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H a r m a d é v e s e k  !

A term elési áya korlat 

sik eres elvégzésével 

gyarapítsátok szaktu  dástokat !
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A TERMELÉSI GYAKORLATOK ELÉ Jó munka után élvezzük a nyarat
Egyetemünk III. évet végzett 

hallgatói június 21-től július 
31-ig, hat héten keresztül, vál
lalatoknál, üzemekben külön
böző hivatalokban és intézmé
nyeknél termelési gyakorlatot 
folytatnak. Termelési gyakor
lat nélkül ma már nem is tud
nánk elképzelni az egyetemi 
oktatást. Régi egyetemeinken 
termelési gyakorlatok nem vol
tak. Első kezdetleges formája 
a MEFESZ által 1947-ben ren
dezett gyakorlat volt. Csak a 
Szovjetunió felsőoktatási mód
szereinek beható tanulmányo
zása után vált világossá, hogy 
az egyetemi és főiskolai okta
tás magas színvonalának biz
tosításához elengedhetetlenek 
a termelési gyakorlatok. Egye
temeinken az 1950/51. tanév
ben vezették be a minden 
hallgató számára kötelező ter
melési gyakorlatot.

A termelési gyakorlat az 
egyetemi oktatás szerves ré
sze. Feladata, hogy az egye
temen folyó oktatást összekap
csolja a gyakorlati élettel. A 
termelési gyakorlaton tűnik ki, 
hogyan tudják hallgatóink gya
korlatban alkalmazni az egye
temen tanultakat, mód nyílik 
arra, hogy egyetemi tanulmá
nyaikat gyakorlati tapasztala
tokkal egészítsék ki, anyagot 
gyűjtsenek tudományos mun
kájukhoz. A termelési gyakor
lat megmutatja hallgatóink
nak. mit vár egy közgazdász
tól a gyakorlati élet, felhívja 
figyelmüket arra, milyen terü
leten kell tudásukat kiegészí
teni, mélyebbé tenni, hogy az 
egyetem elvégzése után mun
kájukban jól megállják a he
lyüket.

A mostani termelési gyakor
latok minden eddiginél kedve
zőbb feltételek között folynak. 
Az előző évekkel ellentétben 
az idén a termelési gyakorla
ton részvevő hallgatók számá
ra is biztosítva van egy hóna
pos nyári szünet, amikor pi
henhetnek, vagy kereseti le
hetőség után nézhetnek. Ré
gebben sok jogos panasz hang
zott el azért, mert hallgatóink 
a termelési gyakorlat előtt még 
nem tanultait olyan tárgyakat

(pl. az ipar szakon vállalati 
szervezést és tervezést) ame
lyeknek bizonyos fokú ismere
tét a gyakorlat feltételezi. 
Ilyen problémák az idén már 
nincsenek. A gyakorlat időtar
tamának négy hétről hat hét
re való felemelése egy lépés 
volt annak a jogos kívánság
nak a teljesítése felé — ami 
régebben végzett hallgatóink
nál sokszor felmerült — hogy 
az egyetemi tanulmányaik 
alatt minél több idő álljon ren
delkezésükre a gyakorlati 
munka tanulmányozására, 
megismerésére.

Tanszékeink az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján gondo
san készítették elő a termelési 
gyakorlatokat. Útmutatókat 
adtak, megbeszélték a hallga
tókkal dolgozatuk témáját, 
nagy körültekintéssel válogat
ták ki azokat a vállalatokat, 
intézményeket, ahova hallga
tóink gyakorlatra mentek, 
megfelelően tájékoztatták az 
üzemi instruktorokat, hogyan 
segítsék, irányítsák a munkát. 
A sikeres gyakorlat feltételei 
biztosítva vannak. Hallgatóin
kon múflik mennyire használ
ják ki ezeket.

A termelési gyakorlat nem 
szünidő, éppen úgy szerves ré
sze az egyetemi oktatásnak, 
mint a tanulmányi időnek az 
a része, amikor az egyetemen 
folynak az előadások és gya
korlatok. Ebből következik, 
hogy a gyakorlat ideje alatt 
megengedhetetlen bármiféle 
lazaság és fegyelmezetlenség. A 
gyakorlat helyének m unka
rendje, fegyelmi szabályzata 
kötelezően érvényes minden 
hallgatónkra.

Szeretnénk felhívni a figyel
met néhány dologra, ami 
nagyban elősegítheti a gyakor
lat sikerét. A szaktanszéktől 
kapott Programm alapján 
ajánlatos mindjárt az első na
pokban az üzemi instruktor 
útmutatásai szerint munkater
vet készíteni, amely pontos 
ütemben tartalmazza a felada
tok megoldását.

Munkaterv nélkül rendsze
res munka nem képzelhető el. 
A dolgozatnak önálló munká

nak kell lenni, elkészítésükre 
nagy gondot kell fordítani. Az 
eddigi tapasztalatok azt mu
tatják, hogy igen sok esetben 
komoly problémát jelentett a 
dolgozatok megírása azért, 
mert sokan az utolsó pillanat
ra halasztották azt. Ezért ajánl
juk a dolgozatok folyamatos 
elkészítésének módszerét olyan 
formában, hogy egy-egy kérdés 
vizsgálatának befejezése után 
mindjárt készüljön el a dolgo
zat megfelelő része. Ha ezeket 
a részleteket megírásuk után 
megbeszélik az üzemi és tan
széki instruktor elvtársakkal, 
kijavítják az esetleges hibákat, 
feltétlenül jobb eredményt ér
nek el, mint az utolsó pillanat
ban rohammunkával összecsa
pott dolgozatokkal. A dolgoza
tokat július 31-ig kell beadni 
és osztályzatuk a III. év II. fél
évének átlagához számít. A 
munka során felmerülő problé
mák megoldásához kérjék 
mindig bizalommal az üzemi 
vagy tanszéki instruktor elv
társak segítségét, vagy keres
sék fel a Pesten dolgozók sze
mélyesen, a vidékiek levélben 
az illetékes tanszéket, mindig 
megfelelő támogatást fognak 
kapni. Az egyetem elvárja 
hallgatóitól, hogy a gyakorlat 
időtartama alatt aktívan kap
csolódjanak be üzemük 
DISZ-szervezetének munká
jába. Tartsák szem előtt, hogy 
az udvarias, szerény, de ugyan
akkor határozott magatartás 
nagy mértékben elősegíti mun
kájuk eredményességét.

A termelési gyakorlatok si
keres lebonyolítása tanszé
keinktől is fokozott munkát 
követel. Fokozza tanszékeink 
felelősségét az a tény. hogy a 
termelési gyakorlat idejének 
jelentős része egybeesik az ál
lamvizsgák időpontjával. E két 
na“v feladat egyidőbeni sike
res megoldása egyetemünk ko
moly erőpróbája és tansze
mélyzetünk odaadó, lelkes 
munkáját követeli meg.

Jó tanulást, eredményes 
munkát és sok sikert kívánunk 
a termelési gyakorlat minden 
részvevőjének.

Barna Gyula

Pártunk és kormányunk újabb gondoskodását 
igazolja az új ösztöndíjrendeletnek az a pontja, 
amely lehetővé teszi, hogy az egyetemi hallga
tók, a nyár folyamán I hónapot zavartalan pi
henéssel töltsenek.

A nyári ösztöndíj célja, hogy azok a hallga
tók, akik egész .évben komolyan tanultak, de 
anyagi körülményei .miatt kénytelenek a nyári 
időszakban megélhetésük biztosítására munkát 
vállalni, most egy hónapot valóban pihenésre, 
teljes kikapcsolódásra fordítsanak.

A nyári ösztöndíjat szigorú egyéni elbírá
lás alapján állapítjuk meg és elsősorban 
azoknak a hallgatóknak juttatjuk, akik tá
mogatás, nélkül maguk gondoskodnak el

tartásukról, vagy családjukról.
Az ösztöndíjkeret lehetővé teszi, hogy ezen 

túlmenően nyári ösztöndíjban részesítsük azo
kat a jól tanuló hallgatókat is, akiket szüleik 
csak mérsékelt segítségben tudnak részesíteni.

Nem tartjuk szükségesnek anyagilag támogatni 
azokat a hallgatókat a nyár folyamán, akik év
közi tanulmányaikkal erre nem váltak érde
messé.

Ezzel szemben
a prémiumban részesülő kitűnő és jeles 
rendű tanulók, ha évvégi átlaguk nem rom
lott, a nyári ösztöndíjjal együtt a prémiu

mot is megkapják.
Ezzel a rendelkezéssel az ösztöndíjas hallga

tók kb. 88 százaléka részesülhet a nyár folya
mán 1 havi ösztöndíjban.

Az egyetemi hallgatók életszínvonalának eme
lését célzó eme rendelkezésen felül, az O. M. 
117 hallgatót részesít az ország különböző he
lyein 10 napos ingyenes nyár altatásban. Az 
üdülőhelyekre való beutalásról is azt a szem
pontot juttattuk érvényre, hogy „jó munkáért jó 
pihenést."

Banka András

Az új szervezeti szabályzat szellemében
A gazdaságtörténelem 

és gazdaságföldrajz tanszék 
pártcsoportértekezlete

A pártcsoport megbeszélte, hogy a párttagok
nak a szervezeti szabályzatban foglalt köteles
ségei és jogai hogyan valósulnak meg a gya
korlatban, a pártcsoport, az egyes elvtársak 
életében. Igen sok szó esett a párt egységé
nek kérdéséről.

Sok egyéb között szó volt a szervezeti sza
bályzat azon pontjának megvalósításáról, mely 
előírja, hogy a párthatározatok megvalósítása 
minden párttag elsőrendű feladata. A vezető 
pártszervek határozatai az egyes pártszer
vezetek munkáján, határozatain keresztül 
valósulnak meg. Ilyen értelemben nálunk még 
sok hiba van: alapszervezet határozatai 
gyakran rosszak, általánosak, nem veszik 
őket komolyan, taggyűlés után feledésbe me
rülnek és a vezetőség havi beszámolóiban rit
kán kerül szóba az előzőleg hozott határoza
tok megvalósítása.

A szervezeti szabályzat azon pontja, 
amely a párttagok kötelességévé teszi politi
kai tudásuk, műveltségük fejlesztését, ismét 
vitára adott alapot. Náluk ez konkrétan a 
tanerőtovábbképzést jelenti, már pedig ez 
közismerten rossz. A pártcsoport annak a vé
leményének adott kifejezést, hogy alaposan 
át kell szervezni és az oktatásügyi miniszté
rium adja át annak irányítását az egyetem
nek, ahol komoly tudományos bizottság intéz
né, határozná meg és szervezné a továbbkép
zést az egyetem jellegének megfelelően.

