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Késiül az új szervezeti szabályzat
Az országos keretszabály

zatnak megfelelően az idén 
tavasszal elfogadásra kerül 
egyetemünk szervezeti és mű
ködési szabályzata is. Az el
készült tervezet egyetemi vi
tája március 10-ig zajlik. El
sősorban a kari tanácsok, a 
társadalmi szervezetek testü
letéi. továbbá más központi 
szervezetek (könyvtár, KTI, 
gazdasági igazgatóság) veze
tőinek véleményére számít az 
egyetem vezetése. Ezt köve
tően az egyetemi tanács dön
tése alapján a Művelődési Mi
nisztérium hagyja jóvá a sza
bályzatot. amely 1987. szep
tember 1-jén lép hatályba.

A tervezet számos új. elő
remutató elemet tartalmaz. 
Ilyen például az egyetem cél
jának a következő megfogal
mazása: „Az egyelem oktató
nevelő munkájának elsődleges 
célja a szocializmus iránt el
kötelezett olyan gazdasági 
szakemberek képzése, akik az

elsajátított közgazdasági el
méletek, valamint a gazdasá
gi elemzés korszerű módsze
reinek. ismerete és alkalmazá
si készsége alapján képesek a 
gazdasági folyamatok elemzé
sére, időszerű feladatok felis
merésére megfelelő döntések 
meghozatalára. Készek az új 
tudományos ismeretek befo
gadására és alkotó alkalmazá
sára, s felkészültek a tudomá
nyos kutatásra. Az egyetem 
célja továbbá, hogy a szakmai 
képzésen túlmenően a tágan 
értelmezett értelmiségi funk
ciókra is felkészítse hallga
tóit.”

Üj elem az is, hogy a ter
vezet szerint az egyetemi ta
nácsnak tisztségük alapján
16-an (a rektor és a főtitkár 
mellett a rektorhelyettesek, 
dékánok, a gazdasági főigaz
gató, a KTI igazgatója, a 
könyvtár főigazgatója, a sze
mélyzeti csoport vezetője, az 
MSZMP, a szakszervezet és a

KISZ képviselője, az egyetem 
előző rektora), továbbá 13 vá
lasztott oktató, kutató, dolgo
zó és 13 hallgató lennének a 
tagjai.

Növekszik (a nem döntési 
jogkörű) rektori tanács létszá
ma, többek közt az egyetemi 
tanács hallgatói tagozatának 
elnökével. Az egyetemen mű
ködő állandó bizottságok kö
zött szerepelnek a hallgatói 
önkormányzati testületek, így 
a Hallgatói Tudományos Ta
nács és a Közművelődési Bi
zottság is.

Egyetemünk új intézménye 
a tervezet szerint az évente 
ülésező egyetemi hallgatói 
gyűlés, amely beszámoltatja az 
egyetemi tanács hallgatói ta
gozatát. irányelveket, felada
tokat határoz meg a hallgatói 
tagozat számára, betölti az if
júsági parlament összes funk
cióját.

Egyetemünkön a hallgatói 
jogviszonyból származó jogo

kat, többek között a választás, 
a beszámoltatás és a visszahí
vás jogát, egyetértési és véle
ményezési jogkört az I. évfo
lyam, illetve a karonként szer
vezett hallgatói közösségek 
gyakorolják majd. . .

Az országos szabályzatnak 
megfelelően hallgatói öntevé
keny csoport (pl. kör, klub) 
alakulhat tanulmányi, tudo
mányos, közművelődési, sport- 
és bármely más törvényes 
célból. Az öntevékeny csoport 
megalakulását az országos sza
bály szerint csupán bejelen
teni kell a rektornak. (Az 
egyetemi tervezetben nyilván 
tévedésből az szerepel, hogy 
minden egyes ilyen kört, klu
bot a rektornak engedélyeznie 
kell. Ez azonban ellentétes az 
országos keretszabályzattal.)

Az egyetemi SZMSZ hall
gatókra vonatkozó részét ille
tően az egyetemi KlSZ-bizott- 
ságr-ak egyetértési joga van.

—s.

AlESEC-állásbörie
Egyetemünk minden hallga

tóján szeretettel meghívjuk ar
ra az állásbörzére, amelyet 
március 19-én. csütörtökön 
tartunk. Várjuk a Kereske
delmi és Vendéglátóipari Fő
iskola, a Pénzügyi és Számvi

teli Főiskola, valamint a Ke
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskola diákjait is. A börze 
a főépületben, az I. előadó
ban, vagy az aulában lesz 
majd, figyeljétek plakátjain
kat.

Mikor fizetnek?
Az 1956 87. tanév II. félévi 

állami támogatások fizetésé
vel kapcsolatban az egyetemi 
diákjóléti bizottság a költség- 
vetési csoporttal egyeztette 
ezek Időpontját. A II. és III. 
havi tanulmányi ösztöndíj, a 
III. havi szociális támogatás 
és a 11. havi jövedeiemkiegé- 
szítés (húspénz) kifizetésének 
időpontja: 1987. 03. 10—12., 
az I. pótbefizetésé 03. 17—19., 
a II. pótbefizetésé 03. 25—27.

A következő havi fizeté
sek időpontjai a következők: 
április havi: 1987. 03. 25—27., 
pótfizetések: 1937. 04. 15—
17, 21—22, május havi: 1937.
04. 23., 24.. 27., pótfizetések:
05. 7.. 8., It. és 05. 19—21. A 
fizetések első napján az I. 
emeleti zsibongóban 10.30—

14-ig, a második napon 
ugyanott 10—14-ig, a harma
dikon a pénztárban 1(R—12 és 
13—14-ig történik az állami 
támogatások osztása.

A félreértések elkerülése 
érdekében szeretnénk közölni, 
a tanulmányi ösztöndíjak fi
zetési késésének az volt a 
legfőbb oka, hogy több cso
portban nem volt diákjóléti 
bizalmi, így a csoport tanul
mányi ösztöndíjkeretének az 
elosztása nem történhetett 
meg kellő időben. Tehát ezek
nek a csoportoknak az érdek
telensége okoz a többi hall
gatónak komoly bosszúságot. 
Reméljük, hogy ennek a fél
évnek a tanulságai okulásul 
szolgálnak a következő fél
évekre.

Ceiszlingcr Árpád

Nívódíjas Közgáz 
Amatőr F itetitéió

Az Országos Közművelődési Központ rendezésében ünne
pélyes keretek között osztották ki az amatőr művészegyüttesek 
legjobbjainak a nívódíjat február 24-én. Ez alkalomból a 
Közgáz Amatőr Filmstúdió nívódíjat kapott. Az indoklásban 
szerepelt a következő: a négy éve működő klub az egyetemi 
filmezés és videózás iránt érdeklődő hallgatóit tömöríti. E 
viszonylag rövid idő alatt szép sikereket értek el a külön
féle országos fesztiválokon. Tavaly az országos fesztiválon II., 
az egyetemi és főiskolai fesztiválon I. díjat nyertek. Filmjei
ket a műgond, a formanyelvi útkeresés és a közéleti érdeklő
dés egysége jellemzi. A klub — amely ma már országosan 
is jelentős filmes csoport — az alkotómunka mellett részt 
vállal az egyetem és a különféle művelődési központok vi
zuális nevelómunkájában. Gyakran tartanak vetítéseket Bu
dapesten és vidéken is. 1 ■>

A nívódíjat az 1986-ban bemutatott produkciójuk ki
emelkedő színvonaláért kapták.

Gratulálunk!

Felhívás véradásra
Egyetemünkön minden évben március elején kerül sor a 

szokásos önkéntes véradónapra. Idán 1987. március 3-án ked
den, 8—16 óráig lesz a véradás a Kinizsi utcai kollégium 
alagsori klubhelyiségében.

Remiéjük, hogy az 1938. októberi rendkívüli véradónap 
sikere után most sem kell majd szégyenkeznünk. Kérjük hall
gatóinkat, dolgozóinkat, oktatóinkat, segítsék véradással a 
rászorulókat — többek között a szívműtétre váró kisgyer
mekeket MKKE Vöröskereszt 

Alapszervezet Vezetősége
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február 16-án sorra került 
ülésén elsőnek a pártszervezet 
1986 évi gazdálkodásának és 
ügykezelésének tapasztalatait 
számba vevő beszámolót fo
gadta el. Ezt követően a Köz
gazdász egyetemi lapunk 
1986 évi politikai irányvona
lának áttekintését tartalmazó 
értékelést vitatta meg. Kovács 
Sándor vezetésével e célra 
összehívott bizottság állította 
össze és többszörös vitaérte
kezlet után bocsátotta a vb 
elé az anyagot. Ez az értéke
lés kiterjedt a tartalmi érté
kelésre, a lap irányvonalára 
és az irányítási munka minő
sítésére. Idézve az összefogla
ló részből, a bizottság a követ
kezőképpen vélekedik a Köz
gazdászról: „A lap. mint poli
tikai tényező fontos, ténylege
sen jelenlevő, pozitív eleme 
egyetemi közéletünknek 1986- 
ban ez a Közgazdász munká
jának alapvető jellemzője. A 
lap elkötelezett marxista po
litikai karakterrel jeleníti meg 
az egyetemi és a társadalmi 
valóságot. Polemizáló, kritikai 
hangvétele így értelmezhető, 
még akkor is. ha joggal vitat
ható. álláspontokat Is szép 
számmal közvetít. A lap szak
mai színvonala magas. A fele
lős szerkesztő és az újságírók

szakmai, politikai szempont
ból felkészültek.

A lapnak 1986-ban is szinte 
minden száma érdeklődést 
keltő, jó színvonalú volt. 
Egyetemi laphoz és társada
lomtudományi egyetemhez 
méltón igyekezett beavatni ol
vasóit az egyetem belső életé
nek folyamataiba, a képzés- 
korszerűsítés lényeges, egy
mást követő szakaszaiba, a 
közgazdász-közlélet mozgásai
ba, a lényeges belpolitikai 
eseményekbe, a pártéletbe.

AZ ÖSSZKÉP 
TEKINTETÉBEN

a Közgazdászt az igényesebb 
egyetemi lapok közé lehet so
rolni. A rendelkezésre álló .já
tékteret igyekszik messzeme
nően kihasználni, elkötelezet
ten munkálkodni a lehetősé
gek bővítésén.”

Nagyra értékelte a sokoldalú 
szempontrendszer alapján el
készített anyagot a vb. 
Nem egy olyan vélemény 
hangzott el, amelyet a szer
kesztőségi munka során figye
lembe kell venni A vb tagjai 
elmondták, hogy a jövőben 
nagyobb hangsúlyt kell fordí
tani az egyetem mindennapi 
munkájához kapcsolódó kriti
kára. akár személyre szólóan 
is. Mindezt úgv kell végezni, 
hogy a lapban közölt tények a 
valóságnak megfeleljenek. Fo

kozott ellenőrzéssel őrködjön 
a szerkesztőség az újság hite
lén. A lapban megjelent té
mák közül szinte kifelejtő- 
dött a vállalati szféra — 
hangsúlyozták — miközben 
eluralkodott a hasábokon a 
közgazdaságtudomány általá
nosabb területe és az egyéb 
társadalomtudományi szféra. 
Változtatni kell az arányokon 
tematikai szempontból is, de 
a külső és belső cikkek arányán 
is, növelve az egyetem belső, 
életével foglalkozó cikkeket 
számonként.

A pártbizottsági ülésekről 
és a határozatokról jól infor
mál a lap — állapították meg 
—, de írni kell a jövőben a 
határozatok továbbviteléről és 
következményeiről is. Az új
ság jobb tájékoztató munká
ja érdekében a vb felhívta az 
állami vezetés figyelmét is az 
e területen adódó felelősségre. 
Miközben a lapnak továbbra 
is feladata az, hogy teret ad
jon a problémáknak, a külön
böző nézőpontoknak, szélesít
se szerzőinek körét, ugyanak
kor ügyelni kell arra is. hogy 
ne legyen szócsöve különböző 
illegitim csoportoknak Újság
írói kommentárok, eltérő kri
tikai álláspontok megfogalma
zásával közli a jövőben az új
ság a vitatott politikai tárgyú 
cikkeket

Szó volt a szerkesztőbizott
ságról is. Hogy munkáját ered
ményesebben lássa el évente 
több alkalommal is össze kell 
hívni. A lap mérlegre tétele, 
a jövőben a szerkesztőbizott
ságra koncentrálódik.

TÁJÉKOZTATÓ
HANGZOTT EL

a vb-n arról, hogy a Buda
pesti Pártbizottság is elkészült 
a budapesti egyetemi lapok 
értékelésével, amelyhez ér
demben fel tudták használni a 
Közgazdászról az előterjesz
tést. A két értékelő anyag ál
láspontja közös > abban is, 
hogy fontos helyet foglal el az 
egyetem életében az újság, 
amely nagyfokú önállósággal 
készül a politikai és állami 
vezetés támogatására. Intézke
dések történtek arról, hogy a 
Központi Bizotság, a Művelő
dési Minisztérium és a Tájé
koztatási Hivatal több háttér- 
információval, tájékoztatással 
látja el az egyetemi lapokat a 
jövőben.

A vb az értékeléssel egyet
értve határozat elfogadásával 
zárta le a napirendet.

Ezt követően sor került a 
tavaszi politikai évfordulók 
megünneplésének tervére 
(A vb ez ügvben hozott dön
téséről lapunk következő szá
mában közlünk tájékoztatást.)

Nőnapi köszöntő
Szeretettel köszöntjük egyetemünk minden nődol

gozóját, hallgatónőjét, munkájukhoz kívánunk jó egész
séget és sok sikertl

Szakszervezeti bizottság

eloszlatott KISZ-bizottsági ülés

Levél a Tájékoztatási Hivatalnak
A KISZ-bizottság a KISZ- 

szervezet programjának mó
dosítására ötletroham formá
jában a téli táborban felve
tett javaslatok konkretizálá
sával töltötte február ' l2-ei 
ülésének nagy részét. Az új 
program még várat magára, 
ám annak jegyében, hogy a 
testület országos kérdésekhez 
is szóljon hozzá, Foltányi Ár
pád (mint vendég), felvetet
te. hogy az írószövetség köz
gyűlése kapcsán / a KlSZ-bi- 
zotlság nyílt levéllel fordul
jon a művelődési miniszter
hez, kifogásolva azt a tájé
koztatási űrt, ami az ese
ményt követi. A testület rö
vid vita után végül elvetette, 
hogy az állásfoglalás nyílt 
levél formájában történjen. 
Bodnár Zsigmond javaslatára 
úgy döntött, foglalkozik a 
problémával a nyilvánosság 
előtt (hét mellette, kettő elle
ne, két tartózkodás), de en
nek formája a Miniszterta
nács Tájékoztatási Hivatalá
nak küldött levél lesz (a sza
vazati arány, nyolc mellette, 
három tartózkodás). A levél 
tartalma szerint a KlSZ-bi- 
zottság nem ért egyet azzal 
és nem érti, hogy egy olyan 
fontos ügyben, mint az író
szövetség közgyűlése, miért 
nem tájékoztatják megfele
lően a közvéleményt. Á fel
merült különböző .vélemé
nyeknek csak egy részét kö
zölték és a közgyűlés esemé
nyeinek menetéről egyáltalán 
semmit sem tudhattunk meg 
a napisajtóból. A testület az
zal a kéréssel fordul a Tájé
koztatási Hivatalhoz, hogy 
pontos, átfogó és tárgyszerű 
tájékoztatást adjanak a tör
téntekről a közvélemény 
számára.

Az egyetem szervezeti és 
működési szabályzatának ter

vezetével kapcsolatban a tes
tület többek között a -követ
kező módosító javaslatokat 
tette. 8. §. Fontos elérni, hogy 
az egyetemi tanács legyen a 
valós döntéshozatali terep. 12. 
§. (2) és 47. §. (2), A jelenlegi 
szervezeti struktúra miatt 
javasoljuk az egyetemi ta
nácsban a hallgatói létszám
14-re való felemelését (bele
értve az estis hallgatókat is). 
Indoklás: javaslatunk szerint 
l—i főt választanak a sza
kok, illetve az első évfolyam, 
1—1 főt delegálnak a működő 
hallgatói önkormányzati tes
tületek (Közművelődési Bi
zottság. Hallgatói Tudomá
nyos Tanács, Kollégiumi Ta
nács). 42. §. Biztosítani kell 
az adjunktusok, illetve tanár
segédek képviseletét a kari 
tanácsokban. Ennek módjára 
konkrét ötletet várunk. 3. 
számú melléklet: Az állandó 
bizottságok (utaztatási bizott
ság, doktori és tudományos 
tanács stb.) hatáskörét, ösz- 
szetételét részletesen le kelle
ne irni. A testület (melynek 
mint köztudott egyetértési jo
ga van az SZMSZ kérdésé
ben) állásfoglalását az egye
tem tevékenységcentrumai 
közötti ifjúsági vitára bo
csátja.

A következő napirendi 
pont keretében elfogadták 
azt az indítványt, hogy a 
KISZ-bizottság a rendelkezé
sére álló pénzeszközöket a 
jövőben kizárólag pályázati 
úton ossza el.

Mivel a több órás vita nyo
mán a távozók miatt a testü
let létszáma mélyen a szava
zóképesség alá süllyedt, Hor
váth Gyula KISZ-titkár a na
pirendi pontok egy részének 
tárgyalását későbbre ha
lasztva feloszlatta az ülést.

K. S.

Habililációs előadás

Új forma a kutatási eredmények 
megismertetésére

Az elmúlt tanévben az ipar
kari tanács két alkalommal 
foglalkozott a tanszékek, il
letve az oktatók tudományos 
tevékenységével. Egy munka- 
bizottsági előterjesztés és ja
vaslat alapján döntött egy 
nemzetközileg széles körben 
alkalmazott forma, a habili- 
tációs előadások bevezetésé
ről.

Az I986/87-es tanévtől kez
dődően a karon az újonnan 
kinevezett egyetemi tanárok 
és docensek a kari tudomá
nyos bizottság és a tanszékük 
szervezésében előadást tarta
nak a szakterületükön elért 
tudományos eredményeikről,

kutatási céljaikról. Az előadá
sokra egyetemi kollégák, kül
ső szakemberek, érdeklődó 
hallgatók kapnak meghívást.

Az iparkaron az első ilyen 
habilitációs előadást Forgács 
Csaba, az agrár tanszék do
cense tartotta „A termelés 
éves tervezésének fejlesztési 
iránya a mezőgazdasági vál-' 
latotoknál” címmel. Ebben a 
tanévben előreláthatólag áp
rilisban még egy előadás lesz. 
Borda József né. a számvitél 
tanszék docense fogja tarta
ni a nyereségtervezés. elem
zés és vállalati vezetés téma
körben.



—- Milyen okai és követhez- 
ményei vannak a családi 
egyensúly felborulásának?

— Világszerte elterjedt a 
kétkeresős család modellje, 
így nálunk is. Ennek egyrészt 
gazdasági okai vannak, lévén 
a társadalomnak, a gazdaság
nak szüksége volt a munka
erőre, ez a nőik növekvő fog
lalkoztatásához vezetett,
ugyanakkor a család felől a 
megélhetóskényszer miatt in
dokolt volt a nők munkába 
állása. Másrészt az iskolázta
tás fejlődésével a nők foglal
koztatása természetes igény.

Tehát mindkét szülő kivo
nult a családból. A felborult 
egyensúlyt helyre lehetett vol
na állítani, ha

1. a társadalom bizonyos 
funkciókat átvállal a csa
ládtól,

2. családon belül megválto
zik a hagyományos mun
kamegosztás.

Egyik sem valósult meg ma
radéktalanul. A társadalom 
ugyanis nem könnyíti meg 
kielégítő módon a családi fel
adatok ellátását.

Ennek többek között egyik 
oka az infrastruktúrán való 
takarékoskodás, másik oka, 
hogy a foglalkoztatáspolitika 
nem vett tudomást a társada
lom strukturáltságáról, és csak 
teljes munkaidős foglalkozta
tást kínált a nőknek. Nem 
nyújtott lehetőséget rugalmas 
foglal koztatásra.

Ä családon belüli munka- 
megosztás viszonylatában pe
dig (főleg a 70-es évek köze
pétől) az életszínvonal stag
nálása és romlása, illetve az 
egyre katasztrófálisabbá váló. 
lakáshoz jutási esélyek miatt 
is a férfi keresőik családra 
fordítható idejét a második 
gazdaság tölti ki. Teliéit alig 
változott a hagyományos csa
ládi munkamegosztás, így 
mindkét nemre kettős teher 
hárul. Mindennek a gyerek 
issza meg a levét, mart sem 
az apa, sem az anya szerepét 
nincs, aki hiánytalanul betölt
se, a társadalmi segítség há
lózata pedig hiányos — azaz 
kedvezőtlenek a családi szo
cializáció feltételei.

