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új „alkotmánya" 
a pártbizottság előtt
A pártbizottság megvitatta 

és véleményezte a képzóskor- 
szerűsítési folyamatban meg
született Tantervi irányelve
ket március 5-i ülésén. A tes
tületet Csáki Csaba rektor tá
jékoztatta arról, hogyan illik 
bele a tervezőt a képzéskor- 
szerűsítési folyamatba, és me
lyek a lényeges pontjai. Tóth 
Tamás a pb oktatási és tu
dománypolitikai bizottsága vé
leményét öcszcgezte a testü
let előtt, hangsúlyozva, hogy 
a Tantervi irányelveik, és az 
egész egyetemi képzóákorsze- 
rűsítósi folyamat összhang
ban áll a i  1981-es politikai 
bizottsági határozat követel
ményeivel, s a végrehajtás
során a pártbizottságra foko
zottabb felelősség hárul a ká
derpolitikái konzekvenciáik
levonásában, a ‘személyi dön
tések előkészítésében. A ha
tározat a bizottság számára 
előírja, hogy köteles az 
irányelvek szellemét minden 
pártfórumon képviselni. A
dokumentum leszögezi: „A
közgazdászképzés átfogó, 
strukturális reformját célzó 
tantervi irányelvek helyesek, 
megfelelnek a kor követelmé
nyeinek. A pártbizottság az 
azokban foglaltakkal egyet
ért, és javasolja a „Tantervi 
irányelvek"-et tartalmazó do
kumentum felterjesztését a 
Művelődési Minisztériumhoz 
jóváhagyás céljából.” A vita 
soná/n hozzászólt, illetve kér- 
déat intézett a referensekhez 
Selmeczi Lajos, Horváth 
Gyula. Kerékgyártó György- 
né. Magyar Miklós. Vámosi 
Sándor, Szarvas László, Pál

Kálmán, Kovács Ferenc és 
Szuhay Miklós.

A határozat, amelyet ellen
szavazat nélkül fogadott el a 
testület, javaslatokat fogal
maz mag az állami vezetés 
számára is. Ezek után Csáki 
Csaba rektor az egyetem előtt 
álló feladatokról adott .rövid 
ismertetőt. „Nem akarjuk fel
forgatni az egyetemet, lehe
tetlenné téve ezzel működését” 
— mondotta — „de elkerülhe
tetlenné válnak olyan változ
tatások a tanszéki struktúrá
ban, amelyek már az új tan
tervi irányelv végrehajtását 
szolgálják.”

A pártbizottság ezek után 
Szarvas László titkártól ak
tuális kérdésekről kapott tá
jékoztatót. A párt tátik ár el
mondta, hogy a KB novem
beri határozatát követő he
ves pártbizöttsá-gi ülések — 
amelyekről lapunk részletesen 
beszámolt — után az egyetem 
pártszervezete megbízást ka
pott a KB tudományos, kul
turális és közoktatási osztá
lyától, , valamint gazdaságpo- 
tikai osztályától, hogy saját 
munkaanyaggal járuljon hoz
zá az egyik nyári . KB-ülés 
előkészítéséhez. Egyben kö
szönetét mondott annak a 3o- 
40 oktatónak, akik, részt vet
tek a „Társadalom és gazda
ságirányítás” című munka
anyag elkészítésében.

M. M.

A „Társadalom és gazda 
ságirányítás” című munka
anyag vitája március 13-án 9 
órakor lesz a tanácsteremben.

M e$zaraz(/at)ták 
az SZMSZ-t Tarkaréíen

Szerda délután hatalmas be
tűk'virítottak a koli ajtaján, 
ezúton is emlékeztetve a fe
ledékenyebbeket az esti lakó
gyűlésre. A fő feladat a módo
sított SZMSZ elfogadása volt, 
amiből már előző este minden 
szoba kapott egy-cgy példányt. 
Tehát minndenki kedvére ol
vasgathatta (volna), hangot 
adhatott (volna) véleményé
nek, h a . . .

Ha többen most az egyszer 
el tudtak volna szakadni a té
vétől, a leckétől stb. Igen, a 
házi. Tudom, hogy 6ok. nekem 
is sok, sőt rengeteg! De ezen 
az estén az én érdekeimről, 
minden kollégista érdekéről 
volt szó. Hát akkor, a fene ott 
egye a matek házimat! Külön
ben is, hosszú az éjszaka . . .

A lényeg az, hogy a nyolc
órai kezdés helyett még ne
gyed kilenckor is csak huszon
négyen lézengtünk a hatalmas 
ebédlőben. Szép lassan aztán 
úgy negyvenen gyűlhettünk 
össze, amikor elkezdődött a 
vita. Vita? Milyen vita volt 
ez, mikor határozatot nem sza
vazhattunk meg. Elvileg! Gya
korlatilag azonban hoztunk 
döntéseket. Az igaz ugyan, 
hogy csak kisebb kérdésekben, 
így végérvényessé vált, hogy 
szorgalmi időszakban 23 óráig 
lehet szobákban hangos ren
dezvényeket tartani, vizsgaidő- 
szakban pedig szó sem lehet 
ilyesmiről. Van egy hatalmas 
ebédlőnk, aki mulatni akar, az 
ezután kénytelen lesz ezt ott 
csinálni. A vizsgaidőszaki 
csendrendelettel kapcsolatban 
kisebb vita bontakozott ki ar
ról, hogy azt többen nem tar
tották be már előző félévben 
sem. Az ellenőrzés szigorításá

ról azonban nem született dön
tés. Komolyabb „vihart” ka 
vart a koli igazgatójának a 
fegyelmi eljárásokra vonatko
zó javaslata. Eszerint azok, 
akik akárcsak egyszer is fe
gyelmi megrovásban részesül
tek, a következő évben csak 
fellebbezéssel juthatnak be a 
koliba. Hozzátette, hogy a la
kógyűlés ezt a fegyelmit sem
missé nyilváníthatja. A javas
latot megszavaztuk. Hatalmas 
méretű telefonszámlánk mér
séklésére is születtek határo
zatok. Elfogadtuk, hogy a köz
ponti telefonra felszereljenek 
egy tízperces relét, ami ennek 
leteltével szétkapcsolja a vo
nalat. Megtudtuk, hogy való
színűleg mostanában megvál
tozik a koli telefonszáma is. 
Jó hír azoknak, akik nem sze
retik magukkal cipelni kollé
giumi belépőjüket. Ezentúl ezt 
a portán hagyhatja aki akarja, 
s ha a portásnak netán kéte
lyei támadnának az illető ho- 
tartozá-sa felől, ezt bármikor 
könnyedén ellenőrizheti. Fel
merült még a kollégiumi dí
jak, felvételek kérdése, vála 
mint a látogatók fogadása is, 
de ebben változás nem történt 
a korábbihoz képest.

Kevesen voltunk, de akik itt 
voltak, választ kaphattak kér
déseikre. Lehet, hogy mások
nak nem voltak kérdéseik, ki
fogásaik? így, sajnos az a sze
rény 45 aláírás, ami a lakó
gyűlésen részt vevőktől szár
mazott még kevés volt az üd
vösséghez. (Az SZMSZ elfoga
dásához.) A hiányzó aláíráso
kért pedig szobáról szobára 
kellett járni. Vajon más kotik
ban is így megy ez? A

Bénccz Marianna

Ú J R A  IT T  A  K E N !
% Ű j^ d t t  a KEN, s reméljük ez a rendezvény idén is so

kait szív«/.megdobogtatja. Szeretnénk időben minden kellő 
tájékoztatást megadni nektek. Programajánlatunk a KEN-re 
március 16—22-ig: 

március 16. 
hétfő 20 óra Hírháttér Kinizsi koli 

március 17. 
kedd 18 óra Fordulat és reform I. előadó 
21 óra 8X7 Ráday kollégium 

március 18.
szerda 18 óra KENd mit tud? Kinizsi koli 

március 19.
csütörtök 17—21 óra sportvetélkedő Kinizsi koli 
19 óra Kaláka koncert Kinizsi koli
20.20 Vallai Péter: Kis magyar pornográfia című estje a Kini
zsi koliban 

március 20. 
péntek 19 óra Country party aula 

március 21.
szombat 10—13 sport AIESEC-futás margitszigeti Űttörő Sta
dion,
14.30 egyetemközi vetélkedő, aula 
19 óra Jazz-klub Kinizsi koli 

március 22.
vasárnap 13 óra zsibvásár egyetem földszintje 
16 óra rektorválasztás, aula 
21 óra Anonymus együttes, aula 
rock and roll party

(Folytatás a 8. oldalon)
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A z  öntevékenységről
Az egyetmi pártalapszerve- 

zetek ifjúságért felelős akti
vistái a szükségesnél keveseb
bet tudnak a diákok és a 
hallgatói közösségek helyzeté
ről, törekvéseiről. Ezzel a 
megállapítással nyitotta meg 
a március 3-i ifjúságpolitikai 
pártaktívát Némethi Gábor,

zet jelenlegi helyzetéről tájé
koztatta a jelenlévőket. El
sorolva az egyetemi KISZ- 
bizottság programjának fő 
céljait (mint mondta, ezek 
az oktatási reform támogatá
sa, az önkormányzatok létre
jö tté n e k  segítése, a hallgatói 
jógii képviselet megvalósítá-

Horváth Gyula, Némethi Gábor és Szarvas László az aktíván

a párt-vb ifjúsági felelőse. 
Bevezetőjében elmondta, hogy 
e fórum célja az érintett 
pártvezetőségi tagok, ifjúsági 
felelősök jobb informálása az 
ifjúsági ügyekről, ezek között ■ 
a pártbizottság ifjúsági témá
jú határozatairól és állásfog
lalásairól. Utóbbiak; között 
említette az- egyetem vezető 
párttestületének azt a megál
lapítását, hogy a KISZ rugal
masabbá vált struktúrája 
megnehezíti a pártirányítást. 
Mivel a párt szervezeti fel
építése merev maradt, nem 
lehet a KISZ-alapszervezetek 
mellé pártalapszervezeteket 
rendelni, így a pártirányítás 
elsősorban a KISZ felső- és 
középszintű vezetőit éri el. 
Ez egyfelől azt a feladatot 
rója a KISZ-re, hogy működ
jön szervezeti hierarchiája, 
ami közvetíti a párt törekvé
seit lefelé, illetve másfelől, 
hogy az alapszervezetekben, 
a hallgató párttagoknak na
gyobb szerepet kell vállalniuk 
a pártirányítás segítésében.

Horváth Gyula KISZ-tit- 
kár az egyetemi KlSZ-szerve-

sa, a szociális helyzet javí 
tása, a KISZ belső demokra 
tizálása), kifejtette, hogy eze 
két 1981-ben hallgatói támo 
gatással fogadták el, ami ak 
kor növelte a KISZ tekinté 
lyét. Most, talán mert hiány 
zik ez a nyomás, csökken < 
KISZ befolyása, ami arrt 
késztette a március 26-i kül 
döttgyülésig dolgozó KISZ 
bizottságot, hogy megújítsi 
programját. (Erre ösztönzőt 
az is, hogy annak több pont 
ja részben megvalósult, pl. i 
KISZ merev struktúrájánál 
feloldása.) Egy részkérdésr 
térve úgy vélekedett, hog; 
a KISZ belső demokratizáld 
sában többek között nagy lé 
pést jelentett a KISZ hege 
món szerepfelfogásának meg 
valósítása. Mivel tapasztalata 
szerint a párt aktivistái nem is 
merik pontosan ennek jelenté 
sét, elmondta, hogy a KISZ a 
öntevékeny hallgatói szeme 
zetek beolvasztása helyett, rá
segíti ezek önálló megalaku 
lását, s csak politikai befő 
lyásolásukra törekszik. Meg

(Folytatás a 2. oldalon)

N y á r i  e g y e t e m
«*• -

Tizedik alkalommal szervezik meg az egyetemközi mű
velődéstörténeti nyári egyetemet 1987. július 6. és 19. között, 
Sellyén. Fő téma: az egészségmegőrzés és a szociálpolitika 
lesz. A részvételre mindenkinek pályáznia kell.

A jelentkezés határideje 1987. március 12.
Részletes felvilágosítás a közművelődési titkárságon.
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Szilágyi Domokos

A költő mit tehet?
A költő mit is tehet?
Teleírhatja csillagokkal 
a mennyboltot, 
míg alusznak a csillagászok. 
Teleírhatja rózsákkal a kertet, 
míg alszik a május.
Teleírhatja napfénnyel a strandot, 
míg alszik a napfény.
O, százegyszer is kifoghat 
a késedelmeskedőn!
Teleírhatja reménységgel
a szállongó időt,
míg alusznak az emberek.

Nőnapi kitüntetések
A nemzetközi nőnap alkal

mából a Munka Érdemrend 
broní fokozatával tüntették ki 
Buda Györgynét, a pártbizott
ság főelőadóját. Kiváló Mun
káért kitüntetést kapott Bence 
Ildikó a Nyelvi Intézet, Ferdi- 
nándyné dr. Keszey Erzsébet a 
Népgazdaságtervezési Intézet. 
Kertész Pálné a Nyelvi Inté
zet, Kovács Imréné az agrár 
tanszék és Vámos Teodóra a 
Népigázdaságterveaési Intézet, 
oktatója. Miniszteri dicséret
ben részesült Gyulai Magdol
na a Nyelvi Intézet, Kertész 
Károlyné a gazdasági igazga
tóság, Török Hilda a pg. tan
szék, Tóth Ágnes az ipargaz
daságtan tanszék és Zelei Éva 
a Kinizsi utcai kollégium 
munkatársa, Méhes Ferencnét,

a gazdasági igazgatóság dol
gozóját nyugdíjba vonulása 
alkalmából tüntették ki Ki
váló Munkáért kitüntetéssel.

Cotel Kornél 
kitüntetése

Dr. Cotel Kornélnak, az ipa
ri üzemszervezés tanszék fél
állású egyetemi tanárának, a 
KJK irodalmi vezetőjének 70 
születésnapja alkalmából a 
Magyar Népköztársaság Csil
lagrendje kitüntetést adomá
nyozta az Elnöki Tanács. Ma
gas kitüntetéséhez gratulá
lunk.

R é m ü l i  alakult 
a Rajk László Szakkollégiumban

NYILVÁNOS VITA A KEN EN
Sokan és sokat írnak mos

tanában a magyar gazdaság 
reformjáról. A köztudatban 
élő koncepcióknak azonban 
közös jellemzője, hogy vala
mennyien a társadalmi-gazda
sági mechanizmus egyes 
részterületein felmerülő prob
lémák megoldását célozzák 
Ezek általában mindnyájunk 
előtt ismertek: gazdaságunk 
hatékonysága gyenge, általá
nos az erőforrások pazarló 
felhasználása, a világpiac 
progresszív folyamataitól való 
lemaradásunk egyre nő, ver
senyképességünk romlik. Saj
nos a jövőre nézve sem táp
lálhatunk illúziókat.

A Reformklub megalapítá
sával az volt a célunk, hogy 
az egymást követő kerekasztal- 
beszélgetéseken mindazok a 
közgazdászok, politológusok, 
szociológusok, politikusok, 
akik valamennyire Is kidol
gozott koncepcióval rendelkez
nék a kibontakozás módoza
tait illetően, ütköztessék eze
ket egymással, illetve a hall
gatóság véleményével. Úgy

véljük, hogy ezek az inter
diszciplináris viták hozzájá
rulhatnak helyzetünk tudato
sításához, az elgondolások fi
nomításához, és az annyira 
szükséges társadalmi bázis 
szélesítéséhez.

Az első beszélgetést már
cius 12-ére tervezzük. A meg
hívott vendégek Bruszt Lász
ló, Bihari Mihály és Lengyel 
László. A második összejöve
telre a KEN alatt, március 
17-én kerül majd sor, ahol 
az anyagot szélesebb körű 
vitára kívánjuk .bocsájtani. A 
tervezett meghívottak; Len
gyel László. Bokros Lajos 
(Pénzügykutatási Intézet), 
Németh Miklós (MSZMP KB 
Gazd.-pol. oszt. vez.), Bauer 
Tamás (MTA Közgazd, Tud. 
Int.), Ferge Zsuzsa (MTA 
Szociológiai Int.), Gombár 
Csaba (ELTE ÁJK Politoló
giai csoport), Vissy Ferenc 
(OAÄH).

A klub rendezvényein min
den érdeklődőt szívesen lá
tunk!

a szervezők



IFJÚSÁGPOLITIKA! AKTÍVA
(Folytatás az 1. oldalról)

említette, hogy az új SZMSZ 
hallgatói véleményezésekor 
annak azokat a pontjait tá
mogatták, amelyek növelik a 
hallgatói öntevékenység le
hetőségeit.

Az utóbbi megállapításhoz 
kapcsolódott Kollarik Amália, 
az ifjúsági bizottság elnöke, 
aki annak az aggodalmának 
adott hangot, hogy a hallga
tói öntevékenység túlzottan 
parttalanná válik, .ha a KISZ 
minden irányító, segítő funk
ciójáról lemond. Az új 
SZMSZ szerint, az egyetemi 
tanács hallgatói tagozata pél-

mellett szólalt fel. Horváth 
Gyula elmondta, -hogy éppen 
mivel ezek szólnak bele köz
vetlenül a hallgatókat érintő 
szociális,, pénzügyi döntések
be, a KISZ-bizottság is lé
péseket tett tevékenységük 
egyetemi szintű koordinálásá
ra.

Szarvas László pb-titkár 
hozzászólásában többek kö 
zött annak a félelmének adott 
hangot, hogy az aktív hall
gatók öntevékeny csoportját 
elhatárolódnak a társadalom 
értékeinek teljes skálájától, 
ha az előadók, oktatók közül 
mindig ugyanazokat hívják 
meg programjaikra. Horváth

A hallgatók képviselői (Fotó: Nagy Gábor)
dául a politikai funkciókat is 
átvenné a KISZ-től, a KISZ 
vezető szerveitől. Horváth 
Gyula megállapítása szerint 
nem lenne baj a KISZ köz
életi visszaszorulása, ha an
nak helyét egy' szélesebb 
hallgatói közélet venné át. 
Ez esetben, ennek befolyáso
lásával a KISZ betölthetné 
azt a szerepét, hogy segítse 
az egyetemet abban, hogy 
közéletileg aktív, felkészült 
fiatalokat bocsásson útjukra.

Solt' Katalin inkább azt 
tartotta gondnak, hogy nem 
jönnek létre öntevékeny diák
csoportok. Ezt elsősorban az 
első évfolyammal kapcsolat
ban tapasztalta, amelynek 
HPCS-je az ő alapszerveze
téhez tartozik.

Kerékgyártó Györgyné ipari 
kari dékán a tanulócsoport
vezetők és djb-sek felada
tai pontosabb meghatározá
sának, munkájuk jobb össze
hangolásának szükségessége

Gyula ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy természe
tesen a diákcsoportok kisebb
ségek, akik csak többé-kevésbé 
reprezentálják a hallgatóság 
egészét, így saját nézőpont
juk szerint előadásaikra azon 
oktatókat, külső szakembere
ket, személyiségeket hívják 
meg, akik nézeteit maguk
hoz közelállónak érzik. Az 
oktatók csoportjai is kisebb
ségek, amelyek, ha megjele
nítenek valamely a diákok 
számára érdekes értéket, ak
kor megtalálják a maguk 
hallgatói közösségeit.
- A beszélgetés végeztével 
Szarvas László tájékoztatót 
adott a márciusi budapesti 
ünnepi ■ eseményekről. El
mondta, hogy az egyetem" ve
zetése szorgalmazza, hogy a 
hivatalos egyetemi szerve
zetek, közösségek, a párt- 
alapszervezetek stb. méltó for
mában emlékezzenek , meg 
március 15-éről.

K. S.

Harc a közönnyel
A történelmi évfordulók központi ünnepségeinek egyete- 

*"*■ műnkön, egyre kevesebb résztvevője van. Az egyetem 
állami és pártvezetése évek óta folytat szélmalomharcot az 
ünnepségekkel szemben tanúsított közönnyel. Mindez nem 
tudta megakadályozni azt, hogy az utóbbi években az ünnep
ségeken már teljes sorok tátongtak üresen, és a hallgatóság 
nagy része is csak testben volt jelen. Mindennek’ oka nem 
politikai jellegű, hanem a központi ünnepségek formája, év
tizedek óta „megkövesedett” cer-emóniája az, ami az érdek
lődés utolsó szikráit is kioltotta a hallgatókban, majd fo
kozatosan az egyetem oktatóiban is. Méltán merült föl a 
kérdés, hogyan lehetne visszaadni -a történelem nagy ese
ményeinek méltóságát.

A vb közelmúltban tartott vitáján az utóbbi évek ta
pasztalatai alapján egy, az eddigi gyakorlattól eltérő meg
oldás vetődött föl. A pártvezetőségek bevonásával határozat 
született, hogy a jövőben a történelmi évfordulók megün
neplése alapszervezetek, pártcsoportok, tanszékek, hallgatói 
közösségek kereteiben történjen, és csak a „kerek” ' évfor
dulók alkalmával legyenek központi ünnepségek. (így pél
dául ez évben a nagy októberi szocialista forradalom 70. év
fordulóján.) Ennek megfelelően ebben az évben április 4-t 
már ilyen formában ünnepeljük meg.

