészítő gim
náziumi tanároknak, a szeren
csének stb . . .  Mégis megkoc
káztatom azt a kijelentést, 
hogy ezek a fiatalok az átla
gosnál jobb képességűek. Eb
ből logikusan következne, hogy 
ugyanők kerülnek később va
lamilyen funkcióba az egye
temen. Széles körű felmérést 
végeztem ezzel kapcsolatban és 
sajnos az eredmények várako
zásomat is felülmúlták. Az 
adatok az 1982. december 31-i 
állapotot tükrözik, de az eltelt 
pár hónán alatt sem történt 
jelentős változás.

A nagyon tanulságos sta
tisztikák sorát kezdjük a „ko

ronával”, a KlSZ-funkcioná- 
riusokkal. Itt az egyetemi ta
nács tagjait, a kari tanácsok 
tagjait, az egyetemi tanács 
póttagjait, a KISZ-bizottság 
felelőseit és további tagjait, a 
szaktitkárokat, a különböző 
munkabizottságok vezetőit, s 
az első évfolyam-vezetőséget 
vettem figyelembe. Ez összesen 
49 fő, „érdekes” módon az 
arány már fordított: 33 fővá
rosi (67,4 százalék), 16 vidéki 
(32,6 százalék). Ez a lista ki
csit hiányos, mert a nemzetkö
zi szaknak nincsen még meg 
a két kari tanácstagja (még 
októberben kellett volna őket 
megválasztani!). A mostani 
funkcionáriusok felvételi pont
számát, tanulmányi átlagát, Q- 
tesztjét nem néztem meg, és a 
továbbiakban is csak összes
ségében alakult ki nagyon ér
dekes tendencia. Nézzük to
vább!

Az öttagú

elsős évfolyamvezetőségben mindenki fővárosi.
Az AIESEC vezetőség (LC, 

illetve NC) tagjaiból hat a bu
dapesti és kettő a vidéki hall
gató. Számomra különlegesen 
érdekes volt az AIESEC nyári 
gyakornokok aránya. Ez a 
több hónapos nyugat-európai, 
szakmai gyakorlat az egyetemi 
keretek egyik legnagyobb, az 
életben később soha vissza 
nem térő lehetősége. A KISZ- 
vezetők névsorában az arányt 
„megmagyarázhatjuk” — men
talitásbeli különbségek, szer
vezőkészség hiánya, a tanulás, 
szakmai kérdések előtérbe he
lyezése, „amúgy is elég prob
lémája van a vidékinek”, . . .  
— s folytathatnánk a frázisok 
sorát. Az AIESEC gyakornoko
kat széles körű pontrendszer 
alapján választják ki, amely
nek kis része csak a társadal
mi munka, döntő fontosságú 
a szakmai ismeret (tanulmá
nyi, tudományos diákköri 
munka, nyelvismeret). Tavaly 
a 25 közgázos kiutazóból 17 
volt a fővárosi (68 százalék), 8 
a vidéki (32 százalék).

Az egyetemi klub állandó 
tagjainak háromnegyede fővá
rosi és egynegyede vidéki hall
gató. A vidékiek közül kilen
cen a zárt különálló filmklub
ban dolgoznak hetente egy al
kalommal, a tényleges szerve
zők között csak egy (!) vidéki 
van.

A Közgazdász szerkesztősé
gének állandó munkatársai 
közül 25-en budapestiek (73.5 
százalék) és 9-en vidékiek 
(23,5 százalék).

Nyaranta, a valamilyen 
szempontból kitűnő vagy fel
tűnő hallgatókból, felkérésre 
építőtábort szervező gárda ala
kul. Korábban Balotaszállá-

son én is részt vettem a kö
zépiskolások számára szakosí
tott táborban — hárman vol
tunk vidékiek a szervezők kö
zül, nyolcán pestiek. Tavaly 
nyáron ugyanitt az első tur
nusban 14:2, illetve a máso
dikban 12:2 az arány a fő
városiak javára.

Az 1981 tavaszán sokat pla- 
kátozott, kellőképpen beha
rangozott INFO-kurzus jelent
kezőiből 15-en maradtunk, né
gyen vidékiek, tizenegyen bu
dapestiek. Ebben a körben is 
jól érzem magam, tényleg jó
barátok vagyunk, lettünk. Csak 
miért nem jelentkeztek ide 
többen vidékről?

Nem akarom folytatni a ri
deg számok sorát, csak meg
említem, hogy a másfél évvel 
ezelőtti kérdésem hasonló, szo
morú eredménnyel zárult. Mi
lyen lehet az arány a divatos 
szakokon (külgazdaság, nem
zetközi szak) ? Egyáltalán a ké
sőbbi elhelyezkedési lehetősé
gek milyenek? Ki kerül a le
endő munkahelyén vezető be
osztásba? Hány vidéki ragad 
meg a fővárosban? Hányán fe
jezik be idő előtt tanulmá
nyaikat?

Csupán a TEK (kb. 50-50 
százalék) és a Stúdium Gene
rale (70 százalék vidéki, 30 
százalék budapesti) területén 
kedvezőbb a helyzet, a veze
tők közlése szerint.