Ez több szempontból jut 
kifejezésre. Először, mint a 
közös élmény hiánya, másod
szor az együtt töltött idő mi
nősége sem megfelelő, mert 
zaklatottak a családi viszo
nyaink. Nem készítik elő az 
Ifjúságot a felnőtt szerepre.

Az elm últ években a szakmai és a szélesebb közvélem ény figyel
me egyre fokozottabban fordul a család felé. Jelzik ezt a témában 
készülő tanulm ányok, a sajtóban egyre gyakoribb viták, nívós do
kumentumfilmek <A mi iskolánk, A mi családunk) és term észete
sen a családjogi törvény módosítása —, mint a politikai vezetés 
adminisztratív reagálása a család válságára.

A nők szerepéről a családban és a társadalomban, a család 
válsága mögött meghúzódó folyamatokról kérdeztem Koncz Katalint, 
a Munkagazdaságtan Tanszék oktatóját.

— Kifejtené kicsit bőveb
ben, mit ért a zaklatott csa
ládi viszonyok alatt?

— A társadalmi, gazdasági 
közeg lenyomata a család. 
Annak, ahogyan élünk a csa
ládon kívül. Sokfelé a pazar
lással, a szervezetlenséggel, 
bürokráciával, korrupcióval, 
intoleranciával találkozik az 
egyén. Munka után fáradtan 
esnek be a szülők az ajtón, a 
belső családi környezet sem 
kedvez a harmóniának. Nem 
megfelelő minőségű a lakás, 
a gyerekek szintén túlterhel
tek, hiszen az iskolarendsze
rünk sem éppen ideális. Amit 
otthonnak nevezünk, abban a 
másodállásban levő apuka, a 
háztartási munkát végző nő 
a tipikus, ahol a gyereket 
nem nevelik, legfeljebb ve
zérlik, utasítják. A családban 
minden egyszerre tükröződik 
vissza. Ahogyan a gazdaság 
működik, .kitermelve az ano
máliákat, ennek lenyomata a 
család, és ezt viszrlk tovább 
a következő generációk, ku
mulálva a problémákat az 
életmódon és az attitűdökön 
keresztül. Óriási tehát a fele-

. lősségünk, hogy mit adunk 
tovább az utánunk jövőknek, 
mert azt még a dédunokáink 
is élvezni vagy nyögni fogják.

— Hogyan lehetne változ
tatni a mostani helyzeten?

— A jelenleg működő mo
dell leértékeli a háztartás és 
a család keretében végzett 
munkát. Ennek helyre kellene 
állítani a presztízsét. Egyfelől 
a szociálpolitikai segítséggel 
lehetővé kellene tenni, hogy 
a háztartásban is hasznosít
hassa munkaerejét a család 
akár férfi, akár női tagja, az
az a j öv ed elemiki esést kom
penzálni szükséges. Másfelől 
a foglalkoztatás terén sokkal 
nagyobb rugalmasságra van 
igény, főleg a nem teljes 
fnunkaidős területen. Harmad
részt az infrastruktúra fej
lesztése is elodázhatatlan fel
adat.

Mindezek elválaszthatatla
nok a gazdaság jövedelemter
melő képességétől, hatékony
ságától, működési mechaniz
musától. Üjra és újra csak 
ide vezetnek a problémák, 
hiszen a háttérben az anyagi 
viszonyok a döntőek, az pe
dig gazdaságunk működésének 
mikéntjétől függ.

r r  Köszönöm a beszélgetést.
B. J.

Magas szakma! mércévé!

Szakkollégiumi csoport 
alakult

A Ráday utcai kollégiumon 
belül, annak részeként, feb
ruár 22-én a Társadalomtu
dományi klub tagjaiból Szé
chenyi István Szakkollégiumi 
Csoport néven, hallgatói ön
tevékeny csoport alakult.

Mit is jelent az, hogy ön
tevékeny csoport? Jogszabály 
szerint: „Hallgatói öntevé
keny csoport (kör, klub stb.) 
alakulhat tanulmányi, tudo
mányos, közművelődési, sport 
és más törvényes célból, (...) 
maga határozza meg tevé
kenysége tartalmát és formá
ját, belső ügyeiben önállóan 
dönt, a költségvetési előírások 
szerint önállóan gazdálkodik 
a rendelkezésre álló anyagi 
eszközökkel, saját bevételei
vel és a külső forrásokból 
származó támogatásokkal. A 
hallgatói öntevékeny csoport 
megalakulását az intézmény 
vezetőjének be kell jelente

ni." (Ilyen öntevékeny cso
portként alakult meg egyete
münkön legutóbb például a 
Közgáz Diák Centrum.)

A Széchenyi István Szak
kollégiumi Csoport rövid időn 
belül szakkollégiummá kíván 
alakulni. („Felsőoktatási in
tézmény szakkollégiumot szer
vezhet.”) Az egyetem vezetői 
tudomásunk szerint elvben 
támogatják a szakkollégium 
létrehozását, de jelenleg a 
szakkollégium formájában 
történő megalakulást még nem 
tartják kellően megalapozott
nak.

A csoport fő céljai és fő 
feladatai a korábban a Köz
gazdászban közölt szakkollé
giumi tervezethez képest vál
tozatlanok. A csoport a maga 
által meghatározott tevékeny
ségi irányaiban, természete
sen, jelentősen eltér a klub 
tevékenységi irányaitól. Amíg

a klub, Jellegéből következő
en, igen kötetlen keretek kö
zött működik, szervezésiében 
bárki részt vehet s nincsenek 
különösebb közösen és egyé
nileg vállalt kötelezettségek, 
addig a csoport magas mércét 
állít maga és tagjai elé.

Hiszen a csoport fő felada
tai közé tartozik: valamennyi 
tagja számára az egyetemi 
kötelezettségek eredményes 
teljesítése mellett, azokon 
túlmenő, egyéni és közös al
kotó, kutatómunka; közgaz
dasági és társadalomtudomá
nyi kurzusok működése; de
mokratikus közélet stb. is. A 
csoportbeli tagság feltétele a 
klubban, a kurzusokon, ill. 
más, a csoport profiljába illő 
területen végzett közös tevé
kenység, emberi magatartás 
alapján a csoportgyűlés által 
megítélt felvétel, legkorábban 
az első év sikeres elvégzése 
után júniusban, évente két
szer; évente értékelt érdemi 
részvétel — a tanulmányi kö
telezettségek eredményes tel
jesítése mellett — a csoport 
szakmai és közösségi életé
ben; TDK-dolgozat írása, 
nyelvvizsga megszerzése és el
fogadható tanulmányi ered
mény a tanulmányi évek so
rán. E kötöttségeket viszont

természetesen, a továbbra is 
működő klub keretein bélül 
nem szükséges vállalni.

A csoport 27 hallgató taggal 
alakult meg, akiknek mintegy 
fele eleve a Ráday utcai kol
légiumban lakik (a többi túl
nyomórészt budapesti). A cso
port a munka összehangolása, 
illetve segítése érdekében tit
kárt választott Gelencsér 
Zsolt személyében, továbbá 
szenior tagokat (nem hallgató 
tagokat) választott Deák Éva, 
Branyiczki Imre és B. Kiss 
Tamás személyében.

A csoport jelenleg működő 
kurzusai (a későbbiekben 
igény szerint bővülhet, illetve 
módosulhat) és azok vezetői: 
gazdaságtörténet (Kövér
György), gazdaságpolitika (még 
nem indult be), szervezet- és 
vezetéselmélet (Branyiczki 
Imre), szociológia (Hegedűs 
Lajos, B. Kiss Tamás), poli
tológia (Pásztor Miklós, Sán
dor Péter, Komócsin Sándor), 
kisebbségtudomány (Filep Ta
más). A kurzusokon, termé
szetesen, nem csupán a cso
port tagjai vehetnek részt, ha
nem bármely érdeklődő.

A csoport, illetve a kurzu
sok iránt érdeklődőket szere
tettel várjuk.

Az ipar kar tanácsa feb
ruár 11-i ülésén először az 
egyetem új szervezeti és mű
ködési szabályzatának terve
zetét vitatta meg. A legtöbb 
észrevételt az anyagban sze
replő, de. a? egyetemen jelen
leg nem működő szervezet- 
rendszerek (tanszékcsoport, a 

‘hallgatók gyűlése stb.), illetve 
posztok és az ezekhez tartozó 
funkciók (a főtitkár és funk
ciói stb.) váltották ki. Szük
ségesek-e ezek az egyetemen, 
kötelező-e ' belevenni őket a 
szabályzatba stb.? A testület 

-végül is azt szorgalmazta, 
,hogv ezek a formák, mint le
hetőségek szerepeljenek, ne 
jelentsenek ' kötelezettséget az 
egyetem szervezetei számára.

Második napirendi pontként 
a címzetes és a nem főállású 
egyetemi oktatók foglalkozta
tásának tapasztalatairól szóló 
előterjesztést tárgyalták meg.

Ipar kari tanács

SZMSZ,

az oktatás joga, 
fizet a MÉM

A hozzászólók. Máriás Antal 
(szervezés t.), Párniczky Gá
bor (statisztika t.) egyetértet
tek abban, hogy e két oktatá
si forma minősíti az egyete
met, jelzi, hogy a szakma 
reprezentánsai közül kit sike

rült megnyerni az oktatás 
számára. Hangsúlyozták, hogy 
a gyakorlatban és a tudo
mányban elért jelentősebb tu
dásszinten az oktatás jog. az
az biztosítani kell, hogy min
den komoly reputációval ren

delkező személyiség jelent
kezve az egyetemen, kurzust 
hirdethessen meg (ehhez ter
met kapjon stb.). Vági Ferenc 
(agrár t.) és Kerekes Sándor 
(technológia t.) úgy vélte, 
hogy ez utóbbi oktatási forma 
egy külön intézmény — pél
dául a hajdan volt magánta
nári státusz — létrehozását 
(felélesztését) igényelné, a 
címzetes egyetemi oktafói és 
nem főállású oktatói formák 
mellett.

Az egyebek között tájékoz
tatta a testületet Kerékgyártó 
Györgyné dékán arról, hogy 
a Mezőgazdasági és Élelme
zési Miniszérium a legjobb ta
nulmányi eredményt elérő ag
rár szakos hallgatók részére 
évi 20 ezer forintos ösztöndí
jat alapított, illetve hogy a 
minisztérium anyagilag is tá
mogatni kívánja a szakon ta
nulók nyelvi képzését.

K. S.

Kőzműveiődésipénz felosztás
Az egyetem egyik hallgatói 

önkormányzati testüieie, a kü
lönböző közművelődési tevé
kenységcentrumok képviselői
ből álló Közművelődési Bi
zottság február 23-i ülésén a 
tevékenységcentrumok mun
katervei alapján felosztotta 
közöttük az 1987. I. félévi 
központi forrásból származó 
közművelődési pénzeket. Az
1985. évi 428,5 ezer, illetve az
1986, évi 451 ezer forinttal 
szemben az idén 571 ezer fo
rint állt rendelkezésre a ré
szesedési alapból, az MM 70 
Ft,hallgató éves támogatásá
ból, a Skáia-Coop támogatásá
ból és az MM rekonstrukciós 
segélyéből. Ez utóbbiból 
egyébként a Közművelődési 
Bizottságon kívül 75 ezer fo
rintot kapott a KISZ, 70 ezret 
a TDK. 85 ezret a sportklub 
és 15 ezret az AIESEC.

A mintegy 400 ezer forint
nyi első félévi kérésből a bi
zottság 29í,5 ezer forintnyit 
elégített ki, amely nagyjából 
a fele az egész évre rendelke
zésre álló 571 ezer forintnak. 
A többi kérés nagyobb részét 
a MÉM által elsősorban a 
művészeti együttesek beszer
zéseire biztosított 450 ezer fo
rintos keretből biztosították.'

Ezek után a következő fél
évi felosztásról született dön
tés: Tanulmány Színház 5 
ezer, amatőrfilm-stúdió 20 
ezer, filmklub 5 ezer, jazzklub

30 ezer, fotókör 19 ezer. Cho
rus Oeconomicus 28,5 ezer, 
néptáncegyüttes 25 ezer, a 
Közművelődési Titkárság 
egyéb költségei 40 ezer, Kini
zsi kollégium 10 ezer, Ráday 
kollégium 10 ezer, TEK 10 
ezer. Rajit Szakkollégium 15 
ezer. Társadalomtudományi 
Klub 15 ezer, SG 9 ezer 
Közgazdász szerkesztőség 10 
ezer, Közgáz Diákcentrum 
30 ezer, a Nyelvi Intézet 
hallgatói rendezvényei 10 
ezer Ft. Erre a félévre e 
forrásból nem kapott pénzt a 
Tárkarét utcai diákotthon és 
a Homály klub, mert a közel
múltban ugyanerre a célra 
kapott minisztériumi támoga
tásukból az első félévi műkö
dés messzemenően biztosítha
tó. Még egy olyan tevékeny
ségcentrum volt, amely kért 
és nem kapott pénzt, az 
AIESEC, amely egyébként 
nem is tagja a Közművelődé
si Bizottságnak.

A bizottság ezenkívül meg
próbál munkahelyiséget keres
ni a Közgáz Diákcentrumnak, 
kéri. hogy az SG oktatómun
kájához szükséges tankönyve
ket az SG-keretből biztosít
sák; és a bizottság előtt Boz- 
zai László főmérnök ígéretet 
tett a Ráday kollégium stú
diója technikai gondjainak 
megoldására.

T E K -kirándulás
A Társadalom elméleti Kollégium febr. 28—márc. 1. kirán

dulást szervez. Kibéreltük a törökmezei türistaházat. Szombat 
reggel indulunk -3 Ráday kollégiumból. Program: 1. szombat 
este fórum a TEK-ről; a TEK tagjait és vezetőit faggathat
játok a kollégium közösségéről és céljairól. 2. vasárnap dél
előtt Horn Péter előadást tart a marxi módszerről.

A kirándulás költségei körülbelül 200 Ft (utazás -j- szállás 
-{-vacsora, reggeli, ebéd). Gyere te is! Jelentkezni lehet 
a Ráday 111-es szobájában.

TEK

KFT-siker, jön a Bikini
Nem várt, hatalmas tömeg 

jött el az első KDC-program- 
ra, a. KFT-koncértre. Mire a 
szervezők-rendezők elérték, 
hogy egyetleq ajtó helyett há
rom legyen nyitva, tumultuó
zus jelenetek játszódtak le a 
bejáratnál. Az est nyitószáma 
Koltai Róbert műsora volt, 
legalább négyszer annyian 
szerették volna látni, mint 
ahányan bezsúfoló-dtak az 
előadóba. „Illetékes elvtáre” 
óriási sikert aratott.

Ennek a jó hangulatnak a 
fokozása várt a KFT-együt- 
tesre, amelynek tagjai tudá
suk legjavát nyújtva több 
mint száz (!) percen át zenél
tek, előadva eddigi pályafutá
suk széles repertoárját. (Az 
akusztikáról szólva: bár nem 
volt tökéletes, de bebizonyo
sodott, hogy megfelelően nagy 
teljesítményű és minőségi fel
szereléssel koncertekre is al
kalmas az aula.)

A sikerre jellemző, hogy a 
közönség háromszor tapsolta 
vissza a zenekart.

Az est fénypontja után a 
még szórakozni vágyók a 
diszkóban kitáncolhatták ma
gukat, vagy megnézhették a 
Telemaró hősei című filmet.

Leszámítva néhány zavaró 
apróságot — a kevés eligazító 
táblát, a ruhatári csődöt (ami
ről a rendezők nem tehetnek), 
a teaház pocsék és drága ita
lait, és a már említett bejá
rati tolongást — egy várako
záson felül jól sikerült estet 
tudhatták maguk mögött a 
klubosok. A közönség rendkí
vül kulturáltan viselkedett, 
az épületben semmi kár nem 
esett.

A következő rendezvény 
27-én kerül sorra, fellép a 
Bikini együttes, a vendég 
Vass István Zoltán fair play- 
díjas sportriporter lesz, a 
filmkedvelők megnézhetik 
Alain Delon egyik legújabb 
filmjét, és természetesen, a 
diszkó is várja a szórakozni 
vágyókat.

B. J.

És még Bambi is kapható volt a KFT-bulin
(Fotó: Nagy Gábor)

Dédunokáink 
nyögni fo g já k ?

mondjak: nemzeti éltes, haza- 
szeretet, felelősségtudat ki
szorul az értékrendből. A fel
növekvő generáció társada
lomhoz kötődése csorbul ez
által.

A családok nem közvetítik a 
közösségi ember modelljét a 
gyerek felé. Nem tudatosodott 
a társadalomban a „mire szo
cializálom az egyént” kérdése 
sem. Hogy néhány fogalmat



Egy fiú a házbál

„A taccsvonalon kívül”

Csak a nevében esti
Kötelező óralátogatás

A SZAKSZERVEZETEK 
ORSZÁGOS TANÁCSÁVAL 
még 1985 végén megkezdett 
tárgyalások alapján 1986 őszén 
létrejött az együttműködési 
megállapodás, melynek értel
mében szeptembertől a SZOT 
Központi Iskolán vállalatgaz
dasági, munkaügyi szakirányú 
üzemgazdászképzés indult be. 
A szak főiskolai jelleggel, há
roméves intenzív esti, 1987-től 
négyéves levelező tagozat for
mában működik. A főiskolai 
szakon kiadott diplomáért tar
talmilag az egyetem felelős, és 
a teljes oktatási folyamatot 
irányítja. Az oktatás tárgyi
technikai feltételeit a SZOT 
Központi Iskola biztosítja. A 
főiskolai szak az egyetem ipar 
karához tartozik, a szak hall
gatói az egyetem teljes jogú 
polgárai az estis hallgatókra 
vonatkozó jogokkal és kötele
zettségekkel.

Egy kis statisztika: A szak
mai szakszervezetek javaslatai 
alapián 36-an felvételiztek, 
közülük 21-en kaptak ..felvé
telt nyert” értesítést. Nemek 
szerint a férfiak vannak fö
lényben, lévén a női nemet 
nyolcán képviselik. Szintén 
nyolcán vidékiek, iskolai vég

zettség szempontjából tizen
heten érettségizettek, négyen 
főiskolai végzettséggel rendel
keznek. Életkoruk — egy tár
suk kivételével — húsz és 
negyven év között van.

A SZAK HALLGATÓIVAL
— PROBLÉMÁIKRÓL, első 
félév utáni tapasztalataikról
— két óra közötti szünetben 
folytatott beszélgetés lényege 
így foglalható össze:

A főiskolai kar létrejötté
nek, iskolába kerülésüknek 
szükségességét abban látják, 
hogy „a vállalati gyakorlatban 
mindennapos az igény a szak- 
szervezetekkel szemben, hogy 
alapos közgazdasági ismerete
ket követelő problémákban 
állást foglaljon. Ez az iskola 
ehhez adja meg az elméleti 
felkészültséget." Természet
szerűleg terelődött a szó a 
gyakorlat és az elmélet viszo
nyára. Szinte egyöntetűen 
hangoztatták az iskola előtt 
munkában töltött évek hasz
nosságát. „Ilyen szempontból 
sokkal előnyösebb helyzetben 
vagyunk a nappalis hallgatók
kal szemben, akik egyes tan
tárgyak fontosságát, helyét 
még nem láthatják át." A 
vállalati tapasztalatokat a

tananyaggal, az elméleti meg
közelítéssel ütköztetve „több
ször előfordult, hogy a kutatás 
más szempontból közelítette 
meg a problémát. E különböző 
szempontok megbeszéléséből 
még a tanár is tanulhatott”.

Amikor a tananyag feldol
gozására, megvitatására for
dítható idejüket firtattam, 
többen elmosolyodtak. Mint 
egyikük megjegyezte, „ez csak 
nevében esti tagozat, valójá
ban nappali. A tananyag 
rendkívül szoros, vitákra nem 
nagyon van idő, inkább csak 
a vizsgaidőszakban". Az egyik 
családos hallgató így folytat
ta: „napi öt-hat óránk van. 
Ag óralátogatás kötelező, nem 
úgy, mint az átlag nappali 
tagozatos diáknak,, aki esetleg 
úgy dönt, hogy most erre vagy 
arra az órára nem megy he■ 
Délután, mikor hazamegyünk, 
a családban is helyt kell áll
nunk. Utána készülni más
napra, tanulni, sokszor bizony 
éjjel”.