Az eseményeket nem a formaságok, a beidegződések 
tartják elevenen egy társadalomban. Ennél sokkal fontosabb 
a múltnak az emberekben élő élménye. Ezek az egyetem 
egészében ám szűkebb közösségekben szervezett ünnepségek 
jó alkalmat nyújtanak a legidőszerűbb politikai kérdések 
megvitatására és a mai időbilincsbe kényszerített világban 
egyre ritkább kötetlen beszélgetésre. Ideje leszámolni azzal 
a sablonnal, hogy egy nagy történelmi eseménynek csak 
egy nagyszabású ünnepség adhatja meg a méltó tiszteletet. 
Anélkül, hogy bármennyire is csorbítanák jelentőségüket 
ezék az új decentralizált ünnepségek tágabb teret biztosí
tanak az egyén és a történelem szembesülésének. Az ünnep
ségeket nem egy személytelenségbe burkolt „valaki” csinálja, 
hanem a kisközösségek tartják meg olyan formában, amely 
a legközelebb áll életünkhöz. Ezek a megemlékezések köze
lebb hozzák a már csak apák, nagyapák elbeszéléseiből,: is
mert történelmet és lehetővé teszik, hogy mindannyíunk 
munkájában a múlt tanulsága a jövőt szolgálja. Olyan prog
ramokat tartalmazhatnak, amelyek közvetve vagy közvetle
nül kapcsolódnak az eseményekhez; ilyen lehet egy kirán
dulás, vagy beszélgetés egy neves politikai személyiséggel, 
társadalomtudóssal, lehetőség van filmvetítésre; kiállítás 
megtekintése stb.

Mindehhez az állami, párt- és szakszervezeti vezetés 
minden lehetséges anvagi és erkölcsi támogatást megad és 
részt vállal a szervezésben.

A pártbizottság a KISZ-bizottság segítségével olyan meg
oldást keres, mely lehetővé tenné a hallgatók értelmes be
kapcsolódását is a megemlékezésekbe. Az ünneplés ilyen 
módjának a sikerét a jövő dönti el. De, hogy nem csak a 
Közgazdaságtudományi Egyetem vezetésé foglalkozik a kér
déssel, azt mutatja, hogy a történelmi évfordulóik méltó 
megünneplésére új és új megfelelő formák kialakításán 
fáradoznak országszerte.

Jaksity György

FELHÍVÁS A K ISZ-V EZETŐ X H Ö 2

legyetek javaslatokat 
a problémák megoldása érdekében!

A Jövőnk a tét! felhívásnak 
elsősorban az a jelentősége az 
egyetemi és főiskolai réteg 
szempontjából, hogy fölzárkóz
tatja a többi ifjúsági réteget 
az egyetemisták és főiskolások 
többéves reformtörekvései 
mellé. Ezzel a megállapítás
sal kezdte Domina István a 
KISZ KB EFT titkárságának 
helyettes vezetője az egyete
mi és főiskolai lapok újság
írói számára tartott sajtótájé
koztatóját. Az akció a na
gyobb nyilvánosság lehetősé
gét nyújtja a réteg számára 
oktatási és egyéb reformja
vaslatai kifejtéséhez. A KB 
felhívásához kapcsolódva az 
EFT is megfogalmazta ajánlá
sait az egyetemi réteg számá

ra (ezeket lapunkban alább 
közöljük). Ha az így adódó le
hetőséggel törvényes keretek 
között élnek a hallgatók, ak
kor ezt az EFT - politikai tá
mogatásával segíteni tudja.

A sajtótájékoztatón megtud
hattuk, hogy az EFT arra ösz
tönzi a városi KISZ-bizottsá
gokat, hogy a helyi rétegtaná
csokon, universitas bizottságo
kon keresztül irányítsák az 
intézményi KISZ-vezetéseket.

Domina István részletesen 
tájékoztatott az egyetemi-főis
kolai réteg számára a nyáron 
szervezendő zenei, képzőművé
szeti, sport-, közművelődési 
stb. találkozókról, ezek később 
nyilvánosságra kerülő pályá
zati feltételeiről, időpontjáról.

AZ EFT AJÁNLÁSAI AZ INTÉZMÉNYI KISZ-BI- 
ZOTTSÁGOK TAVASZI POLITIKAI MUNKÁJÁHOZ 

— 1987
I. A KISZ KB felhívása — 

kapcsolódva a kongresszusi 
határozatokhoz, így a felsőok
tatási rétegprogramhoz is — 
felszólít bennünket a határo
zott, következetes kiállásra, a 
konfliktusokat is vállaló cse
lekvésre a gazdasági és társa
dalmi reformok továbbvitele, 
az oktatás fejlesztése érdeké
ben.

Tartós eredményeket ezek
ben csak akkor érhetünk el, 
ha jobban megismerjük szű
kebb és tágabb környezetün
ket, a gazdasági és társadal
mi reformfolyamatokat, vitá
kat.

II. Használjátok fel az elkö
vetkezendő hónapok politikai, 
szervezeti eseményeit: az or
szág és a felsőoktatás jelenle
gi helyzetének minél ponto

sabb megismerésére; a gazdá
sági, társadalmi reformfolya
matok reális bemutatására, az 
MSZMP KB 1986. novemberi 
és decemberi határozatából 
fakadó feladatok átgondolásá
ra; a gazdasági feladataink és 
megvalósításuk során keletke
ző feszültségek, érdekütközé
sek, konfliktusok megismeré
sére, tudatosítására, különös 
tekintettel a teljesítményelv, a 
szelektivitás, a minőség érvé
nyesülésére, a jövedelemdiffe
renciálódásra, a tervezett új 
adórendszerre, az új felszámo
lási és szanálási eljárásra, a 
magánszféra ellentmondásaira, 
a munkaerő és a tőke átcso
portosításának módjaira, a 
foglalkoztatási gondokra!

Vizsgáljátok mindezek meg
valósulásának feltételeit, egy

mással való összefüggéseit! Le
hetőségeiktől függően tegyetek 
javaslatokat a problémák 
megoldása érdekében!

III. A párton belül megin
dult valós folyamatokra épí
tő, önálló helyi politikai, cse
lekvési program előkészítésé
re, összeütközéseket vállaló 
képviseletére szólítjuk fel a 
KISZ-szervezeteket.

A teljesítményelv következe
tes érvényre jutása a felsőok
tatásban és közvetlen környe
zetében is alapvető fontossá
gú a reformtörekvések meg
valósítása, az értelmiségi sze
repre való felkészülés érdeké
ben. Gondoljátok át, hogy mi, 
egyetemisták, főiskolások mi
ként segíthetjük az ország 
gazdasági, társadalmi fejlődé
sét!

Gyűjtsétek össze konkrét ja
vaslataitokat a kvalifikált 
szellemi munka, a tudás be
csületének és társadalmi elis
merésének növelésére az okta
tásban, a kutatásban, a leen
dő munkahelyen; a ténylege
sen a tudást, a teljesítményt 
minősítő számonkérési rend
szerre; az ©iktatói bár- és köve
telményrendszerre; a pálya és 
önálló életkezdés, egzisztencia
teremtés nehézségeinek csök
kentésére (pl. a ' lakáskérdés 
megoldására); a korrekt nyil

vános felvételi rendszerre, a 
tdk-dolgozatok és szakdolgo
zatok eredményeinek haszno
sítására, a demonstrátorí 
rendszer kiterjesztésére; a 
-szakmái szervezetek hallgatói 
tagozatainak alakítására.

Az egyetemeken, főiskolá
kon nem megvalósítható kez
deményezéseket, az intézmé
nyen kívüli döntést igénylő 
javaslatokat továbbítsátok a 
területi, városi, megyei KISZ- 
szervekhez, rétegtanácsokhoz, 
a KISZ KB-hoz, képviseljétek 
minden párt-, állami es 
KISZ-fárumon! A KISZ Köz
ponti Bizottsága — e felhívás
sal is — törekszik arra, hogy 
a következetes kiálláshoz po
litikai védelmet adjon. A hoz
zá érkező vélemények, elgon
dolások alapján a nyilvános
ság előtt fordul javaslataitok
kal a párt Központi Bizottsá
gához és a kormányhoz.

IV. Február és március fo
lyamán az alapszervezeti tag
gyűléseket, az aktivisták kü
lönböző fórumait, a vitakörö
ket, a FIN rendezvényeit 
használjátok fel a politikai 
programok előkészítésére, a 
továbbítandó javaslatok össze
gyűjtésére. A politikai progra
mot áprilisban küldöttgyűlé
sen fogadjátok el!

KISZ KB EFT

HARCI TÚRA
A KISZ KB Egyetemi és 

Főiskolai Tanácsa és a Kilián 
György Repülő Műszaki Fő
iskola április 24—26. között 
Szolnokon egyetemi-főiskolai 
harci túrát rendez. A sport- 
versenyek mellett harci repü

lőgépek, helikopterek megte
kintése, valamint ejtőernyős és 
repülőparádé is szerepel a 
programok között. 5 fős csa
patok jelentkezését várják, 
határidő; április 3. További 
részleteket a KISZ-bizottságon 
lévő felhívásból tudhattok 
meg.

( L r d é l y  t ö r t é n e t é r ő l

A Támpont Stúdióban
A ország tudja már, hogy röviddel karácsony előtt, a bol

tokba került az „Erdély története” című háromkötetes mun
ka. Nem kellett sokáig biztatni Köpeczi Bélának, a kötet fő
szerkesztőjének egy Tv-beszélgetés keretében a nézőket, egy
két üzlettől eltekintve ki se került a könyv az eladótérbe, elő
jegyzésben elfogyott a rendelkezésre álló. póldányszám. Mint 
ahogy ez a kurrens könyvek esetében lenni szokott, örülni le
het a megnyilvánuló érdeklődésnek és bosszankodni sem ke
vésbé, hiszen megint csaik azokhoz nem jut el „egy világ”, 
akiknek a legnagyobb tájékozatlanság honol fejükben, illetve 
akiknek még az. igényük meglenne, de vagy anyagilag nem en
gedhetnek meg maguknak egy 980 forintos kiadást, vagy nem 
eszméltek időben, vagy egyéb gátak (pl. egy országhatár) aka
dályozta őket a gyors beszerzésben. Remélhető azonban, hogv 
a kiadónak lehetősége nyílik a könyv újbóli, akár többszöri 
újrakiadására, tekintettel az érdeklődésre.

Ez az érdeklődés" vezette a Támpont Stúdió szervezőit, 
hogy az első nonstop estükön meghívják a kötet néhány szer
zőjét. így vendégünk lehetett Szász Zoltán (MTA TTI), Mis- 
kolczy Ambrus (MTA TTI), Bóna István (ELTE BTK) és 
Tóth Endre (Magyar Nemzeti Múzeum). Mintegy 130-an vettek 
részt az esten.

Az előadók nehéz feladat elé állottak, hiszen nem sokan 
lehetnek még a lelkes Erdély-tajongók között sem, akik az 
1945 oldalas munkát el tudták volna olvasni, szóban összefog
lalni pedig hetekre lett volna szükség, nem a megadott 4X10 
percre.

Három probléma köré csoportosították mondanivalójukat

O Elsőként Szász Zoltán beszélt a könyv létrejöttének kö
rülményeiről, eddigi fogadtatásáról. Elmondta, hogy 1976 

óta készült 12 történész k öz remű köd és év el, hogy a szerzőknek 
valóban 10 év kellett a monumentális munka elkészítéséhez. 
Eredeti kutatásokra tudtak csak építeni, hiszen legutoljára a 
negyvenes évek közepén készült átfogó feldolgozás Erdély tör

ténetéről,. Akkor egy kötetben, Makkal László tollából, aki 
a mostani munkából is kivette a részét az „Erdély a középkori 
Magyar Királyságban” című fejezettel.

O Ezt követően a másik három előadó beszélt. Tóth Endre.
ókortörténész Dacia római tartomány berendezkedéséről, 

működéséről',' összeomlásáról 'beszélt. Hangsúlyozta, hogy a 
birodalörnbEt legkevésbé integrált tartomány volt, a 165 évig 
tartó rövidnek tekinthető római uralom a romanizálódást nem 
biztosította.

Bóna István régészprofesszor a népvándorlás nagyon 
vitatott korából a magyar honfoglalást emelte ki. Említési 
tett a magyarság erdélyi régészeti hagyatékáról, majd a 
X—XI. századi Erdély benépesüléséről. Megemlítette, hogy 
a romániai múzeumok nagyon gazdag anyaga az 50-es, 60-as 
években a magyarnál is fejlettebb román régészeti kutatá
sok terméke.

A román kollégák legjobbjaival a régészet berkeiben 
szoros barátság van, ami részben annak is köszönhető, hogy 
még a 70-es években is a bölcsész kar fogadott román ré-
gészhallgatókat.

Miskolczy Ambrus »egy további hivatalos körökben sok 
vitát kiváltó történelmi csomópontról, az 1848—49-es sza
badságharcról beszélt. Szomorúnak tartja, hogy még mindig 
„eldöntetlen”, hogy ki milyen ügyért harcolt és hány em
bernek ontották a harcoló felek a vérét. Dogmatikus szem
lélettel vádolta azt a gondolkodást, mely retrospektive elíté
lően tárgyalja a magyar forradalmat és szabadságharcot.

© Végül, ismét Szász Zoltán beszélt a XX. század nem ke
vésbé más-más szemüveggel látott sorsfordulóiról, ösz- 
szegzésképpen elmondotta, hogy a történettudomány ellát

hat lelkesítő, buzdító funkciót, illetve lehet a jelen törekvé
sek igazolásának is eszköze. Ott ahol a történetírást sajná
latos módon mind a kettő jellemzi, az oda vezet, hogy a múlt 
és jelen: egybefolynak, megszűnik az idő, a történelem ve
zérfonala lenni, ez utóbbi politikává válik, és ezáltal a napi 
aktuális törekvések kiszolgáltatottja lesz. A bűvös szó, a 
„kritikai történelemszemlélet” azonban még sok ponton a 
magyar történelemtudomány számára is távoli cél. Ezt kell 
munkálni határon innen és túl.

A három kötet pedig, ha megvan, ne árvuljon az ott
honi könyvespolcon, hanem esténként 20-30 oldalas sebes
séggel már ma el kell kezdeni olvasni, és alig két hónap 
alatt a végére is lehet érni. Köszönet a szerzőknek.

Németh Zsolt

1. A verseny céljai
A Marx Károly Közgazda

ságtudományi Egyetem taná
csa a „Jó tanuló, jó sportoló” 
verseny keretében minden 
évben értékes díjjal jutal
mazza a közgazdaságtudo
mányi egyetemi tanulmányok
ban és a sportban kiváló 
eredményeket elérő hallgató
kat. Külön elismerésben ré
szesülnek azok, akik egyete
münk sportegyesületében, a 
Közgazdaságtudományi Egye
tem Sportklubban sportolnak.

2. A verseny rendezője:
Az egyetemi tanács, a 

KISZ-bizottság, valamint a
testnevelés tanszék.

3. Részvétel:
A versenyen részt vehet az 

egyetem minden nappali ta
gozatos hallgatója, aki az 
adott tanév első félévi és má-

„ I á  tanaié, jé sportoló" 
mozgalom versenykiírása

sodik félévi tanulmányi ered
ményével, az elért legjobb 
sportteljesítményével a ver
senykiírás feltételeinek meg
felel.

— bármely sportág bajnok
ságain egyéni versenyzőként, 
illetve csapattagként az ille
tékes szakszövetség által iga
zolható eredménnyel rendel
kezik.

— két vizsgaidőszak lecke
könyvi lezárásakor feltünte
tett tanulmányi átlagok szám
tani középértéke’3,5 vagy an
nál jobb teljesítményt ért el,

Azoknak a hallgatóknak, 
akik külső egyesületnek ver
senyzői, illetve játékosai, 
sportolási engedéllyel kell 
rendelkezniük.

4. Értékelés:
Az értékelés a megállapított, 

pontszámok alapján történik. 
Az egyéni verseny győztese az 
a hallgató, aki a legmagasabb 
pontszámot éri él. Pontegyen
lőség esetén az nyeri meg a 
versenyt, aki jobb tanulmá
nyi eredményt ért el. A győz
tes nevét az örökös vándor
díjon bevéséssel örökítjük 
meg. A versenyre benevezett 
és részt vevő hallgató a tárgy
félév leckekönyvi lezárását 
követően köteles tanulmá
nyi eredményét és legjobb 
sporttéíjesítményét a testne
velési tanszéken bemutatni.

5. Díjazás:
a) Az egyéni verseny győz

tese egy évig védője az egyete
mi tanács által alapított' „Jó 
tanuló, jó sportoló” verseny 
örökös vándordíjának: b) Az 
1—3. helyezett hallgatók, tisz
teletdíjban részesülnek. (3000, 
2000, 1000 forint értékű vá
sárlási utalvány); c) A 6—10. 
helyezettek emléklapot kap
nak. A díjkiosztó a tárgyévet 
követő tanévnyitó ünnepélyen 
történik.

6. Nevezés:
A versenyen való részvé

telre az MKKE testnevelési 
tanszékén beszerezhető nyom
tatványon lehet a folyó tan
év március 31-ig nevezni.

7. Egyéb rendelkezések:
A verseny lebonyolításáért, 

az eredmények ellenőrzéséért 
és az értékelésért a testneve
lés tanszék és a KlSZ-bizott- 
ság a felelősek.



szivi!

Fotó: Sass Ákos

Hallgatói vélemények, javaslatok
A pedagógia tanszék párt- 

csoportjának kezdeményezésé
re jött létre a találkozó a pe
dagógia tanszék p.ártcsoportja 
és a hallgatói pártcsoport ta- 
nárszakos hallgatói között az 
elmúlt héten. Mintegy harmin
cán voltak jelen, oktatók és 
hallgatók a megbeszélésen. 
Meghívottként részt vett Bal-

Kifogásolták a tanárszakra 
való felvétel rendjét. Milyen 
alapon, milyen pontrendszer 
alapján történik a felvételi 
azon kívül, hogy a hallgató 
eleve oda jelentkezik? — tet
ték fel a kérdést. És mintegy 
válaszképpen elmondták, hogy 
tapasztalat szerint a felvételi 
pontrendszer meghatározott át-

lér Endre, a pedagógia tan- lagszintjéiniál alacsonyabb pont-
szék vezetője és Révész Fe
renc, az általános kar II. párt- 
alapszervezet titkára. Ez a 
kezdeményezés nem egyedü
li, hiszen a tanszék folya
matosan kikéri a hallgatók 
véleményét a pedagógia kép
zés rendszeréről, tartalmáról. 
Legutóbb 1985-ben készült el 
egy hasonló, teljes körű fel
mérés két demonstrátor mun
kája nyomán.

A két pártcsoport találko
zójának légköre igen kedvező 
volt a problémák feltárása, és 
a konstruktiv javaslatok tetkdn- 
tstében. A hallgatóik nemcsak 
„kritizáltak”, hanem alkotó 
javaslatokat tettek többségé
ben olyan problémák megol
dására is, amelyek a tanszék
nek is gondot okoznak, azon
ban rajtuk kívül álló okok 
miatt, amelyeket magasabb 
szinten kellene rendezni.

/ I  S e l v é t e l t  
r e n d s z e r r e l

A hallgatók — a képzési idő 
sorrendjében — a következő 
főbb problémákat érintették.

eredménnyel veszi fel a tanár
szakos hallgatóikat az egye
tem. Ezt a körülményt a ta
nárszakosok sérelmesnek tart
ják. Netp érzik magukat ki
sebb képességűeknek más sza
kosokkal szemben. Mégis ez a 
felvételi rendszer egyértel
műen ilyen légkört szül a diá
kok között. Ennek a hátrányát 
érzik azok is, akik első év vé
gén meggondolják magukat és 
a tanárszakról más szakra 
szeretnének átjelentkezni. Ép
pen a tanárszakosok alacsony 
felvételi pontszáma miatt uta
sítják el őket. Ez ugyan nem 
hivatalos vélemény, hiszen 
Szuhay Miklós, mint oktatási 
rektorhe’yettes, annak idején 
ígéretet tett arra, hogy ez nem 
lesz akadály. Hogy mégis 
fennáll a helyzet, annak az az 
oka, hogy csak így biztosítható 
elegendő számú tánárszakos 
hallgató az egyetemen.

A diákok kérése az volt, 
hogy ha a felvételin keve
sen érik el a magasabb pont
határt, akkor csak azzal a né
hány hallgatóval indítsák el

Kialakult a tanterv alapszerkezete
Űjabb,

ponthoz
lényeges forduló

érkeztek a képzés- 
korszerűsítési munkálatok, le
zárulásához közeledik a re
formfolyamatnak a hosszú 
távú fejlesztési tervek ki
dolgozását követő második 
szakasza. Megtörtént az álta
lánosan megfogalmazott kon
cepció konkretizálása, elké
szültek az egyetem új tanter
vi irányelvei, amelyek a na-

Interjú  a

nappali tagozaton folytatha
tók a tanulmányok , a Miskol
ci Nehézipari Műszaki Egye
tem ipari üzemgazdász, vala
mint a Pénzügyi és Számvi
teli Főiskola vállalati pénz- 

pokban” kerülnek széles körű ügyi szakán. Hallgatóink át- 
megvitatásra, s március 30- iratkozhatnak a Kereskedel-
án az egyetemi tanács is 
megtárgyalja és elfogadja 
majd a tervezetet. A jelenle
gi helyzetről és a közeljövő 
terveiről az egyetem rektorá

val és Vendéglátóipari Főis
kola kereskedelmi és vendég
látóipari szakjaira, a Külke
reskedelmi Főiskola árufor
galmi, továbbá a PSZF szám

tól, Csáki Csabától érdeklőd- viteli és rendszerszervezői
tünk.