A tervtanszék  
párirsoporíérteliezlete

A tervtanszék pártcsoportértekezlete szin
tén a kongresszus útmutatásai alapján, pon
tosabban az új szervezeti szabályzat hatása 
nycfmán zajlott le. A csoport tagjai vizsgálat 
alá vettek egyes elvi, illetve gyakorlati pro
blémát, amit vita keretén belül tisztáztak.

Az egyik ilyen probléma a pártegység kér
dése, ahol nemcsak a fogalmat tisztázták, 
hanem beszéltek a pártcsoport és az alap
szervezeti egység fontosságáról is. Termé
szetesen az egység fogalma nem zárja ki a 
szabad, elvi-kritikai légkört, sőt feltételezi 
azt. Továbbá megkívánja, hogy a csoport 
még alaposabb politikai nevelőmunkát vé
gezzen.

Az egység másik fontos kelléke a pártta
gok elvi szilárdsága, ami körül bizony baj 
volt bőven. Ugyanis a párttagok, főleg csak 
a hibákat látták meg és nem beszéltek az 
eredményekről. Ezen változtatni kell s ugyan
akkor a tanárelvtársaknak a hallgatókat is 
elvi szilárdságra kell nevelniük.

Harmadik pontként a határozatok betartá
sáról beszéltek, ahol megállapították, hogy 
nemcsak az egyetem és a tanszék határoza
tait, hanem a felső párt- és az állami szer
vek határozatait is be kell tartani. Arra kell 
törekedni, hogy a határozat meghozatala 
után a végrehajtó munka ellenőrizve legyen, 
mert ellenkező esetben könnyebb elfeledkez
ni a teljesítésről. S megállapították, hogy az 
ellenőrzésnél a pártcsoportbizalmi is vétett, 
mert többször nem ellenőrzött határozatokat, 
s azok betartását.

F E L H Í V Á S !
Felhívjuk a Rákosi Mátyás ösztöndíjban részesülő, vagy 

az arra újonnan pályázó hallgatók figyelmét, hogy pá
lyázatukat június 30-ig adják be a tagozatra. Az erre vonat
kozó pályázati hirdetmény a rektori hirdetőtáblán olvasható. 
Ugyanitt található a demonstrátori pályázatra vonatkozó hir
detmény is.

Helyes lenne, ha a hallgatók a hirdetményeket figyelem
mel kísérnék. Igazgatási osztály

A Tudományos Akadémia ülésén
Az akadémiai nagyhéten egyetemünk tanárai a következő 

előadásokat tartották:
Fogarasi Béla rektor elvtárs: A tudományok osztályozásá

nak elméleti és gyakorlati problémái.
Markos György elvtárs: A földrajzi munkamegosztás a 

természetátalakítás elméleti kérdései és magyarországi meg
oldásának kérdései.

A KÖZGAZDÁSZ FEJLÉC PÁLYÁZATA
Az új fejléctervezettel egyetemünk minden hallgatója és 

dolgozója pályázhat. A kivitelezésre kerülő rajzot díjazzuk.
A pályázó vegye tekintetbe a lap méreteit, s csak telje

sen kidolgozott rajzot küldjön be. A felirat kötött: továbbra 
is „Közgazdász“, de figyelembe veszünk más feliratjavaslatot 
is. A kivitelezés csak egyszínnyomásos lehet. A kivitelezésre 
kerülő rajzót 200 forinttal jutalmazzuk. Beküldési határidő: 
1954 augusztus 20.

A pályázat jeligés. Beküldendő: Közgazdász fejlécpályázat 
megjelöléssel a szerkesztőség címére.

EGYETEMÜNK KITÜNŐRENDŰ HAL LGATÓI -  B ÜSZKÉK VAGYUNK RÁJUK

Sziki László Munkácsi Klára Gacsályi István Mike Mária Csizmazia Gáspár
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A párt szervezeti szabályzata 
a III. alapszervezet taggyűlésén

A III.—IV. alapszervezet 
kommunistái az elmúlt héten 
tartották meg a júniusi párt- 
taggyűlésüket. Illés elvtárs, a 
pártbizottság titkára beszámolt 
az MDP III. kongresszusának 
munkájáról, ahol mint küldött 
személyesen résztvett. Nagy 
eseményről szóló, ünnepélyes 
volt a beszámoló. Egyszerű 
szavakban mondta el a té
nyeket, d? azok a legnagyobb 
dolgokról beszéltek: hogyan 
harcol a párt népünk boldogsá
gáért, szép jövőjéért.

A kongresszus módosította a 
párt Szervezeti Szabályzatát, 
hogy felfegyverezze a pártot 
megnövekedett, új feladatai tel
jesítésére.

★
A taggyűlés  ̂ első része, ami 

a IV alapszervezettel közös volt, 
alig háromnegyed órát tartott. 
A beszámoló után mindössze egy 
hozzászóló: a búcsú-ünnepély 
műsorát bírálta. Ez a tény azt 
bizonyítja, hogy a taggyűlés 
részvevői nem éltek azzal a jo
gukkal és kötelességükkel, amit 
a szervezeti szabályzat a párttag 
részére biztosít: részivé gyen a 
párt politikai és szervezeti kér
déseinek megvitatásában. A tag
gyűlés súlyos hibája, hogy nem 
vetette fel azokat a problémá
kat, amik bőven vannak a ne
gyedik évfolyamon. Például az 
államvizsgák, elhelyezés, műsor, 
stb. körül.

★ '
A III. alapszervezet taggyű

lésének második része pártépí
téssel foglalkozott. Tag- és tag
jelöltfelvételek, egy fegyelmi 
ügy. Ezt a feladatot csak úgy 
tudja egy tággyűlés betölteni, 
ha a Szervezeti Szabályzat 
alapján végzi munkáját.

A tag- és tagjelöltfelvételnél 
kissé mechanikusnak tűnt a 
taggyűlés. Általában az ajánlók 
és valamely csoporttag elmond
ta, miért ajánlja az illető elv
társat, de a taggyűlés nem igye
kezett, hogy alaposan, mint 
embert megismerje, hibáival, jó 
tulajdonságaival. Persze négy 
év alatt általában közel kerül
tek egymáshoz az alapszervezet 
tagjai, de ez nem pótolhatja a 
taggyűlés alapos munkáját. A 
tag- és tagjelöltfelvétel legje
lentősebb esemény egy ember 
életében: nem lehet felelőtlenül, 
mechanikusan kezelni.

★
A fenti hibáktól eltekintve 

azonban jó munkát végzett a

taggyűlés. Olyanokat vett fel 
pártunk soraiba, akik eddigi 
munkájukkal biztosítékot adnak 
arra, hogy kint az életben is 
szilár dán, kommunista módon 
helytállnak majd. Varga György 
felvétele körül például nagy 
vita volt. A szavazás eredmé
nye az lett, hogy •felvette tag
jelöltnek a taggyűlés, mert élen 
jár a kötelességteljesítésben, 
mert eddigi fejlődése biztosítéka 
annak, hogy jó tagja lesz pár
tunknak. De nagyon helyes 
volt, hogy szülei körülményeit 
és a magatartását alaposan meg
vizsgálták, mert ezen a téren 
problémák merültek fel. A szer
vezeti szabályzat szellemében 
járt el a taggyűlés akkor is, 
amikor feladatul tűzte Varga 
elvtárs elé, hogy harcosabban, 
keményebben bíráljon, szemé
lyekre való tekintet nélkül.

★  /

A Szervezeti Szabályzat a 
párttagok kötelességei között azt 
is kimondja, hogy a párttag le
gyen magánéletében feddhetet
len, hogy művelje, állandóan 
képezze magát. Ezért szólalt 
fel például Varmuzsa elvtárs 
felvételénél Kubik elvtárs, hogy 
javasolja felvételét, mert ma
gánélete tiszta; vagy Bihari 
elvtárs, aki Varmuzsa elvtárs 
egyik értékes tulajdonságaként 
azt emelte ki, hogy igyekszik 
állandóan művelni magát.

Elénk és hosszú vita volt 
Decker Gyula fegyelmi ügyében. 
A vezetőség az új Szervezeti 
Szabályzatnak megfelelően
„szigorú megrovás végső figyel
meztetéssel” pártbüntetésre ja
vasolta. Decker Gyula súlyosan 
vétett a párt ellen: nem volt 
őszinte, családi körülményei te
kintetében félrevezette a pártot. 
A taggyűlésen két vélemény 
alakult ki: a vezetőség javasla
ta és kizárás. A taggyűlés fi
gyelembe vette, amire Acs elv
társ nyomatékosan felhívta a fi
gyelmet: a párttag számára a 
legsúlyosabb büntetés a kizárás, 
lehetetlenné teszi, hogy a párt 
életében, munkájában résztve- 
gyen, ezért csak a legsúlyosabb 
esetben kell kizárni.

★
A kétórás vita eredményeként 

a taggyűlés úgy döntött, hogy 
a vezetőség javaslatát fogadja 
el, Decker Gyula eddigi munká
ja alapján bízva abban, hogy a 
párt ellen elkövetett igen súlyos 
bűnét jóváteszi.

Néhány szó a táborozásról Ők látták, mi hallottuk...
A nyári táborozás célja az 

elméletben tanult ismeretek gya
korlati alkalmazása.

Az idei táborozás már előké
szítésében, szervezésében és le
bonyolításában is más, mint az 
eddigiek voltak.

Sok olyan jogos panaszt és 
kérést vettek figyelembe, ami az 
eddigi táborok tapasztalata 
alapján az oktatóknál és a 
hallgatóknál felmerült.

Most már csak az szükséges, 
hogy a bevonuló hallgatók• is 
legyenek cselekvő részesei a 
változásnak, vidám, fegyelmezett 
magatartással segítsék a terve
zetet valóraváltani.

Az egységek vezetői az egye
tem előadói lesznek és ez a kö
rülmény azt eredményezheti, 
hogy a hallgatók érdekei foko
zott védelemben részesülnek. De 
másrészről fokozott követelmény 
is a hallgatókkal szemben. A jó 
szervezés még csak fél siker.

Ha magatartásunk fegyelme
zett lesz, a gyakorlatokat lelki- 
ismeretesen végrehajtjuk és a 
felmerülő nehézségeket és fára- 
dálmakat kitartóan viseljük, nem 
marad el a siker. Ez a tábor 
élményekben és erőgyarapodás

ban gazdagabb lesz az előzőknél.
Minden hallgatónak fel kell 

készülnie arra, hogy a tábor 
nem majális. Fokozott testi meg
erőltetést követel. Ezért jó, ha 
előre készülünk rá és magunkat 
edzzük például sporttal.