A vidéki hallgatók beillesz
kedési oroblémájában az egye
temen leginkább az instrukto
rt munka illetékes. Jómagam 
kétszer voltam instruktor. Az 
instruktor legfontosabb fel
adatának, a rábízott elsős cso
port tagjainak (20-22  ember) 
kezdeti, személyenkénti segít

ségét látom abban, hogy el
igazodjanak az egyetem futó
szalagrendszerében : hívja fel 
az instruktor a még tájéko
zatlan elsősök figyelmét né
hány egyetemi platformra, 
ahol valamiképpen tovább 
tudják fejleszteni a személyi
ségüket, s ahol természetes ba
ráti körben jól érzik magukat. 
Persze az lenne a legjobb, ha 
személyes élményt, tapasztala
tokat tudna átadni az instruk
tor. Ezen kívül bizonyos fokú 
baráti kapcsolatot is építsen 
ki, ha tud: tehát ha valakinek 
személyes problémája van, an
nak próbáljon meg a maga 
módján segíteni. Fontos per
sze a tanulmányi segítség is, 
főleg a vizsgaidőszakban, vizs
gázást módszertani tanácsok 
szempontjából, de szerintem 
ez másodrangú. Különben is 
egyes tanulmányi problémák 
megoldása (tanárcsere, oktatá

si módszer stb.) elsősorban a 
patronáló tanár feladata len
ne. Nézetem szerint az inst
ruktor, ha képes rá vegye ész
re azt, hogy kiben van valami 
fantázia a rábízott hallgatók 
közül, későbbi funkciók ellá
tására, másrészt a többiekre 
figyeljen úgy, hogy legalább 
ne vesszenek el«az egyetem, a 
főváros kőrengetegében. Hang
súlyozom, nem a vidéki hall
gatók pátyolgatása a feladata, 
de rájuk eleve a puszta fizi
kai elszakadás, egyedüllét, 
kezdeti kisebbrendűségi érzés 
(pl. tájékozódás) miatt, izolált 
állapotokra tekintettel (albér
let, mentalitás) különösen fi
gyelni kell! Nem az a feladat, 
hogy az instruktor a számára 
legszimpatikusabb, legtöbbet 
szereplő, legközvetlenebb, leg
nagyobb szájú emberrel fog
lalkozzon a legtöbbet, hanem

vegyék észre az emberekben a rejtett tartalékokat,
ami szemmel nem látható, 
mert ha fordítva teszi, a kez
deti különbség a későbbiekben 
fokozódik, a kezdeti jórészt 
objektív hátrány tovább nő, s 
minél később kapcsolódik be 
valaki az egyetemi életbe, an
nál nehezebben sikerül baráti, 
alkotói közösségre találnia. S 
megint az előnnyel induló fog 
később kiugrani: ő lesz inst

gyelmet. Van pár dolog, amit 
nem pusztán megérteni, ha
nem átérezni kell, csak így 
tudja az ember átérezve meg
érteni, ha már őmaga is túl
esett rajta, ha már megjárta a 
poklot, így tud segíteni, hogy 
mások számára kevésbé meg
rázó legyen ez az élmény, s 
talán hosszú évek múlva csu

ruktor, s ő lesz. . .  s kezdődik 
az ördögi kör. Nézzük meg 
az instruktoroknál az arányt! 
Amióta az eszemet tudom, a 
négyfős vezetőség mindig fő
városiakból tevődött össze 
(idén, tavaly, tavalyelőtt az
előtt stb.) A tavalyelőtti 
arány a vezetőséggel együtt, 
22 fővárosi (72,4 százalék), 8 
vidéki (27,6 százalék), tavaly 
25:7 a fővárosiak javára (78,2 
százalék, illetve 21,8 százalék), 
idén 20:10  (66,6 illetve 33,3 
százalék)!!

Nem arról van sző, hogy 
minden instruktor vidéki le
gyen, és vezessük fel az egye
temi kartotékokra az „F” és 
„É” betűk mintájára a „B”-t 
és „V”-t! Nem az egyes inst
ruktorokkal van személyes 
problémám, hiszen közülük jó- 
páran haverjaim, barátaim. 
Nem arról van szó, hogy min
den instruktor felelőtlen gye
rek, aki heccből, mintegy pró
baként, barátok, ismerősök 
szerzése céljából választja ezt 
a munkát! Különben magam
mal szemben is magasabb 
szintet támasztanék most már 
utólag. Egyszerűen a „circu- 
lus vitiosus” rendszer újrater
melődésére hívnám fel a fi-

pán csekély hátrány szár
mazhasson ebből.

Tudom, hogy előzetes fővá- 
ros-szoktató kurzus vidékiek 
számára lehetetlen. Jómagam 
is túlestem a beilleszkedés, 
más mentalitással, életszemlé
lettel való találkozás nehéz
ségén, viszonylag jól vagy 
rosszul — nem tudom. Higy- 
gye el az, aki ezt nem élte át, 
hogy nem egyszerűen arról 
van szó, hogy más városba ke
rül valaki, s törvényszerű, 
hogy idegenként mozog idegen 
közegben, és hazavágyik. Mi
ért nem teremtenek neki, 
miért nem teremt ő maga új 
közösséget? A fiúk a katona
ság alatt már különben is 
megszokhatták a távollétet. 
Másrészt nem másik városról, 
hanem saját városánál mini
mum tízszer nagyobb főváros
ról van szó, ahol nagyság
rendileg nagyobb a kiugrási és 
elkallódási, kulturális és elzül- 
lési, szórakozási és ivászati. 
siker- és öngyilkossági lehe
tőség. Kíváncsi lennék, hány 
más nyelvben van ilyen mel- 
lékzöngéje, determináló je
lentése a „főváros” illetve a 
„vidék” szavaknak.