— A második szakasz egy 
érdekes, többlépcsős folyamat 
volt, amelyben tovább for
málódott, csiszolódott a kon
cepció, ugyanakkor úgy ér
zem,- hogy a legfontosabb el
veket sikerült megőriznünk. 
Konszenzus alakult ki a tan
terv alapstruktúráját ille
tően, sőt, egy új momentum 
is jelentkezett az eredeti el
képzelésekhez képest: az álta
lános társadalomtudományi 
modul felvétele a szakok kö
zé. Hosszas- viták, konzultá
ciók során alakultak ki en
nek a modulnak a körvona
lai, de meggyőződésem, hogy 
nagyon fontos eleme lesz a 
korszerűsítésnek, hiszen a 
társadalmi igényeknek és a 
hallgatói elvárásoknak egy
aránt megfelelő, az értelmi
ségi képzés céljait is szolgáló 
dologról van szó. Végleges 

.struktúrájának kialakításá
hoz még további vitákra, 
egy ü tt gon d olko d á áfa 
szükség.. Semmiképpen 
szeretnénk valamilyen pár
huzamos rendszert létrehoz
ni, elképzeléseinket egyeztet
ni fogják az ELTE-vel, s 
megpróbálunk egy közös 
programot kialakítani.

— A tantervi irányelvek 
részletes ismertetésére itt 
nincs lehetőség, de néhány 
területet azért emeljünk ki 
az anyagból. Itt van például

szakjaira is.
— Ügy tudom, hogy a kö

vetkező nagyobb csomópont 
a szakirányok témája.

— Valóban, a tanterveket 
véglegesítő munkálatok mel
lett a legfontosabb feladatunk 
a szakirányok részletes ki
dolgozása. Ezzel kapcsolatban 
a képzéskorszerűsítési csúcs
bizottság nemrégiben juttatott 
el egy egységes szempont- 
rendszért a tanszékekhez, 
mert a korábban beérkezett 
szakirányjavaslatok csak rész
ben fejeltek meg a céljaink
nak. Igen nagy szórást muta
tott a különböző szakirányok 
óraigénye, s volt, ahol nem 
dolgozták ki a Képzés céljait. 
Komoly átfedések mutatkoz
tak a témakörök között, a 
javaslatok zöme továbbra is 
égytenszék-centrikus, más ok
tatási egységek közreműködé
sével nem, vagy alig számol. 
Egyes javaslatok rendkívül 
elaprózott, mások túlzottan is

lesz összevont témakörökkel ope- 
sem rákiak, s nem adnak lehető

séget a szakirányok kombiná
lására sem. !

— Mik a felülvizsgálás főbb 
szempontjai?

— Egy-egy szakirány üsz- 
szes órakerete ne legyen több 
20 óránál. Minden javaslat 
tartalmazzon szabályozott al
ter, náci ós lehetőséget úgy, 
hogy a kötelező tárgyakra 
10—12 óra, az alternációra

rek torra!

. . .  a főiskolákkal sikerüli meg
állapodni

— Az egyetem oktatóinak 
korösszetétele meglehetősen 
szélsőséges, viszonylag nagy
arányú nyugdíjbavonulás vár
ható 2—3 éven belül, így 
ha egyéb természetes moz
gásokkal is számolunk, ak
kor mintegy 15—20 száza
lékos cserélődés minden kü
lönösebb akció nélkül végbe 
fog men.iji. Hogy ezen túlme
nően milyen cserék lesznek, 
az attól függ, hogy , a jelen
legi állomány mennyire vál
lalkozik bizonyos feladatok 
felvállalásává. Én úgy látom, 
hogy van egy szilárd mag, 
aki vállalja ezeket a felada
tokat, és ahogy a munka elő
rehalad és mindinkább ki
tisztul a kép, ez a mag egyre 
bővül.

— A tervezet külön kihang

súlyozza a nyelvi képzés fon
tosságát. A követelmények 
bővülése együtt fog-e járni a 
külföldi tanulási lehetőségek 
kiszélesedésével?

— Az egyetemnek nagyon 
komoly törekvése; hogy ne 
csak az oktatókat, hanem a 
hángatókat^iS 'többét küldhes- 
sük külföldre. Nemrégiben 
volt nálunk egy NDK rekto
ri. látogatás, aminek az ered
ményeként sikerült fontos le
hetőségeket teremtenünk 
NDK-beli csereképzésre, ■ s ez 
a német nyelvterületen meg
többszörözi a kiküldhető hall
gatók számát. A szovjet kap
csolatok továbbra' is adottak. 
A minap találkoztunk az új 
amerikai nagykövettel is, 
aki komolyan megígérte, hogy 
egyik fő feladatának tekinti 
majd a hallgatói tanulmány
utak körének bővitését. Az 
egyéb országokkal kapcsolat
ban a fő korlát a pénz. . Épp. 
most kellett lemondanunk 
egy spanyol csereprogramot, 
mert nem tudtuk finanszí
rozni az utazási költségeket.

— Mik lesznek a legköze
lebbi lépések az oktatási re
form továbbvitelében?

— A szakirányok kidolgo
zása után a szervezeti kérdé
sek tárgyalása következik, il
letve ezzel párhuzamosan 
össze kell állítanunk egy 
újabb, de most már munka
anyagként elfogadott tanter
vet, s el- kell kezdenünk az 
alaptantárgy-struktúra reali
zálási programját is.

Zs. E.

a tanárszakot, és ne hígítsák 
fel alacsonyabb pontszámúnk
kal.

Érdekes, hogy az alacsony 
pontszámmal felvett tanár
szakosok az átlagosnál na
gyobb egyetemi terhelés mel
lett is a legmagasabb tanul
mányi átlagot érik el. Ez a 
tény is rácáfol arra, hogy a 
tanárszakon kisebb tudású 
emberek lennének.

Elmondták a hallgatók, hogy 
sokan csak azért jelentkeznek 
a tanárszakra, hogy elvégez
zenek egy egyetemet, hogy 
diplomájuk legyen, de egyál
talán nem akarnak tanárok 
lenni. Ennélfogva nem vesz
nek olyan mértékben részt a 
képzésijén, ahogy az elvárható 
lenne, és meggondolandó, hogy 
az államnak érdemes-e költe
nie az ilyenekre.

* P á íl& s : -  
a  S íí ss £u z n s s á t f i  

r i z s á d r ó l

Felvetették a hallgatók, hogy 
jó lenne a felvételin pályaal
kalmassági vizsgálatot is vé
gezni. Ezt a tanszék is kérte' 
már, de visszautasították a ja
vaslatot azzal, hogy ha még 
ezt a kevés jelentkezőt is meg
szűrik. akkor mi marad a ta
nárszakon? A hallgatók kife
jezett óhaja volt a pályaalkal
massági vizsgálat bevezetése, 
mert véleményük szerint, ha 
ezt a pedagógia tanszék vé
gezné, akkor már a felvételik
nél kapcsolatot teremthetne a 
hallgatókkal Nem úgy. miút 
most. Ugyanis a pedagógia 
tanszék nem vesz részt a fel
vételiztetésben egyáltalán, ami 
a hallgatók véleménye szerint 
sem* jó.

Szakvezető tanszéknek kel
lene lennie a pedagógia tan
széknek. javasolták a diákok. 
Ehelyett jelenleg a pol. gaz., a 
statisztika, a számvitel és az 
ipari technológia tanszékek a 
szakvezetők. Erpiatt sokszor 
nagyon ellentmondásos a ta
nárszakosok helyzete, ugyanis 
szervezetileg az ált. karhoz 
tartoznak, miközben szak te
kintetében esetleg az iparkar
hoz. Előfordult, hogy amikor 
a számvitel tanszékié jelent
kezett demonstrátornak egy 
tanárszakos, akkor az iparka- 
ron ezt kifogásolták. Szeren
csére végül mégis sikerült a 
felvételi-.

M iin é l  tö b b
m S ó s  s s i t u d e i á t !

A hallgatók igénylik, hogy 
I—IV. évfolyamon több gya
korlati képzésben részesülje
nek az elméleti képzés mel
lett, hogy minél több va
lós szituációban, minél több 
gyakorlati .készséget sajá
títhassanak el a közép
iskolában. Ezért javasol

ták, hogy ne csak ötödéven 
kerüljön sor az iskolai gyakor
latra, hiszen ez már a képzés 
legutolsó szakasza. Míg a ta
nárképző főiskolákon erre a 
gyakorlatra már első évtől sor 
kerül, addig az egyetemen 
csak az utolsó évben derül ki, 
hogy a tanárjelölt tud-e taní
tani, vagy sem. Jó lenne — 
mondották a diákok —», ha 
már harmadévben beosztanák 
az iskolákban egy vezetőtanár 
mellé őket. Itt módjuk lenne 
megismerkedni az osztállyal, 
az osztályfőnöki feladatokkal, 
szabadidős programokat, kon
zultációkat szervezhetnének. 
Sokkal tartalmasabb lenne, 
így a nevelési gyakorlat, amely 
jelenleg mindössze egy osz
tályfőnöki óra megtartásából 
áll.

F u í r ó n u s i
r e n d s z e r

Elmondták a hallgatók, hogy 
amikor a negyedéveseknek 
második félévben szakmai 
gyakorlatuk van, akkor a ta
nárszakos hallgatóknak na
gyon sok órája elmarad. Ép
pen ezért javasolták, hogy le
gyen ebben az időben nekik is 
szakmai gyakorlatuk, amit egy 
iskolában kellene eltölteni, 
méghozzá úgy, hogy minden 
ötödéves taná.rszakos — akik 
ebben az időben már taníta
nak — egv negyed-évesnek len
ne a patrónusa.

Említést tettek arról is, hoev 
a leve'.ezős hallgatóknak jobb 
lenne a szakmai gvakorlatukat 
állandó iskolájukban lefoly
tatni, hogv ne kelljen, emiatt 
esetleg feljönniük Pestre.

A negyedéves hallgatóknál 
konfliktusos helyzetet teremt 
az, hogy a szakmódszertant 
sajnos nem mindig megfe’elő 
színvonalon oktatják. Ezt a 
diákok a pedagógia tanszéktől 
kérték számon. A pedagógia 
tanszék tisztázza a félreértést 
részben a hallgatókkal, rész
ben a szakvezető tanszékkel.

Gondot okoz az ötödévesek
nél a szigorlatra való felké
szülés, mert a pedagógia tan
szék sok új irodalmat ajánl, 
amelyhez nagyon nehezen jüt- 
nak hozzá- a hallgatók. Nehe
zíti a helyzetet, hogy a törzs
anyagot is több könyvből kell 
összeszedniük, jól lehet, ez 
könnyebben hozzáférhető. A 
hallgatók problémája abból 
fakad, hogy a tanszék folya
matosan korszerűsíti a tan
anyagot. ebből kifolyólag még 
nincs állandó tankönyv’. De 
elhangzott az ígéret is, hogy 
egy éven belül elkészül a jegy-r 
zet és ez megkönnyíti a hely
zetet.

Révész Ferenc pártalan- 
szervezeti titkár a találkozón 
elmondta, hogv a felvetett 
problémák néhányát mint fel
adatot felvállalja és tájékoz
tatni fogja a hallgatókat, ha 
előrelépés történt bennük.

I.

V é l e m é n y  g  M e g j e g p é s S i e z
A honvédelmi tárgy körüli vita felizzása összefüg

gésbe hozható azzal, hogy az egyetemen eléggé hiányos 
e tárgy képzési rendjének gyakorlati megvalósítása. 
Nem érthetünk egyet azzal, hogy ez a rendelkezés meg
kérdőjeleződjön, ahogy az a Közgazdász legutóbbi szá
mában „Megjegyzés” címmel megjelent cikkben tör
tént. Ugyanakkor a rendelet gyakorlati végrehajtása 
konstruktív vita tárgyát képezheti.

A szerkesztő

a főiskolákkal való kapcsolat, pedig 8—10 óra jusson. Pon- 
ami szintén az új dolgok kő- tos javaslatokat kérünk a 
ze tartozik. szabályozott alternatív órake-

— A főiskolákkal való retek kitöltésének módjára, 
rendszerépítés az egyik leg- továbbá törekedni kell az 
vitatottabb kérdése a ko.n- átfedések kiküszöbölésére is. 
cepciónknak. Úgy tűnik, hogy Áprilisban minden szakirány 
a főiskolákkal sikerült meg- megvitatására sor kerül majd 
állapodnunk egy olyan szisz- a csúcsbizottságban annak ér- 
témában, amely valóban nyi- dekében, hogy a konziszten
tott és ténylegesen oda-visz- 
sza mozgásokat tesz lehetővé. 
A második tanulmányi év 
után a főiskolai ágra kerülő 
hallgatók az üzemgazdász 
diplomát a társintézmények 
valamelyikén is megszerezhe
tik. A soros képzésnek meg
felelően megszakítás nélkül

cia és az elvek érvényesülé
se biztosítható legyen.

— A tantervben az szere
pel, hogy az új képzést lé
nyegében változatlan oktatói 
létszámmal kívánják megva
lósítani, amihez nyilván bizo
nyos kádercserére lesz szük
ség.

Az április végén megrende
zésre kerülő egyetemi hall
gatói fórum lehetőséget nyújt 
az új állami támogatásról 
szóló Egyetemi Szabályzat 
megvitatására és elfogadásá
ra. Érdemi vita és gondola
tok viszont csak a szabályzat- 
tervezet ismeretében lehetsé
gesek. Ezért közlünk néhány, 
már vitatott, illetve vitára ér
demes gondolatot, az ideig
lenes Szabályzat néhány fon
tosabb pontját és javaslato
kat.

Tanulmányi ösztöndíj éve
ken keresztül 3,51 átlagtól, 
illetve negyedévtől 3,76-tól 
adható. Idén történt először, 
hogy I. évesek ösztöndíjra 
jogosultságát 3,41-től állapí
tottuk meg. Évek gyakorlatá
tól eltérően, ebben az évben 
már nem volt 200 Ft-os ösz
töndíj a negyedévesek 3,51— 
3,75 átlaga között, mivel az 
egyetemi diákjóléti fórum 
nem találta ezt ösztönző jel-

Szabálytalan" szabályzat
szabályozás

legűnek. Meggondolandó a 
tanulmányi ösztöndíjak alsó 
határának differenciálása. 
Például 4. félévben az alsó 
határ 3,76, vagy, 7. félévben 
3,51 is lehetne.

Változtatni kell az általános 
ösztöndíjak elosztásának au-, 
tomatizmusán. Az odaítélés
nél a csoportok vegyék fi
gyelembe a hallgató tanulmá
nyi átlagát, utóvizsgák szá
mát és a szakmai munkában 
végzett tevékenységet, a 
TDK-ban végzett munkát, s 
a közéleti aktivitását.

Ebben az. évben a kiemelt 
ösztöndíjak elbírálása is ilyen 
kritériumok szerint történt. 
Emiatt sok vád érte a kari 
DJB-seket azoktól, i t d  még

a régebbi, pusztán átlag 
alapján kiutalt kiemelt ösz
töndíjakat tartják szem előtt. 
Fontos, hogy csak olyan hall
gató adjon be kérvényt, — 
mert a beiratkozáskor ezt kér
vényezni kell —, aki a fenti 
szempontoknak megfelel. A 
sokat emlegetett szubjektív 
elbírálás esélye is csökken, 
ha a tudományos-szakmai, il
letve közéleti tevékenységet 
a tevékenységcentrum veze
tője vagy helyettese igazolja.

Kiemelt ösztöndíjat az 
Egyetemi Szabályzat szerint 
4,26-os átlag felett lehet kér
vényezni, de a kérvények 
nagy száma miatt (több. mini 
150) meggondolandó az alsó 
határ felemelése (pl. 4,5-re).

Változást jelenthet az da.' 
„albérleti segély” bevezetése 
is. Olyan hallgatók részesül
hetnek a tervek szerinti ked
vezményben, akiknek az egy 
főre jutó jövedelme meghatá
rozott sávban helyezkedik el. 
A felső határ véleményünk 
szerint 4000 és 4400 Ft között 
lehet, tehát akik 4—500 Ft-tal 
térnek el a szociális támoga
tás felső határától Ez havon
ta folyósítandó körülbelül 400 
Ft-os összeg lenne, mely a 
csoportok szociális támogatás 
keretét csökkentené. Termé
szetesen ez csak lehetőség a 
csoportoknak, amellyel saját 
belátásuk szerint élhetnének.

A szakmai gyakorlat idejé
re kapott állami támogatások 
összegét javasoljuk differen
ciálni a hallgatók között.

Szeretnénk, ha reagálnátok 
ezekre a gondolatokra, akár a 
KISZ-bizotisAg EDJB fakk- 
ján. akár ° ]an hasábjain ke
resztül Kos dini ük!

Geiszlinger Arpíd
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Országos elméleti 
tanácskozás Szegeden

A* MSZMP Központi Bizottsága agitációs és propagandaosztálya és a Csőn grad 
Megyei Pártbizottság február 19—21. között országos elméleti tanácskozást rende
zett Szegeden. A szocializmus fejlődésének időszerű kérdései hazánkban című kon
ferencián mintegy 5Öö-an vettek részt, köztük egyetemünk néhány meghívott okta
tója. A főreferátum ot A szocializmus valósága és fejlődése címmel Berecz János, 
az MSZMP KB titkára tartotta. Huszár István, az MSZMP KB Párttörténeti Inté
zetének igazgatója Történelmi utunk és a közgondolkodás címmel. Bor end T. Iván, 
az MTA elnöke Gazdasági útkeresés és megoldások a szocialista építés magyar gya- 
koitatában címmel. Kulcsár Kálmán, az MTA főtitkárhelyettese Társadalmi viszo
nyok és folyamatok a 80-as években címmel, Lakos Sándor, a Pártélet felelős 
szerkesztője Politikai intézményrendszerünk működésének hatékonysága címmel, 
Beuke Valéria, a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke pedig Társadal
mi folyamatok, tudati viszonyok, társadalompolitika címmel tarto tt előadást. Üt szek
cióülésen számos korreferátum ot is m egvitattak a résztvevők.

Az alábbiakban egyetemünk részt vevő oktatóinak előadásrészleteit, a konferen
ciával kapcsolatos gondolatait idézzük föl. »

P A L Á N K  A I  T I B O R :

Á világgazdaság 
és a magyar gazdaság

A kelet-európai szocialista 
■** országok az I960-as 

évektől egymáshoz képest 
nem jelentős íáziseMér-éssel az' 
intenzív fejlődés szakaszába 
léptek, finnek alapvető forrá
sa a termelékenység és a ha
tékonyság fokozása. Külgazda
sági szempontból az intenzív 
fejlődés a nemzetközi munka- 
megosztásiba való fokozottabb 
bekapcsolódást, az együttmű
ködés új szerkezetét, formáit, 
intenzitását és módszereit 
igényli. Ennek során stratégiai 
szerep jut a szocialista integ
rációnak és a korszerű nyu
gati technikák importjának 
egyaránt. Fokozottan használ
ják ki az intenzív vállalatkö
zi együttműködés előnyeit, s 
megnő a széles, biztos és di
namikus piacok jelentősége. A 
fejlődés során a tőkeigények 
egyre nőnek.

A magyar gazdasági fejlő
dés szakaszváitásával párhu
zamosan az 1970-es évektől a 
világgazdaságban minőségileg 
új helyzet állt elő. A máso
dik világháború utáni tudo
mányos .és technikai forrada
lom második szakaszának ki
bontakozása új lehetőségeket 
nyitott az emberi tevékenysé
gek valamennyi szférájában. 
A természeti források felérté
kelődtek, s a globális problé
mák esetenként drasztikus' vi
lágpiaci árváltozások hordozói 
voltak. Az egyre erősödő in- 
temacionalizálódás a nemzet- 
gazdaságok helyzete és fejlő
dése szempontjából számos 
következménnyé! járt: nőtt a 
nemzeti gazdaságok kölcsönös 
függése, az újratermelés alap
vető arányai, egyensúlyfelté
telei, dinamikája és hatékony
sági kritériumai növekvő mér
tékben a nemzetközi munka
megosztásiba való bekapcsoló
dástól függnek; szélesedtek a 
különböző világgazdasági fo
lyamatok továbbgyű rűződésé- 
nék feltételéi; a nemzetközie- 
sedés felgyorsulása a nemzeti 
jövedelmek nemzetközi újrael
osztásának szélesebb csator
náit és új nagyságrendjeit 
eredményezte.

Alapvető jelentőségű az a 
tény, hogy az 1970-es évektől 
Magyarország (és a többi ke
let-európai szocialista ország) 
számára az intenzív fejlődés
re való áttérés, valamint a 
minőségileg megváltozott kül
ső világgazdasági, környezet
hez és kihívásokhoz való al
kalmazkodás egybeesik, s szer
vesen összefonódik. Mindkettő 
a társadalmi-gazdasági alaku
lat valamennyi elemének egy
idejű, átfogó és komplex fej
lesztését igényli.

Az elmúlt években vállalati 
szinten és a gazdaságpolitiká
ban egyaránt nagy erőfeszíté
sek történtek a megfelelő vi
lággazdasági alkalmazkodás 
érdekében, ám ez — a jó né
hány területen mutatkozó po
zitív előrelépés ellenére — 
nem, tekinthető megfelelőnek. 
A magyar vállalati szféra na
gyobb arányú rekonstrukciója 
éppen csak elkezdődött. Túl
zottan lassú az ipar szerkezeti 
korszerűsítése, műszaki és 
szerkezeti, lemaradásunk foko
zódott. Még mindig sok a vesz
teséges termiék és vállalat, 
széles körben jellemző a tel
jesítmények visszatartása. A 
belső piacon a szervezeti de
centralizáció ellenére a mono
polista törekvések erősödtek, 
s számos termelő a vesztess-, 
geiit és alkalmazkodási hiá
nyosságait monopolárakkal 
igyekszik a társadalomra há
rítani.