Valaki halkan megjegyezte 
hátul, „mi lényegében azért 
kapjuk a fizetésünket — még
ha néhányunknak ez kevesebb 
is, mintha a munkahelyén dol
gozna —, hogy itt tanulunk".

A VELÜK SZEMBEN TÁ
MASZTOTT elvárásokról így 
vélekedtek: „Nem foghatjuk 
fel lezseren a dolgot. Senki 
sem szeretne megbukni, hi
szen hogyan állnánk akkor a 
kollégáink, a családunk elé. 
Ezt önmagunkkal szemben 
sem engedhetjük meg. Muszáj 
hajtani”.

Á szünet végéhez közeledve 
arról kérdeztem még, meny
nyire jelent szakadást szá
mukra a munkahelytől távol 
töltött három év. A csoport 
bizalmija szerint: ..attól függ, 
milyen szempontból. A mun
kából való kiszakadást nem 
lehet kiküszöbölni, kiesünk a 
navi ügyekből, hiszen több
nyire csak a fizetésért járunk 
be. A munkatársainkkal azon
ban igyekszünk tartani a kap
csolatot, amennyire időnk en
gedi”. Egy társa hozzátette: 
„kicsit sterilek leszünk, a 
taccsvonalon kívülre kerülünk 
itt”.

Visszatérve a tanuláshoz, 
fontosnak tartották megje
gyezni, „az az igazán jó ta
nár. aki nemcsak elmondja, 
leadja az anyagot, hanem gon
dolkodásra is késztet közben”,

B. J.

Köszönőlevél
Kedves Kiss Zoltán!
Értesítem, hogy a Munkásmozgalmi Múzeumunkba 

leadott; ön által talált levéltárcát a benne levő bankje
gyekkel együtt jogos tulajdonosa átvette, aki egy ifjú 
szovjet állampolgár és egy turistacsoporttal érkezett 
Magyarországra.

Örült, hogy visszakapta elveszettnek hitt pénzét, 
amely itt-tartózkodása idejére költőpénzéül szolgált.

Kérte, hogy tolmácsoljuk a becsületes megtalálónak 
nagyrabecsülését és köszönetét, amelyet ezúttal teszünk 
meg. Dr. Sikossy Ferenc főigazgató

A  középiskolát ne lehessen 
erőkifejtés nélkül elvégezni

A középfokú oktatás fej
lesztésének folyamatáról, irá
nyairól, nehézségeiről tájékoz
tatott Gazsó Ferenc művelő
dési miniszterhelyettes az Or
szágházban, február 20-án.

Elmondta, hogy a középfokú 
oktatás 80 százalékát kitevő 
szakképzés strátégiai fejlesz
tése roppant nehéz, mert köz
vetlen környezetével, a gaz
dasággal kapcsolatban jó né
hány alapvető kérdés tisztá
zatlan: problematikus, vajon 
szüksége lesz-e a gazdaságnak 
ilyen sok, ilyen egyoldalúan 
kiképzett szakmunkásra, azaz 
lesz-e számukra elegendő 
munkahely; a gazdaság struk
túrafejlesztésének irányai nem 
világosak eléggé ahhoz, hogy 
erre iskolát lehessen alapoz
ni, ráadásul a gazdasági szfé
ra jelenleg nem is érdekelt 
abban, hogy részt vegyen a 
szakképzésben, annak fejlesz
tésében. Mindez tovább, kon
zerválja az amúgy is alacsony 
színvonalat. Márpedig — a 
rendelkezésre álló majdani 
munkahelyek számától- füg
getlenül — azt egyetlen tá r
sadalom sem engedheti meg 
magának, hogy korszerű, ver
senyképes képzettséget se ad
jon a felnövekvő évjáratok
nak. Nyugati példák is bizo
nyítják, hogy ha munkahe
lyet nem is, de korszerig ver
senyképes képzettséget min
den állampolgára számára ga
rantálnia kell az államnak.

A jelenlegi szakképzés szak
mastruktúrája XIX. századi, 
ebből az alaphelyzetből jelent 
elmozdulást, hogy korszerű, 
konvertálható ismereteket ok
tatnak már az iskolák egy- 
har.madában, bár ezen arány 
növeléséré a belátható jövő
ben nincs reális esély. Az 
mindenesetre kedvező, hogy 
16 üzem a magyar gazdaság 
élvonalához kapcsolódó és al-. 
kalmazkodó saját iskolát nyi
tott, hogy az I. István szak- 
középiskolában a jelenlegi

magyar átlagot messze meg
haladóan korszerű hivatalno
ki oktatás folyik, hogy van 
már közgazdasági szakközép- 
iskola, amely hatékony kül
kereskedelmi középkádereket 
képez.

A gimnáziumok presztízse 
az utóbbi időben megingott, 
az 1960-as évekhez képest fe
lére csőikként a gimnazisták 
száma, ez az iskolatípus lány
intézménnyé vált, amelynek 
száz tanulójából már csak 32 
nem szellemi dolgozók gyer
meke. Bár a gimnáziumokból 
mostanra minden korszerű 
pedagógiai módszert, tartal
mat kiirtottak, a képzés nagy 
hagyományaira lehet fejlődést 
alapozni. Ennek fő irányai: 
differenciált folyamat, ki
emelt színvonalú (például két 
tannyelvű) iskolák rendkívüli 
fejlesztése, a pedagógiai mód
szerek közüli szabad válasz
tás mind az iskolák, mind a 
tanárok számára,- a kötelező 
óraszám jelentős (33-ról 25-27- 
re való) csökkentése, tan
anyag-átrendezés, a testneve
lés óraszámának növekedése, 
bizonyos tárgyak különböző 
színvonalú és tartalmú párhu
zamos képzési programja a 
tanulók szabad választására 
stb. A változtatások útja sem
miképpen sem lehet az, ame
lyik a magyar népesség ala
csony műveltségi szintjéhez 
igazítaná az oktatást — mond
ta Gazsó Ferenc —, hiszen 
itt nem kevesebbről, mint a 
nemzet jövőjéről van szó.

A középiskola nem lehet 
olyan iskola, amit játszi könv- 
nyedséggel, erőkifejtés nélkül', 
teljesítmény-visszatartással el 
lehet végezni — folytatta' Ga
zsó' Ferenc —, ilyen iskolatí
pus, sajnos, már van, az egye
tem.

A középiskolai oktatásról 
szóló tájékoztatás kérdések
kel, vitával, eszmecserével ért 
véget.

M. G.

Közönségszervezők kerestetnek!
Az eredményesen működő egyetemi közönségszervezés 

létszámgondokkal küszködik. Aki kedvet érez e munkában 
részt venni, kéretik, mielőbb jelentkezzék a közönségszer
vezésen vagy a közművelődési titkárságon.

Parázs vita  a honvédelmi ló m o n
A fiúk körében már ko

rábban vegyes felháborodást 
keltett a hír, hogy ezentúl a 
sorkötelességet teljesített diá
koknak is be kell számolni a 
honvédelmi ismeretek tárgy
ból már első évben, ellentét
ben1 a korábbi gyakorlattal. A 
diákok miután felkeresték a 
védelemgazdasági kutatócso
portot, a vezetők készséges
nek mutatkoztak a tárgyalás
ra, így került sor a február 
9-én megtartott fórumra. A 
fórumon a kutatócsoport kép
viselője volt dr. Gulyás Kál
mán a csoport vezetője és he-, 
lyettese dr. Kováts Attila.

A jelen lévő hallgatók több
sége a honvédelmi oktatás 
szükségességét kívánta vitat
ni. azonban már az első per
cekben kiderült; hogy ez nem 
vitatéma, ugyanis erről jog
szabályok döntöttek, mégpe
dig az 1976-os, ’73-as és a 
legutóbbi az 1985-ös.

Gulyás Kálmán részleteket 
ismertetett a művelődési mi
niszter rendeletéből, amelyhez 
hozzáfűzte: — Ezek a jogsza
bályok egyértelműen kimond
ják, hogy a külföldi állam
polgárságú hallgatók kivételé
vel mindenkinek kötelező 
honvédelmi oktatáson részt 
venni. Idejöttünkkor megle
petéssel tapasztaltuk, hogy e 
jogszabályokat nem tartják be 
az egyetemen.

Eszerint a fiúk többségének 
az első féléve is megkérdője
lezhető volna. A kutatócso
port vezetője azonban hang
súlyozta, hogy ebben a sorka
tonai időt letöltött hallgatók 
vétlenek. Erre a megállapí
tásra megélénkült a hangulat, 
de az egymást követő kérdé
sek csak részben kerültek 
megválaszolásra, mert a jog
szabályok behatárolták a té
ma vitathatóságát. Ügy tűnt 
minden hiába, meddő vita 
csupán ami kibontakozhat. A 
kutatócsoport vezetői jogsza
bályokkal alaposan begombol
kozva érkeztek. A fiúk egyre 
türelmetlenebbé váltak, s 
mikor Gulyás Kálmán néhány 
hosszúra nyúlt gondolatot idé
zett a jövendő stúdium témá
jából. elhangzott a következő 
kérdés is: — Nem lehetne egy 
kicsit rövidebbre fogni, el
végre ez nem előadás, hapern 
vitafórum — a javaslatot lel
kes ováció fogadta A további 
vitára is jellemző volt. hogy 
a jelenlévők két malomban 
őröltek. A fiúk egyre indu
latosabban érveltek, az érvek 
azonban lépten-nyomon egy- 
egy jobszabállyal ütköztek. A 
csoport vezetője próbálta csi- 
títani a hangulatot, más me
derbe terelni a vitát: — Nem 
azért jöttünk össze, hogy a 
minisztertanácsi rendeletet 
megvitassuk. Ennek a megbe
szélésnek csak az lehet a té
mája. hogy milyen tematiká
jú legven az oktatás.

És figyelem! Ekkor derült 
ki, nagy meglepetésünkre a 
következő:

— Nem tesszük kötelezővé 
az előadások látogatását, csak 
a beszámolót — mondotta 
Gulyás Kálmán.

Ez első hallásra forradalmi 
jelentőségű bejelentésnek tűnt, 
azonban a látszat néha csal! 
Egyetemünkön ugyanis sem
milyen előadás látogatása 
nem kötelező . . .  Felmerülhet 
bennünk a kérdés, vajon mi
lyen jogszabály alapján volt 
az első félévben mégis min
den előadáson katalógus? S 
hogy vajon ez a jogszabály 
most egy csapásra érvényét 

■< vesztette?. . .
A fórumon szóba került a 

jegyzet is. Többen a kutató
csoport vezetőinek szegezték 
a kérdést: — Biztosítják-e 
megfelelően a felkészüléshez a 
feltételeket?

Válaszában a csoport veze
tője elmondta, hogy mindent 
megtesznek azért, hogy még 
idejében megjelenjen a jegy
zet.

Ezután az aláírás követel
ménye került megvitatásra. A 
hallgatók leginkább a hatvan
százalékos követelményszin
tet kifogásolták. A válaszból 
megtudhattuk, hogy megold
ható a 49 százalékos követel
ményszint is. De vigyázzunk! 
Ne vonjon le senki elhamar
kodott következtetéseket. Mert 
minden attól függ, hogy mi
nek vesszük a 40 és minek a 
60 százalékát. A kutatócso
port ígéretet tett arra. hogy 
felülvizsgálják a vizsgaköve
telményeket és március köze
pén kiírják a hirdetőre a be
számoló feltételeit. Annyi 
eredményt máris elkönyvel
hettünk, hogy a beszámolót egy 
héttel előbbre hozzák, hogy 
ne zavarja a vizsgaidőszakra 
való felkészülésünket.

A fórumot követően néhány 
kérdést tettem fel a védelmi 
csoport vezetőinek. Elöljáró
ban mindketten hangot adtak 
annak a véleményüknek, hogy 
mivel a végzett diákok körül
belül 45 százaléka vezető 
állásba kerül, Magyarorszá
gon, elvárható tőlük az, hogy 
rendelkezzenek honvédelmi, 
polgári védelmi ismeretekkel 
és ezek gazdasági hátterével

— Nem gondolják\, hogy 
mire közülünk valaki vezető 
állásba kerül, addigra ezeket 
a dolgokat elfelejtjük? — ve
tettem fel a kérdést, holott 
számomra ez nem kérdéses, 
hiszen már most nem emlék
szem az első félévi anyagra

— A honvédelmi ismeretek 
alaptantárgy, A későbbiekben 
nem konkrétumokra kell be
lőle emlékezni, hanem egyfaj
ta általános tájékozottságra 
kell szert, tenni. A definíciók 
idővel eltűnnek, de kell, hogy 
maradjon annyi belőlük, ami
re a későbbi ismereteket ala
pozni lehet — válaszolta Gu
lyás Kálmán.

Kérdésemre elmondták még 
azt is. hogy jelentős változta, 
tást t -’eznek az oktatás 
technikájában is: — A kuta

tócsoport él az óraátcsoporto
sítás lehetőségével az adott 
tematikán belül az oktatási 
intézmény profiljába tartozó 
témák javára. Az eredeti te
matikához viszonyítva válto
zást jelent az is, hogy a cso
port nagyobb hangsúlyt kí
ván helyezni a hadigazdaság
tanra, amelynek egy közgaz
dász valóban hasznát veheti 
békeidőben is.

— Milyen tanulságokat 
szűrtek le önök a fórumból? 
— kérdeztem végül.

Először Gulyás Kálmán 
válaszolt: — Nagyon örültem 
ennek a fórumnak. Ha véle
ménykülönbségek vannak, a 
dolgokat csak előreviszi, ha 
leülünk és tisztázzuk azokat. 
A végefelé már kevesebb kér
dés volt, a fiúk véleménye 
ugyan még nem változott 
meg, de mindez ülepedni fog 
bennük is és bennünk is. A 
magunk részéről szívesen 
vesszük, ha a további problé
mákat is megbeszéljük.

Majd Kováts Attila vette 
át a szót: — Emberileg sértő 
volt. ami itt történt ma. Kü
lönösen az sértett, hogy egy 
fiatal közgazdászhallgató már 
eleve tiltakozik egy olyan 
tárgy elsajátítása ellen, amely
nek az anyagát még nem i» 
ismeri. A fiúknak bizonyos ér
telemben önmagukkal kellett 
volna szembenézniük, mert 
véleményem szerint ők pusz
tán a tanulás alól akartak ki
bújni.

Hogy sikerült-e kibújniuk 
alóla, azt nem-tudom. Azmin- 
denosetre jellemző az évfo
lyam hangulatára, érdeklődé
sére. hogy a következő hon
védelmi előadáson összesen 
sem voltak annyian, mint 
ezen a fórumon,

Bénecz Marianna
A védelemgazdasági kutatőcso- 

port vezetése a Cikket m egjele
nés előtt elolvasta, és jelezte, hogy 
a következő lapszámban néhány 
kérdésre reagálni kíván.

zes
Figyelemmel kísérve az egyetemi képzéskorszerűsítés év

tizedes folyamatát, végig nyomon követhető, hogy a párt- és 
állami vezetés, de elsősorban az egyetem KISZ-bizottsága 
minden idevonatkozó anyagában — különösen a nagyon le
terhelt első két évfolyamon — feleslegesének, értelmetlennek, 
sőt károsnak tartja az extenzív óraterhelés növekedését. En
nek tükrében furcsának tartom, hogy amikor olyan, a véde
lem-gazdaságtannál nyilvánvalóan sokkal fontosabb, kiforrot
tabb, ahhoz alapismereteket szolgáltató tantárgyak, mint a 
világgazdaságtan vagy a munkagazdaságtan az óraszámbőví
tés akadályozottsága miatt hosszú évek óta nem képesek teret 
nyerni az általános alapozó képzésben, akkor ez a diszciplína 
minden különösebb nehézség nélkül, úgyszólván automatiku
san érvényesülhet. A jogszabályokra való hivatkozást nem 
érzem elegendő indoknak, mert — mint az köztudott —, ha 
egy olyan rendeletekkel erősen túlszabályozott országban, mint 
a mienk, mindenki mindig minden jogszabályt betartana, ak
kor azonnal megállna az élet. (Ha holnap az ÁBMH vagy a 
Külkereskedelmi Minisztérium hoz a Művelődési Minisz
tériummal közösen egy rendeletet a munkagazdaságtan vagy 
a világgazdaságtan kötelező oktatásáról, akkor holnapután e 
tárgyakat is az általánosan kötelező oktatásban találjuk?)

K. S.

F eszü lt figyelem



Tudományos értekezések
Iványi Attila Szilárd

Hatékony műszaki fejlesztés 
értékelemzéssel

Január 16-áa, az MTA kis
termében tartották meg Ivá
nyi Attila Szilárd (ipargazda
ság tan tanszék) egyetemi do
cens „A műszaki fejlesztés 
tervezése és hatékony meg
valósítása értékelemzéssel” 
című akadémiai doktori érte
kezésének nyilvános vitáját.

Az értekezés opponensei 
Forgács Tibor (a közgazda
ságtudományok doktora), Lő
dd László (a közlekedéstudo
mányok doktora) és Hegedűs 
József (a műszaki tudomá
nyok kandidátusa) voltak.

Iványi Attila Szilárd közel 
13 éve kutatja a műszaki fej
lesztés — és ehhez kapcsoló
dóan az értékelemzés téma
körét Ez idő alatt részese 
volt az ipargazdaságtan tan
széken folyó tudományos ku
tatómunkának, és egyéni fel
adatként lépésről-lépésre fej
lesztette tovább ennek a fon
tos vállalatgazdálkodási fo

lyamatnak az ismeretanyagát 
Kutatómunkájának cgy-egy 
állomását jelentette az 1974- 
ben benyújtott egyetemi dok
tori disszertáció, ameiy az 
intenzív jellegű termelőberu
házások gazdasági kérdései
vel foglalkozott, valamint az
1979-ben „Értékelemzéses ha
tékonyságjavítás a gyártmány- 
fejlesztésben” . címmel meg
védett kandidátusi értekezése. 
1975-ben egy alapozó tanul
mányt, majd a következő 
években 3 jegyzetet írt a ter
mékstratégia és a műszaki 
fejlesztés és az értékelemzés 
témakörében.

Kutatómon bájának letisz
tult eredményeiből az emlí
tett időszak alatt 3 önálló 
könyvet és 44 szakcikket írt, 
továbbá 4 nemzetközi kon
ferencián tartott előadást.

Évek óta közreműködik az 
SZVT keretében életrehívott 
„Értékelemzési Tanács” mun

kájában, valamint részt vesz 
.ennek oktatási és vizsgáztató 
albizottságában. Két éve tag
ja az Országos Műszaki Fej
lesztési Bizottság értékelem
zéssel foglalkozó témaibizott- 
ságának.

Az elmúlt évtizedben 22 
vállalatnál vezetett személye
sen teammunkát. Ez nagy
szerű lehetőséget nyújtott 
számára a különböző ágaza
tok fejlesztési sajátosságainak 
és a gyakorlati értékelemző- 
racionaiizáió munka tapasz
talatainak összegyűjtésére.

A Tudományos Minősítő 
Bizottságnak benyújtott dok
tori értekezése számos új tu
dományos eredményt tartal
maz. A teljesség igénye nél
kül felsoroljuk azokat, ame
lyeket a TMB által kiküldött 
bírálóbizottság és a nyilvá
nos vitában elhangzott hoz
zászólók is nagy jelentőségű
nek és a tudomány területén 
iskolateremtő jellegűnek mi
nősítettek.
— A termékszerkezet kor

szerűsítéséből fakadó fel- 
. adatok értékelemzése és az
integrált rendszerszemlé
letű fejlesztéspolitika el
vének megfogalmazása.

— A műszaki fejlesztés terve
zési módszertanának ki
dolgozása.

— A minőségjavítás újszerű
értelmezése.

— Az egyszeri és e folyama
tos költségek számbavéte
le szuibstitucionális termé
kek összemérésekor.

— a funkcióértékelő függvé
nyek regressziós formában 
való megszerkesztése.

— A funkciómegbízhatóság 
színvonalának számszerű
sítése.

— A költségfelosztás! fakto
rok értékének megállapí
tása.

— Az anyagnormázás és 
költségszámítás új mód
szere.

— A minőségjavítás újszerű 
folyamatspecifikus oktatá
si technikái.