Igen, az egyetemen

továbbfei!ődne!r azok  a kasztrendszerek  '.

infrastrukturális . . . )  röviden, 
sarkítottan így jellemezném. 
A Vidéki:

— kudarcok, kihívások ke
rülése, látszatbiztonság, tartós 
önvédelmi mechanizmusok ki
építése;

— ugyanakkor hatalmas tar
talékokkal, belső lehetőségek
kel rendelkezik, amelyek csak 
ritkán kerülnek felszínre;

— merevség, az egyes én
állapotokból, rosszabb pasz- 
szokból nehezebben lábal ki, 
de ha sikerül (ritkán) drasz
tikusan és megerősödve;

— igazi problémalátó, illetve 
megoldó képesség;

— izoláltság — tisztán, min
dent egyedül világmegváltó
ként akar megoldani.

A Pesti: — csoportban, ha
veri körben, ismerősök segít
ségével, rosszabb esetben gát
lástalanul;

— természetesen mozog ter
mészetes közegben, így köny- 
nyebben jut túl nehézségein, 
de éppen ezért felszínesség 
jellemzi;

— fokozott önbizalom-csil
logás tartalom nélkül;

— jobb esetben „jószándék” 
konkrét tettek nélkül (pl. sze
rintük vidéki probléma nin
csen, illetve, ha van maguk a 
vidékiek tehetnek róla, mert 
azon rágódnak, hogy ez léte
zik, pedig csak bennük alakul 
ki ez a komplexus).

A mentalitásbeli különbsé
gek kihatnak a baráti kör ki
alakítására, a párkapcsolatok
ra is. Hangsúlyozom nem arról 
van szó, hogy az egyik típus 
„rossz” a másik pedig „jó” — 
különben sem létezik 100%-os 
Vidéki, illetve Pesti, de az 
előbb felsorolt jellemzők alap
ján döntően mindenki „beso
rolható” valamelyik táborba. 
Nálam a Vidéki és Pesti kate
gória nem földrajzi, hanem 
mentalitás- és értékrendszer
különbséget jelent. Budapesti 
illetőségű egyén is lehet a sze
memben Vidéki és tősgyökeres 
vidéki lakos pedig Pesti — 
jellemük alapján. Azért hasz
nálom ezeket a fogalmakat, 
mert az egyes típusokból a fő
városban, illetve vidéken sok
kal nagyobb a koncentráció. 
Elsősorban nem egyetemi, 
földrajzi problémát látok; ez 
csak a felszín, sokkal mé
lyebb okok is léteznek. Nem 
viselkedés-típusok összeütkö
zéséről egyes, többnyire jóaka- 
ratú fiatalok egyetemi prob
lémájáról van szó akik objek- 
tív(?) okok miatt sok minden
ről nem tehetnek! Visszame
hetünk gazdasági okokig, Bu- 
dapest-centrikusságig, egészen 
Trianonig? A kiegyezésig? S 
kérdezhetünk mint a gyermek 
miért van a miért? Eleve el
rendelés, objektív okok?

Igen, mondhatja valaki, mi
nek erről beszélni, hisz oly 
nyilvánvaló, hogy Budapest 
gazdasági, közlekedési, kultu
rális . . .  stb. központ és tör
ténelmi okok miatt minden 
ötödik magyar állampolgár itt 
él. Igen, de Trianon óta több 
mint hat és a második világ
háború utáni hatalomváltás 
után több mint három évtized

miért passzívak a
Tompa László egyetemi szín

padi előadóestjén többek kö
zött szó esett a környező or
szágokban élő magyarok sor
sának kapcsán arról, hogy 
szinte törvényszerű a nemzeti 
kisebbség tagjaiban a tudati 
deformálódás. Beszélhetünk 
erről többség esetén is?

Visszagondolok Vaderna Jó
zseffel a fiatal székesfehérvári 
költő-újságíróval való egykori 
találkozásomra. Talán csak fél 
napot beszélgettünk egymással, 
és azóta sem találkoztunk, de 
ez az a rövid idő elég volt ah
hoz, hogy új barátot szerez
zek, mi tényleg fél szavak
ból megértettük egymást. Én: 
„milyen jó volt naiv, virág
szedő humanistaként tiszta 
lenni:”, ő: „ne félj, magasabb 
szintén eljön még a harmó
nia!’.

Igen, szerintem a belső nyu
galom a legfontosabb, és ha 
már bizonyos szempontok sze
rint a „haza” és'„nemzet” fo
galma manapság a kétmilliós 
metropoliszt jelenti, legalább 
próbáljunk meg saját szűkebb 
hazánk területén, az egyete
men rendet rakni. Tudom, 
hogy az általam említett, jól 
ismert problémát nem lehet 
egycsapásra megoldani, de el
ső lépésként legalább gondol
kodjanak el, próbálják meg

telt el; ez kevés veit? Nem le
hetett volna tudatos település- 
fejlesztő politikával új köz
pontokat kialakítani Budapest 
mellett? A különbségek csak 
nőttek?

Igen, mondhatja valaki, hogy 
türelmetlen vagyok. De hány 
évtized fog eltelni még, hány 
peches nemzedék születik meg 
rossz időben? Meddig lehet 
még azt mondani, hogy hibáz
tunk, hogy „az elmúlt húsz 
évben a fővárosi ipar kitelepí
tését a legkevésbé sem követ
kezetesen hajtottuk végre” 
(Népszabadság 1983. január 
22 .).