Az alkalmazkodás i kény
szerek elsősorban műszaki és 
strukturális vonatkozásban fo
galmazódtak meg. A korszerű
sítést részben tőkekorlátok, 
másrészt érdekeltségi és ösz
tönzési hiányosságok akadá
lyozzák. A világgazdasági al
kalmazkodásnak számos neu
ralgikus területe van. A kis
vállalkozások ' bizonyították, 
hogy a gazdaságban munka
szervezési, tevékanységösztön- 
zési, a vállalkozási források es 
energiák szabadíthatok fel. 
Hasonló feltételeket kellene 
biztosítani a nagyvállalatok 
számára, nogy kiválasztódhas

son az a vállalkozó, kocfcáza- | 
tot és felelősséget vállaló me- j 
nedzsertípus, aki a vállalati al- i 
kalmaztkodás nélkülözhetetlen 
kulcsfigurája, A viszonylag j 
alacsony bérszínvonalat a 
munkaerő pazarló felhaszná
lása ellensúlyozza, s ezért a 
világpiacon a bérköltségek te
kintetében S6m tudunk kom
paratív előnyöket • realizálni, 
Nehezen ledolgozható költség
hátrányt jelent az alkatrész
ellátás és -készletezés siralmas 
helyzete is.

A régi beidegződések miatt ; 
a mennyiségi leépítéseket kö
vetelő minőségi fejlesztéseket 
még nehéz keresztülvinni és 
elfogadtatni. A gazdaságtalan ' 
kapacitásokhoz való ragaszko- : 
dás monopolpiaej törekvések- ; 
kel jár együtt', 's a költségve- i 
tési támogatások túlzott mér
tékű fenntartását teszi szük
ségessé. >

A magyar gazdaságra a kró- ! 
nikus tőkehiány és a nagyfo- ; 
kú tőkeáhség a jellemző. 
Bankrendszerünk reformja lé
pás lehet a hatékony tőkepiac- 
kialakítása irányába. A világ
gazdasági alkalmazkodás 
egyik kulcskérdése valameny- j 
nyi relációban a nemzetköz; 
váj alia ti együttműködéshez, p 
transznacionális ipari struktú
ráidhoz való kapcsolódás. A 
hagyományos külkereskedelmi 
kapcsolatokat így terjeszthet
nénk ki nagyobb mértékben 
a kutatásra és fejlesztésre, 
szélesebb lehetőségek nyílóé
nak a korszerű technika & a 
külső, tőkeforrások -megszerzé
sére, a termelési kooperációk 
előnyeinek kihasználására. A 
közös vállalatok és a külföldi { 
tőkebefektetések magyarorszá- ■ 
@1 feltételeinek a javítására : 
több intézkedés történt.

A magyar gazdaság erőtel
jes nyitottsága alapján a nép
gazdaság teljesítménymutatói
nak alakulását a külgazdasági 
tényezők nagyban meghatá
rozzák. Az eredményes to
vábblépéshez átgondolt és át- : 
fogó külgazdasági stratégiák 
és politikák kidolgozására van 
szükség.

ilbakai Tibort, a világgazdaság tanszék vezetőjét külön is fe lkerestük  egy rövid érté
kelésre.

— Miben látja a konferen
cia jelentőségét?

— A tanácskozás a szocia
lizmus magyarországi építésé
nek eredményeit és feladatait 
az elméleti általánosítás igé
nyéved. multidiszeipWnáris 
megközelítésben tűzte napi
rendre. Gyakran elhangzik, 
hogy ebben, vagy abban a kér
désben a pártnak nincsen 
stratégiája, hiányzik a prob
lémák stratégiai kezelése. Az 
előadások többsége és a vita 
a stratégiai jelentőségű kérdé
sekre koncentrált, s ilyen ér
telemben a tanácskozásból 
gyakorlati hasznú következte
tések is adódnak a politika 
számára.

— Mik voltak ön. szerint a 
legfontosabb csomópontok a 
konferencián?

— Sajnos, csak a közgazda-

sági szekció munkájában tud
tam részt’ venni. így erről tu
dok véleményt mondani. Több 
előadás és hozzászólás az ered
mények elismerése mellett 
igyekezett ráirányítani a fi
gyelmet napjaink súlyos prob
lémáira, s konstruktívan ke
resni a nehéz gazdasági hely
zetből és a világgazdasági po
zíció vesztésünk megfordításá
ból adódó feladatokat és ki- 
utaikat. A bevezető referátu
mok közül különösen tetszett 
Kulcsár Kálmán előadása, 
egyetemünkről pedig Hámory 
Balázs hozzászólása.

A vitában többen egyértel
műen lándzsát törtek a kistu
lajdonosi formák és a magán
vállalkozás szükségessége mel
lett, hangsúlyozva, hogy az új 
tulajdonosi formák nem egy
szerűen taktikai engedmé
nyek, hanem a mo'dern szocia

lista gazdaság szerves részei j 
és nélkülözhetetlen elemei. Jo 
riéhányan kiemelték a kuta
tás-fejlesztés és az oktatás je- , 
lentőségét továbbhaladásunk 
szempontjából. rámutatva, | 
hogy a gyorsan innováló gaz- ■ 
daság ezeket nem nélkülözhe
ti Ezzel nincs összhangban az 
értelmiség alacsony fokú j 
megbecsülése, amin sürgősen ] 
változhatni kell. ,

Egyetemünk oktatói kö
zül a konferencián elő
adást tarto tt még Kiss Ar
thur egyetemi tanár, a fi
lozófia tanszék vezetője is. j 
Előadásának tartam i kívo- | 
natáí, illetve a vele készült i 
beszélgetést lapunk követ
kező számában közöljük.

Á tulajdonviszonyok változásai 
és társadalmi követe!menyei

V történelmi előzmények
hez tartozik, hogy a 

■" tőkés magántulajdon
ban lévő üzemek, bankok álla
mosítása fontos és elkerül
hetetlen lépés a reakciós 
rendszer fejszámolásában és 
egy széles népi bázisú tár
sadalmi-gazdasági rendszer 
kezdő alapjai megvetésé
ben . . .  Az állami tulajdon jo
gi formája a felépítmény ré
széről az új erőviszonyok, a 
legszélesebb emberi termelő
erők új anyagi státuszának 
intézményi megszilárdítását 
.szolgálta . ..  Tartalma azon
ban egyre jobban elhalvá
nyult, kiüresedett. , .  Mind
inkább meglazult az emberek 
viszonyé a termelési eszkö
zökhöz. amelyet az általuk 
alkotott mumkáskollektívák és 
lakóhelyi közösségek. vala
mint a döntést motiváló pénz 
szerepét felváltó tervmutatók 
lettek volna hivatva közvetí
teni. A központi . gazdaság
igazgatás által gyakorolt 
anyagi hatalom a dolgozók 
számára rendkívül élvonttá. 
elidegenedetté tette az állami 
tulajdont, kedvezett a bér
munkást magatartás tovább
élésének, miközben a tárgyi 
körülmények és mechanizmu
sok oly irányba alakultak, 
hogy gyakorlatilag a múltba 
került az elbocsátás és a 
munkanélküliség fenyegeté
se, de ezzel megingott az 
üzemi világra jellemző fegye
lem és szervezettség.

1956 után főként az ellátás 
•javulása, a fogyasztási szín
vonal emelkedése, és az a 
körülmény, hogy a mezőgaz
daság szövetkezeti rendszer
re történő átállásával fel
szabadult százezreknek az 
ipar munkahelyet adott, szű
kítette az állami tulajdon el
vontsága miatt előálló héza
go t...

Űjabb fejleményt jelentett 
e tekintetben az 1968-as me
chanizmus-reform elindulása. 
Főleg a háztájival, a mellék- 
foglalkozással, a tartós javak 
és bizonyos' ingatlanok meg
szerezhetőségével tovább bő
vült a keresetköltés tere. 
Ezenkívül a vállalati önálló
ság jogi és bizonyos - "anyagi 
feltételeivel a kollektívákhoz 
közelebb került, a vállalati 
vezetőkre decentralizálódott 
a döntési hatalom . .. Azonban 
egy alaptényen mindez nem 
változtatott: miközben az ál
lami tulajdon megmarad, az 
eredendő-formális tulajdon
jogi egyöntetűségben, az áru-, 
pénzviszonyok szocialista sa
játként! elismerésévé!, a vál
lalati önálló gazdálkodás ke
reteinek rpegteremtésével 
gyakorlatilag iegitimálódott 
az .elméletileg tég felismert 
faktális igazság, a gazdasági 
elkülönültség. .,

A gazdasági önállóság (el
különültség) és az álla
mi tulajdon tagolatlan 

formája közötti aszinkroaitás 
igen elevenen játszott közre 
abban is. hogy a nyereség
hez fűződő vezetői és kollek
tívaérdek ténylegesen kez
dettől fogva alárendelődött 
a bérnövekedési érdeknek..., 
nem jelent meg miikroökonó- 
miaí szinten se a vezetőknél., 
se a kollektíváknál ’ olyan 
erejű vállalati érdek, amely 
a személyi jövedelmek (alap
bér és mozgóbér) formáival 
vetekedve a hosszabb távú 
stratégiai kritérium mozzana
tát, azaz más területre való 
befektetésének perspektivi
kus szempontját kellő arány
ban tartalmazta volna ...

Milyen tanulságot szűrhe
tünk le az elmondottakból ? 
Olyasmit, hogy a gazdasági 
reform csak részben válthat
ja be az ökonómiai szem
pontból teljes joggal hozzá
fűződő reményeket. ha az 
csak a piaci tényezők aktivi
zálását segítő intézkedésekre, 
és ha csak a tudományosan 
megalapozottabb népgazda
sági tervezés szerepének nö
velésére szorítkozik. A struk
túraváltást, az . exporthaté
konyságot, versenyképessé
get, az objektív lehetőségek 
határvonalait megközelíteni 
a legreálisabb koncepciózus 
gazdaságpolitika és népgaz
dasági szervezés, és a legra
gyogóbb piacépítő körmi ny- 
zati reguláció sem képes az, 
esetben, ha nem megy végbe

az állami tulajdonviszonyok 
hozzáigazítása ahhoz a tény
hez. hogy a munkák kifejté
se, az erőforrások lekötése 
közvetlenül csalt önfinanszí
rozó vállalatok által történ
het.

A legutóbbi közgazdasági 
kutatások és tapasztalati 
elemzések az állami tulajdon 
árutermeléshez illeszkedő ta
golásának olyan módjait, te
kintik reálisnak, amelyeket 
gyűjtőszóval köztuiajdonosi 
társasági ’ formának lehetne 
nevezni...  A megoldás fel
tételezné, hogy minden válla
latnak legyen saját alaptőké
je, amellyel csak ő rendelkez
het, és a tőkevagyon érték- 
változása jelentse a vállalat 
nyereségét, illetve vesztesé
gét és amely anyagi fedeze
tül szolgál a felvett hitelei
nek, kibocsátott kötvényei
nek. Hozzátartozna továbbá 
tulajdonjegy (-részvény jelle
gű értékpapírok) -kibocsátása, 
egyfelől jogi személyt jelen
tő más vállalatok, konszern
vagy holdingszerű — kötele
zően vegyes profillal, több 
ágazatban fungáló — képződ
mények, bankok részére, 
másfelől saját vezető és nem 
vezető beosztásúnkból álló 
kollektívái, illetve ezeken ke
resztül egyes dolgozói részé
r e . ..

Ügy lehetne összegezésként 
fogalmazná, hogy a köztulaj
donosi társasági forma (vagy 
ehhez hasonló tőkevagyom- 
érdekeltségi rendszer) közös 
nevezőjét képezi a terv és a 
piac fogalompárjámak. Azzal 
ugyanis, hogy a vállalati ér
dek tartalmazná a mai mun
kajövedelemhez kapcsolódó 
rövid távú érdekek minden
kori összehangolásának szűk-, 
ségességét, a befektetésekhez, 
ezek megtérüléséhez kapcso
lódó hosszú távú érdekekkel, 
több, rég óhajtott célnak jut
hatnánk közelébe.

Először is, olyan vállalati 
stratégiai tervek’ készülnének.’. 
amelyeket a saját jól felfo
gott érdékükbén ' igyekeztek 
optimálisan kialakítani a reá
lisan lehetséges variánsok 
közül...

A köztulajdoni társasági 
forma felfokozná a piacorien- 
tálság kényszerét. A mának 
élés, az aktuális vevőkör 
megsarcolásának ösztöne he
lyett a vevőkör tartós meg
tartásának és a távlati piac
termelés igényének törekvé
sét éltetné . ..

A fajlagos költségemelő 
bérfejlesztést belülről kellő 
intenzitással ellensúlyozó táv
lati érdekeltség módot adna 
a központi keresetszabályozás 
feloldására az általános vá
sárlóerő-szabályozás rend
szerében ...

Azáltal. hogy a nyereség 
„feje tetejéről” (mint az álla
mi költségvetés, változásától 
függő változóból) a „talpára” 
állhatna (azaa közvetlenül) a 
társadalmi tőke adott részé
ben bekövetkezett változá
soktól függene), a nyereség- 
ráták képében megjelennének 
a vállalatokban zajló mun
ka, műszaki-gazdasági-szak
szolgálati tevékenység piaci 
realizálással elismert objek
tív mutatói. E paraméterek 
rendjei a mikrogazdólkodás 
valóságos hatékonyságát fe
jeznék ki ,.

A monetáris politikára és 
a költségvetés intézményére 
hárulna a nemzeti valuta ér
tékmegőrzésének és annak ér-

téktörvény-érvényesítésének
feladata

Azzal, hogy a tulajdon szo
cialista megújítása lényegesen 
hozzásegíti a * népgazdaságot 
valódi hatékonysági . többlet
hez, az áUam többet nyújthat 
szociálpolitikai célokra a 
gyorsabban képződő jöve- 
delemnövekménybő!__

á mi a rpunkaidőalap
\  egészét és megoszlását 

illeti, a tulajdonviszo
nyok korszerűsítése — 
amennyiben a dolgozók és 
kollektíváik „részvényesi” 
státusza is -kellő intenzitású, 
nem nehezíti a strukturális 
átrendeződéssel szükségképp 
együttjáró foglalkoztatási 
munkahely- és szakmaváltoz
tatási gondokat Sőt. talán 
gyors!tóing hat Ezzel szem
ben a twlaidoft d magatartás
sal gazdagodott többségi szo

lidaritás. kollektív bölcsesség! 
alapon támaszul szolgálhat a 
vezető számá.a* hogy az em
berségesség ne szenvedjen sé- 
rel met...

A társadalmi munkaidőalap 
megoszlását a tulajdonreform 
kétféleképpen befolyásolhat
ja. Egyrészt a társadalmilag 
hasznosabb munkafunkciók 
és munkahelyek súlyának 
megnagyobbodása által (jö
vedelmezőségi hatás), más
részt a fokozott teljesítmény- 
arányossági elv és részvénye
si jövedelem kilátásai azál
tal, hogy bizonyos idő múl
tán lecsökkenthetik a kötele
ző munkaidőn túl végzett 
melléktevékenységek körét... 
Lényeges az. hogy egészében 
véve bekövetkezik a főmun
kahelyi tevékenység súlyá
nak és értékképző erejének 
fokozódása. . .

Elég nagy. valószínűséggel 
megbecsülhető az, hogy a tu
lajdonforma korszerűsödése 
jelentős jövedelemátrende
ződést okozna. Adottnak véve 
a reáljövedelem szintjét, meg
ugratnának az állampolgárok' 
tőkejövedelmei és viszonyla
gosan csökkenne a munkajö
vedelmek súlya. ..  A munka
kereseteken belül tendenciá- 
lisan megnövekedne a ver
senyképesebb, magasabb jö
vedelmezőségű munkahelyek 
dolgozóinak bére. vagy reáli
san, illetve potenciálisan — 
a tőkejövedelmük is . . .  Va
lószínű tehát, hogy a szóban 
forgó módosulások az ár
nyékgazdaság visszaszorulá
sa irányában is kedvező be
folyást gyakorolnának. . .  Mi
nimálisra csökkennének azok 
a jelenségek, amelyek a re- 
disztribució paternalista és 
más torzulásai folytán huza
mosan és jelentős részben ide
gen munkából élést biztosí
tanak, kiáltó ellentétben a 
szocialista termelési mód ki
zsákmányolás mentes jellegé
vel . . .  Lényegesen megvál
tozna a személyi , vagy a. kis
vállalati vállalkozói tulajdon 
„anyagának’’; az egyéni va- 
gyonoknak az összetétele. A 
nemzeti vagyont pusztító il
legális eltulajdonítások meg
csappanásara bizton lehel 
számítani. .. Kisebbedne ta
lán a hátrányos helyzetűeket
— és a gátlástalan szerzés
vággyal megvert irigyeket
— jelenleg annyira indulatba 
hozó luxus- és presztízstár
gyak .jelenségköre is . . .

A rétegződési és maga
tartás-változások tekin
tetében a két termelő-

osztály azonosulásának egyéb
iránt már régóta bizonyítha
tóan megindult folyamatát 
lényegesen az lendítené előbb
re, há a mezőgazdaságban és 
nemcsak az iparban működő 
szövetkezetek is áttérnének 
tőkevagyon-érdekeltségi for
m ára... Ezzel szemben vi
szont a termelők osztályán 
belül átmenetileg feltétlenül 
tovább fokozódnának a társa
dalmi egyenlőtlenségek... Az 
ilyen pozicionális különbsé
geknek azonban — a tulaj
donosi társasági forma által 
közös nevezőre hozott gazda
sági mechanizmus logikája 
szerint — az eddigiekhez ké
pest kevésbé lehet hosszú tá
von konzerválódniuk . . .  Po
zitív elínozdülásra számítha
tunk továbbá a vállalatokban, 
a közvetlen termelési fo
lyamatokban munkálkodó 
ko 11 akti v ák 1 egprogress zí veb b 
csoportjainak, illetve a  velük 
rendszeresen érintkező magas 
kvalifikáltságé értelmiségiek
nek viszonyában . A vállala
ti jövedelmi és státushelyzet 
javulása feltétlenül siettetné 
egy kedvező fordulat bekö
vetkezését a szociális-kultu
rális front értelmiségiéinek 
igencsak elmaradt fizetési kö
rül ménveiben '.

Feltételezhető, hogy a társ- 
tulajdonosi mivolt és a racio
nálisabb érdekeltség bőm-: 
lasztólag hat bizonyos — a 
tisztán pozíciókból, hatalom- 
gyakorlásból származó „úr— 
szolga” beütésű függőségi 
kapcsolatokra, a különféle ne
gatív asszociációkra...

A tulajdonviszonyok szabta 
gazdamaeatartás jelenléte a 
l'enfőbb feltétele annak, hogy 
a jó munkára, az alkotásra 
ösztönzés hagyományos fakto
rai mindenütt visszanyerjék 
a becsüket.”
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Politikai intézmény-
rendszerünkről

Szarvas László a IV.
A szocializmus fejlődésének

'időszerű kérdései hazánkban 
című országos elméleti tanács
kozás Politikai intézményrend
szerünk működésének haté
konysága témakörével foglal
kozó IV. szekciója munkájá
ban részt vett Szarvas László, 
egyetemünk pártbi zártságának 
titkára is. ,

— Melyek voltak a szekció 
vitájának főbb témakörei?

— Politikai intézményrend
szerünk minden egyes eleme 
terítékre került. A közvetlen 
célunk az volt, hogy a politi
kai intézményrendszer haté
konyságát megvizsgálva felfe
dezzük azokat az utakat, ame
lyek a jobb funkcionálás elő
segítését célozzák. Ezért a 
szekció a politikai intézmény-' 
rendszert több metszetben 
vizsgálta.

— A politikai intézmény
rendszer egészéről milyen gon
dolatok fogalmazódtak meg?

— Többnyire az a vélemény 
dominált, hogy a kétségtelenül 
meglévő és erősödő demokra
tizmus melleik nem pusztán a 
jelenlegi működés megjavítá
sát kell célul kitűzni, de a 
diszfunkcionálds gátló ténye
zők kiiktatását vagy oldását is 
szem előtt kell tartanunk. 
Volt, aki arról szólt, mit tart 
ma, itt és most a politikai in
tézményrendszer egésze döntő

v feladatának. S itt a konflik
tusmegelőző és -oldó funkciót 
emelte ki, elsősorban a válság- 
megelőző, válságkezelő felada
tot hangsúlyozva, amely egy
általán nem mondható haté
konynak. Természetesen szó 
volt arról a folyamatról is, 
amely ma az egész szovjet po
litikát jellemzi. Kiemeltük, 
hogy a szovjet tapasztalatok
ból számunkra ma. elsősorban 
az a fontos, hogy a gazdasági, 
politikai, ideológiai és intéz
ményi reformokat együttesen 
ragadják meg. Szétválásztha- 
tatlan számunkra is a gazda
sági és társadalmi reform ki- 
bontákbztSfósa.