Akik tavaly látták a testneve
lési főiskolásokat, könnyen meg
érthetik fáradhatatlanságukat, 
vidám nótázásukat és mozgá
sukat. Pedig ők is ugyanolyan 
körülmények között voltak, mint 
mi.

A kollektívák együttmaradása 
és a huzavona elkerülése végett 
most az egyetemre vonulunk be. 
De ha mindenki pontosan érke
zik, segítenek a rendtartásnál, 
végrehajtják a kapott utasításo
kat, akkor a bevonulást előírás 
szerint és sokkal könnyebben 
is hajtjuk végre.

A várakozók szórakoztatására 
is megtörtént minden intézkedés.

Általában: legyünk fegyelme
zettek mindenkor, szerezzünk 
megbecsülést az „egyetemista” 
névnek. Különösen a párt és a 
DÍSZ tagjai, akik jó példájukkal 
másokat is öntudatos cselekede
tekre buzdíthatnak.

Az irodalmi pályázat eredmény©
A díjazott művek sorrendje a 

következő:
Prózai munkák:
1. díj: 500 forint. Nyerte: 

„Tanulókocsi”. Jelige: „Fi
gyelő szemmel”.

2. dij: 300 forint. Nyerték: 
„A szakérettségis”. Jelige: 
„Nem állok meg félúton”.

„Mosolygó Péter egyetemre 
megy”. Jelige: „Kiskunság”.

(A 2. díjat megosztva kapják, 
150—150 forint összegben.)

3. díj: 150 forint. Nyerte:

„Molnárék útja”. Jelige,, Fel
felé . . . ”

Versek:
2. díj: 200 forint. Nyerte: „Le

vél apámnak.” Irta: Hollósi 
Pál.

3. díj: 200 forint. Nyerték: 
„Búcsú, vagy kezdet?” Irta: 
Harcos Pál. „Hű maradok”. Ir
ta Rapi János. „A tavaszhoz”. 
Irta: Lezsák Mihály. „Őszi me
lódiák”. Irta: Tóth István.

Az első díj nem került kiosz
tásra.

. . .  hogy baj volt az esti elsőévesek politikai gazdaságtan 
vizsgáival. Ók, akik látták — az elsőévesek voltak, a vizsgák 
szenvedő alanyai; akik hallottuk — azok vagyunk, akikhez 
eljutott e vizsgák híre.

Hallgassuk csak meg Erdei 
elvtárs, a politikai gazdaság
tan tanszék tanársegédje vé
leményét:

A vizsgáik eredményére 
ugyan nem lehet ,azt mondani, 
hogy egyöntetűen rossz, de 
tény, hogy rosszabb, mint ál
talában szokott lenni. S ennek 
nagyon pontosan megjelölhető 
okai vannak: először, hogy a 
hallgatók nem jelenték meg 
rendszeresen az előadásokon 
és azok között isi. akik meg
jelentek, nem egyet és nem 
•kettőt láttam, -aki aludt, vagy 
•más. csinált, de nem figyelt.

Egy másik oka ezeknék az 
eredményeknek, amelyek el
rontják minden pedagógus jó 
hangulatát, a szamkwiumok 
elhanyagolása. Volt rá eset, 
hogy szemináriumvezetőink 
tizennyolc-húszas létszámú 
csoportokban hat-hét elvtárs
nak voltak kénytelenek szemi
náriumot tartani.

Voltak azonban ■ egyéb 
okok is.

Ezért volt a legrosszabb 
jobbé is csak 3.45, ezért volt e

Az elvtársak úgy gondolták, 
hogy elég lesz, ha a vizsga 
előtt egy, legfeljebb két hét
tel nekiülnek az anyagnak — 
és megtanulják. . .  Nos, be
bizonyosodott, hogy ha a töb
bi tárgyból nem lehet megélni 
a vizsgán egy-kétheti roham
tanulás alapján — akkor poli
tikai gazdaságtanból még ke- 
vésbbé. Igaz, a vizsgakövetel
mények is emelkedtek, de csak 
az alapvető kérdésék vonalán. 
Nem engedtük át például azo
kat az elvtársiakat, akik nem 
ismerték az átlagprofittal és 
az értéktöbblettel kapcsolatos 
elemi dolgokat — de ez való
színűleg érthető. — Sok eset
ben pedig nem az anyag meg
értésében voltak hiányok, ha
nem egyszerűen az anyag 
megtanulásában. Az előbbie
ken kívül ez azzal is össze
függ, hogy hallgatóink álta
lában a konzultációkon és kö
telező kollokviumokon sem 
jelentek meg, egészen csekély 
kivételtől eltekintve, 
csoport átlaga 2.40, s a leg- 
vizsgák átlaga 2.89.

Vizsgacsemegék
A kolhozpiacon a szegény- 

középparasztok és az ószere
sek árulnak.

Mióta hat nálunk a szocia
lizmus alaptörvénye?

X. Amióta Sztálin elvtárs 
felfedezte.

2. a kormányprogramm óta.
3. 1945 óta.

A kommunizmusban azért 
kell a szocialista iparosítás, 
mert végesteien végig megy.

Mit jelent az, hogy Magyar- 
ország félgyarmati helyzet
ben volt?

Azt, hogy a fele gyarmat 
volt, a fele nem.

Ifjúsági béketalálkoző Kékestetőn
Az Országos Béketanács ren

dezésében Ifjúsági Béke talál
kozót tartottak a Kékes tetőn. 
A koreai fiatalok nevében 
egyetemünk koreai hallgatója 
Szen-Buk-Kjong elvtárs üd
vözölte a fiatalokat. A találko
zón nagysikerű kultúrműsort 
mutattak be a gyöngyösi fia
talok.

A gyöngyösi énekkar. Mátrai szokásokat mutatnak be a külföldi és magyar vendégeknek

1951 szeptember 12, a nap már fe- 
héjen izzott a láthatár felett. A haj
nali éneklő, csiripelő madarak zaját 
a szorgalmas parasztok munkája 
váltotta fel. Távolból borjubőgést és 
ostorcsattanást lehetett hallani. A le
zárt sorompó előtt egy kocsis kiabált 
az őrház felé — hogy a ..sorompót" 
nyissák fel. A ház udvarán pedig a 
baromfiak törik meg a csendet. Két- 
három kotló kotyogása kiséri a kö
rülötte lévő éhes csibéket, ame’yek 
a kacsákkal, tyúkokkal együtt a kls- 
udvar előtt zajongnaik, hogy a gazd- 
asszonyukat (elköltsék.

Dobos egyedül aludt egy nyitott* 
ablakú szobában, ahol végighallgatta 
h hajnali zajt. Ez a hajnal Dobos 
Zolinak úgy tetszett, mintha eddig so
sem lett volna fültanuja. Eddig nem 
szépséget, hanem' bosszúságot oko
zott Zolinak ez a zaj, mert elrabolta 
tőle az alvás legdrágább perceit. Ma 
azonban hamarabb ébredt fel, mint a 
nap és a baromfiak, s ezért nem 
vette rossznéven a kacsák hangos há
pogását, a kakasok hangos kukoré
kolását és az éhes csibék csipogását.

Zolinak különös nap virradt". Nem 
a járási tanácsra kell igyekeznie, ha
nem a vonatra, amely őt idegen vá
rosba viszi, hogy új életet kezdjen.

Bár nem volt álmos, de az á.gyat 
alig akarta otthagyni. De a vállalt 
kötelességet teljesíteni kell — gon
dolta magában és kiugrott az ágy
ból.

Reggelizéshez nem volt étvágya, mert 
meg volt telve búcsúzási lázzal és az 
utazás, valamint az új élet gondola
taival. Le- és felsétálgaf a szobában, 
majd az udvaron. Megnéz mindent, 
mintha soha többé nem látná. Nem 
is csoda, hisz ilyen hosszú útra elő
ször indul az életben. Az óra szerint

A SZAKÉRETTSÉGIS
(2. d íjat nyert pályázati m u n k a : Jóiig«-: ,.i\cn i á llok  m«‘í* félú ton“)

már indulnia kellett volna az álló- 
másra, de Zoli csak jött, ment az 
udvaron. A szülei észrevették rajta a 
nagy izgatottságot — és azt, hogy ő 
a búc^pzás miatt nem siet az állo
másra. Ebben igazuk is volt, mert 
emiatt mondta Zoli azt, hogy még 
ráérek. A mozdonyok sípolása azon
ban arra kényszerítették, hogy szán
ja el magát arra, hogy az életben 
először búcsúzzon el szüleitől és 
testvéreitől.

★
Már ősz felé járt *az idő. de a nap 

tűző hatását úgy lehetett érezni, 
mintha kánikula lett volna. Zoli, 
mint aki már megszokta ezt a hősé
get, egészen természetesnek vette és 
a vonatban nem az izzadtságot tö
rölhette magáról, mint a többi utas, 
hanem állandóan az ablakból kifelé 
nézett. Nézés közben azon gondolko
zott, hogy milyen lesz az új élete, 
hogy fogja az iskolát megtalálni ab
ban a nagy városiban. A gondolatai 
messze elkalandoztak. — Uj tája
kon el-elbámult és próbálta elkép
zelni. hogy hogyan is lehet itt, vagy 
amott élni. A nagy fantáziális köz
ben azon vette magát észre, hogy a 
szeme elől eltűntek a rétek, szántó
területek és jobb-rosszabb kinézésű 
tanyák, eltűnt a pusztaság és helyé
be városjellegű házak, utcák, villa
mosok és hidak kerültek. Később a 
szerelvény egyik-másik oldalán egy

re nagyobb vonatforgalmat látott. A 
kocsiban, mint a megbolygatott méh
kasban a méhek — mozgolódni kezd
tek az emberek. Zoli nem kérdezte 
meg senkitől, hogy milyen állomás 
következik, de a natgy mozgásból ar
ra következtetett, hogy most a debre
ceni állomás következik. Kövei kezte- 
tése helyes volt.

Leszállás után figyelte a nagy tö
meget, hogy merre megy és ő is kö
zéjük keveredett és olyan határozot
tan lépkedett, mintha ő tudná itt 
legjobban a járási. Amikor azonban 
kiért az állomásról, jól szerteszét né
zett. A szeme egyenesen az állomás 
előtt álló szobron akadt meg, amely 
egy hárommotoros repülőgépet ábrá
zolt. Ez a szobor úgy tűnt neki, 
mintha az valóságos gép lenne és 
szinte lelkesedésre és rohamra ösz
tönözte. Úgy tűnt, mintha ezek a gé
pek sebesen szállnának az ellenséges 
gépek után, amelyek tönkretették ezt, 
a nagy állomás-épületet.