Igen, mivel bizonyos méretű 
infrastrukturális beruházásra 
megfelelő számú népesség 
szükséges, hogy gazdaságos 
legyen, hogy az eleve előnyös 
helyzetben lévő területen to
vább nőnek a lehetőségek, ez 
idevonzza az embereket, köz
tük a legtehetségesebbeket is, 
nekik munkát kell adni, újból 
idetelepítenek pl. ipart. . .  és 
kezdődik élőiről az önmagát 
erősítő egészségtelen folya
mat. Ugyanakkor a túlnépese
dést meg kell akadályozni kü
lönböző tűzoltó intézkedések
kel. Jogszabályok szerint n»ra 
budapesti lakos csak öt év ál
landó budapesti lakhely vagy 
öt év fővárosi munkaviszony 
után igényelhet lakást, illetve 
vehet ingatlant. Tehát valaki 
születése pillanatában nem tel
jes jogú állampolgárrá válik 
és „bűnéért” legalább öt évvel 

' lakói (albérlet vagv ingázás) 
hisz ezen röghözkötő törvény 
csupán a bevándorolni szándé
kozók töredékét riasztja visz- 
sza.

Igen, mondhatja valaki, 
hogy szűkös gazdasági lehető
ségeink, az államadósságok, a 
külker, cserearányromlás . . .  
stb. miatt csak a legfontosabb 
központokba, elsősorban a fő
városba kell irányítanunk a 
javakat, hisz olyan egyszerű, 
tőlünk független történelmi, 
világgazdasági__ _ stb. _ okok
ra kenni mindent. Szűklátó
körűség, kényelmességi szem
pontok döntöttek, döntenek 
sokszor, és ezek újratermelik 
a fennálló, valóban öröklött 
problémát. Jelenleg a társa
dalmi egyenlőtlenségek (gaz
dasági, kulturális, műveltsé
gi, . . .  egyenlőtlenségek) egyik 
fő forrása a lakóhely. Elsősor
ban Budapestet fejlesztjük 
aztán a főbb nagyvárosokat, a 
maradék megy tovább, lej
jebb, egyre jobban _ megcsap
pan, mi marad a végén? Gaz
daságpolitikai és társadalom- 
politikai célok ütköznek, és 
ki tudja, hogy az első előtér
be helyezése hosszú távon nem 
lesz-e ártalmas?

Igen, ha csak egyetemi ViJ 
dék-Budapest „ellentétről” ír
nék, úgy érzem, nem érinte
ném a probléma lényegét. Ál
talános szemléletbeli, irányí
tási tanácstalanságot látok. 
Kiterjeszthetjük-e az eaész or
szágra az egyetemi jelensé
get, vagyis azt, hogy egyesek, a 
számszerű többség kiszorul a* 
irányításból? Elegendő magya
rázat ez arra, hogy

vidéki hallgatók?
átérezni a Pestiek a Vidékiek 
helyzetét. Remélem, hogy leg
alább az egyetemen minél ke
vesebb probléma nélküli, közö
nyös fiatallal találkozom, akik 
lelkiismeretfurdalás nélkül 
törnek előre útjukon, szemel
lenzős sapkájukban és soha
sem érezték azt, hogy szemben 
állnak egy fallal, intézmé
nyekkel, más értékrendszerrel, 
és sohasem akarták betörni a 
fejüket. Remélem, hogy minél 
kevesebb, szinte mindenben 
feleslegesen részt vevő, lelke
sen ártó ösztönlénnyel talál
kozom, és talán egyszer ők js 
igazán tudnak használni.

Másfél évvel ezelőtt már 
egyszer elkészült a cikkem, 
és most sem kellett a szöveg 
lényegén változtatnom, mégis 
hinnem kell abban, hogy fo
kozatosan elhalnak ezek .a. 
problémák. Ezért kérem, írjön 
mindenki, aki úgy érzi, hogy 
valami figyelemre méltót tud
na gőzölni és esetleg én is foly
tatom. Én csak azt a problé
mát írhattam le, amit koráb
ban átéltem, de biztos sokan 
vannak még olyanok. akik 
más szempontból voltak (van
nak) hátrányban. Remélhető
leg cikkemmel a továbbiak so
rának nincsen vége,

Rózsa Iván

másrészt mentalitásbeli kü
lönbség létezik amelynek 
szintén okai vannak. A kétfé
le mentalitást, amelyeknek ha
gyományai vannak (szülői ne
velés, szokások, kulturális és

amelyek az egyetem előtt mái 
léteztek, és később az életber 
folytatódnak. Ennek okait i 
következőkben látom: egyrész 
puszta fizikai okok (pl. a kol
légisták egy helyen laknak)



T ö b b e t
érdemelnének

Maga5 Istvánnal, a világgaz
daság tanszék oktatójával be
szélgettem, aki fontos felada
tot lát el egyetemünkön, a 
külföldi diákok problémáival 
foglalkozik.

— Mióta látja el ezt a jel- 
adatát, és miért vállalta?

— Három év óta csinálom 
és nem tudtam mire vállal
kozom, de vállaltam. Ugyan
is a kollégám, aki ezzel volt 
«megbízva, külföldre utazott és 
kellett valaki, aki helyettesíti, 
ezt tettem, majd állandósult a 
státuszom.

— Milyen jellegű gondok- 
kal. problémákkal jelentkez
nek önnél a külföldi diákok?