— Milyen, vélemény alakult 
ki a párt és az egyéb intéz
ményrendszerbeli szereplők 
viszonyáról?
. — Az államihoz való viszony 
tekintetéiben újra kell gondol
ni a párt vezető szerepének 
értelmezését, a döntéshozatal 
módját, valamint egyes hatás
köri kérdéseket is tisztázni 
kell. Halaszthatatlanná vált 
például, hogy a kormány job
ban kapcsolódjon az ország
gyűléshez, s egyre kevésbé a 
pártiközpontihoz. Ez persze nem 
csupán az óhatatlanul érvé
nyesülő hatalomvédő reflex, és 
lntolarencia miatt nehéz, ha
nem azért is, mert az állam
igazgatási szervek hozzászok
tak a döntésiek és a felelősség

szekció munkájáról
átruházásához. Az érdekképvi
seleti szerveknél elsősorban a 
legitimitást nyújtó bázis és a 
központi' beavatkozás viszo
nyéról esett szó. Markánsan 
megfogalmazódott, hogy az ér
dekképviseleti szervek saját 
tagságukra támaszkodjanak. 
Általában is jellemző volt, 
hogy a szekció az öntevékeny
ség és a decentralizálás mel
lett tette le a garast. Az ál
lampolgárok és az intézmény- 
rendszer egészének kapcsola
tában különös hangsúlyt ka
pott ez. S nem pusztán az a 
nyilvánvaló feladat, ami az ál
lamra hárul az öntevéikenységi 
formák feltételrendszerének 
megteremtése során, hanem az 
állampolgárt kezdeményezések 
bővebb terének és kibontakoz
tatásának lehetősége is meg
fogalmazódott. Fontos, és szá
munkra rendkívüli jelentősé
gű, hogy pozitív példaként 
szóltak az egyetemi öntevé
keny csoportok működéséről, 
de példaként említették a vá
rosvédő egyesületeket is.

— Olyan egycentrumú in
tézményrendszerben, amilyen 
a magyar is, rendkívül jelen
tős a fő centrumról, a pártról 
kialakított kép.

— Igen, ez számomra Ki
emelkedően fontos terület, 
nem pusztán megbízatásomból 
fakadóan, hanem . azért is, 
mert ez az érdeklődési szak
területem. Javasoltuk a ta
nácskozáson, hogy maga a 
párt legyen tudományos ku
tatási téma. Fontos ismerni, 
hogyan artikulálódnak az 
egyes, párton belüli érde
kek, milyen mechanizmusok 
működnek. Újra kell értelmez
ni a demokratikus centraliz
mus fogalompár hangsúlyait, a 
testület és apparátus viszonyát, 
de nem érdektelen az sem, 
hogy milyen emberi értékeket 
preferál a jelenlegi mechaniz
mus. Mindez nélkülözhetetlen 
a pártélet dinamizálásához.

— Milyen összkép alakult ki 
önben ' a tanácskozásról?

— Nagyon rég nem volt ha
sonló jellegű vitafórum, s így 
már égető szükség volt rá. A 
tanácskozás azért volt nagyon 
hasznos, mert nevén nevezte 
a problémáikat, számba vette 
és összegezte az eddigi kuta
tási tapasztalatokat. Fontos 
momentuma az elemzéseknek, 
hogy a teljes társadalmi össze
függésrendszerben kívánta el
helyezni valamennyi kérdés
kört. Nem fogalmazód talk
azonban meg konkrét felada
tok, s így nélkülözhetetlen, 
hogy további munkálatok kö
vessék, különben nem töltheti 
be azt a ki nem mondott funk
cióját, hogy a politikai, ideoló
giai és társadalmi átalakulás 
irányába hassón,

MáM.

ösztöndíj-kiegészítési?) a kaszinóban
Fotó: Nagy Gábor

,.Nagyon jó kapcsolat ala
kult ki egyetemünk és az egy
ség vezetői között” — tájé
koztat az utazás előtt Hrubos 
Ildikó, aki a közhiedelemmel 
ellentétben nem csupán az el
sős évfolyam dékánja, hanem 
a „nulladik évfolyam” lelkes 
patrónusa is. „Szocialista szer
ződésit kötöttünk a szombat
helyi és a győri alakulattal, 
ahal közgázosok is teljesíte
nek szolgálatot. A kapcsolat- 
tartásban nagy segítségünkre 
van azon hallgatóink egy ré
sze, akik Szomb^jhelyen töl
tötték egyéves sorkatonai 
szolgálatukat. De nem pusztán 
nekik tartozom köszönettel, 
hanem Balaton Károly, Ba
logh László, Becker Pál, Ha
lász Géia, Horváth József, 
Kopányi Mihály, Kovács At
tila, Turján Sándor, Banyár 
József, Balta Csaba oktatóink
nak, valamint kollégáimnak 
is, továbbá Horváth Gyula 
KISZ-titkárnak, akik minden 
díjazás nélkül társadalmi 
munkában vállalják, hogy 
egy-egy előadást tartsanak 
előf elvett.jéinknek gazdaság-
politikai kérdésekről vagy 
olyan tárgyakból, melyekkel 
elsőként találkoznak majd az 
egyetemen. .Magam a közgaz- 
dásapályárór tartottam ismer
tetést a srácoknak'. Kollár 
Zoltánnal és Némethi Gábor
ral megtekintettünk egy gya
korlatot és ott voltam az 
eskütételükön is.”

★
A csapat művelődési ottho

nának , épületében a falat 
egyik oldalon a régi magyar 
hadsereg egyenruháit bemu
tató tablók díszítik — a ha
gyományok folytatásának jel
képei ; míg a másik oldalra 

• egy modern hadgyakorlat ké
pei kerültek — bemutatva or
szágunk folyamatos erőfeszí
téseit a Magyár Néphadsereg 
korszerű fegyverekkel történő 
felszerelésére. Adóssághelyze
tünk alakulásáról itt tart elő
adást Balogh László, a pénz
ügy tanszék fiatal oktatója. 
Miközben a jelen levő mint
egy hatvan érdeklődő és rá
érő hallgatópalánta (t. i. egye
lőre meglehetősen zöldek ...) 
az előadást hallgatja, átballa
gok a parancsnoki épületbe.

★
Az alakulat parancsnokának 

politikai helyettese, Goda Ist
ván alezredes tágas, napfé
nyes irodájában fogad. „Tud
ja, miért hívják őket tápo- 
soknak?” — mondja inkább, 
mint kérdezi az alezredes, 
„ők egyenesen az iskolapad
ból kerülnek hozzánk, szinte 
semmilyen élettapasztalattal 
nem rendelkeznek. Sokuk el 
is van kényeztetve, nem csu
pán azzal, hogy zömében ma
gasabban kvalifikált családok
ból kerülnek ki, anyagi hely
zetük, körülményeik is job
bak otthon, mint katonatár- 
saiké, hanem azért is, mert 
nem szoktak hozzá a kétkezi 
munkához. Nehézségtűrő ké
pességük is alacsony — ez 
most a téli gyakorlat alatt is 
kiderült —, nem is annyira 
fizikailag, mint inkább lelki
leg viselte meg őket a kikép
zés. .Azért is jónak tartom a 
jelenlegi gyakorlatot, mely az 
előfelvett állományt a többi
ekkel helyezi el, mert így 
közvetlen kapcsolatuk alakul 
ki olyan emberekkel, akikikel 
mint leendő vezetőknek a jö
vőben dolgozniuk kell majd 
— megismerik az élet más te
rületén dolgozókat is.”

Az íróasztal három telefon
ja közül az egyik megcsörre
nése szakítja meg beszélgeté
sünket . ..  majd a telefonálás
sal végezve így folytatja; „A 
jelenlegi helyzet nyugodt, nin
csen semilyen olyan ellent
mondás, amely mély konflik
tusokra adna okot. Az egy-
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„K u ltu rá lt fe g y e le m s é r tő k "

..milyen
tud lenni egy év...

Látogatóban a sorkatona előfelvételiseknél
Java részben nevetgélve, anekdótázva kerüt Szóba katona

viseltek körében az az egy esztendő, melyet a Néphadsereg
nél töltöttek. Borozgatás közben történetek jönnek elő egy-egy 
„öreg katöna” rosszindulatú vicceiről, a minduntalan „ki- 
csobbanást” parancsolgató szolgálatról, lógási trükkökről, ren
des és kevésbé rendes elöljárókról —, ezek különféle „bece
neveiről” —, kitartó és hűséges, valamint kevésbé kitartó és 
kevésbé hűséges barátnőkről, „hazajárógépekről” és peche
sekről, akik alig-alig jutottak haza a majd’ tizenkét sorkatonai 
szolgálatban töltött hónap, alatt. Mindaz az élmény, emlék, 
hangulat, melyet katonaévem alatt gyűjtöttem magamba, egy
szerre tört elő legeldugottabb agytekervényeimből, amikor elkí
sértem azt a kis lelkes csapatot, mely a szombathelyi lakta
nya közgázos előfelvételiseit látogatta meg január egyik utol
só napján.

ségnól mintegy 180 közgázos 
előfelvételis van. Az előfelvé- 
telis állomány helyesen illesz
kedett 'be a kisközösségekbe, 
mozgalmi, kulturális munkája 
is meghatározó, vitakészsége 
is — érthető módon — jóval 
fejlettebb, minit társaiké, ez 
főleg a politikai óktatás során 
gyümölcsöztethető. Súrlódások 
csupán abból adódnak, hogy 
néhányan elkényeztetettek, 
vagy, hogy egyesek kétségbe 
vonják a hadsereg szükséges
ségét. Mindémélieét létszám
arányukhoz képest is alacsony 
a fenyítések száma közöttük. 
Én úgy szoktam fogalmazni, 
hogy az előfelvételisek »kul
turált fegyelemsértők«, azaz 
soha nem követnek el durva 
fegyelemsértést, nem italoz
nak és függelemsértést sem 
követnek el, inkább hajzatuk
kal, öltözködésükkel van gond. 
Persze, a fő problémát nem 
ez okozza — meglepő módon 
sóikkal inkább a szülők egy 
része! Leveleket írogatnak és 
telefonálgatnak felettes szer
veinknek — a gyermekük 
tudta nélkül —, olyanokat ál
lítva, amely finoman szólva 
nem felel meg a valóságnak.” 

Miközben Goda alezredes az 
ajtóhoz kísér, még hozzáteszi: 
„Jobban alakult ez a kapcso
lat az egyetemmel, mint hit
tük^ s kölcsönösen hasznos le
hetőség nyílik a további 
egy üttműködés ré. ”

A könyvtárbán semmi nem 
emlékeztet arra, hogy speciá
lis keretek között működik, 
hacsak azt nem, hogy ablakai 
a most vastagon hóborította 
alakulótérre néznek. Kárpáti 
József né könyvtáros örömmel 
mutatja a változásokat. 
„Könyvtárs zerűbbek lettünk, 
de azért jönnek ide a fiúk 
más célból is. Az asztalon he
ver például egyikük gitárja, 
itt gyakorol a Ki mit tud-ra. 
Irodalmi esteket is rendezünk 
havonta egyszer. Itt 16 ezer 
szépirodalmi és 14 ezer szak
könyv áll az olvasók rendel
kezésére. Figyelembe vesszük 
az új könyvek vásárlásánál az 
ittlévő előf elv ételis eket, fgy a 
közgázosok számára elsősor
ban általános jellegű, átfogó 
közgazdasági munkákat ren
delünk, de mód van, könyv
tárközi kölcsönzés útján, spe
ciális müvek meghozatalára 
is. Az egyetemüktől tanköny
veket kaptunk, ezek itt hely
ben olvashatók. A nyelvköny
vekhez kazetták is kaphatók, 
és hat fejhallgató áll rendel
kezésre a magnóhallgatáshoz. 
Sajnos, az ideiek nem olyan 
lelkesek, mint a tavalyiak 
voltak, de február elején be
indul a már korábban meg
ígért nyelvi szintentartó szak
kör nyelvtanárok vezetésével,

s akkor talán .majd gyakrab
ban használják ki a lehetősé
geket.”

Az Igaz Szó nem véletlenül 
írt — többek között — Rutai 
István honvéd tevékenységé
ről. Ő a Csapat Művelődési 
Otthonban az egység KISZ- 
titkárának irodájában lehető
séget kapott -a számítástech
nika alkalmazására; már ki
dolgozta a KISZ á'ltal működ
tetett kantinoik elszámolási és 
nyilvántartási programját, je
lenleg pedig a fegyelmi sta
tisztika nyilvántartására dol
goz ki egy programot. Első 
programjának jogvédelme fo
lyamatban van, s a Néphad
sereg tisztes áron vásárolta 
meg tőle. „Fejleszteni kelle
ne, nem elég a jelenlegi gép 
kapacitása” — panaszolja Ist
ván, s eszembe jut Goda al
ezredes egy félmondata: „ . ..  
sokan addig járnak a nya

kamra, míg ed nem intézem 
kérésüket. Így volt ez a szá
mítógépnél is, meg a kórus
nál is . . „Azért, tudod, hogy 
te örömkatona vagy” — mon
dom Istvánnak, mert emlék
szem, mennyire irigyeltem an
nak idején az irodábaú dol
gozókat. „Na igen, itt tényleg 
kényelmesebb, de a fő gond 
senkinek sem a kiképzés, iga
zi ellenségünk az idő. Tudod, 
milyen hosszú tud lenni egy 
év . . .  Ki kell várni a szolgá
lat végét — s ez bizony, még 
hosszú idő.”

„ . . .  hosszú idő . . . ” — ezt 
erősítik meg az egyik alegy
ség KISZ-klubjában össze
gyűlt sráobk is, akik lelkese
déssel hallgatják végig Kis 
Gyula számítástechnikus is
mertetőjét a közgázon folyó 

számítástechnika-oktatás 
nyújtotta lehetőségekről, majd 
érdeklődve hallgatják Vaskó 
Tamás elsőéves hallgatót az 
AIESEC-rőtl, kíváncsian be
szélgetnek el . Kiss János ne
gyedéves hallgatóval a Stúdi
um Generáléról, és minden
ről, ami őket egyetemi pol
gárként . érdekelheti. S mesél
nek egy keveset magukról is: 
kiképzésről, hazamenetelről, 
szolgálatról, meg arról, hogy 
közülük egy tucat a Szombat- 
helyi Óvónőképző hallgatóival 
vegyeskórust alakított, e kó
rus férfiai indulnak a maga
sabb egység Ki mit tud-ján.

Hamar eltelik látogatásunk 
ideje. Jövünk még — ígérjük 
—, hogy elmondhassuk, mi
lyen lesz idén szeptembertől 
az életük. Addig is találkoz
hatunk közülük néhány sze
rencséssel a KEN, az Orszá
gos TDK-konferencia és egyéb 
egyetemi rendezvény alkalmá
val. Mert, ha most ők — ál
lampolgári kötelességüknek 
eleget téve — a Néphadsereg 
kötelékébe tartoznak is, azért 
már egyetemünk polgárai.

M. M.

Diákszakcsoport a lakult
„Student” diákszövetkezeti szakcsoport néven új vállalko

zást alakított az Economix Egyetemi Kisszövetkezeten be
lül tizenkét hallgató és Hegedűs István a Tarkaréti Kol
légium nevelőtanára. A bármilyen fizikai, ügyviteli, szak
mai munkát vállaló csoport iskolaszövetkezeti formában 
működik, ami kedvezőbb adózási feltételeket biztosít szá
mukra. Mint mindebből látható, az új társaság a munka
megbízások piacán konkurenciát jelent az Economix régóta 
működő Universitás szakcsoportja számára. Míg azonban az 
utóbbinak bárki tagja lehet, az új formában csak egyete
mi hallgatók, illetve a szakmai feladatok. megoldásának se
gítésére korlátozott számban egyetemi oktatók vehetnék részt. 
A „Student” új tagok jelentkezését várja.

A kisebbségeinkkel kapcsolatos 
politika

A Társadalomtudományi 
Klub vendége február 25-én 
Tabajdi Csaba kandidátus, az 
MSZMP külügyi osztályának 
alosztályvezetője volt. A hatá
rokon túli magyar nemzetisé
gek helyzetéről konkrét, tár
gyilagos, az aggasztó tenden
ciákat számba vevő előadása 
és a nagyszámú kiegészítő

kérdésre, építő javaslatra adott 
válaszai a külföldön élő ki
sebbségeinkkel kapcsolatos 
magyar politika módosulását 
jelezték.

A rendkívül hasznos, előre
mutató estet a százötven fős 
közönség tapssal köszönte 
meg.

Instruktor! táborok
Szeretnénk minden kedves érdeklődő figyelmébe ajánlani 

két tábort, amelyek elsősorban instruktoroknak készülnek, il
letve azoknak, akik instruktorok akarnak lenni, de minden 
kedves érdeklődőt szívesen fogadunk.

A táborok részletes programja még ismeretlen, de — az 
elmaradhatnlan vidámkodás mellett —. szó lesz az instruk
tor! munka rejtelmeiről, jövőjéről is.

Időpont és helyszín; április 17—19. Tata és május 8—9. 
Csillebérc.

Közelebbi információk a plakátokról!
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Nem minden kezdet nehéz
Elindult útján egyetemünk 

legnagyobb közönséget vonzó 
klubja, amely rövid egy hó
napos pályafutása során meg
közelítően négyezer vendéget 
fogadott.

Ránk kivételesen nem volt 
érvényes a „minden kezdet 
nehéz” mondat, mert első ren
dezvényünkön, a február 13-i 
KFT-esten, amelyen Koltai 
Róbert is közreműködött, 2286 
fizető nézővel, a rendezői iga
zolvánnyal, belépőkkel vala
mint a rendezőkkel együtt le
hettünk körülbelül 2800-3000- 
en, akik kíváncsiak voltunk 
az együttesre, és talán egy ki
csit a Közgáz Diákcentrum el
ső — mindjárt nagy — ugrá
sára.

A negatív názőcsúcs egy 
héttel később született, a Tám
pont Stúdió első estéjén, írd 
és mondd: 168 fizető nézőink 
volt. Aznap este nem repesett 
senki szíve az örömtől. Pedig 
volt valami, amihez hasonlót 
— „félek” — többet nem fo
gunk produkálni: a rendezők 
és a szervezők is egy kicsit 
vendégnek érezhették magu
kat munkájuk közben. Hát 
nem „csodálatos” az a rendez
vény, amelyen a büfé előtti 
asztalok zöménél rendezők és 
szervezők beszélgetnek kedé
lyesen azzal a meggyőződés
sel, hogy ha már csak ennyi 
vendég jött el, akkor nekik 
kutya kötelességük imitálni a 
tömeget!

Mindenesetre a buli (büki?) 
után egy kevésbé kedélyes, 
mondhatni szenvedélyes két
órás beszélgetésen megálla
podtunk abban, hogy rossz 
volt a-plakátolás (kevés, rossz 
helyekre); a műsorszerkezet. 
Az est — ha nem vesszük fi
gyelembe a költségoldalát — 
jó volt, ha figyelembe vesszük, 
akkor rossz. Kevesebb költ
séggel, kevesebb programmal 
(hiszen a múltkor egy este 
volt: beszélgetés Erdélyről, 
színjátszókor, kiállítás, Sebő- 
koncert. majd táncház, film
vetítések) kell a közeljövőben 
kialakítani a KDC Támpont 
Stúdió műsorát. Talán ennek 
köszönhető, hogy két héttel 
később, az első kis bulihoz 
képest több, mint háromszor 
annyi fizető néző érdeklődött

Sára Sándor és Csoóri Sándor 
gondolatai iránt, nézte az idei 
játékfilmszemle egyik díjnyer
tes filmjét, a Keresztúton cí
mű alkotást (rendezte Sára 
Sándor, dramaturgja Csoóri 
Sándor), amely a bukovinai 
székelyek sorsáról szól. A be
szélgetés befejezése után hall
gatta a XVII—XVIII. századi 
Kárpát-medencében honos 
muzsikát, amelyet a Jánosi 
együttes tolmácsolt.

Nem tettem még említést a 
február 27-i programról (Bi
kini és Vass István Zoltán), 
amelyen 1200 vendégünk volt 
és amelynek talán csak annyi 
volt az érdekessége, hogy elő
ször éreztük néhányszor, hogy 
mintha már sínen mennének 
a dolgok.

Nem hallgathatok arról sem, 
milyen nehéz körülmények 
között vagyunk kénytelenek 
dolgozni — nem beszélve a 
Közgazdász dolgozóiról, akik 
minket ihdulásunkkor maguk 
mellé ideiglenesen befogad
tak. S miközben — lényegünk
ből adódóan — mind nagyobb 
helyet vagyunk „kénytelenek” 
tőlük kisajátítani, elfogadha
tó megoldás híján, egyre erő
sebben nő az igény bennünk, 
hogy mások zavarása nélkül, 
telefonnal végre önálló, búto
rozott helyiséghez juthassunk 
az egyetem főépületében. Ké
rem, ha valakinek van ötlete 
ezzel kapcsolatban, ismertes
se velünk. Sok embernek tud
na segíteni.

Néhány szó a jövő program
jairól: március 13-án, pénte
ken Koncz Zsuzsa, Bródy Já
nos, Peterdi Pál; március 28- 
án, kivételesen szombaton a 
Skorpió együttes lesz a. vendé
günk, KDC Támpont Stúdió 
legközelebb — mivel 20-án 
KEN lesz — csak április 2-án. 
csütörtökön lesz (ha az egye
tem is hozzájárul).

Végezetül, de nem utolsó
sorban: mindenki kritikáját, 
dicséretét, ötletét szeretettel 
várjuk, hogy tényleg nektek 
készíthessük programjainkat, 
és azért is, hogy minél kényel
mesebben érezh essetek maga
tokat.

Mikősdi Balázs 
klubvezető-helyettes

Vendégünk: L'ubomir Feldek 
szlovák Író

A Társadalomtudományi 
Klub illusztris vendége lesz 
március 25-én, szerdán este 
7-kor a BME Martos kollé
giumának Nagy László köré
vel közös szervezésében L’u- 
bomir Feldek, a mai szlo
vák irodalom egyik legjelen
tősebb személyisége. 1936-ban 
született Zsolnán. Csodagye
rekként indult, tizenkét éve
sen kezdett publikálni. Aztán 
írt verset, mesét, regényt, hu
mort, bábjátékot, színművet, 
rádiójátékot, tévés forgató- 
könyvet, esszét, s jelentős for
dítói életművel dicsekedhet.