— Az önköltségcsökkentés új
szerű folyamatspecifikus 
oktatási technikái.

A nagyszámú érdeklődő 
előtt lezajlott doktori védés 
befejezéseként a bírálóbi
zottság titkos szavazással el
fogadta a doktori értekezést 
és javasolta a TMB szakbi
zottságának iványi Attila 
Szilárd részére a közgazda
ságtudomány doktora MTA 
tudományos fokozat odaítélé-

Virág Mikló»

Kopányi Mihály -  Reszegi László

Hazai viszonyokra adaptálták 
az amerikai modellt

Noha az egyetemi oktató 
nap mint nap számot ad tu
dásáról előadásai és szeminá
riumai során, mégis kivéte
lesnek számít, amikor egy, a 
hivatal méltóságát is magára 
öltő bizottság előtt kell meg
védeni a tudományban illető
leg a kutatómunkában tett 
előrehaladást reprezentáló ér
tekezést. Talán ezért is volt a 
vizsgadrukk minden szokásos 
jelét magán viselő feszültség
ben január 19-én az egyéb
iránt kitűnő felkészültségű 
Kopányi Mihály—Reszegi
László szerzőpáros, akik „A 
termelékenység és hatékony
ság alakulásának tényezői a 
hazai kőolajfeldolgozásban” — 
az opponensi vélemények sze
rint is tartalmához képest igen 
szerény címmel ellátott kan
didátusi értekezésüket véd
ték az Akadémia nagytermé
ben.

E téma vizsgálata mind el
méleti mind pedig gyakorlati 
oldalról sok nehézséggel jár. 
emit a mintegy ötéves munka

során a szerzők is gyakran 
tapasztaltak. A kőolajfeldol
gozás ugyanis olyan folyamat, 
amelynek során egy alap
anyagból, a nyersolajból, a 
technológiai felkészültségtől 
függően akár 100%-kal is 
több fehéráru (benzin, gáz
olaj) hozható ki, számos más 
fontos vegyipari nyersanyag 
tárható fél, s ráadásul ezek 
ikertermékek, így á ráfordí
tások termékenkénti kalkulá
ciója sem megoldott. Ugyan
csak kérdés, hogy mennyiben 

•-járadék jellegűek az innová
ció révén megnövekedett vál
lalati jövedelmek, s mit ered
ményez az, ha azokat a hazai 
gyakorlatnak megfelelően el
vonják az innovatív vállalati 
szférától? Nem kevesebb gon
dot okoz a gazdaságirányítási 
igényekre s nem pedig az 
üzemek hatékonyságszámítá
si lehetőségeire orientált s 
egyébként is hiányos hazai 
adatbázis alapján történő 
számítások korrektségének 
elérése.

-------------L-----------— — -------

Mindenesetre a szerzők ér
deme, hogy egyrészt utána
jártak, hogyan oldották meg 
a hatékonysági vizsgálatokat 
a tartósan több innovációs 
ciklussal előttünk járó USA 
kőolajiparágban, s hogy az ol
tani eljárások tapasztalatán 
okulva, hazai viszonyokra 
adaptálták az amerikai mo
dellt, és saját módszert dol
goztak ki a hatékonyság 
komplex mérésére.

Így jóllehet a szerzők a 
szerepükből adódóan a disz- 
szertáció védésére készültek, 
sem az igen alapos opponen
sek (Orosz László és Mandel

Miklós), sem a bizottság nem 
kényszerítette őket különö
sebb védekezésre. Inkább azf 
lehetne kiemelni, hogy a vé
déseken elég ritka élénk esz
mecsere folyt, amiben a pro
cedura népes szakmai közön
sége is nagy szerepet játszott. 
Érdemes megemlíteni a jára
dék és a ciklusidő összefüg
géseiről, a gyakorlati alkal
mazásról kialakult vitát, il
letőleg a vizsgálat más gazda
sági területeken történő al
kalmazására tett javaslatokat.

Végül a bizottság döntött a 
kandidátusi cím odaítéléséről.

Tóth Ferenc
i

Vetélkedőf •»«*
Az ipari üzemszervezési 

tanszék — a hagyományok
hoz híven — idén is vetélke
dőt rendez ipar szakos hall- 
gatók részére vezetési-szerve
zési, szervezetelméleti, illetve 
általános közgazdasági té
mákból.

A verseny április 80-án
délután lesz, amire 5-7 főS 
csapatok jelentkezését várjuk. 
A helyezettek pénzjutalom
ban részesülnek, valamint az 
eredményeket figyelembe

vesszük a félévi és a szigor
lati jegyek megállapításánál.

Előzetes feladatként a csa
patoknak írásbeli dolgozatot 
kell készíteni „A nagyválla
latok és a reformkor” cím
mel. amelynek leadási határ
ideje 1987. április 17.

A vetélkedőre március 3-ig 
kell jelentkezni a tanszék tit
kárságán. A pályázók itt kap
ják meg a dolgozat elkészíté
séhez javasolt szakirodalmak 
jegyzékét is.

Az szb 1986. évi gazdálkodása és az 1987. évi
költségvetésének irányelvei

Szakszervezeti tagságunk 
körében bizonyára érdeklő
désre tart számot, hogy adott 
évben milyen összeg áll ren
delkezésünkre és azt mire for
dítjuk, hogyan sáfárkodunk 
vele?

Az 1986-os évet csaknem 
200 ezer Ft-os bevételi több
lettel zártuk, mint az a mel
lékelt összefoglaló táblázatból 
is kiolvasható. A tényleges 
megtakarítás összege azonban 
mintegy 65 ezer Ft-tal keve
sebb. a múlt, évét terhelő, de 
ez év januárjában elszámolás
ra kerülő tételek miatt. (Mi
kulás napi könyvutalványok 
értéke, a szakszervezeti bizal
miak és aktivisták év végi ju
talmazása, valamint az autó
busz-igénybevétel térítési dí
ja.) A bevételi többlet döntő
en az érdekeltségi alapból a 
tervezettnél mintegy 87 ezer 
Ft-tal magasabb részesedés
ből szármázott. Növelte forrá
sainkat az üdülési lehetőségek 
jobb kihasználása következté
ben megemelkedett üdülési 
hozzájárulás összege is.

Tagdí jbevételünk . ugyanak
kor a tervezett szint alatt ma
radt. Ez szerencsére nem a 
tagdíjfizetési morál romlásá
val magyarázható, hanem az 
1985. októberi besoroláshoz 
képesti állományi létszám
változás következménye.

A kiadások legnagyobb ré
szét (68%) a szociális jellegű 
ráfordítások teszik ki. (Segé
lyek és az üdültetéssel kap
csolatos szakszervezeti hozzá

járulás.) A korábbi évek ha
gyományait követve tavaly is 
törekedtünk arra, hogy lehe
tőségeinkhez képest maximá
lisan támogassuk az arra rá
szoruló alacsony keresetű 
szakszervezeti tagokat, a vi
szonylag rossz körülmények 
között élő nagycsaládosokat 
es az egyre nehezebb gazdasá
gi helyzetünket leginkább 
megerző kispénzű nyugdíjaso
kat. Az egyéb forrásokat is 
figyelembe véve, a szakszer
vezeti tagoknak nyújtott se
gélyek összege meghaladta a 
350 ezer Ft-ot.

Az egyéb szociális kiadások 
legnagyobb hányadát az ön
költséges üdültetésre fordított 
összegek teszik ki. (Az üdülők 
bérleti díja. valamint a káp- 
talanfüredj ingatlanunk fenn
tartási költsége együttesen 
542 500 Ft volt.) A kulturális 
kiadások lényegében a ren
dezvényekkel kapcsolatosak. 
A tervezett költségekhez ké
pest túllépés csak a nőnapi 
kiadásoknál volt (terv: 50 000 
Ft, tény: 51016 Ft). A név
adón a tervezett összeg ötö
dét használtuk fel (25 ezer Ft 
helyett 5523 Ft), a télapóün
nepség pedig 50 000 Ft he
lyett 40 300 Ft-ba került. (En
nek egy része az 1985-ös 
„Mikulás” áthúzódó tétele.)

Ezen a rovaton a legna
gyobb megtakarítás a beter
vezettnél (80 000 Ft) alacso
nyabb buszigénybevételből 
származik.

A tagjaink körében közked
velt és örvendetes módon egy
re gyakrabban szervezett 
színházlátogatási akciók tá
mogatására megközelítően 14 
ezer Ft-ot fordítottunk. Ki
adásaink között szerepel még 
a nyugdíjazáskori ajándéko
záshoz és a beteglátogatáshoz 
nyújtott szakszervezeti támo
gatás is (14 700 Ft).

A sportkiadások nagyobb 
részét a teniszpálya bérleti 
díja tette ki (23 220 Ft). En
nek azonban csak az 50%-a 
jelent tényleges költséget, a 
másik fele az egyéb bevételek 
rovaton a teniszpályát hasz
nálók befizetéseként került 
elszámolásra.

A szervezéssel, ügyvitellel

kapcsolatos költség (aktivis
ták jutalma, értekezletek költ
sége. adminisztráció bére, 
bankköltség, nyomtatvány, ki
küldetés stb.) tervezett össze
gét nem használtuk -fel telje
sen. A „hiány” oka, hogy az 
aktivisták jutalmazására ter
vezett 13 000 Ft-ot ez év ja
nuárjában használtuk fel, s 
így értelemszerűen nem je
lentkezett az év végi mérleg
ben.

1987. évi terveink
Az 1987-es gazdálkodási elő

irányzataink összeállításánál 
az alábbi elveket követtük:

— meg kell tartani, illetve

B e v é t e l e k 1 9 8 6 .  t e r v '  1 9 8 £ -  t é n y 1 9 6 7 .  t a r '

1 .  t a g d í j j 5 b  ,2oo 3 3 2 .9 5 4 3 4 2 .3 5 o

2 .  E ö tv ö s  a l a p 3 o .5 o o 2 2 .ÖOO 2 9 .9 o o

3 .—ö -d l i ié s i  h o z z á j á r . i 4 o . ooo 1 7 e .8 S 7 l ö o . o o o

4 .  Kamat 5 I . 3 oí> 6 1 , 7 0 3 62,000
5 .  É r d e k e l t i ; ,  a l a p b ó l 572.000 65Ö.ÖOO feao .ooo

6 .  Egyéb —-  2 o .ooO 23 .o o 2 25.000

7 .  Ö s s z e s  D e v e t e l 1 . 1 7 2 . 0 0 0 1 .2 7 7 . 9 5 6 1 . 2 I 9 . S 6 0

Ö s s z e s  k i a d á s
-

L.2 7 2 . ooo 1 . 0 7 9 , 7 9 6 1 . 3 4 1 .8 6 0

hiány l o o . o o o 1 2 2 .0 0 0

tö b b le t 1 3 8 .1 6 0

TÁBLÁZATOS KIMUTATÁS A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG IS86. 
ÉVI BEVÉTELI FORRÁSAIRÓL ÉS KIADÁSAIRÓL

C. ű. Jung-
előadás-sorozat

C G. Jung pszichiátert, a 
modern mélylélektan megala
pítójának egyikét, az ún. 
„kollektív tudattalan” felfe
dezőjét Magyarországon csak 
most kezdjük megismerni, an
nak ellenére, hogy — mint 
századunk egyik kiemelkedő 
gondolkodója — döntő ha
tást gyakorolt nemcsak a pszi
chológia, hanem az etnológia, 
az antropológia, az összeha
sonlító mitológia tudományai
ra, sőt a fizikai, matematikai 
kutatásokra is.

Művének hatása világszerte 
növekszik. Európában és

mindkét Amerikában számos 
Jung-intézet, komplex lélek
tani társulat működik jelen
leg is.

Ebben a félévben tovább 
folytatjuk a terjedelmes (30 
kötetnyi) életmű elemzését, 
megbeszélését. A foglalkozá
sokat csakúgy, mint az előző 
szemeszterben, a KÖZGÁZ 
Varga Jenő Kollégiumában 
(IX., Kinizsi u. 2—6. sz. alatt), 
szerdánként 17-00 órai kezdet
tel rendezi a Közgáz-klub 
Ranschburg Ágnes pszicholó
gus és Fehér J. András író, 
kreativitáskutatók vezetésével.

03. 04. Az é le tfa , m in t a  k o m p le x  lé le k ta n  sz im b ó lu m a .
03. l l .  a  g y ó g y ítá s  ő s i m ó d sze re irő l a. k o m p le x  lé le k ta n  a la p já n .
03. 18. J á té k  — k re a t iv i tá s  — in n o v ác ió .
03. 25. A  k a ta rz is k u l tú r a  tá r s a d a lm i é r té k e .
04. 01. A  sz im b o lik u s  im a g in á c ió  fo ly a m a ta ,  m in t a  k re a tiv itá s  h o r 

d o zó ja .
04. 08. S z im b o lik u s  k é p es s ég e rő s ítő  e sz k ö z ö k : 

la b ir in tu s o k  és m a n d a lá k .
04. 15. Az a rc h a ik u s  és m o d e rn  té rs z e m lé le t  n é h á n y  je llem ző  vo n ása . 
04. 22. M itik u s  é s  m o d e rn  id ő szem lé le t.
04. 29. S zem é ly isé g típ u so k  é s  d ö n té se k .
05. 06. Z á ró fo g la lk o zá s , (ö s sz e g z é s ;  k ö te tle n  b e szé lg e tés .)

E gy c s ü tö r tö k i e s té n , p o n to s a n  f e b r u á r  19-én b e fe je zé séh e z  é rk e 
z e t t  a  K in iz s i k o llé g iu m  to rn a te rm é b e n  ren d eze tt. A f r ik a  K u p a  őszi 
s o ro z a ta . Az ö ld ö k lő  c so p o r tk ü z d e lm e k  é s  e lő d ö n tő  u tá n  ta lp o n  m a 
r a d t  k é t c sa p a t, a R a d ír  és  a  B a lso rs  k ü z d e lm e  n a g y  c s a tá t  h o zo tt. 
V ég ü l 1-0 a rá n y b a n  a  R a d ír  c s a p a ta  k e re k e d e t t  fe lü l, te l je se n  m e g 
é rd e m e lte n , ügy ő k  v e h e t té k  á t  é s  ő r iz h e tik  a  ta v a sz i  fo rd u ló ig  a v á n 
d o rs e rle g e t . A  g y ő z te s  c s a p a t t a g ja i :  B án sz eg i A ttila , B en k e  Im re , 
H o rv á th  Z so lt, N á n á s i  Z s lg m o n d , S z a la i P é te r ,  S zű cs  L ászló .

lehetőség szerint növelni az 
arra rászorulóknak nyújtott 
segélyek összegét;

— az üdüléssel kapcsolato
san a korábbi évekhez hason
lóan törekszünk a szolgáltatá
sok körének bővítésére és 
színvonalának javítására;

— a kulturális- és sportki
adásoknál a tavalyinál maga* 
sabb összeget fordítunk egye
temünk dolgozóinak szélesebb 
rétegét érintő rendezvények 
(színház. klubrendezvények, 
sportvetélkedők stb.) támoga
tására.

A rendelkezésre álló forrá
sok azonban korlátozottak, s 
teljes pontossággal nehezen 
tervezhetők. Ezúton is kérjük 
tagságunkat, hogy az Eötvös- 
alapi felajánlásaikat lehetőleg 
növeljék, ez ugyanis teljes 
egészében szakszervezetünk 
rendelkezésére áll. Bízunk 
benne, hogy az egyetemi ér
dekeltségi alapból tervezett 
forrásunk is „túlteljesítésre” 
kerül.

A „betervezett költségvetési 
hiányra” fedezetet nyújt a ta
valyi év megtakarítása. To
vábbi — jelenleg még ponto
san nem tervezhető összegű 
— kiadás várható a káptalan
füredi üdülőnknél a tanács 
által kötelezően előírt csator
názási, illetve az esedékes fel
újítási munkákkal kapcsolato
san. Erre fedezetet részben az 
előző év megtakarítása, rész
ben a rendelkezésre álló tar
talékalap nyújt.

★
A beszámoló és a költség- 

vetés tervezete a bizalmi tes
tület márciusi ülésén kerül 
napirendre. Kérjük a kedves 
szakszervezeti tagtársakat, 
hogy a beszámolóval kapcso
latos észrevételeket-kérdése- 
ket, a testületi ülés előtt jut
tassák el a szakszervezeti bi
zottságra.

SEBESTYÉN MÁRIA 
szb gazd. fel.

Kiadások 2986.terv 1986.tény 1937.terv
•

1. Serek és szoc.
kiadások 624.900 631.860 673.760

Ebbőli
-bérelt ét tb .J á r . loo.Soo loo . 800 lo4.76o
-segélyek 165.000 173.SOO 176.000
-üdü lte tés és egyéb
szoc. tám. 559.loo 557.260 593.000

.. ..
2. K ulturális  kiad a-

sok 283.300 136.445 295.3oo
3. oportkiadások 52.000 25.545 6 I .000
4 .  Szervezési és'

ügyv ite li kiad. I I I .8001 85.946 I I I . 8OO

5. Összes kiadás 1,272,000 1.079.796 1.341.860
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Politikai csoportok
az 1 9 5 0 —80-as években
Ezzel a címmel tartatta leg

újabb kutatási eredményeiről 
a tábor nyitó előadását Pász
tor Miklós, a Nép gazdaságter
vezési Intézet munkatársa.

A XX. századi politikáé 
rendszernek az az alapja, 
bogy vannak politikai csopor
tok és azoknak van ideoló
giájuk. Az ideológia ebben az 
összefüggésben egy meghatá
rozott csoport egész társada
lomra kiterjedő programjá
nak eszmei vetütete. Az elő
adás ezt is szűkítette a poli
tikai ideológiák és a civilizá
ciós fejlődés kapcsolatára, 
ahol a civilizáció az egyén és 
a világ kapcsolatrendszereit, 
objektivációját jelenti. A szű
kítés indoka főiként az infor
máció hiánya, a kutatások 
zártsága volt

Nem igazán szerencsés kor
szakolás a cím szerinti. Cél
szerűen a következő három 
szakaszt lehet elkülöníteni: 
1953-ig, 1962—63-ig, és az
azóta- eltelt idő.

Az előadás bevezető gondo
latai után általános történeti 
áttekintés következett. Ennek 
egyik szempontja az volt, 
hogy a politikai rendszerben 
erősen hiányzott, hiányzik a 
stabil középosztály. Pontosab
ban: bár létezik, de nem ké
pes feladatait betölteni. A 
magyar társadalom nagy ré
sze nem is alkart (de nem is 
tudott) részt venni a politi
kai döntésekben.

Az 1867-tel kezdődő sza
kaszhoz hasonlóan a 30-as 
években a válság utáni fel
lendülés lehetővé tette Ma
gyarország felzárkózását a vi
lág civilizációjához, de sok 
hiányossággal. Az összes prog
resszív politikai csoportosu
lás, ami ekkor alakult ki, tu
lajdonképpen erre a civiliza- 
torikus mozgásra épült, és ezt 
próbálja valamilyen ideológia 
alapján magyarázni.

Ezek között vannak régi 
hagyományok is, a legrégibb 
a szociáldemokrácia. Céljuk 
ez időszak alatt végig a szo
cializmus lassú, fokozatos el
érése. A politikai hatalom 
csak a munkásság érdekkép
viseletét engedélyezte szá
mukra — és maguk be is szo
rultak ebbe.

Különböző polgári csopor
tok próbálnak meg egységes 
középosztály-ideológiát létre
hozni. Elsősorban angolszász 
hagyományok alapján álló li
berális demokráciát próbái
nak megvalósítani.

A 30-as években alakult ki 
a népiesek paraszti orientá
ciójú csoportja. Párttndíttatá- 
súak, de nem akartak önálló 
hatalommá válni, kormányzó
párttá, megelégszenek azzal, 
hogy a hatalom leül velük és 
tárgyal, s így képesek azt 
kompromisszumra kényszerí
teni. (Ezt a magatartásukat a 
70-es évek végéig megőrzik.) 
Ezenkívül a népiesekhez csat
lakozik egy másik erő, az ún. 
keresztény úri középosztály 
magja, az. amely szakértővé 
válik. Ez a későbbiekben fon
tos változást eredményez: haj
landóak lennének átvenni a 
központilag irányított állam 
vezetését, létrehozni egy nagy 
állami bürokráciát.

E csoportok sorsa ’4Í>—48 
után az üldözés, illetve a ki
szorítás.

1945 után a politikai rend
szerből kikerül a nagybirto
kos és nagytőkés osztály is.