A szobor megvizsgálása után azon 
kezdett gondolkodni, hogy merre is 
induljon, de ezt hamar be is fejezte, 
mert közben a szem$ megpillantott 
egy táblát, amelyre ez volt írva: ,.Ál
lami Szakérettségis Diákotthon". 
Odament a táblához és érdeklődött 
attól a fiútól, aki a táblát tartotta. 
— Ezzel a fiúval való találkozása 
után a diákotthon keresésének pro
blémája megszűnt, mert ez a fiú 
azért jött ki, hogy az érkező szak

érettségiseket elkísérje. Rövid idő 
múlva 40—50 főből álló csoport ve
rődött össze.

Amíg a villamos a megállóhoz ér
kezett, addig a fiúk érdeklődtek egy
mástól, hogy honnan jöttek és hol 
dolgoztak. Zoli mem eredt azonnal a 
beszélgetők közé, hanem csak hall
gatta őket. Egy mellette álló közép- 
magasságú derék fiú éppen akkor 
mondta a másiknak, hogy Bükköny
be való. Erre hozzáfordult és meg
kérdezte. — Te bökkönyi vagy?

— Igen, bökkönyi.
Ismerem Bökkönyt, többször voltam 

ott.
— És minek jártál ott, ha szabad 

érdeklődnöm?
— Járási népművelési előadó vol

tam — mondta Zoli — és ebből kifo
lyólag jártam Bükkönyben., a népmű
velési ügyvezetőt ellenőrizni.

Ekkorára megérkezett a villamos és 
a vezető irányításával felszálltak ar
ra. A villamos zsúfolva volt — de 
Zoli itt is az ablakhoz tört és itt is 
kifelé nézett, mint a vonatban. A 
kalauznő felismerte a fiúkat, hogy 
szakérettségire mennek és megkér
dezte Zolitól: „megkezdődik a kín
zás?” A kérdésre kérdéssel válaszolt: 
„Miért nevezi ezt kínzásnak?"

A kalauznő azt válaszolta, hogy a 
„tavalyiak”-tól hallotta, hogy a szak- 
érettségin megszenvednek a tudásért. 
— Zoli ezt felelte: „Én a tanulást 
nem tekintem kínzásnak"..

A beszélgetés befejezése után rövid 
idő múlva megérkeztek ahhoz a meg
állóhoz, ahol le kellett szállniuk. Uj 
táj tárult Zoli szeme elé. Az út egyik 
oldalán hatalmas lombos erdő, amely 
ugyan még zöld volt, de már sok le
vél volt a földön is. Az út másik ol
dalán, amerre a villamos elfordult, 
egy városjellegű széles út vezetett, 
de ennek is a két oldala jobban volt 
fásítva, mint bármelyik tanyai úté. 
Előttük pedig egy gyalogjáró volt, 
amely alig 3—4 méter széles, de a 
két oldalát nyárfasor szegélyezte, 
ezen az úton érkeztek meg a diák
szállóba.

A diákszálló épülete 3—4 emeletes, 
szükudvarú és tele \fon tölgyfával. 
Az emeletről harmonikahang hallat
szik. A régiek (az előkészítősök) az 
ablakba tódultak és úgy figyelték az 
újonnan érkezőket. Zoliékat bekísér
ték egy tanulóterembe és onnan las
san el szortírozták <a hálószobákba.

Estére berendezték a hálószobát. 
Mindenki hozott magának ágyat, 
matracot, párnát, lepedőt és takarót. 
A nap jóformáin azzal telt el. Este, 
amikor a villanyt eloltották, majd
nem mindenkinek megjött a hangja. 
Megkezdődött a „szabadművelődés 
A fiúk érdekesebbnél érdekesebb vic
ceket mondtak.

Az első napokat lézengéssel, szo
bák rendezésével, a környezettel való 
ismerkedéssel töltötték el. Zoli, ami

kor az ablakból kinézett és figyelte 
az emberek mozgását, akkor úgy 
tűnt neki, mint amikor az újszülött 
boiju először megy ki az udvarra. 
Óvatosan lépked, meg-megáll és bá
mul. Ugyangjzt csinálták ezek az 
emberek is. Kis csoportokba verődve 
lassan sétálgattak és mindent olyan 
alaposan megfigyeltek, mintha azon 
valami hibát találtak volna és azon 
gondolkodtak volna, hogy hogyan is 
kéne azt megjavítaná.

A nagy kollektíva első lépése az volt, 
hogy kivonult a Nagyerdőbe nótát ta 
nulni és menetelést gyakorolná. Hosz- 
szú csengetés után a földet nem lehe
tett látni az emberektől. Az otthon 
valamennyi lakója lejött és a kijárat 
előtt sorakoztak szakaszonként és 
elindultak az erdőbe. A társaság na
gyon rendetlen volt. A vezetők hiába 
-kiabáltak, hogy ne lármázzanak, ha
nem lépjenek egyszerre és dalolja
nak. Érkezés után -a társaság csibész 
része eltekergett az erdőbe. Egy ilyen 
csoport meglátott egv száraz fát. ne
kimentek és addig mozgatták, amíg 
ki nem dőlt. A kidőlt fának megörül 
tek és nagyot nevettek rajta, de a 
gallvszedők még jobban örültek, mert 
volt mit hazacipelniük

Az erdei kirándulás ebédig tartott. 
Ebéd után kimenőt kaptak este II 
óráig. A kimenőt Zoli is kihasználta. 
Elindult a városba azzal a fiúval, aki
vel az állomáson ismerkedett meg 
Séta közben elmondták egymásnak az 
életüket. A beszélgetésbe azonban úgv 
belemerültek. hogv megfeledkeztek 
arról, hogv nekik csak 11 óráig sza
bad távol maradni. Lassú sétálással 
bementek a diákotthona udvarára és a 
csapnál vizet ittak. Erre kiszól a 
portás a szobáiéból, hogv mit keres-
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Búcsú vagy kezdet? T A L Á N  MÉGSE
Búcsút inteni tolinak, papírnak, 
Bármennyire is akarnám. — mindhiába 
Asztalhoz ülni, kézbe tollat  ̂venni 
Nem könnyű mesterség talán 
Ellene még sem találok 
Semmi ellenszert, minden hasztalan. 
Szép szavakat önteni sorba 
Kezem újra-újra belefog.
Mint sokan mások, félve lopva 
S a szegény sorok, mint kenetlen szekér 
Búsan nyikorognak magukban.
Miért? hiszen írni tudok 
S olvastam is sokat. . .
De bizton nem számoltam még 
Soh’ meg a verssorokat.
Mégis tudom, hogy némely 
Csak két sort ha kitett.
Mások meg írtak 
Nem egy — sok kötetet.
Bár én is írhatnék 
Oly sokat, mint azok.
De hisz én mostan még 
Csak író-diák vagyok.

Őszi melódiák
Tegnap még nyár volt; — s velem voltál — 
tegnap még kéken ragyogott az ég . . .
Arany hajadon .megcsillant a napfény —
Te. tiszta, bájos, lenge szőkeség!

Ábrándozó, édes• kislány voltál. . .  
vidám, bakfis, szele burái gyerek —
Fájt, mikor haragosan néztél —
Es én mégis, Téged szerettelek.

Válni kellett. — Hány nap telt azóta?. . .
Az öreg földre, hány csillag zuhant? — 
Hányszor nyílott a vérpiros rózsa, 
s befedte-e már a barna, hant?!

Ma ősz van — hideg eső permetez 
hull a falevél, hervad a virág...
Hová lett a meleg, s arcod ragyogása?
Hová lett Édes szemedből a láng?!

Miért kereslek egyre csak Téged? 
nem tudom: — de nézd a déli pálmát, 
vágyódik a karaván után, 
mely éjszakánként megzavarja álmát...

Tegnap még nyár volt; — s vetem voltál — 
tegnap még kéken ragyogott az ég . ..
Arany hajadon megcsillant a napfény —
Te, tiszta, bájos, lenge szőkeség!

KÖZLEMÉNY
A lap eheti számában leközölt 4 

vers nyerte a DISZ irodalmi pályázat 
3. díját.

A „Hű maradok”,
„A Tavaszhoz”,
„Búcsú vagy kezdet?”,
„Őszi melódiák”.

Már kora hajnalban talpon 
volt az egész család, hiába, Bé- 
luci ma utazik az egyhónapos 
nyári táborba. A lakás egy fel
dúlt csatatér képét mutatja. 
Mi történik itten? — kérdezne 
az idetévedt idegen. Valóban 
a szoba egy bombadúlt la
káshoz hasonlít. Van itt min
den, ami egy sarkutazónak is a 
dicsőségére válna. A sarokban 
szerényen meghúzódik egy ha
talmas feketére lakkozott bő
rönd. Legalább 3 személy ré
szére elegendő holmival. Na 
de ez semmi . . .  Mellette egy 
vadonatúj hátizsák, nyilván 
erre a célra rendszeresítve 
nadrágszíjból átalakított egy-

Később így mesélte el az 
esetet:

— Félénken megkockázta
tom: „ ...  ez a zöld gyapjúha
risnya mintha meleg volna“.