Nevét ismerik, írásait vitat
ják egész Szlovákiában, élet
műve és személyisége egy
aránt meghatározó összetevő
je a mai szlovák irodalmi 
életnek. Az 1958 táján feltűnt, 
s a szlovák költészetet jelen
tősen megújító, az akkor több
nyire sematikus népies-realis
ta irodalomba a korszerűség 
szelét vető, s nem ritkán vi
hart arató „nagyszombati kör” 
(vagy „metafora-iskola”) veze
tő egyénisége volt. Mindig 
örömmel provokált vitát, s 
szívesen vállalta a termékeny 
szellemi konfrontációt.

Élesen fogalmaz, volt ver
seskönyve, amely arról vált 
híressé, hogy a könyvtárakból 
egyenest a zúzdába került. A 
korszerű szlovák önértékelé

sért dolgozik, támadja a köz
helyeket, elutasítja a gondola
tok kényszerpályáit. Konflik
tusainak száma végtelen, 
eredményei, műveinek értékei 
jelentősek.

Verseiből Virradat a ceruza 
körül címmel a kiváló szlová
kiai magyar költő, Tőzsér Ár
pád készített a pozsonyi Ma
dách Kiadó számára egy ma
gyar nyelvű válogatást 1980- 
ban. Szerepel természetesein a 
szlovák költők Gyújtópont 
(Pozsony, 1984) című, Tóth 
László szerkesztette, illetve 
Cseresznyevirágok balladája 
(Bp., Kozmosz 1986) című, Zd- 
dor András szerkesztette ma
gyar nyelvű antológiájában, 
továbbá a XX. századi cseh 
és szlovák költészet (Bp., Eu
rópa, 1986., szerkesztette Zá- 
dor András) című gyűjte
ményben is. 1986-ban érde
kes, eredeti drámakötete je
lent meg magyarul, Varga 
Imre és Bába Iván fordítá
sában Szomorú komédiák 
címmel.

Magyarországon európai 
.szintű versművészete ellené
re kevéssé ismert, pedig ő 
maga — Csokonait, Balassit is 
fordít — a magyar irodalom 
és kultúra egyik legnagyobb 
szlovák barátja.
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Több, lapunkban korábban 

ismertetett pályázat határide
je hamarosan lejár.

A KISZ KB Társadalomtu
dományi Alapítványának, 
melyre bármely társadalom-* 
tudományi témakörben készült 
vagy készülő egyéni vagy kö
zös tanulmánnyal lehet pá
lyázni, március 15. a bekül
dési határideje.

Szintén március 15-ig lehet

pályázni a KISZ KB EFT, a 
Művelődési Minisztérium és a 
Magyar írók Szövetsége ha
gyományos egyetemi, főiskolai 
irodalmi pályázatára.

A diáksajtó-pályázat (lapok, 
ill. diákújságírők számára) 
beküldési határideje április 1.

Valamennyi itt felsorolt pá
lyázatra a pályamunkákat a 
KISZ KB EFT Titkárságának 
címére lehet beküldeni: Bu
dapest, Pf. 72 1388.

Keresztúton

Sára Sándor és Csoóri Sándor legutóbbi filmalkotásá
nak, a Keresztútonnak első nyilvános vetítésére egyetemün
kön került sor, a Közgáz Diákcentrum és a Támpont Stúdió 
szervezésében március 6-án. Az egyértelmű sikert nem pusz
tán az I-es előadót betöltő, túlzsúfolt nézőtér igazolja, ha
nem az az érdeklődés is, amely a film vetítését követő be
szélgetés iránt megmutatkozott. Sára Sándor főleg a film 
témaválasztását, az immár életművé duzzadó dokumentum- 
film-sorozat elkészítésének körülményeit és további terveit 
vázolta. Csoóri Sándor inkább a témaváíasztás erkölcsi sú
lyáról szólt. Ezt követően a régi Poltárok hangulatát idéző 
eszmecsere következett, fel-felcsattanó tapsokkal, szisszené- 
sekkel, okos és gyengécske kérdésekkel és felelősségvállalás
ra, cselekvésre buzdító, lelkesítőnek szánt szavakkal.

A felvételt készítette: Nagy Gábor

Társadalomtudományi Klub

A F O R R Á S  K Ö R  ESTJE

Ki is Erdélyi József?

Március 19. csütörtök (KEN) 
19 óra, Kinizsi kollégium: A 
Homály klub és a Társada
lomtudományi klub közös ren
dezvénye, a Kaláka együttes 
koncertje, majd Vallai 'Péter 
estje Esterházy Péter: Kis 
magyar pornográfia című 
könyvéből.

Március 23. hétfő: Schlett

István: Kísérlet egy politi
kai reform kiindulópontjának 
megtalálására.

Március 25. szerda: Vendé
günk: L’ubomir Feldek szlo
vák író.

Az utóbbi programok a Ma
karenko u. 20. alatti színház
teremben, 19 órakor kezdőd
nek.

zinte nem is ismerjük Er
délyi József költészetét, 

ezért a ' Társadalomtudományi 
Klub által'meghirdetett estre 
viszonylag kevesen látogattak 
el a Makarenko utcába, hogy 
a Forrás Kör előadásának se
gítségével képet kapjanak Er
délyi Józsefről. Ki is ő tulaj
donképpen?

Erdélyi József 1896-ban Bi
har megyé.ben született, 1920- 
tól kezdve bukkannak fel ver
sei a folyóiratokban. Első kö
teteit — Ibolyalevél, 1922; Vi
lág végén, 1924 — a népdalok
ra. s Petőfire emlékeztető egy
szerű, tiszta hang, könnyed 
verselés, világos képek jelle
mezték. Korai verseiben láza
dó forradalmi tűz ég: a ma
gyar szegényparasztság elnyo- 
mottsága, kiszolgáltatottsága. 
Voltaképpen előfutára a népi 
írók mozgalmának (maga a 
mozgalom csak 1930 után bon
takozott ki). A harmincas 
években még néhány nagysza
bású költői teljesítményre ké
pes (Téli rapszódia, 1934; Fe
hér torony, 1938), azután foko- 
•zatosan hanyatlik. Elégedet
lensége és lázadozása is jobb
oldali irányba torzul: néhány 
antiszemita verssel jelentke
zik, tagja lesz szélsőjobboldali 
pártoknak. 1945 után verseiért, 
cikkeiért mint háborús bűnöst 
vonták felelősségre. 1954-ben 
Visszatérés címmel jelent meg 
ismét verseskötete, amelyben 
eddigi útját tévesnek nyilvá
nítva, új versekkel jelentke
zett. Ezt tucatnyi kötete követ
te még. 1978-ban hunyt el.

A bevezető áttekintés ellent
mondásos képet vetített elénk. 
„Petőfies versekkel indított'’ 
— hallottuk Medvigy Endré
től, a Forrás Kör műsorának

(műsorainak) szerkesztőjétől
az est bevezetőjében, később 
pedig azon kaptuk fel fejün
ket, hogy a maga korában — 
a harmincas évekig — költé
szete jelentősebb volt, mint 
Illyés Gyuláé. Az összehason
lítás Illyés Gyulával csak fo
kozta érdeklődésünket versei, 
költészete iránt.

Az életút tömör felvázolása 
után a Forrás Kör előadómű
vészei (Basa Annamária, Fa
ragó Laura, Erős József, Ho- 
molya Attila, Szabó András és 
Torday Ferenc) .léptek a szá
mukra szűk mozgásteret bizto
sító színpadra. A népes közön
séghez szokott társulat nagy
szerűen jelenítette meg Erdé
lyi ellentmondásos költészetét.

A Forrás Kör népi-nemzeti 
gondolatokkal foglalkozó iro
dalmi kör. Előadásaik nagy 
hányadát az Egyetemi Színpa
don mutatják be, melyek kö
zül legjelentősebbek a Sinka 
István, Bajcsy-Zsilinszky End
re, Kós Károly, Dsida Jenő 
életét bemutató estek, vpla- 
mint a Szárszó ’43 és a Kelet 
Népe című összeállítások. Mű
soraikkal kijárnak Erdélybe és 
Szlovákiába is.

A kiemelkedő előadói telje
sítmények ellenére sem „vált 
naggyá” számunkra a költő. 
Véleményem szerint azonban 
az előadásnak nem is ez volt 
a célja, hanem az, hogy bővül
jön irodalmi látókörünk, érté
kes versekre és igazi értékek
re bukkanjunk. Akik ezen az 
esten részt vettek, valameny- 
nyien gazdagodhattak egy-egy 
verssel, vágy akár csak néhány 
verssorrral, ;megőrizvén Erdé
lyi József költészetének érté
keit.

Kovács Agnes

„Realista reformpolitikai éthoszt 
tartok szükségesnek"

Széli János a Társadalomtudományi Klubban
Széli János politológus 

több mint kétórás, faszült fi
gyelemmel kísért előadásából, 
majd a számos kérdésre, hoz
zászólásra adott válaszából, 
kiegészítéséből — főként terje
delmi okokból — itt csupán 
néhány gondolatot tudunk ki
emelni. A teljes gondolatme
netet az elhangzottak jelen
tőségére tekintettel várha
tóan az Ef-lapok fogja ismer
tetni.

A mai politikai szituáció
ban az elmúlt évekhez ké
pest jobban benne rejlenek 
egy reformirányú fordulat le
hetőségei is — kezdte beve
zetésképpen előadónk. A ha
zai politikai életben ugyanis 
egy hosszabb szakasz — egy
re inkább úgy tűnik — le
zárulóban van. Amint az már 
közkeletű, 1974 táján fékező
dött le a reform, zajlott le 
bizonyos visszarendeződés, új- 
raceptralizálás a gazdiasági 
és nemcsak a gazdasági élet
ben. Az ezt követő idősza
kot az jellemezte, hogy a 
struktúraváltás, a szerkezeti
intézményi Változások szük
ségessége elől kitértünk,, ehe
lyett nagyon nagy külföldi 
kölcsönök felvétele mellett 
abban reménykedtünk, hogy 
a világgazdasági korszakvál
tás „nem gyűrűzik be” Ma
gyarországra.

1979—1930 táján egy fon
tos, de felemás reformpo
litikai „nyitás” vetett vé
get ennek az időszaknak. 
Az új fázist a korábban na
gyon jelentős érdemeket szer
zett „fontolva haladó” cent
rumpolitika egyfajta határo
zatlan, bizonytalankodó újra
élesztésének tekinthetjük. Az 
egyensúly megteremtésében 
fontos, de részleges és — 
mára kiderült — nem túl 
tartós eredményeket értünk 
el, miközben nem lebecsülhe
tő reformlépésekre is. sor ke
rült, mint például az. iparirá
nyítás átalakítása, az új vál
lalatvezetési formákra való 
áttérés és az új választójogi 
törvény bevezetése. Végül is 
azonban az alapvető gazda
ságpolitikai célok a jelenlegi 
mechanizmusban nem telje
sültek, e szakasz mérsékelt 
reformlépései nem jelentettek

igazi nyitást. 1985—86 mér
sékelt teljesítményei szeren
csére nem vezettek politikai 
válsághoz, de a politikai kon
szenzus, a bizalom gyengült 
az adott fontolva haladó 
centrumpolitikát illetően, mert 
az abban rejlő lehetőségek 
egyre inkább kimerülni lát
szanak.. Mára megérett a vál
tás, az új, átfogó nyitás 
'Szüks égessége.

Aggasztó jelenségnek tartom — 
folytatta Széli János —, hogy a 
váltás irányát illetően a politikai 
orientációk, s politikai erők erő
södőén polarizálódnak. Ezen erők 
sorában ma is él egy rendteremtő, 
kem ény, recentralizáló orientáció, 
bár ennek bázisa az elmúlt 6-7 
év „kézi vezérléses” egycnsúly- 
teremtő politikája, a nem túl 
meggyőző eredmények hatására az 
utóbbi hónapok során bizonyos 
értelemben objektíve szűkült*

Másik lehetőségként folytatható 
ugyan a korábban érdemeket szer
zett, de az utóbbi időben bizo
nyos mértékig elbizonytalanodott 
centrumpolitika, am ely feltétlenül 
a legjelentősebb bázissal rendel
kezik, de hosszabb távú perspek
tívái elhomályosodóban vannak. S 
végül harmadik lehetőségként a 
legutóbbi időben valam elyest m eg
nőtt a reformpolitika kényszere 
és talán az esélye is, bár ezzel 
kapcsolatban aggasztó tünetek is 
észlelhetők.

Ezek közé tartozik, hogy a 
reformot akaró erők köre 
nem bővül a helyzetnek meg
felelő mértékben, mert fő
ként a fiatalok körében bizo
nyos kiábrándulás, reformhi
tetlenség tapasztalható a bi
zonytalan, sokszór félbema
radt reformlépések következ
tében. Sürgetően szükséges 
lenne a reformerők összefo
gása, szóértése, politikai ^rő- 
vé válása, mert jelenleg a 
különböző reformpárti cso
portok gyengék, szétforgá
csoltak, esetenként egymást 
marják.

Előadónk felhívta a figyel
met arra, hogy a reformpo
litika térnyerése egyes illú
ziók ellenére természetesen 
nem a reformerők „hatalom- 
átvételével” jöhet létre, ha
nem a reformerőknek a 
centrummal való szívós tár
gyalása, megegyezése, komp
romisszuma révén. Ez a meg
egyezés — sőt. maga a tár
gyalás — azonban csak úgy 
bírhat realitással, ha az egyes

töredék-reformerők egymás 
között is megtalálják előbb a 
közös nevezőt. Jelenleg 
ugyanis a szocializmus telj e- 

sítményelvű-posztetatista 
megreformálása, a politikai 
demokrácia erősítése irányá
ba orientálódó (maguk között 
is tagolt) erők; a társadalmi, 
nemzeti „sorskérdéseket” fe
szegető, nem túl racionálisan 
kidolgozott programmal ren
delkező „újnépi tábor”; az 
úgynevezett posztmateriális 
értékrend követelményeit 
szem előtt tartó irányzat; va
lamint az önigazgató szocia
lizmus jegyében változást 
akaró újbaloldali reform- 
irányzat egymás között sem 
igen tudnak, sőt nem is igen 
próbálnak szót érteni. Sajnos 
a horizontális kapcsolatok és 
a kellő nyilvánosság hiánya 
kevés lehetőséget is nyújt e 
szóértésre.

A reformerők aggregációja 
a mai helyzetben, amikor a 
reformkényszer erősödik, a 
kor alapvető követelménye, 
parancsa! Ezt vagy megért
jük, vagy elszáll a reform 
lehetősége.

E bevezető gondolatok után 
tért rá Széli János az elő
adás fő témájára, arra, hogy 
politikai kultúránk szerkeze
te megfelel-e az átfogó tár
sadalmi innovációnak, illetve 
arra, hogy megítélése szerint 
milyen az innovativ jellegű 
politikai' kultúra. Mi most, 
csupán az utóbbi gondolat- 
menet tömör összefoglalására 
tudunk vállalkozni.

A bevezetőben említett politikai 
szituáció közepette úgy lehet m eg
fogalmazni a kívánatos innovatív  
politikai kultúrának megfelelő 
magatartást, hogy annak tartalma 
a reális helyzettudaton, a szak
mai hozzáértésen, a céltudatos, 
szívós „pozícióháborús” stíluson, 
és a toleráns kompromisszum
készségen alapuló „civil kurá
zsi”.

A reális helyzettudat azt 
jelenti, hogy el kell fogad
nunk realitásnak a kialakult 
helyzetet, beleértve az ország 
nemzetközi mozgásterét.
Nincs értelme folytonosan 
visszapörgetni a történelmet; 
amikor változta,ni kell. ak
kor kiindulópontként fogad

juk el a tényszerű helyzetet. 
A kisebbségi kérdés példáján 
megmutatva ez azt jelenti, 
hogy nem helyes nem tudo
másul venni a történfelmi 
realitásokat, hanem arra cél
szerű összpontosítani minden 
energiánkat, hogy a hatá
rainkon belül élő kétharmad
nyi magyar népesség a lehe
tő leginkább hátországa le
gyen a határokon kívül élő 
egyharmad magyarságnak.

A szakmai hozzáértés, a 
lehető legjobb felkészültség 
nyilvánvaló alapkövetelmény, 
mert csak ez ad erőt, hitelt 
az elképzelések megvalósítá
sáért vívott küzdelemben.

A „pozícióháborús” stílus 
azt jelenti, hogy nyilvánva
lóan nem egyetlen „lovasro- 
hammal” kell és lehet beven
ni a reformpolitika érvénye
sülését lehetővé tevő pozíció
kat, hanem szívós küzdelem
mel lehet csak térnyerést el
érni. Egy-egy vereség után 
semmiképpen sem szabad fel
adni a küzdelmet, sérelmi 
politizálásba- visszahúzódni.

A kompromisszumkészség 
és a tolerancia azért elenged
hetetlen, mert a politikai ta
goltság adott viszonyai között 
átütő, teljes körű, „tiszta” 
győzelem nemigen lehetséges, 
hanem részeredmények, a kü
lönböző területeken elért elő
relépések révén lehet a cél 
felé haladni. A reformpoliti
ka célját egyszer s minden
korra „elérni” valójában nem 
lehet.

A kiábrándulás, a rem énytelen
ség-érzet helyett arra vau szük
ség, hogy szívös túlélőképesség
gel haladjunk előre „úgy, ahogy 
lehet”. A reform — megőrizve 
meghaladás, nem átfogó forrada
lom, ezért a reformirányú előre
haladás a folyam atos praxis, cse
lekvés útján képzelhető cl. Aki 
másra gondol, az nem reformra 
gondol, s aki valóban reformot 
akar, az nem indulhat rohamra a 
„mindent vagy semm it” irreális 
jelszavával!

Ezen a realista reformpoli
tikai éthoszon alapuló civil
kurázsival van, véleményem 
szerint, egyedül lehetőség a 
reformcéljaink irányába való 
fokozatos előrehaladásra 
fejezte be előadását Szél! 
János, I

B. Kiss. T.



J a  a társadalom
»

értékskálája szellemre 
nézői volna...”

Egy csésze kávé és teasütemény 

Gyurkó La/ossal
— Tanár úr, ön elsősorban 

arról ismert az egyetemen, 
hogy más oktatókhoz képest 
a szakmán felül kimagasló 
jelentőséget tulajdonít mun
kájában a pedagógusi sze
repnek, a didaktikai szem
pontoknak. Honnan ered ez 
az igazi tanári szerepfelfogá
sa?

— Mindig is tanárnak ké
szültem, de ez először csupán 
álomnak számított. Édesapám 
kisbirtokos volt, tizenegy hold 
földdel, hét gyerekkel. Kiváló 
tanítóm és a falunkban, Tó
szegen járt falukutatók rábe
szélésére nagy áldozat árán 
taníttatott tovább. A középis
kolában is kiváló tanáraim 
voltak, akik nóldaképeink 
tudtak lenni. Az akkor virág
zó falukutató irodalom, Sza
bó Dezső művéi. a néprajz, a 
szociográfia, a francia nyelv 
érdekeltek. Az önképzőkör
ben ilyen témákban tartot
tunk előadásokat, kulturális 
havilapot szerkesztettünk, meg 
akartuk a világot váltani.

Érettségi táján érdeklődé
sem más felé kalandozott. 
Részben tanáraim, részben az 
atomenergia felfedezésének 
hatása is közrejátszott abban, 
hogy a természettudományok, 
e z  atomfizika kérdései kezd
tek foglalkoztatni. A József 
Nádor Műszaki és Gazdasági 
Egyetemre kerültem, mate- 
matika-fizika-kémia szakra, 
majd tanulmányaimat az 
1948-ban alakult új Közgaz
dasági Egyetemen fejeztem

be. Közben népi kollégista 
voltam.

A háborús töredék tanékek 
miatt tudásomban hézagok 
voltak, azonban olyan kiváló 
tanáraim voltak itt i*=, mint 
Emódi Éva, Huszár Géza, 
öveges József. Emődi Éva a 
legnagyobb hatású tanárok 
közé tartozott, akinek egye
düli becsvágya volt, hogy jó 
előadásokat tartson. Minden
nap úgy jött be, mintha a 
rábízott diákok mindennapos 
tanulási igényeinek kielégülé
séről kellene gondoskodnia. 
Árnyalatokig kifinomított ok
tatási módszerei voltak, köz
érthető, világos, legendásan 
lelkiismeretes igazi pedagógus 
volt. Hitt a matematika em- 
berformáló, társadalomjobbí
tó szerepében. Most látom 
igazán, hogy mi minden épült 
be hatására a pályámba.

— Mit ért tanár úr a ma
tematika emberformáló szere
pén?

— A matematika sokkal 
több, mint csupán egy eszköz 
a közgazdász kezében. Sok
kal több annál is, mint csu
pán „cement”, amely össze
fogja a különböző tudomány- 
területeket. Sokkal több an
nál is, mint csupán „nyelv" 
a legkülönbözőbb folyamatok 
leírására. Meggyőződésem, 
hogy a matematika ezen felül 
kultúrateremtő erő is, min
den műveltségnek szerves ösz- 
szetevője kell(ene), hogy le
gyen.

A matematika igényességre

kényszerít, precíz megfogal
mazásokra szoktat. Az állí-tá- 

1 sokat bizonyítani kell, az 
eredményeknek egyértelmű
eknek kell lenniük. Sőt, a ma
tematikai igazságok jellege 
talán még szerénységre is 
nevel...

— Míg más tárgyak nem 
mindig mentesek a szépítés
től, a voluntarizmus öröksé
gétől . ..

— Igen, s a matematika 
révén szerzett tulajdonságok, 
azt hiszem, az élet más te
rületein sincsenek hatás nél
kül a matematikával foglal
kozó emberre.