Az 1514-ben megindult pa
raszti polgárosodásra nyílik 
lehetőség 1945-ben (a földosz
tás is megtörténik), de a XX. 
századra ez teljesen illuzóri
kussá válik. A gazdaság szer
kezetének átalakulása, a 30- 
as évek fellendülése után nem 
lehet visszatérni a paraszti 
árutermeléshez. Csak az ipar 
megerősítése útján támogat
ható a mezőgazdaság. Ezt így 
azonban egyetlen politikai 
csoport sem jelenti ki.

1945-től a kommunista párt 
lett a vezető erő, azonban ez 
a part sem egységes massza. 
A kommunista centrum (Sztá
lin) is bizonytalan a koalíció
val kapcsolatban. 47-48-bán 
elkezdi követelni annak meg
szüntetését.

Milyen kommunista csopor
tok léteztek abban az idő
ben? .

Az egyik: Rákosi csoportja. 
Túl azon. hogy ők „képvisel
ték” a sztálinizmust, a mar

xizmust—leninizmust, erősen a 
Szovjetunióhoz kötődő állás
pont jellemezte őket, a Szov
jetunió számukra nem ország, 
hanem maga a megvalósult cél 
volt, amelyet terjeszteni kell, 
mert az a szocializmus.

A sztálinista politikai rend
szerre jellemző, hogy akikre 
támaszkodik, azok sem érzik 
biztonságban magukat: „a 
rendszer megeszi saját bázi
sát”, Ennek következtében el
veszti saját apparátusa bizal
mát, amely, bér kötődik a 
vezetők személyéhez (nevelte
tése okán), bizonytalan hely
zetben érzi magát, s így va
lamiféle változást akar.

1953 után új csoportok is 
megj elemiek. Rákosival szem
ben Nagy Imre köré csopor
tosult a régi hazai kommunis
ták és az apparátus egy ré
sze, az értelmiség egy része 
(Lukács, Mérei), egyes újság
írók. Programjuk hosszú tá
von nem különbözött Ráko- 
síékétól, de hajlamosak let
tek volna tényleges koalíció
ban kormányozni, kommunis
ta hegemóniával. De a koalí
ció az apparátus számára 
gyanús volt, és emiatt nem 
támogatta. (Sőt ’54—5 5-ben 
szembefordult vele és Nagy 
Imre 1956-os vonalvezetésével 
a változásért harcoló kommu
nisták egy részétől is elszige
telődött. A szerk. biz.)

Volt egy másik fontos 
szárny is a párton belül: a 
mozgalom régi harcosad: a 
spanyol polgárháború részt
vevői, a komiiníternesek, a 
19-es vöröskatonák. Gk poli
tikai céljaikat tekintve nem 
kevésbé kemény vonalat kép
viselteit, mint Rákosiéit, de 
nem terrorisztikus eszközök
kel akarták megvalósítani azt, 
hanem elvi számonkérés út
ján. A szolid munfcásnép 
ideológiáját propagálták. A 
fogyasztói társadalmat elpu- 
hulásteént értelmezték: a gép
kocsit, a divatos ruhákat lu
xusként.

1956 után a Kádár János
által irányított centrum volt 
végül is képes megteremteni 
h osszú időre a társadalmi1 
konszenzust. Az ÁVH felosz
latásáról, a bér- és nyugdíj- 
emelések végrehajtásáról és 
az árak leszállításáról már 
1956. október 28-án döntött a 
kormány, a stabilizáció to
vábbi fontos lépése volt a 
kötelező termónybeszolgáltatás 
megszüntetése, valamint a 
hadsereg szerepének és lét
számának csökkentése. Bár 
programja a hagyományos 
ideológiáktól nem tér el, de 
hajlandó széles körű kompro
misszumokat kötpi más cso
portok képviselőivel.

1956 után természetesen 
marad egy „rákosista” csoport 
(melynek Révai volt a veze
tője), s amelynek még rész
leges pozíciói maradtak az 
erőszakszervezetekben, és 
„rákosista” restaurációt akart. 
Révai 1958-as haláléval po
litikai szerepük nagyban 
csökkent, de a harcot 1962-ig 
nem adták fel, ezért kellett a 
koncepciós pereket véglegesen 
lezárva a 62-es határozat 
után képviselőiket véglegesen 
eltávolítani a fegyveres és 
bírói testülétefcből. És ezzel 
a pártvezetés már állami 
fegyveres testületekre támasz
kodva és törvényesen bizto
sítja hatalmát.

A 60-as években épül ki az 
apparátus széles szövetségi 
hálója. Kompromisszumot köt 
a vezetés volt baloldali szo
ciáldemokratákkal (ők piaci 
és demokratikus hagyomá
nyaikkal a centrumot a re
form felé orientálják), és a 
háztáji-tsz értelmes munka- 
megosztásának kialakításával 
a parasztsággal és a népie
sekkel is.

Az időszakot az egycentru- 
mú politikai vezetés jellemzi, 
ahol a tanácsadók személye 
változhat (és változik is). A 
korszak második felében 
egyezséget kötnek a volt kö
zéposztály „utódaiként”, mint 
szakértelmiséggel, és alsóbb 
szinteken döntési jogokhoz 
juttatják őket 

Ez a kompromísszumháló 
teremti meg .az alapját a 70- 
es évek újabb civilizatórikus 
előrelépésének, a fogyasztói 
társadalom kialakulása felé 
tett lépésnek, de sajnos a 
’80-as években a világ már 
ezen túlment.

Gáspár Tamás

A TÁRSADALOMTUDO
MÁNYI KLUB gyöngyösi tá
borában vasárnap délelőtt 
Lengyel Lászlót, a Pénzügy- 
kutató Intézet munkatársát 
láttuk vendégül.

Gazdaságunk jelenlegi álla
potáról és a konkrét javasla
tokról múlt számunkban már 
szó volt, ezért most inkább a 
vita politikai vetületét és ese
ményeit emelném ki — kezdte 
előadását Lengyel László.

Ma, az általános borúlátó 
időszakban már többen meg
kérdőjelezik azt is, hogy va
jon igazi reformot indított-e 
el a gazdaságban 1968. Ügy 
érzem, Lengyel Lászlót reáli* 
san értékelőnek fogadhatjuk 
el, amikor azt mondja, hogy 
ez igenis valóságos reform 
volt, hiszen egyrészt rpegszün- 
tette a szocialista hiánygazda
ságra paradox módon jellem
ző pazarlás egyik fő okát, a 
tervutasítást, másrészt a la
kosság fogyasztásában olyan 
„engedményeket" tett, ami a 
többi országban nem valósult 
meg.

A gazdaságpolitika tudva
levőleg „megengedte” a fo
gyasztónak egyrészt, hogy fo
gyasszon, és ehhez igyekezett 
biztosítani a megfelelő áruvá
lasztékot is; másrészt, hogy 
összehasonlíthassa saját fo
gyasztását a többi országéval, 
tehetővé téve a piaci számí
tást és a választást az egyes 
beszerzési piacok közül; har
madrészt, hogy a fogyasztás
hoz szükséges magasabb jöve
delemhez a szocialista széktó-' 
ron kívül végzett munkával 
is hozzájárulhasson.

Ez persze nem kis ered
mény, különösen ha hozzá
tesszük még azt is, hogy a 
gazdaságban ezáltal megjelent 
bizonyos értelemben a piac is. 
De a kialakult fogyasztási 
autonómiával nem járt együtt 
egy igazi gazdasági-politikai 
autonómia, hiszen a szabályo
zás azzal, hogy meggátolta a 
felhalmozást, lehetetlenné tet
te a hosszú távú gazdasági 
kalkulációt is, ami pedig min
den vállalkozás alapja. Ugyan
akkor az arányaiban egyálta
lán nem jelentéktelen köz
ponti fejlesztésekről való dön
tés egy egészen szűk kör ki
váltsága maradt.

Többek között ez is olta a 
mai súlyos helyzetünknek}. 
aminek igen szemléletéi diag
nózisa szerint a gazdaság da
ganatos megbetegedésben 
szenved. Azt pedig mindenki 
tudja, hogy ezt még keserű 
pirulák lenyelésével sem lehet 
gyógyítani. Egyetlen esély a 
tudomány mai állapota sze
rint, ha a daganatot operáció
val eltávolítjuk, és ezek után

Reformkényszerben
Lengyel László előadásáról

:::::

Zsúfolt és tartalmas 48 órát töltött együtt a hét végén Gyön
gyösön a klub tagsága és a sok más — főként elsős — érdeklődő. 
Zsúfolt volt a reggeltől hajnalig tartő sokszínű program és — mivel 
sokan hálózsákban a padlón férlek csak el — az elhelyezés is.

Ezen az oldalon a tábor két fontos előadását: Pásztor Miklósét 
és Lengyel Lászlóét Ismertetjük. E programok m ellett vendégül lát
tuk a HVG szerkesztőit, Varga Mihály vezetésével a Konfliktusok  
a közösségben cimmel m odelljátékokat játszottunk, négyórás zenés 
beszélgetést folytattunk Filep Tam ással és Czipott Géza gitáros
énekessel a határainkon túli magyar Irodalom ról; meghallgattuk  
Hátai Zoltán régi m agyar énekelt, fergeteges táncházat tartottunk 
a Téka együttesssel, hajnalig ism erkedtünk, beszélgettünk, népdalo
kat énekeltünk. A rendkívül jó hangulatú tábor vége felé bemu
tatkoztak és sok új jelentkezővel kiegészültek a klub m ellett m ű
ködő kurzusok, végül a klub nem elsős aktív tagjaiból megalakult 
a Széchenyi István Szakkollégium i Csoport elnevezésű kollégiumi 
öntevékeny csoport, m elynek céljait a 2. oldalon ism ertetjük.

is csak reménykedhetünk, 
hogy az egész szervezetet nem 
támadta, nieg a pusztító kór. 
A diagnózis adott. Mindenki 
tudja, hogy a műtót elkerül
hetetlen, a hozzáértők még 
azt is tudják talán, hogyan 
kellene nekikezdeni. Valami 
mégis hiányzik — a beteg be
leegyező nyilatkozata. De itt, 
sajnos, égy olyan paradox 
helyzettel állunk szemben, 
amikor a beteg nem nyilat
kozhat, mert gyámkodnak fe
lette, és a gyámok haboznak. 
ök  is tudják, hogy nem tehe
tik már sokáig, mart egyszer 
csak késő lesz, a beteg bele
hal, és nem lesz senki, aki 
fölött aztán gyámkodni tud
janak.

A JAVASLATOK ÉRZÉ
KELHETŐEN nem bánnak 
kesztyűs kézzel sem a válla
latokkal, sem a lakossággal. 
Egyik oldalon a rossi gazdál
kodás „eredményeként" a

csődtörvény érvényesítése, a 
válságágazatok leépítése, má
sik oldalon az életszínvonal 
csökkentése és bizonyos mun
kanélküliség megjelenése áll. 
Mindez olyan szükséges rossz, 
ami még mindig jobb, mintha 
a kór tovább gyengítené és vé
gül tönkretenné a szervezetet.

Ahhoz azonban, hogy a 
gazdasági reform a maga nép
szerűtlen intézkedéseivel
együtt is biztosan tovább 
folytatódhasson, társadalmi 
reformra van szükség. Ennek 
három nagyon fontos terüle
te van:

Az első rögtön a párt gaz
dasági életben játszott irányí
tó szerepének újragondolása, 
illetve visszatérés az eredeti 
elvekhez, a kizárólag elvi irá
nyításhoz.

A második egy önálló prog
rammal fellépő, politikai ér
telemben felelős, tehát vissza
hívható kormány létrehozása,

A Társadalomtudományi klub 
programjából

ezzel együtt a -parlament sze
repének növelése.

A harmadik pedig az érdek
képviseleti szervek rangjának 
visszaszerzése a képviseltek 
szemében, és mindazon réte
gek érdekképviseletének meg
teremtése, akik eddig ilyennel 
nem rendelkeztek. Ezzel együtt 
a legfontosabb a vezetés po
litikai nyitása, a társadalom
mal folytatott dialógus rend
szeressé és tartóssá tétele. , 

Vannak a helyzetnek meg
felelő, radikális változtatási 
javaslatok, amelyek kétségkí
vül szükségesek, de a mai 
mechanizmusban igen kevés 
eséllyel vihetők véghez. Mi 
tehet mégis bizakodóvá ben
nünket? Elsősorban a Keletről 
érkező nyitás, amit a Gor- 
bacsov-fiéle program jelenít bel
politikai téren, hiszen ez már 
elindított valamiféle társadal
mi párbeszédet a Szovjet
unióban, és valószínű, hogy 
a többi közép-kelet-európai 
ország sem húzhatja ki ma
gát ez alól.

A MÁSIK IGEN FONTOS 
TÉNYEZŐ a nyugati pénzvi
lág rólunk alkotott vélemé
nye. Az adósságválság elmé
lyülésével ugyanis csak akkor 
maradhatunk fizetőképesek, 
ha a beígért gazdaságszerke
zeti átalakítást elősegítő vál
toztatásokat (a vállalatok el- 
szakítása az erős állami gaz
daságirányítástól, a gazdasági 
alanyok önállósítása, bank
reform, csődtörvény, társulási 
törvény, a külföldi tőke hasz
nosításának lehetősége, a fo
gyasztást szigorúan, ellenőrző 
gazdaságpolitika) a valóság
ban — és nem úgy, mint ed
dig, nem papíron — végigcsi
náljuk.

A harmadik, valamiféle bi
zakodásra okot adható ténye
ző belpolitikai jellegű. A KB 
novemberi határozata óta 
ugyanis olyan erős már a 
munkásság részéről is a tár
sadalmi nyomás, miszerint 
„történjék már végre valami”, 
ami elől egyre nehezebb ki
térni.

Azt is tudni kell azonban 
— és ez jelentősen rontja a. 
siker esélyét —, hogy egyelőre 
senki nem vállalja el ma szí
vesen a „népszerűtlen” szere
pet.

Jenei Csilla

Március 2., hétfő: Dóczy Péter Hervay Gizella —« em lékestje. 
Március 9., hétfő: Szakács Sándor: A magyar gazdaság törté

nete az 1970-cs években.
Március 11., szerda: Für Lajos: A magyar kisebbségek tudó*

m ánym űvelése.
Valamennyi rendezvény a Makarenko utcai színházteremben,

19 órai kezdettel kerül sorra.
A klub további programjából k iem elkedik: már biztos, hogy

március 25-én L’ubomir Feldek szlovák író, április végén pedig 
Jifi Menzel cseb film rendező lesz a vendégünk.

fA szerkesztőség e  témával 
kapcsolatban m egjegyzi, hogy  
következő számunkban ism ertet
jük azokat a reformjavaslatokat 
is, am elyeket az MSZMP KB 
felkérésére egyetem ünk tanszékei 
és kutatócsoportjai készítettek, 
valam int interjút közlünk a na
pokban Szegeden lezajlott elmé* 

leti konferencia gazdaságpolitikai 
és más szekcióiban részt vett ok« 
tatőinkkal.)

Irodalom — költészet — politika
Beszélgetés Zalán Tiborral

A Társadalomtudomány!
** klub évnyitó fórumán 

Zalán Tibor költő látogatott 
el a Makarenko utcai épület
be.

Az esten nem előadást 
hallhattunk, a légkör, a stí
lus inkább egy kötetlenebb 
író-olvasó találkozóra emlé
keztetett, miután az idény 
eleji bátortalanságból fel
élénkült a közönség. Mivel 
nem felépített, egymásból kö
vetkező témák követték egy
mást, így csak a főbb gondo
latsorok összegzésére kerül
het sor. A kérdések jellegét 
egyrészt a költő, mint egyéni
ség, másrészt a költő, mint 
társadalmi lény kiindulópont
ja határozta meg. Sok kérdés 
orientálódott a költői szerep 
felfogására, az író és a poli
tika viszonyára, illetve a je
lenlegi írói magatartásformák 
értékelésére, különös tekin
tettel az írószövetség körüli 
bonyodalmakra.

A bevezetőben Zalán eddi
gi munkáiról esett szó. 33 
éves, s négy kötete jelent 
meg, s e „mennyiség” már 
önmagában egyedülálló a je
lenlegi könyvkiadási viszo
nyok között. Később a pél
dányszámokra rákérdezve 
kiderült, hogy az Álom a 403- 
as demokráciában című köte
te 700 (!) példánya nemigen 
látott könyvesboltot (olyany- 
nyira, hogy saját kötete egy 
részét a zúzdából volt kény
telen megszerezni)

Életkorának / megfelelően a 
fiatal írók csoportjába tarto
zik. Többek között e közpon
ti besorolás fellazítása volt a 
célja a 80-as évek elején lét
rejött József Attila Körnek, 
valamint önálló gazdasági 
alapjuk .megteremtése, az író-

szövetségtől való függetlener 
dés, önállósodás a folyóirat-i, 
illetve könyvkiadás területén, 
s egy főfoglalkozású vezető 
jogi alapjainak biztosítása. 
Ügy látszik, ennyi is elég 
volt a velük szembeni retor
ziókhoz.

A felnövő nemzedékek 
adott történelmi helyzetben 
egységet képezhetnek mássá
gukban, s ezek: az értékrend, 
a politikához való viszony 
stb. lemérhető, értékelhető je
gyek. A kor szellemével való 
nem azonosulás azonban nem 
feltétlenül passzív, dekadens 
magatartást takar. Zalán úgy 
fogalmazta, hogy Magyaror
szágon a társadalmi felfogás 
mindig igényt támasztott az 
irodalommal szemben politi
kai irányultságra, az útmuta
tó szerepkör, a vátesz szerep 
vállalására. Hiába erősödtek 
fel az avantgarde irányzatok, 
az író nem képes kikerülni, 
hogy különböző társadalmi, 
politikai mozgásokra ne ref
lektáljon. Jelenleg társadal
munkban általános a bizony
talanság. Rég volt szerinte 
ennyire erős az állóvíz, s lát
szott ennyire mozdíthatatlan- 
nak a társadalmi berendezke
dés. A közhangulatban a vál
ság jelei már nem vitatható 
tények, és ha az író fátja is a 
szimptómákat s a perspektí
vát, nem biztos, hogy a ki
utat is tisztán felismeri, vagy 
hogy a tollára kívánkozik va
lamilyen „mégis”, amit már 
le lehet írni és ki lehet adni.

Zalán szerint ebben a ta
nácstalanságban, az egyre 
jobban kiábránduló, egyre in
kább mindentől elforduló tár
sadalomban az írók csak fele
lőtlenül tudnának átfogó

programot adni, erre nem is 
vállalkoznak. Vannak azon
ban, akik ketté tudják vá
lasztani a politikát és a mű
vészetet, s azokkal a politi
kai kérdésekkel foglalkoznak, 
melyek személyiségükhöz, 
mondanivalójukhoz közel áll
nak, s esszékben, tanulmá
nyokban ennek hangot is ad
nak.

Zalán szerint az utóbbi 
években igazán tehetséges 
fiatal írók, költők nem kerül
nek napvilágra, nem jellem
ző, hogy ismertté váljanak. 
Ennek oka egyrészt az irodal
mi sablonokhoz, divatokhoz 
való görcsös megfelelni aka
rás, s ezáltal az egyéniség, az 
újszerűség elvesztése, más
részt a fiatal írók első köte
teinek dömpingje, aminek 
sajnos egyfajta elarctalanító 
jellege van (kis példányszám, 
gyenge kivitel, majd a teljes 
csend, s a felejtés homálya). 
Persze, kivételek is vannak, 
akik nem állnak be a sorba, 
akik végsőkig önmagukat ad
ják. A kérdés azonban fönn
áll, hogy nem lesznek-e még
is a bürokráciától nem men
tes könyvkiadás, illetve a 
kényelmes szerkesztők áldo
zatai.

Itt merült föl a felelősség 
kérdése, s Zalán, mint a Kor
társ versrovatának szerkesz
tője, igazán illetékes. Tehát, 
az írások elbírálása után, a 
felelős szerkesztőt vonhatják 
kérdőre. Az író, a rovatszer
kesztő nem számít „nagyko
rúnak”. tehát nem vállalhat
ják „tettüket”, s ezért nem 
adhat közre saját felelősségé
re akármilyen jeles alkotó 
sem. A „felelőtlenség”-nek az 
lesz a következménye, hogy 
az Írások még keményebb el

bírálásban részesülnek meg
jelentetés előtt, félve a mű
vek szimbolikus tartalmától s 
okulva neves lapok közel
múltbeli beszüntetéséből.