— Ezzel a munkával kap
csolatban nagy problémák 
vannak. A feladatköröm kor
látozott, én csak közvetítek a 
minisztérium, a rektor és a 
diákok között, de effektiv be
leszólásom nincs. A diákoknak 
számtalan rendezetlen ügyük 
van, például pénzügyi, anya
gi, tanulási problémák, amely- 
lyel hozzám fordulnak, de én 
baráti beszélgetésen kívül, so
kat segíteni nem tudok, mert 
ehhez sem anyagi, sem appa
rátusi lehetőségem nincs! Ma 
is a régi norma és szokás sze
rinti hivatali pályákon mozog
nak a rendeletek és e körül
mény miatt a külföldi számá
ra sok problémát okoz, hosz- 
szú időt vesz igénybe az ügy 
intézése. Sok mindenfélével 
fordulnak hozzám, például 
diplomafordítás, segélykérel- 
hiek és egyéb. Eredményesen 
csak úgy lehetne ezt a mun
kát elvégezni, ha nyelvet tudó 
személyzet volna segítségem
re, mert így sajnos nekem 
kell mindent megcsinálni, míg 
a tanári munkámra alig van 
időm. Most például elvileg al
kotó szabadságon vagyok, de 
muszáj bejönnöm, hogy a kül
földiek ügyeit el tudjam in
tézni, mert nincs segítőtársam. 
Azt is meg kell mondanom,

hogy háládatlan feladat, nem 
fizetik meg, így hát lényegé
ben szívességből foglalkozom 
a külföldi diákokkal.

— Milyen a külföldi diákok 
fegyelmi helyzete?

— Általában nincs különö
sebb baj, de mindig van egy
két problémás ember, akivel 
szemben rendőrségi eljárást is 
indítottak (például csempészés 
miatt), de azt hiszem a kollé
giumok igazgatói többet tud
nának erről mondani,

— Milyen kapcsolatot tart 
fenn a külföldi diákok szemi
náriumvezetőivel?

— Semmi kapcsolatom nincs 
velük, mert az nem az én fel
adatom. Tanulmányi ügyek
kel nem foglalkozom, a karok
kal, a dékáni hivatallal tar
tom a kapcsolatot.

— Szívesen végzi-e ezt a 
feladatot?

— Nem szívesen, mert 
nincs időm, és nincs megfizet
ve. Többet érdemelnének a 
külföldiek, mint amit tőlem 
kaphatnak, még maximális 
erőkifejtés esetén is. Ehhez a 
feladatomhoz több dolog kel
lene: jószándék, vállalkozás, 
ember és pénz. Az előbbiek 
nagyjából meglennének, de 
annyi pénz nincs, amennyiből 
a külföldiek számára külön 
rektori hivatalt létesíthetné
nek, ahol nyelvtudással ren
delkező alkalmazottak hivata
los státuszban „főfoglalkozás
ban” intézhetnék az ügyeket, 
például az utazási irodáknál, 
a rendőrségnél és a pénzügyi 
kollégiumi és tanulmányi 
problémákat is, olajozott, 
gyors, udvarias ügymenetet 
biztosítván. Ilyen rendszerben 
a külföldi ügyek egy helyen 
lennének, szemben a mai ál
lapotokkal, amik szét vannak 
szórva a karokon. Ha én mon 
dóm, elhiheti, valóban többet 
érdemelnének a külföldiek.

Marcelo N, baly Cake
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A KISZ-bizottság napirendjén

Oktatási reform, hallgatói képviselet
A KISZ-bizottság március 

Jl-i ülése az oktatási munka- 
bizottság beszámolóját, az új 
hallgatói képviseleti rendszer 
tapasztalatait és egyéb ügye
ket tárgyalt.

Az oktatási munkabizottság 
vezetője, Branyiczki Imre be
számolt arról, hogy az idén a 
Gondolatok összeállításával, az 
őszi egyetemi képzéskorszerű- 
»ítési konferencia kezdemé
nyezésével, különböző konfe
renciákon. táborokban, ta
nácskozásokon és parlamente
ken való aktív részvétellel 
próbálták segíteni a reform- 
folyamatot. Ismételten sürget
ték a rektort az egyetemi re
formelképzelések kibocsátásá
ban és nyilvános megvitatási 
lehetőségeinek megteremtésé
ben. Együttesen is dolgoztak a 
párt oktatási munkabizottsá
gával. részt vettek az egyete
mi tantárgycsoportos viták
ban. Valószínűleg sikerült ha
tást gyakorolniuk az egyetemi 
közgondolkodásra. A KlSZ-bi- 
zottság a munkabizottság 
munkáját elismerően elfogad
ta, és elhatározta, hogy az ép
pen most megjelent rektori és 
a várható minisztériumi anyag 
alapvető politikai aspektusait

A  Marx Károly
KSigazdaságtud »mányi Egyetem  
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maga a — szakmai kérdések
ben nem szakértő — KISZ-bi- 
zottság, szükség esetén a kül
döttértekezlet is megvitatja.