Ugyan, mit tudod Te, hogy 
mi kell egy ilyen hosszú útra. 
Láttad volna megboldogult Fe
ri bátyádat, mikor nyaralni 
ment. Elképzelem, mondottam 
félhangosan, de erős hang
súllyal . . .  Na látod, kapott a 
szón Málcsi néni és egy fehér 
pamutszvettert húzott a nya
kamba. Most már csak a kis 
kabátom és a sárgaellenzős 
sapkám hiányzott. . .  Arcomat 
közben ellepte a veríték, me
legem van, mondottam inge-

itthon? . . .  Tekintetem még 
egyszer körüljárattam a szo
bán, de vesztemre tettem, mert 
Málcsi néni mint a vércse csa
pott le rám . . .  Na nézd, a Vil
ma fényképe meg kimaradt. 
Még mit nem, a menyasszonyod 
képe neked kutya? Egy hirte
len mozdulat, és már a zsá
komban volt Vilmácska képe. 
Nem tiltakozhattam, mert már 
jöttek értem a fiúk, akik ele
inte megütközve néztek rám, 
majd hangos nevetésbe tör
tek ki. Csak úgy pukkadoztak 
ott mellettem . . .  Végignéztem 
magamon, s aztán rájuk néz
tem. A többi már egy pillanat 
műve vo lt. . .  Vad igyekezet^

tel téptem, szaggattam ma
gamról a zöld vadászharisnyát, 
a duplatalpú durábelbakancsot, 
melyet erre az alkalomra kér
tek Géza bácsitól. A kötött fe
hér pamutszvetterem hasonló 
sorsra jutott. Majd mielőtt 
kellőképpen kiértékelték volna 
merész tettemet, felrántottam 
a szekrényajtót és gyors moz
dulattal magamra húztam rö
vidujjú vászoningemet, bele
bújtam könnyű kis félcipőm
be, hátizsákomat egy hirtelen 
mozdulattal kiborítottam és 
rövid válogatás után a há
tamra csaptam. Dühöm most 
már kissé alábbhagyott, de 
azért nem tudtam megállni, 
hogy búcsúzkodásnál oda ne 
mondjam. „Hát mit gondol
tok, mi vagyok én, anyámasz- 
szony katonája?“

(Grózli)

csattos szíjjal összekötött te- 
veszőrtakaróval, számomra 
még ismeretlen rendeltetés
sel. Jobbra a földön egy szép 
lilacsíkos ételhordótermosz szo- 
morkodik néhány cipődoboz, 
egy „Kontax“ fényképezőgép 
társaságában. Végre megnyug
szik a család és elégedetten 
szemléli ezt a nagy „batyuhal
mazt“. Hálásan gondolva Mi
ki bácsira és Málcsi nénire, 
erre a lelkes kollektívára, akik 
fáradságot, időt nem kímélve 
5 napon keresztül váltott mű
szakban dolgoztak az ő kis Bé- 
lucijuknak, nehogy hiányt 
szenvedjen azon a szörnyű
hosszú egy hónap alatt. Nem
sokára Béluci is előkerült va
lahonnan a lakás mélyéről. 
Lábán vadonatúj zöld vadász
harisnya, bordószínű durábel- 
bőr bakancs finom bőrszíjjal.

rülten. Ugyan csattant fel 
Miki bácsi. — Kicsit izgulsz 
öcsém, mi? Csak nem mered 
bevallani! Na vedd csak fel a 
hátizsákot is. Megadóan tűr
tem, hogy mindent rám pakol
janak. Kezembe adták a bő
röndöt, oldalamra csatolták a 
termoszt és biztonság kedvéért 
még egy ziherheitstűvel szíját 
a hátizsákom csatjához erősí
tették, mert hátha elmozdul és 
akkor könnyen odaverődhet 
valahova . . .  Mostmár öntevé
kenyen vettem magamra a 
földönlévő teveszőrtakarót az 
egycsattos szíjjal. Megadóan 
tettem fejemre a sárga simlé- 
deres sapkám, majd hirtelen 
mozdulattal nyakamba akasz
tottam születésnapomra ka
pott „Kontax“ fényképezőgépe
met és riadt tekintettel néz
tem körül. Vájjon mit hagyok

A tavaszhoz...
: Tavasz van . . .  selymes napsugár
: simogatja a réteket.

Remeg a langyos levegő 
j: a téti álmából
j ébredő pihent föld felett.

A horizonton körbe ül 
: a füst; — az így bezárt helyen
; a tavaszi frisseségnek
] könnyítő pezsgése
: festett csillogást mindenen.

Tavaszi... dagadó kebellel 
\ kiáltom a vén Dunára . ..

Tavasz!. . .  zengem embereknek 
s az alattam tova
csilingelő skatulyákra!

\ Tavaszi — Te szabad kikelet.
Ki, Napoddal hegyre csaltál 
nem győzök betelni Véled!.. .

: mert lelkesedésem
nagyobb magasztos szavaknál!!!
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A nappali I. évfolyam  
eredm ényei

Az évfolyam átlaga: 3,22.
Tárgyanként az alábbi átlagokat 

hallgatók:
érték el a

Marxi zmus-leninizmus: 3,53
Politikai gazdaságtan: 2,75
Matematika: 3,03
Történelem: 3,03
Földrajz: 3,38
Honvédelem: 3,34
Orosz: 3,56

A legjobb átlagú csoportok eredményei:
átlag bukás elmaradás

vizsga fő vizsga fő
1. 6. csoport 3,35 6 5 1 1
2. 12. csoport 3,34 13 10 9 7
3. 5. csoport 3,33 9 6 3 3

A 12. csoport 3,34-es átlagát elcsúfítja a bu- 
káls és a vizsgáé lm áradások nagy száma. A 7. 
csoportban viszont — egyedül az egész évfo
lyamban — egyetlen vizsgaelmaradás sincs. 
Bukások terén kb. középen áll a többi csoportok 
között.

Az évfolyamon 119-en buktak meg, vagyis 
minden harmadik hallgató, 159 vizsgából. Há
rom tárgyból 3 hallgató bukott. Ezek között 
van Szűcs e'vtárs az 1/13-ból', aki három vizs
gáján nem jelent meg, oroszból pedig kettest 
kapott. Félévben 4 tárgyból bukott. 4 tárgyból 
2 hallgató bukott.

Az évfolyamon 2 kitűnőrendű van: Pápai Já
nos 1/3 és Trux Éva I/14-es csoportbeliek.

Az elsősök között 23 jelesrendű van.
A legjobb csoportok legjobb hallgatói:
1/6: Unger László 4.85.

Hagelmejer István 4,71. •
Farkas György 4,57.

1/12: Berettyán László 4,57.
Kövesi Tibor 4,57.
Szab Béla jeles.

1/5: Zombori György jeles.

nek ilyenkor idelenn. Zoli egyszerűen 
válaszolt, hogy most jöttek haza. A 
portás azt mondta — az elvtársak nem 
tudják, hogy csak 11 óráig vám ki
menő? — Zolinak ekkor jutott eszébe, 
hogy csak 11 óráig lett volna szabad 
kinn tartózkodniuk. A portás elszedte 
a diákigazolványokat és azzal fel
eresztette őket a szobájukba.

Zoli barátja nagyon meg volt ijed
ve. mert délelőtt kihirdették, hogy aki 
kimarad, azt azonnal hazaküldik. Kü
lönösen megijedt akkor, amikor be
mentek a szobába és & többiek is rá
juk ijesztettek. Azt mondták, hogy 
már szedhetik sátorfájukat és mehet
nek haza. A fiú nagyon Ígérgette, 
hogy többet soha nem fog késni, in
kább egv órával előbb jön haza.

Lefekvés előtt elmentek a fürdőszo
bába lábat mosni. Zoli rövid hallga
tás után Pista felé fordult, aki éppen 
akkor törölgette a lábát.

— Pista, figyelj csak!
Pista ránéz, de arcán ijedtség ült
— Mit akarsz?
— Nekem nem tetszik az. hogy te 

ennyire meg vagy ijedve és különösen 
nem tetszik az. hogy túl nagy ígére
teket teszel. Gondolj arra. hogy váj
jon be is tudod-e tartani ezeket az 
ígéreteket. Mert az ígéretnek csak úgy 
van foganatja, ha az ember be is 
tartja azt. Gondolj arra. hogy ezt a 
késést nem akarattal csináltuk, ha
nem akaratunktól függetlenül. Nem 
vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy 
határidőre tériünk haza.

— Ebben igazad van — vágott közbe 
Pista — de nem hallottad, hogy 
délelőtt mit mondott az igazgató elv
társ ..Aki 11 után kimarad, azt haza- 
küldöm”.

— De igen. hallottam én is. És 
mondd: eszünkbe jutott ez nekünk a

városban? Nem. Mert ha eszünkbe ju
tott volna, biztos visszajöttünk vol
na időre. Félni pedig ne félj azért, 
mert nincs miért. Ha valami rosszat 
csináltunk volna, akkor volna értelme 
az ijedtségnek.

A mosdó ajtajánál álltak amikor 
Zoli ezt mondta Pistának.

— Reggel, mosdás után elmegyünk 
az igazgatóhoz az igazolványokért. 
De nehogy nagy ígéretet tegyél az 
igazgatónak!

— Nem teszek — felelte Pista.
A hálószobában nagy lélegzés van. 

Egyesek megfordulnak a másik olda
lukra. mások pedig néha hangosan 
horkolnak és ezzel felzavarják szom
szédaikat. A szomszéd pedig ideges
ségében felébreszti a horkolót és 
csendesen figyelmezteti, hogy ne hor
koljon.

Zoli sokáig nem tudott elaludni. 
Nem is csoda, hisz életében másod
szor hált idegen helyen. De az álmos
ságát fenntartotta az este történtek is. 
Vájjon jót mondott-e a barátjának? 
Igaza van-e abban, hogy a ma esti 
kimaradás nem bűn és abban, hogy 
az igazgatónak nem kell nagy ígére
teket tenni. Felelet helyett más jutott 
az eszébe — hazagondolt . . .  Ez a 
gondolat pedig olyan volt, hogy se 
eleje, se vége. Fantáziáját az álom 
fejezte be.

Reggel mind a ketten izgatott lelki- 
állapotban mentek az igazgató szobá
jába. Az igazgató éppen akkor törül
között.

— Na. mi van. fiúk — kérdezte az 
igazgató.

— Igazgató elvtárs — kezdte re
megő hangon Pista — bejöttünk a 
diákigazolványainkért.

— Ahhá! Maguk azok a iómadarak. 
akik egv és félórát késtek.

Az igazgató még be sem fejezte, 
amikor Pista közbeszólt. — Igazgató 
elvtárs, csak most az egyszer bocsás
son meg. Többé soha sem fog elő
fordulni.

Az igazgató öltözködés közben ide- 
oda mozgott és amikor nekik hátat 
fordított. Zoli meglökte Pistát és mér
gesen intett a szemével, hogv hagy
ja abba — de Pista azért elmondta 
a gondolatát.

— Fogadom, igazgató elvtárs, hogy 
ezután inkább egv vagy két órával 
hamarább jövök be. minthogy egv 
nercet késsek.

Zoli csak állt a szoba közepén és 
figyelte az igazgató mozgását és hall
gatta új barátja remegő hangját.

— Nos, hogy hívják magukat? — 
mert most az egyszer megbocsátok, 
de többet nem. De ezt a késést azon
ban beírom a nagykönyvbe. — Az 
igazolványt átadta Pistának, majd 
Zolinak.

Amikor az igazgató Zolinak odaadta 
a könyvet. Zoli kihúzta magát és így 
felelt.

— Igazgató elvtárs. ezután úgv fo
gok igyekezni, hogv többet késés ne 
forduljon elő.

A szakérettségisek még hétfőn ér
keztek. de a tanulás az első héten 
nem kezdődött meg. Ezekben a na
pokban megkaptáj< _a tankönyveket, 
füzeteket és írószereket. Megcsinálták 
az osztálvbeosztást. Zoli a közgazda- 
sági b-osztálvba került.