7  alán Tibor a Kor társ 
munkatársa, s egyben 

írószövetségi tag volt. s tagja 
is maradt. (700-ból 27-en ki
léptek.) a novemberi ülé
süket követő bonyodalmakról 
nem sok információnk lehe
tett, hiszen a sajtó cseppen- 
ként adagolta a híreket. Ezért 
mindenki csak saját megíté
lésére hagyatkozhat, hogy el
fogadja-e Zalán véleményét: 
a választás demokratikussá- 
gát, az alulról jövő érdekek 
érvényesülését, a többségi 
akaratot. Mindenesetre kár, 
hogy a Stúdió ’87 kamera, a 
Magyar Rádió magnó, s ax 
újságírók toll nélkül jelentek 
meg. Talán, ha e „feledékeny- 
ségelc” nem történnek meg, 
ismertté váltak volna azok a 
felszólalások, melyek kiélez
ték _ az ellentéteket, s a* 
amúgy is bizonytalan közhan
gulat esetleg nem fokozódott 
volna jelentősen tovább,

Zalán, mint költő leginkább 
az avantgarde, a posztmodem 
irányzatok képviselője, de 
mint szerkesztő, tágabb szfé
rában mozog. Válogatása alatt 
jelennek meg még fel nem fe
dezett és ismert, illetve itt
hon és külföldön élő költők 
más-más értéket hordozó al
kotásai.

Végül egy ajánlás: a Kor
társ áprilisi számában a vi
lágirodalom kiemelkedő ti
zenkét vizuális költeményét 
teszi közzé, bízva a közönség 
nyitottságában és befogadó- 
képességében.

Regős Rit»



A múlt év október ében dia
lógus folyt le Budapesten a 
marxisták és a katolikusok 
között. A párbeszéd A társa
dalom és az etiikai értékek 
címet viselte. A tanácskozá
son többek mellett (az azóta 
elhunyt) Lukács József, An- 
csel Éva és Földesi Tamás, az 
ÉLTE Jogi Kar dékánja vett 
részt. Fcildesi Tamásnak a Vi
lágosság ez év januári szá
mában jelent mag reflexiója 
a dialóguson elhangzottakkal 
kapcsolatban. A fentiek és ez 
utóbbi adták az apropóját 
a vele folytatott beszélgetés
nek.

— Mi a véleménye egyes 
egyetemi filozófiai jegyzetek
ről, „korszerűségükről”, me
lyek a vallással kapcsolatban 
annak kizárólag negatív vol
tát hangsúlyozzák?

— Ez a magítélés azon az 
állásponton alapul, mely ta
gadja a marxista és a polgári 
(beleértve vallási) ideológia 
bárminemű koagzisnienciáját. 
Ez az ejv már megalkotása
kor is a dogmatikus felfogás 
leegyszerűsített terméke volt. 
Ama a hibás feltételezésre 
épült, hogy a polgári (vallási) 
ideológia összes terméke az 
oszlályérdek vezérelte hamis 
tudatból származnak, és így 
sem helyes kérdésfeltevések, 
sem részigazságok nem talál
hatók benne.

Ezzel szemben — mivel a 
nem marxista eszmék rend
kívül széles skálájúnk — ter
mészetszerű, hogy a nem 
marxista ideológiáknak is 
vannak olyan részértékei, 
'amelyek lehetségessé, szüksé
gessé tesznek bizonyos együtt
működést, koegzisztenciát. En
nek — szoros kölcsönhatás
ban a politikai koagziszten- 
ciával — komoly jelentősége^ 
van a különböző társadalmi' 
rendszerek békés egymás mel
lett élésében, a társadalmon 
belül az egyházakkal kiala
kított viszonyban. Az egyhá
zakkal folytatott együttmű
ködés (olyan kérdésekben, 
mint amilyen például a tár
sadalmi beilleszkedési zava
rok elleni küzdelem is), a 
gyakorlat végezte el e nézet 
felülvizsgálatát. A Jogi és a 
Bölcsész Karon már túlléptünk 
ezen a szemléleten. Túl kel
lene tenni magunkat azon az 
elképzelésen, hogy a marxiz-

H ívők kontra marxisták

mus az igazság egyedüli le
téteményese.

Emellett hangsúlyozni kell, 
az együttműködés nem zárja 
ki, sőt, szükségessé teszi szá
mos alapvető . kérdésben az 
ideológiai harcot.

— Hol tart ma Magyaror
szágon a marxizmus az ideo
lógiai koegzisztenciában, a 
toleranciában, és ama bizo
nyos új szocialista erkölcs 
felrajzolásában?

— összhangban a társada
lomtudományok eredményei

vel, egyre több híve van az
ideológiai koegzisztenciának, 
főleg a fiatalok körében. A 
nem marxista szövetségesek 
léte, helyük eleve bizonyíték 
a toleranciára.

A szocialista erkölcs az ne
hezebb dolog. Az ’50-es évek
ben az akkori marxista etika 
(messze elszakadva a tényék
től) megpróbálta felvázolni 
egy ■ új erkölcs körvonalait. 
Még ma is kidolgozatlan el
méletileg, hogyan épülnek be 
egyes hagyományosan elfoga

dott erkölcsi értékek gyakor
latunkba. A valódi értékek 
átmentése, tartósítása a kulcs
kérdés.

— Tapasztalható a mai fia
talok köreiben egyfajta spon
tán vallásosság terjedése. Mi
vel magyarázza ezt?

— Ez egy ellentmondásosan 
megítélhető folyamat, mert 
például a katolikus egyház 
elégedetlen a hívőié gyarapo
dásával. A mai fiatalság zöme 
nem a vallásban keresi a fo
gódzókat, a problémái meg
oldását — de nem is a mar
xizmusban. Ez a mai marxiz
mus, társadalmi viszonyaink, 
gyakorlatunk kritikája egy
ben.

— Az elöljáróban említett 
dialógus és konferencia nagy
mértékben épült Lukács Jó
zsef személyére. Az ő halála 
mennyiben befolyásolja a 
párbeszéd jövőjét?

— Súlyos, bizonyos fokig 
pótolhatatlan veszteség Lu
kács József halála. Az ő álta
la végzett munkát több em
bernek kell folytatnia, az ő 
szellemében. A NEW ERA ne 
vű, keresztényeket egyesítő 
szervezet tavaly Svájcban tar
tott ‘konferenciát a hívők és 
a marxisták között. Az idén

. Innsbruck közelében lesz az 
összejövetel. Eredetileg egy 
keresztény előadó mellett Lu 
kács József szerepelt volna. 
Helyette engem hívtak meg. 
azzal a feltétellel vállaltam, 
hogy egyben Lukács József - 
emlékülés is legyen, és az 
előadást az ő anyagai alapján 
tartom meg.

Egyébként nem volt vélet
len, hogy éppen nálunk ren 
dezték meg a konferenciát a 
múlt őszön. A túloldalon állók 
úgy Ítélték meg, hogy itt job
bak a feltételek, nyitottabbak 
vagyunk, mint a többi szo
cialista orszáig. A továbbiak
ban is nagy szerepet kell vál
lalnunk a párbeszédben, de 
fontos, hogy ez ne a többi 
szocialista országtól való el
különülés, hanem azoknak a 
dialógusba bekapcsolása je
gyében történjen. A szocialis
ta országoknak érdekük a 
párbeszéd, a napi gyakorlat 
igényűi a hívők és a marxis
ták közös cselekvésének el
méleti megalapozását.

— Köszönöm a beszélgetést.

.it,, w*.-L  _ ... ■“ÍÍÔ iy u'

Legyetek elfogultak!
A filmszemle hangulata 

egyszerűen maga alá 
gyűrte a Kongresszusi Köz
pontét: a máshoz szokott fo
lyosókon préselődött, áram
lott a tömeg, csöndes méltó
ság helyett teljes hangzavar
ral, alkalmi büféket kellett 
felállítani, plakátok, üzenetek 
kerültek a falakra, kevés lett 
az illemhely, a telefon és a 
pogácsa. Találgatni lehetett, 
vajon Berecz János tartozik-e 
Jancsó Miklós. kíséretéhez, 
vagy fordítva, vajon miről 
cseveg Csehák Judit Aczél 
Endrével, vajon hány butik
ban jelenik meg olyan zöld 
pulóver, amilyet most Emyei 
Béla visel stb. Kis magyar 
sznobrandevú? Nemigen. Mert 
a lényeg kétségtelenül a fil
mek sora volt s a vetítéseken 
százaik, ülteik naphosszat a föl
dön, mert máshol már nem 
volt hely, és maradtak fél
álomban is, az éjfélkor kezdő
dő filmre is, közbetapsoltak, 
bekiabáltak, szidtak, éljenez- 
tek'és másnap kezdődött min
den előlrőL

És a filmek, elemzés helyett 
néhány benyomás. Például 
Gazdag Gyula fekete-fehér 
filmje, a Hol volt, hol nem 
volt. Egy kisfiú, egy ápolónő, 
egy bürokrata először párhu
zamosan zajló, majd össze
kapcsolódó története kiszol
gáltatottságról, szeretethiány- 
ról, árvaságról, szerelemről, 
bűntudatról, hajszoltságról. 
Reális, misztikus, szürreális 
ábrázolási módok keverednek, 
tréfás és torokszorító esemé
nyek váltják egymást. Ame
lyekben az élet a tét az első 
pillanattól az utolsóig: Mozart 
zenéjére egyestés szerelemből 
születik meg a filmbeli kisfiú, 
akinek sorsa a másik két hő
sével együtt élhetetlen életté 
válik itt miközöttünk. Nem 
halnak meg; egy turulmadár 
hátán menekülnek valami 
jobb térbe és időbe.
T~|ér András és Hartai And- 

rás első munkája, a 
Szépleányok, amolyan „talált" 
filmnek indul, Videokamerá
val követték az első magyar

szépségkirálynő-választás ese
ményeit. Tipikusan hálás ké
pek: tűsarkúban megbotló je
lölt, bugyiját igazító szép
lány, félájult férfitekintetek, 
negédes bemondók, egymást 
titokban ócsárló hölgyek. A 
közönségnek tetszik ez. Sze
rencsére komolyabb részek is 
következnek: Interjúk, doku
mentumok a verseny zavaros 
szervezéséről, tisztázatlan jogi 
és anyagi ügyekről, kishatalmi 
önkényről, a zsűri megveszte
getéséről, az előre eldöntött 
végeredményről, pitiáner, íz
léstelen, felhábprítóan visel
kedő emberekről. Ül egyszer- 
csak Ernyei Béla egy impo
záns fotelben, s kifejti, hogy 
ő, mint a Playboy fotósa arra 
volt hivatott, hogy az ország 
érdekében exportképes, nyu
gati piacon is eredményt ho
zó hölgy legyen a magyar 
szépségkirálynő. És csak jöt
tek, jöttek a „semmi külö- 
nös’’-lányok, mígnem megje
lent ő, M. Cs. A., a született 
szépségkirálynő. Snitt. Ül 
Ernyei Béla ugyanabban a fo
telben, ugyanabban a ruhá
ban, s kifejti, miszerint két
ség nem férhet hozzá, hogy a 
korona jogos birtokosa a leg
szebb lány, K. Z. kellett vol
na, hogy legyen, s hogy a zsű
rire nyomást gyakoroltak, 
azért lett a végeredmény az, 
ami. S a film ekkor már elké
pesztően jó, észrevétlenül vált 
kíméletlenül pontossá, tisztán- 
látóvá, kegyetlenül erőssé. És 
ezt mindaddig tartani tudja, 
amíg tényekről, adatokról, 
stiklikről van szó. Ahogy M. 
Cs. A. öngyilkosságához ér, 
megbicsaklik a történet, a tra
gédiával a film nemigen' tud 
mit kezdeni, fájdalmasan „el
úszik” a végén.

— Legyetek elfogultak — 
mondta Rudolf Péter, a Zuha
nás közben egyik főszereplője 
mielőtt beültünk a vetítésre. 
Azok voltunk, de sajnos Tol- 
már Tamás filmjén ez mit 
sem segített. Annak idején új
sághír volt egy taxisofőr sze
rencsétlen halála, aki beleve
szett a Dunába, miután két 
embert kimentett egy elmerült

autóból. A film a tragédia sze
replőit követi azon a napon. 
Gyenge, zavaros és indokolat
lan a történet, amely elzüllött 
tanárnőről, titkos videomásó- 
ló üzemről, csempészbandáról, 
tönkrement házasságokról, az 
építkezés keserveiről, a pin
cérnők, a taxisofőrök, a nagy
vagányok sanyarú életéről 
szói. És egyáltalán: mindenki 
élete sanyarú és reménytelen, 
legyen bár tolókocsis rokkant, 
vagy elmebeteg, nagycsaládos, 
vagy BMW-tulajdonos, bale
rina, vagy képmagnóüzér. 
Nagy nyavalygások, töményte
len alkohol, nagy elhatározá
sok, majd maguk a tettek és 
sorscsapásak. Csupa, csupa 
képtelen halál, gyilkosság, 
megannyi indokolatlan dra
maturgiai akció. S hogy ez a 
film rossz, az nemcsak azért 
nagy baj mert csökkenti az 
elsőfilmesek amúgy sem ró
zsás esélyeit. Ennél is na
gyobb kárt okoz azzal, hogy 
képtelen megragadni azt, ami. 
ről szól, maga sem . érti, ami
ről beszél: Mert az tény, hogy 
életek tönkremennek itt, s az 
is, hogy ez a lakosság teljes 
skáláját érinti, tény a cselek
véshiány, a kilátástalanság, 
az alkoholizmus, a bűnözés, a 
szegénység, a magány, ez 
mind. mind. De ez a film élet
vezetésre alkalmatlannak mu
tat bennünket, önhibánkból 
életképtelennek, jobb sorsra 
nem is érdemesnek. És ez 
igazságtalan, elfogadhatatlan, 
túlontúl fájó tévedés.
r  yönyörű Dömölky János 

filmje, a Hajnali házte
tők, igazi tisztelet Ottlik Gé
zának. Kemgny és elomló egy
szerre, epikus és lírai, sorsos 
és magánügyi, félelmetes és 
vicces egyszerre. Szereplők és 
jelenetek a határmenti iskolá
ból, az egykori növendékek 
további életéről, gyönyörű 
nők, festészet, politika, barát
ság. pénz. hatalom kísértései 
és árulásai. Urak és elvtár
sak, nagyszüleink, a közbe
esők és mi magunk egyszerre, 
pontosan és mégis fölcserélhe- 
tőn. Öröm fölfedezni Body 
Gábor találmányát, a fényvá

gást, • amely nagyszerű eleme 
ennek a lenyűgözően szép 
filmnek.

Sodró, eleven, kemény Mé
száros Márta munkája, a 
Napló szerelmeimnek. Az 
1946-tól 1956-ig tartó tiz évre 
emlékezik vissza naplója alap
ján Mészáros Márta. Akinek 
élete annak idején a nagypo
litika közvetlen holdudvará
ban folyt, a film számos, erre 
utaló kijelentést tartalmaz. A 
Naplóban ritkán látható képi 
dokumentumok is vannak, 
például Sztálin temetéséről, a 
budapesti Sztálin-szobor lelep
lezéséről, Rajk László teme
téséről, Nagy Imre egyik par
lamenti beszédéből stb. Ezeket 
látva a nézők hangot is adtak 
ellen-, illetve rokonszenvük- 
nek. Csakúgy, mint a történet 
néhány egyéb fordulatával 
(például magyar gyapot, a volt 
ÁVH-s főtiszt kultúrpolitiku- 
si karrierje stb.) kapcsolat
ban.

A film jó, Czinkóczi Zsuzsa 
és Jan Nowiczki nagy

szerűek és mégis: hiába tör
ténelmi, mégis magánügyi ez 
a film, bármelyikünk sorsáról 
elkészíthető lenne egy másik 
változat, s ez fölveti a „miért 
éppen ez?” problematikáját. 
S ráadásul lassan indulattá 
sűrűsödik a kérdés: vajon 
unokáink is ezt fogják látni? 
Merthogy ez a film is véget- 
ér 1956. október 23-ának dél
előttjén. A főhős, a fiatal film
rendezőnő Moszkvában van és 
haza akar menni. Kihagyha
tatlan poén egy hivatalnok 
szájából: „Kislány, maradjon 
itt nyugton, tudja maga, há
nyán vágyódnak ebben a pil
lanatban Budapesten Moszk
vába?” És végül ott ál! a lány, 
ez az utolsó kép, veri a kaput 
a moszkai magyar követségen 
és kiabál: „Értsék meg, haza 
akarok menni, jogom van hoz
zá!" Igen joga van. Épp úgy 
nekünk iS ahhoz, hogy legye
nek további filmek, amik hűen 
követik az életet, azon a bizo
nyos október 23-án, estig, éjjel, 
másnap és így tovább.

M. G.

Behúzott
kézifékkel utazni?
Tgen, számomra is világos, hogy a következő néhány ezer

évben a Közgáz lesz a bezzeg-egyetem, nagytotállal kez
dődő tv-interjúk, híradó-tudósítások terepe, a magyar felső- 
oktatás Rolls Royce-a, ékköve, gyémántja, románcának sma
ragdja.

Nos hát éppen ezért: Jó lenne egy ereszcsatorna az erkély 
alá, hogy a fenti szobrok testnedvei és egyéb égi áldás ne 
folyjanak a ki-bejárók nyakába. És hova lett vajon az a falióra, 
ami a belépés pillanatában eligazította az embert, jut-e még 
idő reggelizésre, vagy máris elkésett?

Gyönyörű a portásfülke, csak éppen elállja az utat. Tán ab
ból a régi reflexből került oda, ahova, ami szerint a portásnak 
ellenőriznie kell a ki- és bemenő embereket, tárgyakat. Csak
hogy az egyetem se nem titkos hely, se nem hiánycikeket ter
melő üzem, ahonnan ezt-azt lopni lehetne. A portás itt eliga
zodni segít, üzenetet vesz át, jobb helye lenne hát á bejárat 
jobb oldalán. A most is többnyire üres építményben. Ügy tu
dom, az talán újságosbódénak készült, ha igen, abszolút rossz 
helyen áll: nincs körülötte hely, hogy nézelődni, válogatni le- 
hétne, még annyi se, hogy néhányan sorbaállhatr.ának a reg
geli lapért, arról nem is beszélve, hogy a dermesztő hidegben 
ehhez senkinek se lenne kedve. Ennek hátrányait minden bi
zonnyal pontosan tudják és érzik a jelenleg ott dolgozó kö
zönségszervezők. Az újságossal együtt príma helyük az au
lában lenne, ami egyébként is teljesen holt tér. Miért ne le
hetne benne olvasósarok, újságospavilon, székek, asztalok; itt 
legalább van elég fény az olvasáshoz, nem úgy, mint a zsi
bongóban, vagy a földszinti folyosón. És miért is nem nyit 
már ki az újságos, óriási piaca lenne!

De időzzünk még a folyosókon! Gyönyörűek az eligazító 
táblák, csak éppen: a külső folyosón kicsit apróra sikerültek, 
így néhány tétel egyszerűen nem fért rájuk. Az eligazító táb
lákon hiába keresi bárki a könyvesboltot, a közművelődési 
titkárságot, szerkesztőségünket stb. És sajnos, elég szégyen, 
hogy ami rajtuk van, hemzseg a nyelvtani és a helyesírási hi
báktól: ha a tudományos rektorhelyebtes helyesen, két szó, 
akkor az oktatási miért rektor helyettes? Ha az anyagraktár, 
helyesen, egy szó, miért kettő az „állóeszköz raktár”? Ahány 
dékáni hivatal, annyi helytelen írásmód: „Ipari kar — dékáni 
hivatal, I. évfolyam dékáni hivatal”, stb. A KISZ-bizottság az 
itt olvashatóval ellentétben helyesen kötőjellel írandó és leg
alábbis furcsa az „MKKE MSZMP bizottsága” elnevezés, ami 
talán MSZMP-bizottságként, esetleg az MSZMP egyetemi bi
zottságaként lenne helyes. A „szeminárium termék” helyesen 
szemináriumi termek. Az írásmód nyelvtani hibáitól eltekintve 
is meglehetősen furcsák a Rekonstrukció, Oktatás technika, 
bérelszámolás stb. sorok. Mik ezek? Irodák, csoportok, részle
gek, nem pedig a fogalmak maguk. Ilyen alapon a tanszé
kek helyett elég lenne kiírni: Filozófia, Szociológia stb. A tan
székek nevének írásmódja amúgy is zavaros: egybeírás, kü- 
lönírás vegyesen, Filozófia tanszék, de Szociológiai tanszék 
stb. és így tovább.