— Mégis, a matematika az 
iskolarendszer egészében meg
lehetősen népszerűtlen.

— Sajnos* valóban így van, 
sőt, sokszor sikknek számít, 
ha valaki hadilábon áll vele. 
Vallom, hogy a matematikán 
keresztül is lehet, sőt, kell ne
velni, például nagy körülte
kintéssel kell fölépíteni a 
mindenkori tananyagot, de 
mindez nem elég. Ha a diák 
nem küzd meg az ismeretek 
— s ezen keresztül a szem
lélet — megszerzéséért, mert 
ehhez nem fűzi személyes ér
dek, akkor a matematika — 
és semmilyen más ismeret — 
sem válik kultúrája szerves 
részévé.

A mai helyzetért vélemé
nyem szerint nem a diák, de 
még csak nem is a tanár az 
igazán felelős, hanem talán 
az egész oktatási rendszer, 
még inkább a társadalom,

amely nem serkent eléggé, 
nem támaszt kellő mértékben 
igényeket, nem kényszeríti a 
diákokat erőfeszítésre. mert 
nem fűződik személyes érde
ke a minél alaposabb tudás
hoz, s ezáltal a nagyobb tel
jesítményhez. Éneikül a diá
kok jó része úgy érzi, hogy 
rájuk tukmálunk bizonyos is
mereteket, melyek a társada
lomban sokszor nem kellenek 
a boldoguláshoz. Ezért lehet 
az, hogy ma még nem számít 
nálunk például a matematika 
a műveltség, sőt a szakmai 
műveltség szerves összetevő
jének sem.

— Vgy gondolom, hogy tó 
kedvezőtlen társadalmi fel
tételek ellenére — mint a 
tanár úr példája is jelzi — 
sok múlik a tanár egyénisé
gén, szerepfelfogásán.

— Visszakanyarodva a 
múlthoz, egyetemi oktatóim 
hatására végül az egyetemen 
maradtam tanítani. Először 
azt hittem, hogy igazi ta
nári munkát az egyetemen 
nem lehet végezni, s csak rá
beszélésre maradtam itt, 
előbb csak egy évre. Közép
iskolában szerettem volna ta
nítani, s csaknem elmentem 
Bonyhádra számtantanárnak, 
Egy év után azonban rájöt
tem: igazából szeretem ezt a 
munkát, amely kezdettől a 
mai napig rendkívül sok 
örömöt okozott nekem. Emődi 
Éva, Huszár Géza műhelye 
eleven, változatos éveket je
lentett számomra. Tudatosan, 
sokoldalúan segítették kez
deti munkánkat, elláttak 
könyvekkel, sokat foglalkoz
tak velünk. Akkortájt alakul
tak ki az új egyetemen a tan-

, anyagok, sok volt a hiányos 
képzettségű szakérettségis 
hallgató, s ez a szakmán fe
lül jelentős pedagógiai erőfe
szítéseket is követelt. Nosz
talgiával gondolok az akkori 
didaktikai vitákra, amelyekre 
sajnos ma már nincs időnk. 
A tananyagot nem csupán ki
alakítani kellett, hanem di
daktikailag is fel kellett épí
teni.

Ügy érzem, Németh László
nak nagyon igaza volt akkor, 
amikor így fogalmazott: a 
didaktika közeli forradalma 
ugyanúgy szellemi energia 
fölszabadításához vezet, amint

fizikai, energia fölszabadítá
sához vezetett az atommag- 
hasadás fölfedezése.

— Azonban ez amennyire 
a mai szétaprózott. sokszor 
gépies oktatásból számomra 
kitetszik, még nem teljesedett 
be. Mit vár e téren egyete
münk reformjától?

— Ez a szükséges, előre
mutató reformkoncepció sok
oldalúan megközelíthető. Itt 
most csak egy szempontot 
emelek ki: a koncepción vé
gigkövethető a szellemi ener
giával. az idővel való jobb 
gazdálkodás szándéka. Az át
gondolt tantárgyösszevonások, 
tömörítések jelentős szellemi 
energiák fölszabadításához 
vezethetnek. Nagyban növel
hetik a valódi tudományos 
képzés effektivitását. A meg
valósítás sikere jelentős mér
tékben azon múlik majd, 
hogy mennyiben sikerül1 di
daktikai szempontból is jó, 
hatékony tananyagokat ki
dolgoznunk. A megfelelő di
daktikai módszerek' részben 
ellensúlyozhatnák a diákok 
érdekeltségének hiányát. Op
timista vagyok, legalábbis 
olyan szempontból minden
képpen, hogy a hallgatók 
többre megtaníthatóak, mint 
eddig. Semmiképpen sem elég 
csupán „c '.adobni" a tananya
got, a „hogyan” is döntő, hi
szen meg is keil nyernünk & 
hallgatókat. A pedagógia több 
ezer éves története erre ta
nít! A tanár segíthet meg
látni a lényeget, ha a szerte
ágazó tananyagok között a 
diák tévelyeg.

Egyetemünkön is sok olyan 
oktató van, akinek vonzáskö
re van, aki olyan légkört tud 
kialakítani, amely új pers
pektívát nyújthat a diák szá
mára.

A matematika ma már, 
részben a számítástechnika 
révén az élet szinte minden 
területén nélkülözhetetlen. 
Ugyanis nemcsak szemlélet- 
formáló, hanem valóban esz
köz is, nyelv is, „cement” is.

Ha a társadalom értékská
lája szellemre nézőbb volna, 
elismerné a kiválóságot, nem 
mosná össze a középszerűvel 
— ami | mind-mind hiányzik 
—, akkor élni is akarnánk 
ezzel az „eszközzel”, „nyelv
vel”. S az ehhez vezető úton

nemcsak a társadalom, ha
nem az egyetem felelőssége 
is -óriási, E felelősség válla
lásához azonban nagyon hasz
nos lenne, amiről Eötvös Lo- 
ránd 1887-ben az akkori kul
tuszminiszterhez írott feljegy
zésében beszél: a „tanár 
anyagi jóléte tisztán az állá
sa által biztosítva legyen, 
hogy igy egészen feladatának 
élhessen”. Mégis, az alacsony 
jövedelmek ellenére is mon
dom: nagyon sok az oktató 
emberen múlik. A felkészült
ség mellett a pedagógián, a 
szemléleten is.

Lehet, hogy én szerencsés 
helyzetben vagyok, hiszen fő
leg a tervgazdasági szakon ta
nítok. Módom van az egyéni 
bánásmódra, arra, hogy a 
diákokat egyenként ismerjem. 
A személyes kapcsolat pedig 
sokat segít például a vizs
gán . . .

— Azt hiszem, már év köz
ben is, amikor a személyes 
kontaktus alapján a diák lel
kiismereti kötelességének 
érezheti, hogy részt vegyen a 
közös munkában. . .

— Igen, és például, ha a
szóbeli vizsgán a feleletet a 
hallgató saját képességeihez 
.méltatlannak minősítem,
megkérhetem, hogy később 
jöjjön vissza, amikor sikerült 
felkészülnie. . .

— Ilyenkor a tanár úr nem 
ír be jegyet. . .

— Igen. s az bevált! Nem 
fordult még elő, hogy ezzel 
bárki is visszaélt volna, s nem 
felkészülten jött volna vissza. 
De ez csak egy példa.

— Gondolom, nem bánja a 
tanár úr, hogy a falukutatás
tól messze kalandozott el a 
pályája. . .

— Bár ma is passziómnak 
számít — mindenekelőtt a 
matematikatörténet tanulmá
nyozása, de emellett — a 
szociográfia, az idegen nyel
vek, a zene. Elégedett vagyok 
legalábbis olyan szempontból, 
hogy — az aggasztó, közér
zetnyomasztó társadalmi je
lenségek: a teljesítményelv 
hiánya, az erkölcsi tünetek 
mellett — az egyetem és a 
kollégák megbecsüléséből és 
a hallgatók szeretetéből , ed
dig mindig jutott nekem is 
legalább egy tanárra való.

B. Kiss Tamás

Általános kari tanácsülés
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L étszám ú Általános társadalomtudományi szak
TÁJÍmmiQ A VB ELŐTT

A szervezeti és működési 
-szabályzat • megvitatása volt 
az általános kari tanács 
február 26-i ülésének fő té
mája. Ezen belül'is a jöven
dő kari tanács létszámával 
kapcsolatban különböztek leg
inkább a vélemények. Poller 
Imre például a parlament ese
tére hivatkozva indokolta, 
miért nem tartja helyesnek, 
hogy a jövőben hatvanfős le
gyen a kari tanács: egy akko
ra testület működésképtelen, 
pecsétnyomó szerepe lesz csu
pán, s nem szerencsés itt a 
demokráciára hivatkozni, az 
komoly dolog, ne játsszunk 
vele — mondta. Palánkat Ti
bor ezzel szemben amellett ér
velt, hogy a kari tanácsnak 
minden „egység” vezetője hi
vatalból legyen tagja, s vá
lasszanak elnökséget az ope
ratív munkavégzésre. Fölve
tette ugyanakkor, hogy a testü
letek választott tagjai a jö
vőben is kisebbségben látsza
nak lenni az „automatikus” 
tagokhoz képest, s ez szava
zások esetén problematikus 
lehet. Gáspár Tamás hallgatói 
képviselő szerint van annak 
történelmi hagyománya, hogy 
az operatív intézkedésre vá
lasztott végrehajtó testület (itt 
elnökség) kezébe megy át a 
tényleges hatalom, s ettől óva
kodni lenne szükséges. Mikó 
Gyula szerint kétséges, vajon 
a hallgatók a választás után 
is komolyan veszik-e majd 
képviselői feladatukat, hiszen 
a jelenlegi hat tagból csupán 
egy van jelen, s mi lesz, ha 
huszonegy hallgatói tagja lesz 
a kari tanácsnak.

A kari tanács véleményfor

Víz? táborok
A KISZ KB 1987. évi nyári 

szünidőre is meghirdeti víz: 
táborait, amelyeket az Exp
ress szervez a Tiszalök—Szol
nok és a Szolnok—Szeged út
vonalakon. A jelentkezési ha
táridő március 31.. a további 
részletekről a KlSZ-bizottsá- 
gon tájékozódhattok.

máló, intézményesítő fórum, 
ezért a határozatképesség csak 
kiemelten fontos, például sze
mélyi ügyekben legyen köve
telmény — ez volt egy másik 
kérdéskör konklúziója. Végül 
szavazásra került sor, és egy 
ellenvéleménnyel, egy tartóz
kodással a kari tanács azzal 
a javaslattal értett egyet, 
ami szerint a jövendő testü
letnek minden kari szervezeti 
egység vezetője hivatalból 
tagja legyen.

További .vitapont volt a ve
zetők és a testületek, szerve
zetek viszonya, amit — a vé
lekedések szerint — a szer
vezeti és működési szabályzat 
sem rendez kellően. Páli Lász
ióné szerint a túlcentralizált
ság végigvonul az egész ter
vezeten, és alig hagy önálló
ságot az egyetemi-vezetőknek.

Röviden egyéb témákról is 
szó esett a kari tanács ülésén, 
így a közeljövőben várható 
rendes és rendkívüli bérfej
lesztésről, az oktatók hallgatói 
véleményezéséről és a minő
sítési rendszerről, valamint 
két doktori kérelemről.

A PART-VÉGREHAJTÖ-
BIZOTTSÁG március 2-án 
tartott tanácskozásán megvi
tatta a pártmunka tapasztala
tait és feladatait, az általános* 
kar pártalapszervezeteiben. A 
napirend tárgyalásán részt 
vettek az általános kari párt
titkárok és a dékán. Az elő
készítő munka után ez a na
pirend a pártbizottság elé ke
rül március 19-én, amikor is 
lapunk visszatér a témára.

Ezt követően a vb állást fog
lalt az egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzatának ter
vezetéről. Majd Csáki Csaba 
rektor adott tájékoztatást az 
általános társadalomtudomá
nyi szak kidolgozásának hely
zetéről és feladatairól.

A korábbi tantervi irányel- 
•vek tervezetében szó volt nem
zetközi szociológiai szakirány
ról, de az általános társada
lomtudományi szak még nem 
jelent meg benne. Igény mu
tatkozik az ilyen jellegű szak
ra a gyakorlatban is. Igény 
van arra, hogy társadalomtu
dományokban jártas szakem
bereket képezzen az egyetem.

A szak létrejöttét segítette 
elő a felsőoktatásban tapasz
talható profilbővítési törekvés 
általában. Ennek alapján ke
rült sor a struktúra újragon
dolására, az új szak létreho
zására.

Az általános társadalomtu
dományi szak célja, olyan köz
gazdászok képzése, akik az al
kalmazott és általános politika 
— és társadalomtudományok 
területén szerzett, elmélyült 
kiegészítő ismereteiket jól al
kalmazhatják mind társadal
mi, mind vállaiati, intézményi 
szinten a gazdasági és társa
dalmi folyamatok közötti ösz- 
szefüggésak elemzésében, ter
vezésében, a kidolgozott ter
vek megvalósításában, vala
mint ezek kutatáséban és ok
tatásában.

Ehhez a szakhoz tartoznak a 
javaslat szerint a nemzetközi, 
a szociológia és politikatudo
mányi szakirányok. A rektor 
hangsúl.fbzta, hogy e bővítési 
lehetőség nem jelenti az ELTE 
feladatkörének iekettőzését, 
hiszen a szakirányban felme
rülő témákkal közgazdasági

indíttatás alapján kíván fog
lalkozni egyetemünk.

A SZAK MEGTEREMTÉ
SÉT a csúcsbizottság részéről 
Kovács Géza koordinálja. En
nek érdekében megkezdődtek 
a konzultációk a szakot érintő 
tanszékvezetőkkel, így Poller 
Imrével, a tudományos szocia-, 
lizmus vezetőjével, Andorka 
Rudolffal, a szociológia tan- 
szák vezetőjével és Kreskay 
Ferenccel, a nemzetközi tan
szék vezetőjével.

A továbbiakban egyetemünk 
rektora konzultál a témában 
az Akadémiával, a Művelődé
si Minisztériummal, továbbá 
az ELTE-vel, hogy minél szé
lesebb egyetértés alapján kez
dődjék az óktatás.

A rektor tájékoztatást adott 
a vb-nek a tervezett törzs
anyag legelső változatáról. A 
szak saját törzsanyaggal fog 
rendelkezni. A törzsanyag és 
a szakirányok belső tanterve 
még finomításra szorul. Az 
általános társadalomtudomá
nyi szakon az oktatás a kép
zéskorszerűsítés életbelépésé

KDC SIKER -  EZERKÉTSZÁZ FIZETŐ NÉZŐ

Egy idei Fair Play-díjas: Vas István Zoltán
„Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam” — énekelte 

a Bikini (Fotó: Nagy Gábor)

vei kezdődik meg a harmadik
évfolyamon.

MEGHÍVOTTKÉNT r észt  
VETT az ülésen Poller Imre, 
aki a vb részéről a szak 
felelőse, ő a következőket 
mondta: A szak létreho
zása egy merész és jó kez
deményezés, miután mód nyí
lik arra, hogy a közgazda
ságtudományokat megalapoz
zák más társadalmi tudomá
nyokkal. Ezzel a lépéssel a 
szakirányok új tartalmat kap
nak. Kitért elsősorban a poli
tikatudomány szakirányra. 
Pozitív jelenség, hogy igény 
van rá, és ezt az igényt 
egyetemünk felvállalta, meg
oldhatónak tartja. A tudomá
nyos szocializmus tanszék a 
politikatudomány szakirány 
oktatását egyedül nem vállal
hatja. Oktatásához szükség 
lesz külső szakemberek, pl. az 
ELTE tanárainak bevonására 
— hangsúlyozta Pollen Imre.

Az általános társadalomtu
dományi szak létrehozásához 
kérte Poller Imre a vb támo
gatását és az egyetem párttag
jainak fokozott kezdeménye
zését. hogy a szakirányú kép

zésben a marxista eszmeiség 
korszerű szaktudományosság
gal ötvöződve valósuljon meg.

A vb üdvözölte az új kez
deményezést. Néhány részlet- 
kérdés tisztázása mellett segít
ségéről és támogatásáról biz
tosította az egyetemvezetést és 
szakfelelőst.

K lSZ-bizottsági ülés
A KISZ-bizottság február 

26-i ülésén, mivel nem volt 
szavazatképes, nem hozott 
döntéseket. A jelenlévők vitat
koztak a testület kitüntetési 
rendszerének működéséről és 
javaslatokat tettek egyes mó
dosításokra. Összegyűjtötték 
a7. új egyetemi SZMSZ terve
zetével kapcsolatos hallgatói 
véleményeket. (Karvalits Fe
renc a Rajk László Szakkollé
gium db titkára szóban ismer
tette tevékenységcentruma ál»* 
láspontját.)



Ú J R A  I T T A  KEN!
(Folytatás az 1. oldalról)

p  gész héten folyamatosan szavazhat minden közgázos a 
- számítógépnél személyije bemutatásával. Ezenkívül egész 

héten működni fog a Tőzsde, amelynek játékszabályait ké
sőbb olvashatjátok. A csapatok számára: eddig négy csapat 
jelentkezett, de még senki sem késett el, az sem aki csak hét
főin rukkol élő a csapatával. Előzetesen kiadott feladatok: 
rektorválasztás előtt: propaganda, Kend mit tud-on, egye
temközi vetélkedőn való részvétel sportversenyek, a csapatok 
számára közgazdasági módszerekkel szerzett pénzek, a hir
detéseken kívül. Ezeket mind pontozni fogjuk. A rektorvá
lasztásra kiadott előzetes feladat: 1. maximum tizenöt perces 
bevonulás, amelyben öt percig a rektorjelöltet kell előtérbe 
helyezni, be kell mutatni képességeit, 2. maximum húszper
ces színpadi produkció, amelynek sem a címe, sem a mű
faja nem meghatározott. Egyetlen kikötés, hogy a téma ak
tuális legyen. (Az aktuális minden néző számára érthető kell 
legyen.) Fontos alapszabály: az időhatárokat pontosan be kell 
tartani, mert az idő túllépésével percenként egy ponttal 
csökken az adható pontszám.

Újdonság a mostani KEN-ben, hogy az öttagú zsűrit a 
csapatok jelöltjei alapján állítjuk össze. Minden csapat meg
jelöl öt zsűritagot, akit szeretne a zsűriben látni (természe
tesen olyanokat, akik el is vállalják). Sorrendbe állítva a 
jelöltek pontokat kapnak, a legtöbb pontot szerzők kerülnek 
a zsűribe. Másik újdonság, hogy a zsűri egymástól függetle
nül a pontszám feltárásával fog szavazni. A Tőzsde rizikója 
miatt a választáson a zsűritagok 16—17 óra 30 percig adják 
le szavazatukat, hogy a Tőzsdén információhiány mellett 
változhassanak az árfolyamok az egyének véleményei alap
ján.

Kérünk mindenkit, akinek bármilyen ötlete, észrevétele 
van, keressen meg minket a KISZ-bizottságon, vagy hagyjon 
üzenetet Csuti Gyuri nevére. A pontrendszerről egyelőre a 
terveket tudjuk közölni: 10 százalék szavazás, Tőzsde, 10 szá
zalék Kend mit tud, 10 százalék sportversenyek, 15 százaiéi? 
propagandakampány, 5 százalék egyetemközin való részvétel 
és 50 százalék a rektorválaszbási vetélkedő. Pontos pontokat 
majd a műsorfüzetben közlünk.

letesen lesz szó többek között 
az adásvétel és elszámolás 
technikájáról, az árfolyamok 
alakulásáról, az információs 
rendszerről stb. Egy általános 
szabályról azonbán már most 
szólni kell. és ez a tisztesség 
kérdése, ami nem azt jelenti, 
hogy nem törekszünk haszon
ra, a tőzsdén senki nem minő
sül tisztességtelennek, mert 
ügyeskedéssel, spekulációval 
hasznot húz az árfolyammoz
gásokból. De, mint a technikai 
részletekből ki fog derülni, az 
üzletkötés mindenkor szóban 
történik majd (gentleman ag
reement), az elszámolás pedig 
gyakran később kerül sorra, 
így senki sem vonhatja vissza 
adott szavát. Ez egyenértékű 
a tőzsdei kizárással, illetve 
„szószegő” értékpapírjának ér
vénytelenítésével.

A tőzsde számtalan rftellék- 
szolgáltatást is nyújt ügyfelei
nek. Lesz információs irodánk, 
ahol szerény ellenérték fejé
ben, bárki kérhet tanácsot, 
prognózist, kezébe veheti az 
addigi árfolyam-alakulást mu
tató grafikonokat, érdeklődhet 
a csapatok várható jövőbeni 
szerepléséről stb.-

„A KEN első napján — hosz- 
szú évek után — ismét meg
nyitja kapuit a magyar érték
papírtőzsde.” így szól a hír rö
viden. és egyáltalán nem tré
fa. Most mindenki bemutat
hatja üzleti érzékét, előrelátá
sát, dönteni tudását. Miről is 
van szó?