A heverőnapokat egy vasárnap be
tetőzte és után megkezdődött az új 
foglalkozás. Idősebbek, fiatalok beül
tek az iskolapadokba és hallgatták a 
tanárok előadását, mint a kis isko
lások.

Az első hét könnyű volt. mert ak
kor még nem kellett felelniök. csak

az előadást hallgatni. Ebben az idő
ben a foglalkozás után a fiúk nem 
a leckét beszélték meg óra után, ha
nem azon vitatkoztak, hogy melyik 
tanárnő szebb és melyiknek milyen a 
viselkedése stb.

Az osztály összetétele kor szerint 
nem volt olyan egységes, mint a K ö 
zépiskolák osztályaiban. A korskála 
elég nagv volt. 16—24 évesek, nőtle
nek és nősök. Az iskola padjai azon
ban látszólag eltüntették ezeket a 
korkülönbségeket. Mindannyian tegez
ték egymást. A rangsor nem kor sze
rint. hanem tudás szerint bontakozott 
ki. Annak volt a legtöbb szava az 
osztálvban. aki legjobban felelt az 
órákon. Eszerint alakultak ki a baráti 
csoportok is. A ió tanulók szíveseb
ben .barátkoztak más ió tanulókkal. 
A gyengébbek szintén a gyengébbek
kel.

A közgazdasági b-ben Tóth Endre 
bizonyult a legjobb tanulónak. Nem 
bőbeszédű gverek, de ha a tanár fel
szólította felelni, úgy jött belőle a 
szó. mint a rádióból. Matematikából 
még a tanárral is vitába szállt, bár 
a szakérettségis tanfolyamra Debre
cen legjobb tanárait küldték tanítani.

Tóth Endrén kívül volt még három- 
négv tanuló, akik mindjárt az év ele
iétől élenjártak az osztálvban. Ezek 
azonban nemcsak a szorgalmuk ered
ményeképpen lettek iótanulók. hanem 
az előképzettségük következtében is.

A szorgalom mintaképei azok vol
tak. akik gyenge eredményű előkép
zettséggel jöttek, de olyan szorgal
masan tanultak, hogv utolérték az 
élenjáró tanulókat. Ezek közé tarto
zott Zoli is. Minden időt a tanulásra 
fordított. Mint ifjú marxista, magáévá 
tette azt a jelszót: ..Tanulni, tanulni, 
tanulni!” Tudta, hogy a munkásosz
tálynak meg kell teremtenie az úí

értelmiséget, amely a saját soraiból 
került ki.

A hosszú távoliét próbára tette Zo
lit. hogy mennyi ideig tud távol len
ni. hogv nem fogja el a honvágy. A 
tények azt bizonyították, hogv nem 
állta meg a szavát, mert az eljöve
tele előtt azt hangoztatta, hogy ha ő 
távol lenne, nem fogná el a honvágy. 
Ezek a napok azonban beigazolták, 
hogy őt is elfogta a honvágy. A rö
videsen eltelt 1—2 hét olyan hosszú
nak bizonyult, mintha hónapok óta 
lenne távol. Október második felé
ben azt hitte, hogy már tél van. Fek
vés után többször elgondolkozott, 
vájjon mit csinálnak odahaza, hogy 
vannak meg nélküle. Képzeletben át
tekintette az egész családot, a ter
melőcsoportot. de nem utolsósorban a 
járás területét, átgondolta azt. hogy 
hol hibázott a munkájában és ha va
lóságban nem is, de képzeletben kija
vította. (A helyzeténél fogva azonban 
már azt valóságban nem tudta meg
tenni.) Ezek mellett a gondolatok 
mellett állandóan foglalkozott a ha
zamenetel kérdésével. Egyrészt sze
retett volna már 'hazamenni, de 
másrészt nem. — Haza szeretett vol
na menni azért, mert húzta a hon
vágy és ennek aiz" ellenkezője az 
volt, hogy szeretett volna minél 
később hazamenni, hogv lássák azt, 
hogv őt mennyire nem húzza a hon
vágy. Rajta azonban az előbbi vett 
erőt és így elhatározta, hogv október 
második felében hazamegy. Haza
mennie azonban csak az igazgató en
gedélyével szabad. Ezt a szabályt 
azonban kijátszotta, mert minden ké- 
redzkedés nélkül egy "Szombat este 
hazament. Ekkor úgy gondolkozott, 
hogv ilyesmivel nem zavarja az igaz
gatót.

Az első hazautazás nagy gonddal

járt. Egész úton azon gondolkozott, 
hogv hogyan is fog benyitni és mit 
is fog szólni. Idézte Petőfi versét: 

..Egész úton hazafelé 
Azon gondolkodóm 
Miként fogom szólítani 
Rég nem látott anyám.”

A peronra készenlétben kiment még 
akkor, amikor az úifehértói állomás
ról kiment a vonat. Ugv nézte az is
mert tájakat, mintha ezer éve nem 
látta volna. Rövid idő múlva meg
érkezett a döntő pillanat, amikor a 
vonat Császárszálláson megállt.

Amióta elment, azóta sokat kopa
szodtak a fák és nagyon megválto
zott a határ. Menetközben nézett 
jobbra, balra és az a ténv. hogv itt
hon van. annyira fűtötte, hogy majd
nem levegőbe szállt. Az első útja az 
iskola felé vezetett, mert gondolta, 
hogy biztos van ott valamilyen gyű
lés. A gondolata teljesült. Amikor az 
előszobába lépett, s látta az ajtórésen 
kisugárzó fényt, hallotta a nagy mo
rajt. megállt. A nagy izgatottságtól 
nem mert belépni. De. hogy az elő
szobában ne találja őt senki, gyor
san belépett és hangosan köszönt: 
Szabadság, elvtársak!

Megjelenése egv pillan/atra meg
állította a gyűlést. Tekintetét min
denki Zolira szegezte, maid általános 
moraj hallatszott: Nézzétek, itt van 
Dobos Zoli.

Zoli — a nagy izgalmak közepette 
— a közelben lévőkkel kezetfogott. a 
többit pedig csak feibólintással kö
szöntötte. A gyűlést végighallgatta, 
maid ő is hozzászólt. (Folyt, köv.)

Megjegyzés: A kéziratot a 
szerkesztőség javítatlanul 
közli.
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Mi újság a z  elhelyezés körül? Hű maradok...
A negyedévesek vizsgái alatt, 

de főleg a vizsgák után már 
hallottunk mindenféle han
got az elhelyezésről. Egyes elv
társak örömmel újságolták új 
munkahelyük hírét, mások ki
fogásolni valót emlegettek bő
ven;

Mi az igazság az elosztás kö
rül? — tettük fel a kérdést: 

Természetesen ilyen nagy 
munka nem bonyolódhat le 
zökkenő nélkül, összesen 468 
hallgatót kellett elhelyezni, s 
többször nemcsak a hallgatók
kal, hanem a vállalatokkal is 
megállapodásra kellett jutni. 
De az viszont jó volt, hogy a 
468 hallgatónak még váloga
tási lehetősége is volt, mert 
jóval több munkahely felett 
rendelkezhettünk, mint az el
helyezendő létszám.

A hallgatók mintegy 45 
százaléka Pesten marad, a 
többi vidéki ipari centru
mokban — egy kevés kis
városban — nyer elhelye
zést. Ez a lehető legjobb 

arányszám.
Az iparszak végzett hallga

tóinak legtöbbje terves lett, 
mások számviteli és pénzügyi 
előadóként helyezkedtek el.

A belkeresek közül lesznek 
viszonylag legtöbben vidéken, 
a létszám körülbelüli 60 száza
léka.

A politikai-gazdaságtan sza
kosok fele tanársegéd lesz, a 
többi különböző helyeken dol
gozik majd.

A pénzügyesek közül sok lesz 
a vállalati pénzügyes.

Az „A“ és „B“ szakosok kö
zül 2 középiskolai tanár és sok 
tanársegéd, sok szakiskolai és 
egyéb oktató került ki. Nem 
helyeztek vidékre családos em
bereket, vagy olyanokat, akik
nek körülményei feltétlen 
Pestre kötik a végzett hallga
tókat. összesen csak 1 900 fo
rintos állás volt, de azt sem 
töltötték be.

A 468 elhelyezendő közül 
csak 20 elvtársnál mutat

kozott probléma,
vagy az üzem nem vette át az 
elhelyezettet, vagy a végzett 
hallgató nem volt megelégedve 
a helyével, s ezért változtatást

kellett kérniük. Ez a szám az 
összeshez képest csak elenyé
szően kevés, mégis a hangula
tot általában a problematikus 
emberek véleménye határoz
za meg döntően.

Vájjon miért ?
Elsősorban azért, mert a 

pártalapszervezet vezetői, aki
ket azzal vádoltak, hogy „ma
gukat megfelelő helyre osz
tották el“ nem szorgalmazták 
a megfelelő agitációs munkát, 
másodsorban, mert a megelé
gedett hallgatók nem hangos
kodnak, nem beszélnek a leen
dő munkahelyükről eleget. 
Ugyan beszéltünk olyan ne
gyedéves elvtárssal is, aki ki
jelentette, hogy bárkik végez
nék az elosztást, abszolút meg
elégedésre nem tudnák elvé
gezni. Ez természetes is,

ennyi ember elhelyezésé
nek megoldását nem lehet 
úgy elvégezni, hogy egy 
elégedetlen se akadjon.
Ezt a tényt józanul kell néz

ni és nem felnagyítva a meg
lévő panaszokat. De ilyen vé
leményt keveset hallottunk.

Főleg az államvizsgák ide
jén veszélyesek és lehetnek ve
szélyesek a túlzások, amelyek 
elégedetlenséget szülhetnek, ha 
nem lépünk fel ellenük a té-, 
nyék birtokában. Pedig az ál
lamvizsga jó letétele egész élet 
munkáját is befolyásolhatja.

A munkahelyek nem első
sorban mennyiséget, ha
nem jó, minőségi szakem
bereket kérnek, tehát az 
elhelyezést nagymértékben 

a tanulás dönti el.
Az viszont helytálló panasz, 

hogy az elosztást előbb kell el
kezdeni a Tervhivatalnak és 
az oktatásügyi minisztérium
nak, hogy ne húzódjon az ál
lamvizsgákig és a jogos pana
szokat időben orvosolni lehes
sen.

Tehát mindenkinek van he
lye — érdemes tanulni. (Első
sorban jól tanulni.) Végzett 
negyedéveseink legyenek sze
rény, de szorgalmas munká
sok, tanuljanak szakadatlanul 
az életben is, hogy itt, az egye
temen rájuk is büszkék lehes
sünk.