Q  aladjunk el az évnyitóra elhelyezett zöldövezet hűlt helya
mellett és frissítőül térjünk be egy illemhelyre! Van elő

ször egy előtér, aztán egy másik előtér, s csak azután követ
kezik a fülkék terme. És ez így van emeletről emeletre, sok
sok kihasználatlan tér, miközben az egész épületben nincs 
egyetlen egy árva zuhany sem, hogy például a kerékpárral be
járóknak, \jagy .kánikulában bárkinek enyhütotet adna. Csak 
ehhez képest apróság, hogy wc-papír és szappan szeptember
ben volt utoljára. Igaz, hiába is jutna bárki eszébe kerékpár
ral jönni, kerékpárparkoló természetesen nincs, de még egy 
árva pózna se, amihez oda lehetne láncolni a bringát.

Vannak nyilvános telefonok, ez jó. De az milyen jó lenne, 
ha ezeknek volna telefon számuk is. Azaz e. készülékeiken fo
gadni lehetne hívást, mint ahogy^ az már számos egyetemen 
— Budapesten is — megoldott. (Világos ugye: egy ELTE-s 
fölhívhatná közgázos ismerősét az ebédszünetben stb.) Vé
gül is a hallgatóknak ez a munkahelyük, miért lehetetlen 
hát őket telefonon is elérni? >

Nem, ez sem apróság! És ha valaki ismerné a KISZ-bi- 
zottság és a Közgazdász írógépeinek terhelését, tudná, meny
nyire nincs egy hely, és mennyire kellene hogy legyen, ahol 
5—10—15 írógép, uram bocsa’szövegszerkesztő állna a diákok 
rendelkezésére, kérvényt, cikket, dolgozatot, beadványt írni. 
Ehhez képest a szerkesztőségnek jó, ha másfél, működőképes 
írógépe vanf és azok is özönvíz előtti traktorok. És egyálta
lán: az ég óvjon meg bárkit attól, hogy fénymásolásra szorul
jon. Kuncsoroghat GH-tól rektoriig, hallgathatja, hogy most 
éppen elromlott' a gép, ami lehet, hogy igaz is. Az a hír járja, 
hogy van egy hely az épületben, ahol éppen most lehet fény
másolni, „csak” papírt kell lopni hozzá valahol máshol. Azt 
már talán hozzá se tegyem, hogy vannak egyetemek — igaz 
nem Magyarországon —, ahol a sokszorosítógépek a folyosó
kon állnak és ingyen dolgoznak. Tragikus a telefonhelyzet is: 
kétséges, hogy meddig képes a KISZ-bizottság ki tudja mi
lyen alapon, vagy tán véletlenül meghagyott, közel s távol 
egyetlen crossbarvonaLa mebirkózni a fél egyetem roha
mával.

De hagyatkozzunk Inkább az orrunkra —, mást úgysem 
igen tehetnénk, hiszen az ételszag az egész épületben elvisel
hetetlenül agresszív —, és folytassuk a menzán! Nem tudom, 
működnek-e szagelszívók, de hogy büdös van, az tény. S néha 
cicát is látni ismét, bár van, aki ehhez hozzáteszi, hogy ez 
természetes, hiszen ahol egér van, ott előbb-utóbb macska is 
lesz. Az ételpultok sorrendje tökéletesen ellentmond az éssze
rűségnek. Normális ember nem kenyeret, főételt vesz előbb, 
hanem a levesekre és egyéb előételekre kíváncsi. Ez az átren
dezés persze megoldhatatlan már, mert tárolótér csak a pult 
első két métere mögött van. És a többi kriminális dolog: hogy 
a menüsor ugyanazon a 20 négyzetméteren áll sorba, mint az 
á la carte, valamint az e kettőből képződő pénztári sor. Hogy 
a tisztaság enyhén szólva kifogásolható. Hogy az ételek vá
lasztéka—, ha van egyáltalán — őskonzervatív. krumpli, hús. 
Se diétás pult, se fogyókúrás kínálat, se vegetáriánus válasz
ték, se sertés'húsmentes ablak, a sütemények kizárólag vajas, 
krémes szeletek, sehol egy korszerű édesség, gyümölcs csak 
nagyritkán. Hogy a szódát mindig külön kell kérni, hogy 
egyik-másik dolgozó dohányzik az ételek fölött, vagy éppen 
ebédjét költi, miközben másik kezével ételeket adagol. Vagy 
vigasztalódjunk azzal, hogy így is a fél város idejár már en
ni? És az utasító táblák arról, hogy ki kit előzhet meg a sor
ban. Milyen alapon? Miért nem egyetemi dolgozó a hallgató 
a menza szempontjából, és meddig lesz ez így? És akkor nem 
beszélhetünk az árakról. Eddig az volt a leszerelő érv a men
zával kapcsolatos kifogások ellen, hogy örüljünk, ha van 
olyan kegyes vendéglátóipari vállalat, amelyik ilyen körülmé
nyek között éttermet hajlandó itt üzemeltetni. No igen, da 
azóta változott a tárgyalási pozíció, nem?

TVehogv félreértés essék: az itt fölsorolt hiányok pótlásának
egyike sem luxus, hanem az ezredvég egyetemének szük

séges, igaz, nem elégséges föltélele. Igen, nagyszerű az lenne, 
ha autóból is, egyetemből is Rolls Royce ra telne mindenki
nek —, egyelőre, amíg valami még jobb nem akad. De ha 
már nekünk előbb jutott, mint másoknak: kár lenne behúzott 
kézifékkel utazni.

M. G.



A vantgärd-köze Iben

Kisbenedek Péter

— Miért fontos neked ez a 
munka?

— Mert ez az egyetlen “klub 
az országban, amely támogat
ja ezt a zenét. Mert a zené
szek érdekes emberek, sokat 
lehet tőlük tanulni. És mert 
valamilyen társadalmi munkát 
kell csinálni. Ennyivel tarto
zom az egyetemi közösségnek.

Kisbenedek Péter (IV. kül
ker.) a nagy váltással sodró
dott a klubhoz négy évvel ez
előtt, hogy a Közgáz Jazz 
Klub felvállalta az avant- 
garde dzsesszt vagy másné
ven improvizatív zenét.

— Ismerted már akkor is 
ezt a zenei irányzatot?

— A hagyományos dzsessz 
rajongója voltam. Az avant- 
áarde dzsesszhez a klubban 
kerültem közel.

— Merész lépés volt áttérni 
erre a zenére.

— Valóban még a zeneis
kolák sem foglalkoznak vele. 
Szabados György talán az az 
idősebb zenész, aki körül a 
fiatalabbak csoportosulnak. 
Sálran nem is tudtak ben
nünket követni a klubba, az 
avantgárddal szembeni értet
lenség miatt. Vendégeink 
száma alig 20-40 látogatóra 
csökkent az első időben. En
nek ellenére mi fejlődést lát
tunk az avantgarde dzsessz- 
ben, szemben a hagyományos
sal, ami megrekedt, unalmas
sá vált. Nehezítette a helyze
tünket, hogy hazánkban alig 
van avantgarde dzsessz-ze- 
nész. Még sem volt hiábavaló 
a kitartásunk. A főváros 
egyetlen avantgarde dzsessz- 
klubja felfutott. 100-150 tagú 
törzsközönsége van a szombat 
esténkénti nívós műsoroknak. 
Márka lett a Közgáz Jazz 
Klub.

— Ha arra kérnélek, vilá
gítsd meg az avantgarde zene 
lényegét, mit mondanál?

— Az avantgarde dzsessz

A főváros egyetlen avantgárd jazzklubja

megértéséhez egy folyamatra 
van szükség. Egyszeri meg
hallgatással senki sem lesz ér
tője. Sőt, elriaszt. Mert nem 
okoz felszabadultságot, vigasz
talást, feloldást, mint általá
ban a zene: Sokkal inkább fel
kavar, konfliktusokat idéz elő. 
De. aki ráhangolódik, annak 
segítséget nyújt a problémák 
letisztázásában, a kreatív 
gondolkodásban azáltal, hogy 
felold a kötöttségektől, hogy 
szabaddá tesz. Olyan szabad
ság ez azonban, amely nem 
sért másokat, de újat tud lét
rehozni.

— Másfajta zene is érdekel?
— Komoly zenét nem hall

gatok otthon, mert ezt az igé
nyemet kielégíti a klubkon
cert. Viszont megbecsülöm a 
jó rockzenét. Mostanában szí
vesen hallgatom a Z’ZI Labor 
zenéjét is.

— Hogy zajlik le egy kon
cert?

— Általában léteznek a ze
nében előre megbeszélt, meg
komponált részek, melyek 
alapján aztán a zenészek el
jutnak a teljesen szabad 
kompozícióig. Nemcsak az 
úgynevezett akadémiai han
gokat használják fel, hang
szerükből teljesen szokatlan 
hangokat csalnak ki, esetleg 
felhasználják a környezet zö
rejeit, zajait. Végső soron 
azonban a másik zenéjiére va
ló reagálással áll össze a já
ték. A szabad zene ilyenfor
mán integrálódik koncertté.

Ebben fontos szerepe van a 
ráérzésnek. Ugyanakkor, ha 
egy értő közönség előtt játszik 
a zenész, akkor a műhelylégkör 
kiterjed a közönségre is, és az 
ő reagálásuk visszahat a ze
nére. Szóval az alkotás érzé
sét kelti a hallgatóságban is.

— Mennyi elfoglaltságot je
lentenek számodra a koncer
tek?

— Minél több külföldi ze
nészt hívunk, annál több a 
munka. Programot, szállást 
biztosítunk, szállítjuk őket, 
még a reggelű ükről, is  gondos
kodunk. A legfontosabb azon

ban, hogy a zenészek jól érez
zék magukat a koncerten. Az 
előadás légköre ugyanis kom
penzálja az egyéb szolgáltatá
sok hiányosságait. Mindez 
nagy odafigyelést igényel a ré
szünkről.

— Nyugaton az avantgarde 
dzsessz-zene egyben látványt 
is jelent. Mennyiben tudjátok 
ezt a klubban megvalósítani?

— A zenész játéka is lát
vány, amelyhez más látvá
nyos elemek is kapcsolódhat
nak. Próbálunk mi is nyitot-

"tak lenni mindenfajta irány
zat felé, legyen az tánc, grafi
ka, festészet. Egy alkalommal 
Bicske Zoltán újvidéki grafi
kus rajzolta teli a színpád hát
teréül szolgáló fehér karton
papírt. Ez volt a koncert dísz
lete. Ebből az alkalomból egy 
táncosnő is fellépett. A közön
ség többsége az egészet érde
kesnek találta. Ilyen kísérlet
nek számít az is, hogy a fél
év második felében Grencsó 
István kiváló szaxofonos az 
amatőr filmklub filmjeire fog 
improvizálni.

ősszel meghívjuk a Fine 
együttest, melyben szintén 
fontos szerepe van a tánc
nak, a mozgásnak.

— A zenei élvezeten kívül. 
milyen haszonnal jár ez a 
munka számodra?

— Sok mindent kénytelen
voltam megtanulni, például 
gépírni, tárgyalni. Eleinte két
szer kellett felhívni egy kül
földi Zenészt, mert gyakran el
felejtettem a felét annak, 
amit meg kellett volna vele 
beszélnem. Hát ezt is megta
nultam. De egyéb területen is 
szereztem jártasságot. A kon
certek mellett nekünk kell 
gondoskodni a klub anyagi fe
dezetének biztosításáról.
Ugyanis az egyetemi támoga
tás erre kevés lenne. Szerző
désekkel, álláshirdetésekkel, 
marketingtevékenységgel szer
zünk pénzt. Legutóbb féléves 
szponzori szerződést kötöttünk 
a Vasért Vállalattal. Pénz
ügyi támogatásuk fejében 
minden kiadványunkon az 
emblémájuk szerepel.

Eliot Sharp, a Közgáz Jazz Klub vendége volt
(A felvételt készítette: Nagy Gábor)

Eközben elsajátítottam egy
fajta menedzseri munkastílust, 
amelynek a lényege, hogy sok 
mindennel tudok foglalkozni. 
Ezt'' valószínűleg a munkám
ban is hasznosítani tudom.

— Említetted, hogy közvet
len kapcsolatba kerültél a ze
nészekkel is. Milyennek is
merted meg őket?

— Művész voltuknál fogva 
egészen másképp látják a vi
lágot, mint az átlagember. En
nek ellenére nagyon közvetle
nek. Mondhatnám, konvenci
óktól mentes emberek. Van
nak köztük barátaim is. Ez 
a rétegzene nem túl jól 
fizetett. Munkastílusuk elüt 
a hazai rookzenészekétSl,

akik legtöbbje hajszolva a 
pénzt, futószalagon adja a 
koncerteket. Ök nem mindig 
koncerteznek. Szükségük van 
az alkotásra, a regenerálódás« 
ra.

— Alig egy év múlva vég
zek Ki veszi át tőled a stafé
tabotot?

— Az utánpótlással, sajno* 
baj van. Mintha a 18-20 éve«, 
sekben kevesebb lenne az ér
deklődés. Nemigen akad olyan 
egyelőre, aki szívesen bekap
csolódna ebbe a munkába. 
Persze, mi is hibásak vagyunk, 
m^rt eddig nem fordítottunk 
eleg figyelmet munkánk pro
pagálására. Talán még neu» 
késő.
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KORSZERŰ NYELVI KÉP
ZÉS az odesszai tudomány
egyetemen.

Az orosz nyelv oktatásá
nak egyik fellegvára az Ok
tóberi Forradalom Érdem
renddel kitüntetett Mecsnyi- 
kov egyetem nyelvi intézete, 
ahol Szíriái, afgán, kubai, 
kameruni és magyar diákok
kal foglalkoznak. A tanárok 
egy csoportja évek óta kizá
rólag magyarokat tanít, 
ugyanis rendszeresen tölte
nek itt két-három hónapos 
gyakorlatokat a szegedi, pé
csi, nyíregyházi, szombathelyi 
és más tanárképző főiskolák 
hallgatói. Nemrég bővült a 
lista: az MKKE 50 diákja és 
két tanára vehetett részt az 
intenzív képzésen.

A hallgatókat egy írásbeli 
feladat és egy beszélgetés 
után 5—8 tagú csoportokba 
osztották. A foglalkozások 
nagy része az így kialakított 
csoportokban folyt, ezenkí
vül szerveztek számukra 
előadásokat és mozilátogatást 
is. A napi hat nyelvóra ha
zai környezetben igen sok
nak számít, az orosz nyelv 
tudását szomjazó diákoknak 
azonban meg se kottyan. A 
foglalkozások résztvevőinek 
többsége észre sem veszi az 
idő múlását („a pillanat úgy 
illan, tovaszáll / mint gyors 
folyón suhanó h a b .;.”), mert 
a tanárok hallatlan rutinnal, 
kifinomult módszerekkel dol
goznak, és odaadó segítőtár
sak a tanulásban. Természe
tesen vannak különbségek: az 
erősségi szintek eltérése és a 
tanári önállóság folytán kü
lönböző tematikák szerint 
haladnak a csoportok.

Van, aki egy-egy nyelv
könyv leckéinek sorrendjé
hez igazodik (Temp. I, II), de 
sokkal érdekesebbek azok az 
órák, amelyek kimondottan a 
beszédkészség, a kifejezöké- 
pesség fejlesztését szolgálják, 
amelyeken a diákok a 45 
percből 40-et beszélnek. Üj 
szót keveset tanulnak, annál 
több kifejezést, russziciz- 
must, Polilógókat hallgatnak 
és tanulnak meg. egy-egy üz- 
bég gvapotterme'ztő, lett ope
raénekes, kisinyovi sebész, 
avagy moszkvai zeneszerző 
bőrébe bújva. A lakóhelyek,

az érdeklődési körök bemu
tatása az ország es az élet
mód közelebbi megismerésé
hez is hozzájárul.

Kiscsoportos keretben foly
nak a nyelvtan- és a foneti
kaórák is, amelyeken nem is 
gyanított hiányosságok és 
lemaradások tömegével ta
lálkozhatunk. A tanár, aki 
folyamatos és befejezett igét 
hirdet, rádöbbenti a magyar 
diákot, hogy a mozgást je
lentő igék sok-sok évi nyelv- 
tanulás után is mennyi új
donsággal és meglepetéssel 
szolgálhatnak, kivételek és 
grammatikai lelemények ki
meríthetetlen tárházát képe
zik. A fonetika terén az év
tizedes hibás beidegződés ki
küszöbölése jelentkezik szinte 
leküzdhetetlen problémaként

„AZ. IRODALMI ODESZ-
SZA” címmel folytatott elő
adássorozat keretében az elő
adó megismertette hallga
tóival azon kiemelkedő írók 
és költők munkásságát, akik 
életükből több-kevesebb időt 
a fekete-tengeri kikötővá
rosban töltöttek. Így került 
terítékre Gorkij, Kuprin, 
Pausztovszkij, Babel, Kata- 
jev, Csukovszkij, Ilf és Pet
rov, de legfőképp és minde
nekelőtt Puskin élete és mű
vei.

A közgazdászhallgatók szá
mára az egyetlen „szakmába 
vágó” tantárgy a politikai 
gazdaságtan volt, melynek 
előadójáról az egyetem tan
székvezető professzoráról ki
derült, hogy már járt Buda
pesten és Szegeden (Odessza 
magyarországi testvérvárosa, 
A szerk.), és néhány szót 
magyarul is tud. Az előadás 
főbb tézisei a következők 
voltak. A Föld két világrend- 
szere: a kapitalizmus és a 
szocializmus között harc van, 
melynek sikeres megvívása 
érdekében erősítenünk kell 
gazdaságunkat. A kapitaliz
mus célja a profit, míg a 
szocializmusé a sokoldalúan 
képzett, jólétben élő' ember 
megteremtése. A Szovjet
unióban kibontakozó reform
folyamat a nemzeti jövede
lem megduplázását írja elő. 
Ennek elérése nehéz lesz, 
de ha béke lesz és a munka-

fegyelem megszilárdul, to
vábbá a dolgozók érdekeltsé
gét sikerül megerősíteni, az 
elképzelések valóra váltha
tók.

NÉZTÜK, HALLGATTUK
(művelődéspolitikai rovat).

Mint az előző számunkban 
jeleztük, Odessza kulturális 
életének kiemelkedő esemé
nye volt a Kommunyiszt 
című balett bemutatója. Tu
dósítóink is nagy izgalommal 
foglaltak helyet a nézőtéren. 
Az előadás nagy érdeklődést 
váltott ki az orchesterben is, 
a zenekar tagjai néha szóla
mukról megfeledkezve, fel
állva figyelték a színpadon 
zajló eseményeket (már aki 
időben megérkezett).

A folyton változó díszlete
ket vetített háttér jelentette, 
amely hol milliónyi vörös 
csillagot varázsolt elénk 
vörös alapon, hol gyári kör
nyezetet imitált hatalmas 
gépekkel, hol száguldó loko- 
motívot mutatott békapers
pektívából.

Maga a történet a polgár- 
háború idején játszódik, 
amikor a — vörös jelmezben 
táncoló — bolsevikok élet-ha
lál harcot vívtak a — sötét 
ruhában megjelenő — sza- 
botőrökkel, spekulánsokkal, 
ellenforradalmárokkal. E ne
héz idők 'érleltek meg olyan 
személyiségeket, mint ba
lettunk hőse. a Kommunyiszt, 
aki meggyőzi az ingadozókat 
és megtéríti az ellenségeket, 
de ha kell. kíméletlenül el
pusztítja őket. A harc és a 
megfeszített munka után 
azonban őt Is várja a család, 
a harmonikus magánélet. A 
balett hőse igazi hús-vér em
ber, tiszta jellemű forradal
már, akivel nap mint nap

találkozhatunk. Az élethűsé
get, a valóságot tükrözi az 
is, hogy végül a Kommunyiszt 
maga is a harc áldozatává 
válik, de halála egyben meg
dicsőülés, nagyszerű példa az 
utókor számára. Mindez moz
gásban, zenében, táncban el
beszélve sajátos élményt 
nyújt az érdeklődő külföldi 
számára.