Az új HKR tapasztalata — 
Ferencz Gábor beszámolója 
szerint — az, hogy az egyete  ̂
mi és a kari tanács szintjén 
a rendszer működik, nem kell 
megváltoztatni. Ugyanakkor a 
képviselők közvetlen választó 
sa semmilyen előnyt nem ho
zott, nem javult a képviselők 
ismeretsége, publicitása, keser
ves munkával is csak szűkebb 
környezetük véleményére tá 
maszkodhatnak. A rendszer 
másik pillére, a csoportképvi 
selők és a rajtuk nyugvó tan 
széki képviselet nem jött létre. 
Ebben reménykedni illúzió 
volt, ugyanakkor a szervezés 
sem volt tökéletes. Ügy tűnik, 
az elképzelt formáció nem va
lósítható meg, indokolt a ko
rábbi döntés felülvizsgálata, 
Ennek kialakulatlansága egyes 
tanszékek részéről támadási 
felületet kínál a képviselet és 
érdekeink egésze ellen. Fe
rencz Gábor javasolta, hogy 
vagy tegyünk óriási erőfeszíté
seket az elképzelt szisztéma 
nem valószinű megvalósításé 
ra, vagy lépjünk vissza a köz 
vetett demokrácia felé, vagy 
pedig a kari tanácstagok „le 
felé” építsék ki stábjukat, az 
elméleti „lentről felfelé” épü 
lés helyett. Mindenképpen nö
velni kell azonban a képviselet 
nyilvánosságát. A KISZ-bi 
zottság elismerte, hogy a cső 
portszintű képviseleti szerve
ződés éppúgy illúzió, mint 
csoportszintű KISZ-szervező 
dés, épp ezért azt határozta, 
hogy 1. egyetemi és kari szin 
ten kell koncentrálni erőfesz! 
téseinket, 2. ennek politikai 
nyilvánosságát meg kell te 
remteni. 3. a közvetlen de
mokráciát ne adjuk fel, de 
azokon a tanszékeken, ahol 
ezt sürgetik, valamilyen 
úton biztosítani kell a tanszé
ki képviseletet, 4. újabb vizs 
gálódást kell folytatni az alap 
szintű képviselet lehetőségei 
ről.

Ujjé, a ligetben!
Terítéken az aszta /

Hogy minél több diák és ok
tató rendszeresen sportoljon, 
az egyetem vezetésének kinyil
vánított akarata es szándéka. 
Az tény, hogy az egyetem ele
ve mostoha feltételekkel ren
delkezik. De hogy sáfárkodunk 
ezekkel a feltételekkel? !

Aki szereti az asztaliteniszt, 
s legcsekélyebb érzelemmel vi
seltetik annak alapvető kellé
ke, az asztal iránt, az nem 
mehet el közömbösen a III. és 
IV. előadó mögött.

Jobb sorsra és célra alkal
mas asztalok széttörve, mocs
kosán, napról napra rosszabb 
állapotban hevernek — úgy 
tűnik gazdátlanul. Ha játszani 
szeretnénk — és szeretnénk! —, 
minden alkalommal úgy kell 
összeválogatni egy úgy ahogy 
használható kollekciót, kiva
karni a koszból és tudomásul 
venni, hogy pár nap múlva 
már nincs ott az asztal, rosz- 
szabb esetben össze is törték.

Biztató híreket csak az asz
talokról hallani: a rekonstruk
ció kapcsán összecsomagolják

„Nagyon meggondolnám, hogy újból nekivágjunk"
Keveset hallani egyetemün

kön a sportéletről. így például 
nagy csend van a női kosárlab
dacsapat körül. Tavaly meg
nyerték az NB II-ben a baj
nokságot, az idén pedig simán 
kiestek az NB I-ből. Sokan 
nem is gondolják, hogy nehéz 
lehet a magánéletet, az élspor
tot, a továbbtanulást össze
egyeztetni. Erről is, és a fen
tiekről is beszélgettem Gergely 
Ilonával (II. évf. belker. sza
kos) a kosárlabdacsapat egyik 
erősségével.

— Kaposvári vagyok, ott 
kezdtem el kosárlabdázni. 
Hetvenhatban megkerestek a 
Budapesti Spartacustól, így ke
rültem fel Pestre, itt érettsé
giztem a Zrínyiben, 77-ben. 
Aztán a Spartacustól elkerül
tem az Izzóhoz sportállásba, de 
csak rövid ideig maradtam ott. 
78-ban felvételiztem az egye
temre, átirányítottak a PSZF- 
re. Közben már itt kosaraztam 
az egyetemen. Egy év eltelte 
után átkerültem ide, de a 
PSZF-en elvégzett évemet el
vesztettem.

— Hogyan tudod összeegyez
tetni a tanulást és a sportot?

— Elég nehezen. Nappal 
bent vagyok az egyetemen, es
te edzés — hétfő kivételével 
mindennap másfél óra, hétvé
gén bajnoki mérkőzés, az NB 
I-ben kéthetente kettősforduló 
szombat, vasárnap is ját
szunk — utána, ha marad

időm és energiám, tanulok. 
81-ben pedig megszületett a 
kisfiam, Dániel. Sajnos sokat 
betegeskedik, emiatt évet is 
halasztottam, a kicsi nem bír
ja a bölcsődét, valakinek min
dig vele kell lenni. Beadtam a 
kérelmet gyesre, a tanácstól, 
meg nem tudom én honnan 
jöttek környezettanulmányra, 
s végül a kérelmet elutasítot
ták.

— Hogy bírod mindezt egy
szerre csinálni? Hiszen köz
ben a csapat felkerült az NB
I-be, s ott sokkal nagyobbak 
a követelmények, a megterhe
lés.

— Nagyon sokat segít a fér
jem. Mivel másképp nem tud
juk megoldani a dolgot, nap
pal ő van a gyerekkel, éjszaka 
dolgozik. Az a legnagyobb baj, 
hogy nagyon magunkra va
gyunk hagyatva a férjemmel. 
Ő albérletben lakik, az édes
anyja nem tud támogatni min
ket, mert nyugdíjas, az. én 
szüleim meg elváltak. Á Kini
zsiben lakom a gyerekkel, egy 
betegszobában. Képzel j el, egy 
két és fél méterszer három és 
fél méteres szobát, amit egy 
emberre méreteztek, számolj 
hozzá még egy gyereket, aki
nek szintén vannak holmijai, 
játékai. És az engem bánt is 
egy kicsit, hogy a másik be
tegszobát, ami gyakorlatilag 
kétszer akkora, mint ez, nem 
használják semmire, illetve

két takarítónő kapta meg — 
öltözőnek. (!!)