Az egy hétig — pontosab
ban: a rektorválasztási vetél
kedő feléig — tartó gazdasági 
játék lényege és magva egy 
fogadóiroda. A propaganda
hadjáratot megelőzően lehető
ség lesz korlátozott szám
ban ötvenforintos névértékén 
(hogy a játéknak komolysága 
és valós tétje legyen), közrek- 
torjegyeket vásárolni, amik 
más és más rektorjelölt (ed
dig összesen négyen vannak) 

.nevére lesznek kiállítva. Min
denki olyat és annyit vesz, 
amilyet és amennyit akar, 
illetve tud A rektorválasztás 
végeztével azok, akik a győztes 
nevére szóló „részvényt” tar
tanak kezükben, bemutatása 
esetén összes kezdeti bevétel 
/forgalomban levő „győztes” 
közrektorjegy értékű nyeresé
get kapnak kézhez. Vagyis:, 
amennyiben minden rektorje
lölt nevér^ egyenként 10 da
rab jegy kel el (összesen: 
4x10x50 =  2000 Ft), a győztes 
„részvényekre” (10 darab) ju
tó hozam: 2000/10 =  200 Ft. 
Visszatérül tehát az 50 forint 
befektetés, plusz 150 forint 
tiszta nyereség. A többi jegy 
értékét veszti, rossz befektetés
nek minősül, így hozamot sem 
ad tulajdonosának.

Idáig a játék egyszerű „ló
versenyfogadás”. Attól válik 
tőzsdévé, hogy mindennap le
hetőség lesz egy központi he
lyen (tőzsdeépület — valószí
nűleg a zsibongó) meghatáro
zott időben (indulásként 13.10 
—14.00 között 40-50 perc ere
jéig) e jegyeket egymás kö
zött adni-venni, azaz forgat
ni. Természetesen itt már nem 
névértéken (50 forint), hanem 
a kereslet-kínálat viszonyától 
függő aktuális árfolyamon, ami 
felfelé és lefelé is eltérhet” a 
névértéktől. Ez ad lehetőséget 
az igazi játékra, hiszen tág te
ret biztosít majd a spekuláció
nak: olcsóbban venni, drágáb
ban eladni. Minél többen száll
nak be a játékba, annál bizto
sabban működik majd a tőzs
de. (Amennyiben nem lesz ér
deklődés. marad a fogadóiro
da-megoldás, illetve, mivel a 
„részvények” elsődleges kibo
csátásakor jegyzékbe vesszük 
a vásárlókat, a fogadóiroda 
esélyes kudarca esetén minden 
pénzt visszafizetünk — mindez 
biztosíték lehet arra. hogy 
nyugodtan belekezdjetek a já
tékba. hiszen rosszul csak ak
kor járhattok, ha „ügyetlenül”, 
üzleteltek, vagyis rajtatok kí
vül álló. nem kalkulálható té
nyező nem okozhat vesztesé
get!)

Sok kérdés merülhet fel a 
lebonyolítás technikájával 
kapcsolatban.

Mindenkit megnyugtatha
tunk, apró részletekig az ösz- 
szes technikai problémát meg
oldottuk. Mire ez a szám a ke
zetekbe kerül, már bárki bele
tekinthet a sokszorosított ,.já- 
tékszabályok”-ba, amiben rész-

Minden csapatnak pontszer
zési lehetősége lesz a tőzsdei 
játékban való részvétel. Lesz
nek továbbá a tőzsdén „hiva
tásosak” (dealerek) is, akik 
pártatlanul dolgoznak majd a 
tőzsdének.

Részletekről érdeklődni lehet 
szóban a KISZ-bizottságon 
Martin Hajdú Györgynél (V. 
évfolyamos hallgató), és a 
Rajk László Szakkollégium
ban Pásev Dimiternél (IV. év
folyamos hallgató).

A szervezők

18., szerda 18 óra, Kinizsi kol
légium. A hagyományokat 
folytatva ebben az évben is 
megrendezzük az egyetemi 
napok keretében a KENd mit 
tud-ot. A rektorjelöltek csa
patai ezen a rendezvényen 
négy-négy tetszőlegesen vá
lasztott produkcióval léphet
nek fel (kijelölt kategóriák 
nincsenek), egyenként maxi
málisan tíz perces időtartam
ba belesűrítve ezeket. A be
mutatott számokat egy há
romtagú, pártatlan zsűri fog
ja elbírálni. A vetélkedőn el
ért összpontszámot beszámít
juk a rektorválasztási ver
senybe, ezenkívül a helyezet
teket külön is jutalmazzuk. 
Sok szeretettel várunk min
denkit!

NAGYSZABÁSÚ SPORT
GÁLA A KEN-EN: március
19., csütörtök 17—21 óra, Ki
nizsi tornaterme. 17.15: meg
nyitó, 17.30—18.00: sorver
seny, 18.10—18.35: Persovits 
Csaba — Herczeg Imre röp
labda, 18.40—19.05: Eszterman 
Ákos — Ballai Attila röplab
da, 19.15—19.35: Eszterman 
Ákos — Persovits Csaba ko
sárlabda, 19.40—20.00: Her
czeg Imre — Ballai Attila ko
sárlabda, 20.05—20.25: Ballai 
Attila — Persovits Csaba fut
ball, 20.30—20.50: Herczeg 
Imre — Eszterman Ákos fut
ball, 20.55: eredményhirdetés.

Szabályok:
sorverseny: tíz fő csapaton
ként (öt fiú, öt lány), feladat 
ismertetése a helyszínen, 
röplabda: hat fő csapaton
ként (három fiú, három lány), 
mindig ilyen arányban kell a 
pályán tartózkodni. A játék 
15 pontig, .vagy 25 percig tart. 
Korlátlan cserelehetőség. Röp
labdaszabályok érvényesek, 
kosárlabda: öt fős csapatok 
(legalább két lánynak és egy 
fiúnak a pályán kell tartóz
kodni. A játék vállszélesség- 
ben összekötözött kézzel (ki
pányvázott kézzel) folyik a 
kosárlabda szabályai szerint 
Játékidő kétszer tíz perc. 
futball: négyfős fiúcsapatok. 
Kiskapus játék. Játékidő két
szer tíz perc. Szabálytalanság 
esetén: büntető, egy perces

kiállítás, vagy végleges kiál
lítás cserével. Korlátlan csere. 
Kézreütéses váltás. Várakozás 
két perc. Hosszabb késés ese
tén az ellenfél győz. Szeretet
tel várunk minden érdeklődőt 
és lelkes szurkolót.

KENBRIDZS: március 19.,
csütörtök 18 óra, zsibongó. 
Szeretnénk megvalósítani az 
első egyetemi bajnokságot eb
ben a küzdősportban. Jelent
kezés párosával vagy négye
sével, mivel egyszerre páros, 
illetve csapatbajnokságot ren
dezünk. Feltétel: az egész ne
vezett egység egy jelöltre sza
vazzon, és minden résztvevő 
egyetemünk hallgatója legyen 
(végzős is lehet). Jelentkezni 
lehet előre Ákos standjánál, 
illetőleg Tóth Ákosnál (III. 
évfolyam tervgazdasági szak), 
vagy Fazekas Gergelynél (II. 
évfolyam pénzügy szak), va
lamint a verseny színhelyén 
fél órával a kezdési időpont 
előtt.

HOMÁLY KLUB: március
19., csütörtök 20.30, Kinizsi 
koli. Részleteket hallhattok 
Vallai Péter előadásában Es
terházy Péter: Kis magyar 
pornográfia című művéből.

COUNTRY PARTY: márci
us 20., péntek 19 óra, aula és 
a büfé mellett. Pénteken 
nagyszabású fesztiválon vehe
tünk részt, amelyre minden
kit szeretettel várunk. ,

KEN-AIESEC SPORT
SHOW: március 21., szombat 
10—13 óra, Margitsziget, Út
törő Stadion. Nagyszerű futó
verseny a Margitszigeten. Ta
lálkozunk a Stadionban. A 
futók pontszámokat jelente
nek a csapatoknak.

EGYETEMKÖZI: március
21., szombat 14.30, aula. A já
tékot Csanádi Péter vezeti. 
Résztvevők:. MKKE, ' BME, 
ELTE. A közgáz csapatának 
vezére Teca. A csapatok rész
vételét pontozzuk és a pon
tok beleszámítanak a rektor
választási vetélkedőbe.

JAZZ KLUB: március 21.,
szombat 19 óra, Kinizsi koli.

Fellép a Grencsó kollektíva, mélyi biztonságom érdekében 
Ez a műsor az újvidéki Új — még nem állhatok elő. azt 
Symposion Fesztivál program- azonban bátran kijelenthetem, 
jának ősbemutatója. hogy a MI korábbi KEN sze

repléseinkben még senki sem 
ZSIBVÁSÁR: március 22., csaiódott.

vasárnap 13 óra, az egyetem 
földszintje az aula kivételé
vel. Itt minden csapat azt 
csinál, amit akar. Árusít, vesz, 
meggyőz. Természetesen ez 
beszámít a propaganda pont
számba.

REKTORVÁLASZTÁS: 
március 22., vasárnap 16 óra, 
aula, utána rook and roll.

MEGKÉRDEZTÜK A JE
LÖLTEKET; Eszterman Ákos:

— Kedves Ákos! Ki fog 
szerinted győzni?

— Tapasztalataim szerint 
az, aki mellett én állok. Leg
alábbis eddigi választásaim 
során mindig az futott be, 
akire én is szavaztam. Példá- ' 
ul az -1985-ös országgyűlési 
választáson is nagyjából azok 
kerültek be, akikre én vok
soltam.

— Akkor tehát az a kér
dés, hol állsz most? Melyik 
csapatnál vagy?

— Magamnál vagyok. Úgy 
is mondhatnám, magam mel
lett állok.

— Tehát úgy gondolod, Te 
leszel a győztes.

— Alapvetően pesszimista 
vagyok, általában a legrosz- 
szabb eshetőséggel számolok. 
Válaszom tehát, igen. Sajnos, 
csak ilyen komoly választ 
tudtam adni, nem hiszem, 
hogy bárki is ezt jó viccnek 
tekintené.

— Kedves Ákos! Mit aján
lasz nekünk a KEN hetére?

— Mindenkinek melegen 
ajánlom, hogy rám szavaz
zon.

— Esetleg arra lennénk kí
váncsiak, milyen programo
kat ajánlasz.

— Egész programcsomagot
ajánlok: Hírháttér, Stúdió
8X7, KENbrldzs.
Herczeg Imre:

A KENti Herczeg nyilatko
zata:

— Ki fog Szerinted győzni?
— Minimális és rövid távú 

programunk, ami egybeesik 
nagyszámú és lelkes szavazó 
elvárásával az, hogy ellenfe
leinket KENterbe verjük.

— Milyen programokat 
•ajánlasz?

— Konkrétumokkal — sze-

Persoviís Csaba (Hernyó):
— Szerinted ki fog győzni?
— Véleményem szerint a 

legutolsó pillanatig a ver
senynek izgalmasnak, vidám
nak és lehetőleg szorosnak 
kel! lennie. A győzelem tu
lajdonképpen másodlagos, de 
csak azt tudom mondani, amit 
minden rektorjelölt is kíván, 
hogy ő legyen a rektor, ez az 
én célom is. A nagy mulat
ság a lényeges.

— Milyen programokat 
ajánlasz?

— A programból csak any- 
nyit, hogy, természetesen, 
óriási lesz, s mint Juhász 
Gyula is írta: „Az égen pille 
lesz a földi Hernyó.” Ott pe
dig sok mindent el tudok in
tézni nektek.

Ballai Attila:
— Egy biztos: főleg azért 

állt össze a tavalyi Rokun- 
stáb, hogy két kellemes he-, 
tét szerezzünk egymásnak, és 
remélhetőleg másoknak is. Ez 
viszont csak a tavalyit felül
múló helyezéssel valószínű.

Rajtaütésszerűen elfoglaltuk 
a Támpont-stúdiót, így hét
főre kalózkiadás várható. Eb
ben a heti programjavaslaton 
kívül a stábbal is megismer
kedhettek. Elöljáróban annyit, 
hogy már 16-án hétfőn léleg
zetelállítóan izgalmas élet
mentési akciókat mutatunk 
be a délelőtt folyamán; este 
pedig mentősbált szervezünk.

KEN TENISZ
Hallgató—tanár tenisz „csúcs- 
találkozó” március 15-én dél
után a-Varga Jenő Kollégium 
tornatermében. 1 órakor: 
Hegedűs (mat. tanszék)— Si
mon (I. évfolyam), délután 
1/2 3 órakor Molnár (Econo- 
mix)—Noszek (II. évfolyam 
külgazd), délután 5 órakor 
Molnár, Hegedűs—Noszek, Si
mon mérkőzés.

Március 27-én reggel 8 órá
tól folyamatosan: MKKE— 
BME tanárainak válogatott 
mérkőzése, mely a két évvel 
ezelőtti találkozó visszavágó
jának tekinthető. Színhely 
ugyancsak a Kinizsi tornater
me

NAGY LELEPLEZÉS: már
cius 16., hétfő 18 óra. A 
KENti herczeg erről még nem 
árulhat el többet.

HÍRIIÁTTÉR: március 16.,
hétfő 20 óra, Kinizsi kollégi
um klubja. Aktuális témák 
élő adásban! A jelenlevők rá
zós kérdéseket tehetnek fel a 
vendégeknek, melyekről egy
ből filmbejátszást készítünk 
és levetítjük a válaszolóknak. 
Ismert személyiségek lesznek 
jelen, de mivel még nem ígér
ték biztosra, csak a kereszt
nevüket árulom el: László, 
Gábor, Mátyás, Tamás, Lajos, 
esetleg Alajos.

STÚDIÓ 8X7: március 17.,
kedd 21 óra, Ráday kollégi
um. A műsor .az 1986. októ
ber 24-i műsor javított és át
dolgozott kiadása. Arra töre
kedtünk, hogy ezt a jól is
mert korszakot szokatlan 
megvilágításba helyezve min
denkinek egy kellemes órát 
és esetleg újabb Ismereteket 
szerezzünk. Fellépnek: Ákosi 
és társai, valamint egyéb tör
ténelmi hitelességű szemé
lyek. Megismerkedhetünk 
Koltay Gábor alkotóműhelyé
vel, egy korabeli filmszemle 
alkotásaival és az események 
egy aktív résztvevőjével. •.

KEND MIT TUD? (Rektor- 
jelöltek harcra fel!): március

M iért van D JB?  —  M iért van
Soká.ig húzódott — és ezért 

hosszú ideig bizonytalanság
ban tartott mindenkit — a ta
nulmányi ösztöndíjak kiszá
mítása, így az ezt követő ösz
töndíj kifizetése is. Emiatt 
sok, finoman szólva, elmarasz
talás érte a diákjóléti bizal- 
mikat (DJB-seket) és a költ
ségvetési csoportot is. Úgy ér
zem, tisztázni kell, hogy mi
ért ismétlődik meg minden 
félévben ez a. csúszás.

Két oka is van ennek. Az 
elsőt tényként kell elfogadni, 
mivel minisztériumi rendelet 
vpn arról, -hogy az egyetemi 
ösztöndíjkeretet csak akkor le
het összesíteni, ha minden 
hallgató levizsgázott és min
den ösztöndíjra jogosult átla
gát figyelembe vettük. Nos, 
alig akad olyan csoport, ahol 
valamikor, az egyetemi tanul
mány során, legalább egy hall
gató ne kényszerült volna ha
lasztott vizsgára, és ez nem 
feltétlenül jelenti azh hogy a 
vizsgaidőszak utáni héten ezt 
a vizsgát le is tette. Idén is 
szép számmal előfordult olyan 
hallgató, aki február 10. után 
még vizsgázott. A második, 
február 26-i Közgazdászban is 
közölt ok, hogy a csoport 
DJB-„hálózat” meglehetősen 
hiányos. Azaz számos csoport
nak nincs DJB-se, illetve va
lakire ráerőszakolták ezt a 
munkát és ö nem végzi el lel
kiismeretesen.

És itt állunk meg egy pil
lanatra! A 23'1986. (VIII. 31.) 
MM sz. rendelet előírja, hogy 
minden hallgatói közösségnek 
(csoportnak) DJB-st kell vá
lasztania, aki az állami támo
gatásokkal foglalkozik. Mind
emellett a józan ész azt dik
tálja, hogy a csoportok érde
keit egy megbízott személy 
képviselje, a szociális támoga
tások és tanulmányi ösztön
díjak elosztására vonatkozó 
döntéseket közvetítse a kari 
DJB-k felé. Hogy mekkora 
összegről van szó, engedtes
sék meg néhány számadat. Az 
1986'87. tanév 2. félévében a 
beiratkozott 2069 hallgató kö
zül 1167-en (56%) kapnak ta

nulmányi ösztöndíjat, amely 
havonta több, mint 730 ezer 
forint. Karonként így oszlik 
meg ez az összeg: I. évfolyam 
— 92 300 Ft, általános köz
gazdasági kar — 204 900 Ft, 
iparkar — 137 200 Ft, keres
kedelmi kar — 296 800 Ft.
Idén 41 hallgató kapott ki
emelt ösztöndíjat és több. mint 
30-an részesültek az egyébként 
járó ösztöndíj mellett plusz 
néhány száz forintban. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy 
a kiemelt ösztöndíjaik meg
ítélése pályázat jellegű, felleb
bezésnek helye nincs. Ebben 
az évben még tettünk több 
alkalommal is kivételt, de jö
vőre szigorúan tartjuk ma
gunkat az addigra elfogadott 
egyetemi szabályzathoz.

A szociális támogatást élve
zők számát is figyelembe vé
ve, az egyetemen a nappali 
tagozatos hallgatók több. mint 
kétharmada részesül valami
lyen formájú állami támoga
tásban. Ezt a számot ’ tekint
ve. azt hiszem, nem kell to
vább bizonygatni a DJB-sek 
szükségességét.

A DJB-hálózat hierarchikus 
felépítésű. A szak-DJB-seket 
a csoport-D.TB-sek választják 
meg. Jelenleg a szakok DJB- 
sei a következők: kereskedel
mi kar, külgazdasági szak:

Gurmai Zita (IV.), áruforga
lom: Geiszlin.ger Árpád (II.), 
nemzetközi: Sára Zsolt (III.). 
Ált. közgazd. kar, pénzügy: 
Födi Évát (IV.) Maros Judit 
(II.) fogja felváltani, tervgaz
daság: Gáspár Tamás (IV.), 
tanár szak: Bedő Zsuzsa (III. 
TA.). Ipar kar, ipar szak: Ba
lás Tamás (II.), agrár: Füzes- 
sy Judit (III.), közlekedés: 
Diószeg'ny Zsolt (IV.). Az I. 
évfolyam DJB-se: Kostyál Fe
renc. Itt kell megemlíteni, 
hogy Kostyál Feri függetlenül 
attól,, milyen szakos lesz jö
vőre, félévig még ellátja ezt 
a tisztséget. A szak-DJB-sek 
alkotják a kari DJB-t a dé
kánnal vagy a dékán megbí
zottjával. Ók hoznak döntést 
a kiemelt ösztöndíjak ügyé
ben, bírálják el a csoportok 
ösztöndíjelosztását és a rend
kívüli szociális támogatásokat 
is. A kari DJB vezetői, az I. 
évfolyam DJB-felelőse alkot
ják az egyetemi diákjóléti bi
zottságot (EDJB). Az EDJB 
decemberben alakult egyete
münkön és azóta már több
ször hallatott magáról. De
cember 4-én szervezett egye
temi diákjóléti fórum és az 
ehhez kapcsolódó egyetemi 
szabályzattervezet az EDJB 
nevéhez fűződik. A II. félévi 
tanulmányi ösztöndíjszámítás 
és -ismertetés is az EDJ3

munkája volt. Jelenlegi elnöke 
— Geiszlinger Árpád, tagja a 
hallgatók részéről — Gáspár 
Tamás, Balás Tamás, Gurmai 
Zita, Kostyál Ferenc. Az egye
temi diákjóléti hálózat a 
KISZ-től függetlenül, de a 
KISZ-bizottság támogatásával 
dolgozik.

Az említett minisztériumi 
rendelet szélesebb, körű önál
lóságát igyekszünk kihasznál
ni és létrehozni — végre — 
egy egész egyetemet átfogó, 
jól működő DJB-hálózatot. Ez 
nagyon sok munkát követel 
és a csoportok igen hathatós 
segítségével lehet csak meg
valósítani. Ehhez mindenek
előtt az szükséges, hogy az; 
érdekeltek felhagyjanak az ál
talános nihilszemlélettel, is
merjék, meg és gyakorolják 

. jogaikat. Erre kitűnő alkalom 
a nemsokára elkészülő — az 
állami támogatásokkal foglal
kozó — egyetemi szabályzat 
megvitatása. Végtére is ez 
olyan lehetőség, amikor‘dön
téseket hozhatunk a saját 
egyetemi életünk szabályozá
sára, az összes diákszociális 
ügyeinket megvitathatjuk. 
Mindez hozzájárulhat ahhoz, 
hogy pl. a fizetések Időben, 
előre tudható időben és gyor
san megtörténhessenek.

G. Ä.
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A Hírlapkiadó Vállalat az újságírás iránt érdeklődő, poli

tikai ismeretekkel rendelkező, a főiskola, illetvé az egyetem 
III. és IV. évfolyamát befejező hallgatók részére 

újságíró-stúdiót
indít, 1987. IV. 15-től, Budapest Vili. Blaha L. tér 3. alatti
szék házában.

A tanfolyamot 5 héten át heti egy alkalommal du. 3—5 
óráig tartanánk.

A tanfolyam 5 legjobb hallgatóját üzemi lapjainknál, a 
nyári szünidőben 1 hónapra kereseti lehetőséggel újságíró
gyakornokként alkalmaznánk.

A jó íráskészségűek és azok, akik az újságírópályára sze
retnének lépni és arra alkalmasak —, igényeink szerint — vál
lalatunknál újságíró-gyakornoki felvétel t nyernének.

Jelentkezni kizárólag írásban (részletes életrajzzal) 1987. 
III. 31-ig lehet a következő címen: Hírlapkiadó Vállalat sze
mélyzeti és oktatási osztály, Bp., VIII. Blaha Lujza tér 3.
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