KÖZLEKEDÉS
Felső szintű szakértői bi

zottság vizsgálta meg az el
múlt hetekben városunk és 
környékének közlekedését. 
Részletek a bizottság jelen
téséből :

A tömegközlekedésben, úgy 
tűnik, sikerült az odesszaiak
nak megvalósítani az ideális 
autóbusz—trolibusz—villamos 

arányt. Nagyszerű kezdemé
nyezésnek bizonyult a „ke
ressük a legjobb ellenőrt” 
pályázat, amelyen a győzte
sen kívül — mint a jármű
veken is olvasható, legjobb 
ellenőr a lelkiismeret — a 
közlekedési vállalat dolgozói 
is derekasan helytálltak.

A távolsági autóbuszjáratok 
magas átlagéletkora miatt 
sokhelyütt anyag- és egyéb 
hiányok tapasztalhatók. Az 
öreg buszokon * való utazás 
viszont másfélszer olcsóbb, 
mint a luxuskategóriába tar
tozó Ikarusokon. Igaz, ez 
utóbbiakon pozitív hőmér
séklet és a nagyhatalmú utas
kísérő uralkodik, aki az uta
sok ébresztéséről és időben 
való leszállásáról gondosko
dik.

A hajó- és vonatközleke
dés valóban fajgőszintű. Na
ponta több hadjárat indul a 
Fekete-tenger kikötőibe, a 
kiinduló vonatokon pedig 
még a nemzetközi viszonyla

toknál is kényelmesebb az 
elhelyezés.

A magánhasználatú gép
kocsik száma az utóbbi idő
ben Odesszában is örvende
tesen emelkedett. Sajnos, ezt 
nem követte a garázsok meg
felelő mértékű bővítése, és a 
meglevő állomány is szinte 
kizárólag „csillag” típusú. 
Kordét az utakon már nem 
lehet látni, viszont sok a 
Lada Szamara. Az állomány 
jelentős része ugyanakkor a 
tinédzser korból is kilépett. 
Az autóveteránok és a hábo
rúban részt vett kocsik szá
mára a kiszolgálás mindenütt 
6oron kívüli.

GAZDASÁGI ro v a t
Közelednek az újévi ünne

pek, december közepén já
runk. Munkatársaink meg
kérdezték az illetékeseket: 
milyen kínálattal várják az 
odesszai áruházak az ünnep 
előtti vásárlókat: milyen ter
mékek iránt nőtt meg az 
utóbbi időben a kereslet, mi
lyen cikkekből biztosított, és 
miből nem a megfelelő kész
let?

— Az utóbbi időben jelen
tősen megnőtt az érdeklődés 
a különböző mozgalmi jel
vények, plakátok és naptárak 
iránt. A vártnál nagyobb té
telben fogytak a műszaki 
cikkek, elsősorban a szamo
várok és az elektromos tea
főzők, valamint a különféle 
szerszámok. Némileg nőtt a 
szesz- és cukorfcaáruk iránti 
kereslet, főleg az egyetem és 
a kollégiumok körzetében, de 
az egyébként is magas szint
hez képest nem számottevő a 
változás. Kritikus helyzet 
alakult ki viszont a csővázas 
hátizsákok esetében: decem
ber közepére-a város összes 
áruházában elfogyott az Er- 
mák típus.

— örömmel jelenthetjük 
ugyanakkor, hogy — főleg az 
utóbbi időben, a jelentősen 
megcsappant keresletnek kö
szönhetően — rágógumi, 
szappan és egyéb kozmetikai 
cikkek, farmer és import 
sportcikkek megfelelő meny
nyi sécbeo és minőségben 
fognak rende’kezésre állni.

UTAZÁSI AJÁNLATOK
Ismerje meg közelebbről

a Szovjetunió híres városait} 
Felejthetetlen élményben les® 
része. A kipróbált és be»' 
vált útvonalak a következőkl

— Kisinyov, 1 nap, menet« 
idő kétszer 4 óra, 50 sze
mély számára, két autóbusz- 
szál, melyeknek belső hő
mérséklete —5 fok, sebessé
ge óránként 60 perc. Pihenő 
öt alkalommal, amelyből, négy 
műszaki hiba miatt. Kisi- 
nyovban: kétszer félórás vá
rosnézés az álló autóbuszból; 
míg az idegenvezető, illetve a 
sofőr megérkezik. Másfél órái 
séta a város központjában, 
bevásárlás, az Ukrajnában 
nem kapható áruk felkutatá
sa. Autóbuszos városnézés, 
megállás csak hősi emlékmű
veknél. Visszaindulás előtt 
újabb egyórás bevásárló körút.

— Moszkva, 5 nap, ebből 
kettő az utazásra. Díjkedvez
mény hamis diákigazolvány
ra. Két személy vehet részt, 
akiknek távollétét a többielg 
a legkülönbözőbb tünetek le
írásával igazolják, mindaddig; 
amíg a tanár el nenr hatá
rozza, hogy meglátogatja a 
betegeket. Moszkvában szál
lás az MGU diákszállóján; 
Program: a főváros leglénye» 
gesebb nevezetességeinek meg«j 
tekintése (kivéve a VpjMH» 
Tretyakov képtár stb.).

— Herszon, 1 nap 6 sze
méllyel. Titkos kirándulás, a 
Dnyeper-parti városba, a ten
geri  ̂ hajók szülővárosába; 
Utazás távolsági autóbusszal, 
jegyellenőrzés háromszor. A 
programból: séta a folyópar
ton és a város sétálóutcáján,’ 
ismerkedés az orosz konyha 
specialitásai közül a pel- 
ménnyel, pihenés a Lenin- 
parkban, s a nap hátralevő 
részében további séta* 3 
Dnyeper és az autóbuszallo-i 
más között.

— Kijev. 2 óra, teljes lét
számmal. Érkezés vonattal, a 
városközpont megközelítés® 
metróval. Az egykori Rusa 
állam központja grandiózus 
építményeinek megtekintés® 
futólépésben, majd a mara
dék kopejkák átváltása éle
lemre, képeslapokra és 
könyvekre. Továbbutazás Bu
dapestre súlyos csomagokkal 
és páratlan emlékekkel.

P. G .-A . L. |



Soros-ösztöndíj
84 jelentkező, 40 százalék esély

A Soros alapítvány külföl
di ösztöndíj pályázatra 84-en 
jelentkeztek egyetemünk ok
tatói közül. Az esélyek elég 
jók. mivel a pályázat kereté
ben körülbelül 35-en utazhat
nak külföldi tanulmányútra.

A legtöbb, 8-8 pályázatot a 
szervezés tanszék és a válla
lat gazdasági kutatócsoport 
munkatársai nyújtották be. 
Heten-heten pályáztak az 
MSZI és az ipargazdaságtan 
oktatói közül, 5-en a Népgaz
daságtervezési Intézetből, a 
közlekedés, a külker és a 
munkagazdaságtan tanszékről, 
négyen a statisztika, a szocio

lógia és az agrár tanszékről, 
hárman a számítástechnika 
önálló osztályáról, a pg. és a 
piackutató tanszékről, ketten 
a pénzügy és a technológia 
tanszékről, és egy-egy kutató
val képviselteti magát a Kö- 
záp-Kelet-Európa Kutatócso
port, a világgazdaságtan, az 
angol, a számvitel, a nemzet
közi, az áruforgalom, a gaz
daságföldrajz, a gazdaságtör
ténet tanszék, illetve a KTI.

A pályázatok további elbí
rálását az egyetem Soros-ösz
töndíjbizottsága végzi. A ki
utazás feltételeként szabott 
nyelvvizsgára február 27-én 
kerül sor a Nyelvi Intézetben.

Nyugat-európai
é p ítő tá b o r o k !

A KISZ KB által szervezett 
központi építőtáborokba lehe
tőségünk adódott ebben az 
évben -is a részvételre. Azok a 
nappali tagozatos hallgatók, 
akik úgy érzik, hogy közéleti 
tevékenységet végeztek, és an
gol, francia vagy német nyelv
ből aktív nyelvtudással ren

delkeznek, március 8-ig je
lentkezzenek a KlSZ-bizott- 
ságon.

A táborozás ingyenes mind 
az útiköltséget, mind az ellá
tást illetően. Várjuk jelentke
zéseteket!

KISZ-bizottság 
Nemzetközi Szakbizottsága

Országos diák-párosbajnokság
A Magyar Bridzs Szövetség 

megbízásából az ELTE és a 
BME bridzsklubja február 
23—március 1-jén rendezi 
meg az országos diák-páros- 
bajnokságot.

Lebonyolítás: 2x25 leosztás
1. forduló, február 28., 15 ó. 
2 forduló március 1., 10 6.
Helyszín: BME Münnich

Kollégium (Bp. XI., Irinyi J. 
út 9—11.). Nevezés: A hely
színen, fél órával a verseny 
kezdete előtt, a nevezés in
gyenes!

A versenyen a magyar kö
zép- és felsőfokú oktatási in
tézmények bármely hallgató
ja indulhat. Érdeklődés és 
előnevezés: Kerényi István
2,11-672.

Uj kutatócsoport az egyetemen
Biztosítási kutatócsoport 

létesül az egyetem és a 
Pénzügyminisztérium megál
lapodása. az egyetemi tanács 
elvi állásfoglalása alapján. 
A kutatóbázis többek között 
foglalkozik majd általá
nos biztosításé! méleti kérdé* 
sekkel, a biztosításpolitika, 
illetőleg a hazai biztosításügy 
fejlődésének tendenciáival, a 
biztosítás-gazdaságtan külön
böző területeinek (díjképzési, 
kár- és költségelemzési meg
oldások stb.). elemzésével és 
fejlesztésével, de részt vesz 
az oktatáskorszerűsítési mun
kában is.

Egyetemünk biztosítja a 
kutatás feltételeit, jóváhagyja 
az oktatási tematikákat, és 
kezdeményezi, hogy a kutató- 
csoport oktatói egyetemi cí
meket kapjanak. A Pénzügy
minisztérium többek között 
vállalja, hogy a kutatás ered
ményeit a pénzügyi, és min
denekelőtt a biztosítást rend
szer fejlesztésében hasznosít
ja.

A négy-öt főállású kutató, 
a mellékállású munkatársak, 
a gyakornokok és demonst
rátorok fizetését, valamint a 
kutatás egyéb költségeit a 
PM fedezi.

A Monteverdi Birkózókor a Közgázon
Jeles András színházi cso

portja, a Monteverdi Birkózó
kör a jövőben a Kinizsi utcai 
kollégiumban próbál majd a

Figyelem!
Várjuk egyetemi hallgatók 

jelentkezését a BEAC—MAFC 
atlétikai szakosztályba. Min
denkit szívesen látunk. Aki
nek nincs atlétikai előképzett
sége, az is jelentkezzen! Első
sorban az egészséges élet szere- 
tete a feltétele a szakosztályba 
való belépésnek! Jelentkezni 
lehet: a Bp. XI. k. Bogdánfy 
ö  u, 10 sz. alatt, a BEAC at
létikai szó, irodájában (fsz.), 
dr. Kismartoni Károly szak
osztályvezetőnél és Dörnbach 
Ildikó szakedzőnél, naponta 
15.30—17 óra között.

Dr. Varga Miklós 
ügyvezető elnök

Eseménynaptár 
március 31-ig

Február 36.: ifjúságpolitika! 
értekezlet, KISZ-bizottsági 
ülés, ipari 'kari alapszervezeti 
taggyűlés, gazdasági igazgató- 
sági alapszervezeti taggyűlés.

Március 2.: pvb-ülés.
Március 5.: pb-ülés, keres

kedelmi kar alapszervezeti 
taggyűlés.

Március 12.: általános kar
I. alapszervezeti taggyűlés, 
szakszervezeti bizalmitestüle
ti ülés, KISZ szakküldött gyű-, 
lések.

Március 16.: egyetemi ta
nácsülés. ,

Március 19.: pb-ülés, KISZ- 
bizottsági ülés, általános kar
II, taggyűlési

Március 23.: pvti-ülés.
Március 26.: KlSZ-küldött-

értekezlet, gazdasági igazgató
ság! taggyűlés.

megállapodások érteimében. 
Hamarosan egyetemünkön is 
láthatjuk kitűnő műsorukat.

Helyreigazítás
Előző számunkban a szakszer

vezeti bizalmitestületi ülésről 
szóló tudósításba két sajna qtes 
hiba csúszott.

Az első, hogy q gazdasági igq>- 
gatóságot és a könyvtárat érintő 
közvetett kk-jutalom összege nem 
2 2 , hanem 2 - 2  százalék.

A másik, hogy i társadalombiz
tosítási tanács elnöke, Boroáí Im- 
réné nem új tag, ő  már régóta 
dolgozik a tt-ben

A hibákért elnézést kérünk o l
vasóinktól. s a jövőben fokozot
tabban igyekszünk elkerülni azo
kat.

T D K -hírek
Az idei egyetemi TDK-kon

ferencia április 22. és 29 kö
zött lesz. A dolgozatokat négy 
példányban, gépelve lehet le
adni Tóth István TDK-titkár- 
nak (főépület. 123 2 szoba, szo
ciológiai tanszék).

A dolgozatok beadási határ
ideje: 1987. március 9,

A Mari Rfroly
Közgazdaságtudományi Egyetem 
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vezérigazgató

Farsangi bulik
A Közgazdász-bállal igazán 

patinás rendezvénynek adott 
otthont az egyetem aulája 
február 13-án. A rendezvény 
fő védnöke Medgyessy Péter 
pénzügyminiszter volt, aki 
egyben a megnyitó beszédet 
is tartotta, jó szórakozást kí
vánva a résztvevőknek.

A nyitóprogramot az Abo- 
nyi Űttörő Fúvószenekar és 
pomponos lányaik szolgáltat
ták. Az est folyamán az étte
remmé átalakított menzán fo
gyaszthatták el a vendégek az 
ízletes spanyol vacsorakülön
legességet, amelyeket a Ke
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskola Ínyenc Klubja készí
tett és tálalt fel.

A táncolni kívánóknak elő
ször a Beigendy Szalonzene- 
kar, majd a Silver String szol
gáltatta a zenét. Az előadóban 
pedig két videofilm pergett.

A szerencsésebbek ajándé
kok egész halmazát vihették 
haza, HVG-előíizetéstől kezd
ve egy kétszemélyes hyatt- 
beli vacsorán és egy kétsze
mélyes belföldi hétvégi utazá
son keresztül a zsákbamacs
káig, ami ezúttal egy ékszer- 
teknős volt.

Az estnek mindössze egyet
len programja nem volt iga
zán sikeres, de ez nem a ren
dezők, hanem a fegyelmezet
len meghívott humoristák hi
bája volt.

Sunyovszky Szilvia, a Madách Színház tagja Dobák Miklós 
társaságában a Közgazdász-bálon

Egy ,nsm hivatalos” pénzügy
miniszteri „expozé”

Illetékes Elvtárs is megjelent 
a Diákcentrum nyilóbuíiján

Cica-revü önfeledten

A  vendég: Spiró György
Spiró György Csirkefej ci- csere, vita, ami február 26-án 

mű drámájának Katona Jó- lesz a főépületi tanárklübban 
zsef színházi előadására szer- délután négykor. Minden ok- 
vezett színházlátogatást a tatót. hallgatót, dolgozót vá- 
szakszervezet. Ehhez kapcso- runk a Sfuró Györggyel való 
lódik az a beszélgetés, eszme- találkozásra.

T e n u lr n á n y iv e r s sn y -p á ly á z a t!

A filozófia tanszék az gozatokkal. A dolgozatokat 
1D8G 87-es tanév II. félévében április 15-ig. géppel írva, A 
ismét tanulmányi versenyt példányban kérjük léadni. A 
hirdet. Pályázni lehet 15—30 sikeres pályázók pénzjuta- 
oldalnyi terjedelmű, filozófiai lomban részesülnek. A gépej- 
problematikát tárgyaló dől- tetési költséget is megtérítik.

JL

Az emléktelen 
ember

— Nézd! Olt, ott látod? Víz! Hozzál nekem — és 
odanyújtotta üres kulacsát a fiúnak. — Már nem bí
rom tovább Megbotlott, elesett, fekve maradt a földön. 
A fiú melléje guggolt.

— Semmi báj — suttogta a lány —, menj, kérlek! 
Hosszú percek teltek el, a lány kábultan feküdt, majd 
felnézett és nem messze tőle állt a fiú.

— Hoztál vizet? — kérdezte a lány.
— Ki vagy le? — kérdezte a fiú.
— Ne bolondozz, kérlek, nagyon szomjas vagyok.
— Nem ismerlek, sohasem láttalak.
A lány kicsit dühösen felelt:
— Evek óta látsz mindennap, és időnként azt állí

tod, hogy akkor is látsz, ha nem vagyok veled. Adj 
vizel, és segíts eligazodni ezen a térképen.

A lány elöráncigált kabátzsebéböl egy térképet, és 
tanulmányozni kezdte, közben kezét a kulacs felé nyúj
totta.

—  Mit csinálsz? — kérdezte a fiú.
— Próbálom kitalálni, merre kell menni. A fiú el

nevette magát.
— Akkor miért azt a vackot nézed? Figyeld inkább 

az utat! A lánynak kezdett furcsává válni a fiú visel
kedése. Máskor is bolondozott, de most annyira ko
molynak látszott. Mintha tényleg mindent úgy gon
dolna, ahogy mondja.

— Ez egy térkép — mondta a lány —, te is tudod.
— Nem tudom, és azt se tudom, hogy te ki vagy.
— N^m emlékszel rám?
— Nem.
— Semmire nem emlékszel? Szerinted soha nem ta

lálkoztunk egyetlen egyszer sem?
— Nem.
— Es mire emlékszel? Mit csináltál nélkülem?
— Nem tudom. Most itt vagyok, de téged nem is

merlek.
— Kit ismersz akkor?
— Csak téged látlak, de téged sem ismerlek.
— Űritfen, mi történt veled? Gyere, hazamegyünk 

Csak ledben erőm kitartani addig.

— Értse meg, ez így nem mehet tovább. Maga szak
képzett en, neki pedig korszerű ápolásra van szüksége.

— Tudja, lehet, hogy nem vagyok szakképzett, de 
engem már megszokott, ha elviszik innen, hiányozni 
fogok neki. Ma reggel, képzelje, ma reggel sem úgy 
fogadott, mint máskor, nem azt mondta, hogy „Téged 
m m  ismerlek”, hanem azt mondta „Téged már látta
lak valahol”.

— Nálunk ezt az eredményt sokkal rövidebb idő
alatt elérte volna.

— Tudja, neki nincsenek emlékei. Ha nincsen örök
ké valaki vele, aki beszél hozzá, beleőrül az unalomba. 
Ű mindent elfelejtett.

— Szerencsés ember.:, akarom mondani, szegény,
szerencsétlen fráter.

— Maguk nem képesek örökké vele lenni. Ahhoz 
nagyon erősnek kell lenni: Erős idegekre van szükség. 
Es szeretni kell őt. Tudja, én szeretem őt, és ez na
gyon fontos.

— Nekem nincs sok időm, értsen meg végre!
— Nem engedem, hogy elvigyék!
— Ugyan m ár... Fogjátok le!
— Szevasz pajtás. Te is idekerültél? Nem olyan 

rossz ám itt lenni A? ember végiggondolja az életét, 
és rájön, mennyit vesztett volna azzal, ha nem zárják 
rács' mögé. Végiggondolni, újrjiizlelni, újraélvezni min
dent. Az egész életet Emlékek... Mesélj magadról, paj
tás. hadd éljek át egy másik életeti

— En-én vagyok. Most itt vagyok. Látlak téged, de 
nem ismerlek.

— Miért nem engednek be hozzá? Neki szüksége pan 
rám. Nekem szükségem van rá.

— Ne mondja! Mi tudjuk, hogy neki mire van szük
sége.

— Legalább annyit mondjon meg. hogy van.
— Két napja magánzárkában. Veszélyes volt a tár

sára, még őrületbe kergette. ' 1 . '
— Magánzárkában?! !.zt nem tehetik vele! Enged

jenek hozzá! Teljesen tönkreteszik!
— Nyugodjék meg!
A közelből borzalmas ordítás hallatszott,
— Most mii csináljak vele? Teljesen érzéketlen, 

semmire sem reagál Teljesen megbolondult attól. hogy 
nincs mire gondolnia

— Lődd agyon csak jót testei vele! Lövés dörrent,
a lány ájulton rogyott össze

— E s  v e l e ?  V e l e  m i  l e s z ?

— Talán ióbb lenne, ha őt is megölnék. Es egy fél 
perc múlva talán újabb lövés dörren.

Ilumönnáy Zsuzsanna