— Valóban több megértésre 
volna szükség az illetékesek 
részéröl. De talán térjünk visz- 
sza a kosárlabdához. Hogyan 
vágott neki a csapat az NB I- 
nek?

— Azzal tisztában voltunk, 
hogy sokszor ki fogunk kapni. 
De azért nem gondoltuk, hogy 
ilyen simán kiesünk. Az meg 
különösen bosszantó volt, hogy 
öt-hat olyan mérkőzésünk volt, 
amelyen két-három ponton 
múlott csak a vereség. Nem el
hanyagolható az sem, hogy 
több mérkőzésen kifejezetten 
ellenünk fújtak a bírók is. De 
mindenképpen jó volt az NB 
I. mert itt azért sokat tanul
tunk. Inkább játsszunk jó csa
patokkal — bár kapjunk ki 
sokszor —, mint gyenge csa
patokkal, mert csak az előbbi 
esetben tudunk fejlődni.

— Egy egyetemi csapatnál 
mindig nagy a mozgás, játéko
sok jönnek, játékosok mennek 
évente. Mennyire hatott ez ki 
a csapat teljesítményére?

— Nagyban befolyásolta. 
Hiszen például nem ugyanaz 
a csapat küzdötte végig az 
NB I-et, amely megnyerte az 
NB Il-t. Az akkori csapat
ból alig maradtunk.- Ráadásul 
sérüléshullám sújtotta a csa
patot, voltak akik időközben 
végeztek, már dolgoznak és

— bizonytalan időre. A ma
radék ép asztalok tehát meg 
lesznek védve. De mi lesz az
zal, aki pingpongozni akar?

Véleményem szerint az egye
tem földszintjén mindig lesz
— legyen! — annyi hely, ahol 
1-2 asztalt el lehet helyezni. 
E helyek bizonyos védelméről, 
az asztalok rendszeres karban
tartásáról gondoskodni kell.

A hely hiányában fel nem 
használható asztalokat részben 
tartós használatba kell kiadni, 
részben, ha állapotuk indokol
ja, ki kell selejtezni és kedve
ző feltételekkel átadni az 
igénylőknek.

Csak két dolgot nem szabad 
hagyni: az asztalok további
tönkremenetelét, illetve elzá
rásukat a használat elől.

Az egyetemen olyan kevés 
a sportolási feltétel — hely
ben, olcsón —, hogy minden 
pici lehetőséget óvni kell a 
rekonstrukció alatt is.

Dr. Veres Pál adjunktus 
pol. gazd. tanszék

nem tudnak eljárni edzésre. 
Gondolj bele. itt minden év 
elején egy szinte teljesen új 
csapattal kell kezdeni a baj
nokságot, közben ismerjük meg 
egymást, pedig itt az összeszo
kottság döntő. Azon kívül az 
edzőnk, Tóth Andorné — Ági 
szinte mindent egyedül csinál. 
Edző, menedzser, ügyintéző és 
még nem tudom mi. egysze- 
mélyben. Itt nincs szakosztály- 
vezetés, teljesen amatőr ala
pon megy az egész. Aztán meg 
annyit nem tudtunk elérni so
ha, hogy amikor megyünk hét
végén vidékre, megkapjuk az 
egyetemtől a buszt. Tudtom
mal van egy kisbusz is, de ne
künk majdnem mindig vonat
tal kellett utazni. S a vonat
nak nem mi szabjuk meg, 
hogy mikor induljon és érkez
zen.

— Bizony nálunk, Magyar- 
országon az egyetemi sport
élet nem kap olyan hang
súlyt, amilyen megilletné, pe
dig ez is bázisa lehetne az él
sportnak. Tegyük fel, a csapat 
újra megnyerné az NB U-t. 
Vállalnátok-e, vagy te személy 
szerint vállalnád-e újra at
l. osztályt?

— Tudod, mindenki egy ki
csit megkönnyebbült, egy ki
csit megnyugszunk az NB II- 
ben. Gondolom a többiek is, 
de én is nagyon meggondol
nám, hogy újból nekivágjunk, 
ha lehetőségünk lenné rá, már 
csak a fentebb elmondottak 
miatt is. Azért jó és hasznos 
volt az NB I-ban szerepelni.

-so n

T alpra K ö z g á z !
Nem  fogunk széthu llan i

Czolnok város lakói igencsak furcsán néztek arra a körülbe- 
lül húszfős kis csoportra, akik a város főterén áthaladva 

vidám hangulatban hangoztatták, hogy nem kevesebbet, de 
gazdasági rendszerünket fogják romba dönteni. Az emberek 
megálltak, utánuk néztek, majd egymásra: kik lehetnek ezek? 
No, és mit jelenthet az a furcsa, idegen nyelvű felirat a póló
jukon, azzal a malaccal a közepén? Talán némi félszeg irigység 
is lehetett bennük a vidám, felengedett diákcsapat láttán, akik 
valami ismerős dallamra egy soha nem hallott indulót harsog
tak egy gitár kíséretével:

Gazdaságot, gazdaságot, gazdaságot szervezünk,
Romba döntjük, romba döntjük gazdasági rendszerünk,
És mi mégis, és mi mégis, és mi mégis itt vagyunk. . .