Azt kérded, jó anyám 
Gondolok-e rátok,
Vagy magamnak élek 
Mint a vadvirágok?

Fájó kétely csendül 
Leveled sorából, 
Könnyfátylas panaszod 
Keserűen vádol.

Egykor oly hű voltam 
— azt írod, jó anyám — 
Szeretett gyermelced 
Vak napok nyomorán.

Megosztottad vélem 
Élted sok bánatát,
Kevéske örömöd 
A szívem járta át.

Hová lett a hűség,
A gyermeki hála,
Elfeledéd anyád 
Bús öregkorára?

Ne gyötörd a szíved,
Drága édesanyám,
Nem feled el fiad 
Nagyváros moraján,

Hű maradok hozzád 
Míg e földön élek,
Szívemen hordozom 
Anyai féltésed.

Fehérhajú asszony . . .  
Szemed már homályos, 
Orcádra az idő 
Hintett ezer ráncot.

Hatvan éved elszállt,
Mintha nyolcvan volna . . .  
Tenger nyomor árnya 
Görnyedt vállad nyomja.

Elhagyni?... sohasem!
Ha megtenném Véled 
Benned tagadnám meg 
E jobbsorsú népet.

Érted szeretem én 
A legdrágább eszmét,
Sorsod e hazában,
Hiszem, könnyebb lesz még.

Ezen munkálkodunk 
Küszködünk a bajjal,
Ki ifjúi hévvel 
Ki dérlepte hajjal.

Egymás kezét fogjuk 
Összefűz az élet 
Otthon Te élsz értem,
Itt én élek érted.

Hogyan hasznosíthatjuk a kongresszus anyagát egyetemünkön?
Az elmúlt hetekben teljes 

ülést tartott a pártbizottság.
Első napirendi pontként Illés 

elvtárs, kongresszusi küldött 
mondotta el személyes tapasz
talatait a párt III. kongresszu
sáról, különösen azokat a ré
szeket kiemelve, amelyek az 
egyetem életével, a tudomá

nyos- és nevelőmunkával köz
vetlen kapcsolatosak.

Elmondta, hogy a kon
gresszuson a párt szerveze
ti és ideológiai egysége a 
legteljesebben mutatkozott 

meg.
Szükség van arra — bár egyes 
területen már eddig is megvolt 
—, hogy pártszervezeteinknél 
is megszilárdítsuk a párt szer
vezeti és ideológiai egységét.

A kongresszus beszámolói 
és hozzászólásai nagymérték
ben aláhúzták a proletárdikta
túra hatalmi szerveinek, a ta
nácsoknak, az állami fegyelem
nek a megszilárdítását. Mert 
a párt tömegkapcsolatai nem 
lazulnak, hanem erősödnek ak
kor, ha a pártszervezetek kímé
letlenül szembeszálnak a kis
polgári liberalizmus és maradi 
nézetekkel. Ugyancsak fő he
lyet foglalt el a beszámolóban 
és a hozzászólásokban az ön
költség csökkentésének, a ter
melés és a népjólét emelésének 
kérdése.

Majd megállapította, hogy 
az egyetem pártszervezete 
és vezetősége mindig fon
tosnak tartotta a Magyar 
Dolgozók Pártja kongresz- 
szusainak, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja kon

gresszusainak anyagát,
s azok tapasztalatait, irányvo
nalát igyekezett hasznosítani, 
illetve megvalósítani. De az 
ilyen célzatú feladatokat sem 
a pártszervezet, sem az egye
tem vezetősége nem tudta meg
oldani jelentős eredmények
kel. Sokszor csak formális ér
tekezletet tartottak a kongresz- 
szus anyagának tárgyalására, 
de tudományos munkaterüle
tünkön, az egyetemi hallgatók 
felé irányuló nevelőmunkában 
nem érződött megfelelőképpen 
a kongresszus hatása.

A III. kongresszus anyagá
nak feldolgozásakor nem elé
gedhetünk meg ilyen eredmé
nyekkel. Alaposan meggondolt,

határozott ütemű és céltu
datos munkát kell végezni 
a pártszervezetünknek és 
egyetemünk tanári kará
nak az eredményes feldol

gozás érdekében.
Ehhez minden előfeltétel meg
van. Oktatói- és nevelőmunkán
kat nagymértékben elősegíti a 
Központi Vezetőség közokta
tásunk helyzetére vonatkozó 
határozata, melynek végrehaj
tására egyetemünk a megfelelő 
intézkedéseket már megtette.

Tudományos életünkben is 
mutatkozik fellendülés. Az 
egyetem tudományos üléssza
ka megmutatta, hogy oktatóink 
képesek jelentősebb önálló 
munkára. Statisztikai tanszé
künk a Központi Hivatallal 
karöltve vitát rendezett a sta
tisztika tárgyáról és fogalmáról, 
s jelentős mértékben segíti 
munkánkat az a kapcsolat is, 
amely egyetemünk és a Terv
hivatal között jött létre.

Az előfeltételek kihaszná
lásához azonban arra van 
szükség, hogy pártéletünk
ben, az egyetem és tan
székek vezetésében mutat
kozó hiányosságokat kikü

szöböljük.
Fontos tehát, hogy a kon

gresszus határozatainak meg
valósításában minden kom
munista lelkes és példamutató 
munkát végezzen. Pártcsoport
jaink és taggyűléseink alapo
san megtárgyalják a párt új 
szervezeti szabályzatát, köte
lességeinket és jogainkat.

Meg kell javítani egyetemi 
munkánk irányításának, ta
nácsüléseink bíráló szellemét és 
meg kell javítani, elevenné kell 
tenni mind az oktatói kar, mind 
a DISZ-szervezetek nevelői 
munkáját.

Tanáraink és tanársegé
deink- pedagógusok, s 
nem szabad, hogy a neve
lés munkáját teljes egészé
ben a DISZ- és pártszer
vezetekre hárítsák, hanem 
— döntő mértékben — el
sősorban nekik kell nevel

niük.
A beszámolót követő vitában 

ismét a nevelés, mint egyete
münk legfontosabb kérdése 
bontakozott ki. Egyrészről: 
sokszor tanárainkat mint egy
szerű előadókat és nem mint

pedagógusokat kezelik. A pe
dagógusnapot sem tartották 
meg itt az egyetemen. Más
részről: tanerőink — bár 
sok esetiben a túlzott el
foglaltság miatt — nem járnak 
a hallgatók kollektívájába, nem 
tagjai ezeknek a kollektívák
nak és nem tudnak eredménye
sen foglalkozni nevelőmunkával 
sem. Ezzel szemben jó példa
ként emlegették

Csanádi György elvtársat, 
a jogi tanszék docensét — 
akinek jegyzetei jóval az 
előadások előtt teljes ter
jedelmükben megjelentek

— aki sportol, személyesen fog
lalkozik a hallgatókkal és szí
vesen van közöttük, vagy Gu
rov elvtárs szovjet professzoit, 
aki a vizsga előtt elbeszélgetett 
a vizsgára várakozókkal, leve
zette idegességüket és jó han
gulatot teremtett a vizsgához.

Haász Árpád elvtárs, a nem
zetközi tanszék vezetője is el
mondotta, hogy

a moszkvai egyetemen, 
ahol ő tanított, el se tu
dott képzelni egy olyan na
pot, amikor nem ment el 

a diákok klubjába.
Közöttük élt, beszélgetett, szó
rakozott velük. Ezt kell itt is 
megvalósítani.

A pártbizottsági ülés ezután 
egyhangúan, némi kiegészíté
sekkel elfogadta az egységes 
pártalapszervezetek felépítésé
nek tervezetét és megállapodott 
abban, hogy a kongresszussal 
kapcsolatos közvetlen felada
tok kidolgozásával a Párt Vég
rehajtó Bizottságot bízza meg, 
s ősszel kezdik meg végrehaj
tásukat.

K Ö Z G A Z D Á S Z
A Marx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem párt- és DISZ. 

bizottságának. egyetemi tanácsának 
és szakszervezeti bizottságának lapja. 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Illés János 

Szerkesztőség:
Budapest, IX., Dimitrov, tér 8, II. 224 

Telefon: 186-850. 192 mellék 
Kiadja:

a Budapesti Lapkiadó Vállalat 
Budapest. VIII.. Blaha Lujza-tér 3 

Szikra Lapnyomda
Budapest, VIII., Rökk Szilárd.u. 6 

Felelős vezető: Kulcsár Mihály

GOLD ANDOR:

LEVÉL A VIZSGÁKRÓL
Kedves Orz.se néném!
Budapesten végre nyár lett, és amint a Szige

ten átöleltem pesti szerelmem1 válllát, már nem 
is találom olyan tragikusnak ezt az egész vizs
ga dolgot. Régóta tudom, hogy itt nem kell 
más, csak egy marék tudás és három zsák mázli, 
nos én a  marék tudással mindig rendelkeztem, 
de ami1 a zsákot illeti, azokhoz most nehezen 
lehet jutni, mert csak Indiában van juta (tetszik 
tudni, ebből csinálták volna nekem is a zsáko
kat). Igíy eshetett meg, hogy négy tárgyból kény
telen voltam ratifikálni a prolongálási szerző
désünket, nem éppen a nagy sikerre való tekin
tettel. Én mindig a rendszerezés embere voltam, 
így ezt a négy vizsgámat is az idő múlásának 
rendszerében tárgyalom. Első vizsgám politikai 
gazdaságtanból volt, ami nekem, a fő erősségem, 
még akkor is. ha csikorgó fogakkal futottam 
végig a hétszázhúsz oldalon. Mondanom sem 
kell (hiszen Örzse néni ismer), hogy az első 
kérdést jelesre oldottam meg, azonban olyan 
kukacos volt a vizsgabiztos, hogy a végén már 
az egészben nem voltam biztos. Már éppen, a 
másik gyereknek kellett volna átadnom- a he
lyem, amikor valamire rájött, ahogy itt maguk 
között mondani szokták: „nem értem az alapo
kat”. Ez persze csak ürügy volt arra, hogy úgy 
megforgasson, hogy mint vakot vezessenek ki 
a teremből, mert magam már nem találtam a 
kijáratot. Nagyon buzgó ember lehetett, olyan 
mélyen keresgélte az alapokat, hogy a végén 
már azt kérdezte, tulajdonképpen miért is hív
ják közgazdaságtudományinak a ,mi egyetemün
ket. Erre én kivágtam a rezet, de ez már őt 
nem akadályozta meg abban, hogy engem ki ne 
vágjon.