Szerencsére, senkinek nem jutott eszébe rendőrt hívni, hi
szen csak a KÖZGÁZ közművelődési táborának néhány részt
vevője tartott a szokottnál kissé jobb kedvűén, csomagokkal 
megrakva az állomás felé.

Nemcsak a város lakói néztek azonban furcsán egymásra, 
hanem egy kicsit mi is. Olyat láttunk, ami ha nem is először, 
de ritkán történt meg velünk eddig: valami megfoghatatlan 
lelkesedés, az együvé tartozás érzése fogott el bennünket. Ami 
eggyé kovácsolt, az éppen az a bizonyos kismalac volt. illetve 
az, amit képvisel: a szót, hogy KÖZGÁZ. Valami mintha elkez
dődött volna Szolnokon!

Vagy talán már hamarabb is? Hiszen alig egy hónapja kö
zel négyszázan ünnepeltük tombolva, vastapssal saját kis csa
patunkat a KEN vetélkedőjén, és a vakolatot veszélyeztetően 
zengett a biztatás: KÖZGÁZ, KÖZGÁZ! Hogy ez milyen érzés, 
nem lehet leírni, aki ott volt, tudja. Két nappal előtte pedig 
látni kellett a rektorválasztás aulát megtöltő tömegét, akik a 
végén szinte a fellegekbe emelték új diákrektorunkat, egyetlen 
torokként harsogván nevét: Gézukáám! No, meg már tavaly is, 
a ballagáson. Megcsináltunk valami olyat, ami emberemléke
zet óta nem volt nálunk! Ez még olyanokat is becsalt a roska- 
dásig virággal díszített egyetemre, akik például az aulát, a 
nagy rendezvények színterét négy éven át csak úgy ismerték, 
mint szükséges rosszat, amin reggelenként gyorsan át kell ha
ladni, hogy a kaputól minél gyorsabban a büfébe jussanak. Va
lami mintha tényleg elkezdődött volna! Végre nem azért, mert 
valaki valahol azt mondta: legyen. Lett önmagától, spontán, 
mert igény volt rá: a valahová tartozás természetes igénye.

Volt egyszer egy Közgáz-szellem. . .  Vajon tényleg létezett, 
és mi vesztettük el valahol? Vagy sohasem volt és most is csak 
azért lenne valami, mert lassan elhagyva ódon, Duna-parti épü- 
létünkét, mely már majdnem a fejünkre szakad, melyet annyit 
szidtunk, most jönnénk rá, hogy mégiscsak a szívünkhöz nőtt 
egy kicsit?

Régi közgázosok, hol vagytok? Gyertek el, tudni akarunk 
rólatok, újra megismerni benneteket, ha már hagytátok, hogy 
elfelejtsünk titeket, amint kiléptetek közülünk! Mondjátok el, 
volt-e és milyen volt a Közgáz-szellem, ti hogyan csináltátok? 
Szükségünk lenne józan tanácsokra, biztató, igaz és reális szó
ra, a véleményetekre mostani problémáinkról és a segítsége
tekre. hogy megoldjuk őket.

Azt tartják, hogy két ember, ha jó barát volt, teljenek ej 
akár évtizedek is, ha újra találkozik, megtalálja egymást. Van
nak olyan közösségek, melyek sohasem hullanak szét teljesen, 
mert van valami közös, ami összetartja őket. Mi miért ne 
lehetnénk ilyenek? Hiszen nem csupán diákok, egyetemisták 
vagyunk, nem csupán talán életünk legszebb éveit töltjük itt, 
de ráadásul közgazdászok vagyunk, amit nem sokan mondhat
nak el magukról. Nem leszünk-e még évtizedek múlva is szét
szórtan az országban, de mégis csak egymásra utalva? Hiszen 
innen, tőlünk kerül ki a közgazdászok döntő része, immáron 
30 éve!

lVem arról van szó, hogy minden reggel örömtől repesve éb
redünk. és indulunk az egyetemre, mert az milyen jó! 

Egyrészt inkább arról, hogy amikor mozdul valami, mert KÉN 
készül vagy majális, folkfesztivál vagy gólyabál, mozduljunk 
együtt érte. érezzük, hogy a miénk, magunknak csináljuk. 
Másrészt arról is, hogyha évek múlva megismerünk valakit, 
akinek a gomblyukában ugyanolyan jelvény van. amilyet mi is 
viselünk (mert lesz ilyen jelvény, kell, hogy legyen), üdvözöl
jük az összetartozás, a közös élmények örömével és segítsük őt, 
hiszen mi is jócskán rászorultunk volna a baráti jobbra. Cseré
be biztosan mesél majd. ha kérdezed: megvannak-e még az áll
ványok, hullik-e a vakolat, hogy áll a klub, a Poitár vagy eset
leg jár-e már a metró Törökbálintra.

Egyszóval valami van! Egyre több emberrel beszélek, aki 
büszke arra a pólóra, amit visel, és ezt meg is vallja, és azt 
akarja, hogy jusson mindenkinek belőle. Igazuk van!

Eddig egyedülálló lehetőségünk lett volna egy közgáz
identitás megteremtésére: egy épületben, egy helyen, nap 
mint nap találkozva. Adott volt a lehetőség, de mi nem éltünk 
vele egészen, és most ideiglenesen szétszóródunk, de csak he
lyileg. Ne engedjük, hogy emiatt széthulljon az. ami eddig csak 
csíráiban él. Nehéz lesz. de próbáljuk meg! Maradjunk közgá
zosok ,de még inkább: próbáljunk meg igazán, szívből azzá 
lenni!

Bodnár Zsigmond

A felvételt készítette: Bandi Tamás