Én azonban nem az az ember vagyok: (hiszen 
örzse néném ismer), aki csak úgy meghátrál 
a nehézségek elől. Teljes erőibedobásaal, másfél 
órán keresztül készültem, a honvédelmi vizs
gámra. Erre a tantárgyra mindig pedáns vol
tam, már hatéves korom óta tábornok szerettem 
volna lenni. Jóformán még ma sem értem, ho
gyan történt szerencsétlen vereségem, akarom 
mondani az ezt követő szerencsétlen béke, mely
ben mindkét fél alázatosan megnyugodott. A lo
vat soha nem szerettem túlságosan, itt is elle
nem dolgozott. Ugyanis megkérdezték, hogy ki 
'ehet lóvezető, mire én azt feleltem: aki szereti 
az állatokat és gyűlöli az ellenséget. Ekkor ők 
elkezdtek nevetni, amiért semmi okom nem vol 
megsértődni; hiszen határozottan emlékszem, 
hogy ezt az egyik legjobban nevetőtől hallottam

még annakidején, amikor békésebb napokat él
tünk itt az egyetemen.

Matematikából a Trigonometria alapjait kaptam. 
Ebből aztán elmondtam mindent, amire Huszár 
elvtárs előadásából emlékeztem. Mondtam, hogy 
Trigonometria az egyik legnagyobb görög mate
matikus volt, ő írta> az A1 gebra vü al mukabala 
c. művet, mellyel lerakta nevének alapjait az 
algebra, másoknak érthetetlen viliágában. El
mondtam azt isi, hogy eközben valami hordókkal 
kupeckedett, amit liften szállított le és fel, mi
közben változásaiban szemlélhette a mennyisé
geket. valahol a hűs görög tenger partján. Azt 
azonban nem értettem-, miért írja ia, kérdés, hogy 
Trigonometria alapjai, hacsak a fentemlített 
névlerakási alapra nem, gondol. A vizsgáztató, 
mielőtt elintézte volna az elégtelennel járó ad
minisztratív teendőket, figyelmeztetett, hogy a 
trigonometria nem egy ember neve és én biz
tosan valaki mással tévesztem össze, akit ő saj
nos nem ismer. Tekintettel arra, hogy a- görögök 
és efféle népek valóban ritkán szerepeltek az 
előadásokban, angolosan távoztam.

Erről jut eszembe földrajzvizsgám, ahol Ang
liát húztam-. Azt kérdezték, hogyan kezdődött 
az angol középkor. Szerencsére erre még gyer
mekkori regényemből emlékeztem-, ahol csodála
tosan volt leírva-, amint a polgároktól nyüzsgő 
városiba lóhalál-ban belovagolt egy férfi, azt kia
bálva: Emberek! Kitört a középkor! A vizsgáz
tató bizonyára nem olvasta ezt a regényt, hosz- 
szan fejtegette, hogy ő más véleményen van e> 
tárgyra vonatkozólag, amire szeme járásából 
is következtettem-. Sajnos, jóneveltségem tiltotta 
saját véleményem kifejtését a tálrggyal kapcso
latban. .Végül könyörgött, hogy legalább -azt 
mondjam meg, mi- Anglia fővárosa, amire ma
gamban mormogtam, hogy ó, de jó (mármint, 
hogy olyant kérdez, amit tudok), ezt ő úgy ér
tette, Tókijó, amire végkép kiütött a botrány. 
Már hiába magyaráztam, hogy London, azt 
mondja, ez benne volt- a jegyzetben, ezt nem 
volt kunszt kitalálni.

Nos, kedves Örzse néném, láthatja, így áll a 
dolog. A többi tárgyból- éppen, hogy lementem, 
férfias jellememet, amit fáradságos és áldásos 
munkájával Örzse néném is alakítgatott — nem- 
sikerült- megtörni! Nem vesztettem el ragyogó 
optimizmusomat és vallom, mit egyik nagy- 
emberünk vallott: csak a rosszból születhet jó, 
a jóból jó még soha nem lett.

Örzse néném kezét csókolva, vagyok akii vol
tam: okos kis Döncikéje.

Beszélő átlagok az estiek vizsgáiról
II. ÉVFOLYAM 

IPARSZAK
Marxizmus Pol. gazd. Gazd. tört. Matematika Technológia

Elmaradt vizsga 6 9 8 11
Bukás 4 4 5 6
Átlag
A szak átlaga: 3,57

3,96 3,64 3,42 3,48

PÉNZÜGY-POL. GAZD. SZAK
Marxizmus Pol. gazd. Matematika Gazd. tört. Technolóeia

Elmaradt vizsga 5 6 8 7 12
Bukott 3 3 6 3 5
Átlag 4.17 3,86 3,43 3,51 3,27
A szak összlétszáma: 55 
összátlag: 3,66

S A K K

2. sz. feladvány. •
Szerző: S. Lond.

11 ! . . . . . . . . i i i  ) ina
i n a :

§ ß

I l i i ! !

1  l i m l ! l  , 1 1  

I I I

I l i i  I l i i  
“ J L J a l

I I I W

I l i i  

I I  I l i i

: j  j j í j j .  &  

' H l ' 1 ; i | i l j
I  I l i i

| |
I I I  j i ' s L  

1(11 H í *
I I I !

m i n
M L . i l l l l l l l l l l

I l i i

l l l l i l »

Matt 2 lépésben.
BEL-KÜLKERESKEDELMI SZAK

M arxizm us P o l. eazd . M ateni. G azdt. Tech. Á ruism eret fejtése: Kc3.
Vizsgázott 5 5 5 3 51 5 0 3 1 1 9 Az 1. számú feladványt he
Elmaradt vizsga 6 8 10 11 6 5 lyesen oldották meg: Barta
Bukás — 2 — 3 8 1 Alajos, Bernáth Kálmán, Ga-
Átlag 3 ,8 3 3 ,4 3 3 ,3 3 3 ,1 2,22 3 ,8 4 csályi István, Horváth Jenő,
A szak átlaga: 3,33
2,22 technológia átlagot a belkeresek érték el.

Az 1. számú feladvány meg-

Nyitrai János. Németh Gyula, 
és a tervtanszék sakkozói.

T A R J Á N  F E R E N C  F I Z I K U S

Eredeti kísérleteiben olyan fej
hallgatót tett a hanglemezre, 
amelynek membránjára tű volt 
forrasztva. Ez a készülék már 
m egfelelt alapjában a ma is hasz
nálatos pick-up elveinek. A hang- 
erősítőn keresztül tisztán lehetett 
hallani a hanglemezre felvett ze
neszámot.

VÍZSZINTES: 1. Tarján Ferenc 
fizikus 1924-ben tartotta a Zene- 
művészeti Főiskola nagytermében:
..........  15. Az á llam i k ö ltsé g v e té s
eg y ik  o ld a la . 16. E c irk á ló ró l 
h a n g z o tt  el az  e lső  lövés, am ely  
ú j k o rsz a k o t n y ito tt  az  e m b e r i
sé g  tö r té n e lm é b e n . 17. R óm ai 500. 
18. A k a p u  k ö zép ső  ré sz e . 20. 
M ikszáth : Az a  fe k e te  fo lt c ím ű  
e lb e sz é lé sé n e k  eg y ik  sz e re p lő je . 
N agyon  sz ép  nő i n év . 21. N őstény  
k u ty a . 22. S zem ély es n év m ás . 23.

É g itest. 25. R égi g ö rö g  tö rz s . 27. 
T-vel a  v é g é n  nő i n év . 28. Szel
lem i m u n k á s . 29. B ú z a d a ra . 31. 
M ire m e g v é n ü lü n k  író ja  (csak  öt 
be tű ). 3 1 /a . V a lu ta  ré sz e . 34. H a
tá rá llo m á su n k . 35. M ocsaras. 37. 
Folyó a  S zo v je tu n ió b an . 38. G yü
m ölcslé  (ék . hib.). 39. T öbb m in t 
m á s fé le z e r  ta lá lm á n y  ő rz i em lé
k é t. A ngol fe lta lá ló . 41. V issza: 
R ákóczi le g h ű sé g e se b b  k ísé rő je . 
K e re sz tn e v é n e k  k ez d ő b e tű jé v e l. 
42. R óm ai 1000. 43. Jé g e n  v á g já k . 
45. V ájjo n  n a g y  növény?! 46. Bé
cs i to já s . 48. Ilyen  té te l is  v an . 
49. V issza: n év e lő v e l év szak . 51. 
L o v a sro h a m  k e z d e te . 52. P o rc e 
lá n m á rk a , i-vel a  v é g é n . 54. Ré
sz e s ra g . 55. S zép  női b ecen é v . 57. 
F őzőed én y . 58. V issza: h e te r i t .  60. 
Ö ssze-v issza : 10 m ázsa . 6 Í .  A rab  
é s  b e n n s z ü lö tt  h e rc e g i cím . 62.

F é rfi h a n g n e m . 63. N y ár o ro szu l. 
64. V issza: fő ze lék n ö v én y . 66.
S zeszes ita lok . 67. A c se lek ed e t.

FÜGGŐLEGES: 2. EEEEI 3. Női 
b ecen é v . 4. C hopin  n a g y  s z e re l
m e v o lt ez a  f r a n c ia  író n ő . 5. 
V issza: a  k irá n d u lá sh o z  r e n d s z e 

r i n t  ez  is  k e ll. 6. V issza: d ü h ö n g ő  
sz é lv ih a r . 7. R ég i m a g y a r  sző  
(i =  y). 8. Fél-lasszó! 9. V issza: i tá 
lia i tű zh án y ó . 10. Á ru h á z . 11. 
V issza: h o rd o z h a tó  sz en tk ép . 12. 
Id ő m érő . 13. V issza: ré g i  ró m a i 
pén z . 14. 1924-ben mutatta be 
Tarján Ferenc egyik jólsikerült 
kísérletét: A ------19. G y ó g y fü rd ő 
h e ly ü n k . 22. K özlekedési eszköz, 
24. K isc s irk é k e t h ív já k  így. 26. 
Ö ra h a n g . 28. A ro m ák . 30. É te lt 
íz e s ít — v issz a . 32. V issza: ...n é l
k ü l n in c s  o kozat. 33. S z a m á rh a n g . 
34. VISSZAZUHANJ! 36. Régi g ö 
r ö g  bö lcs (az u to lsó  k o c k a  n em  
sz ám íta n d ó ). 38. Já té k p é n z . 40 
L e n in g ra d  fo ly ó ja . 41. ö ssze-v isz- 
sza : h id e g v é rű  á lla t. 44. F élkávé . 
45. L y u k a s  fa i. 47. V issza: H ázai 
T ü k ö r c ím ű  r e g é n y  sz e rz ő je : . . . 
A rori. 48. V issza: nő i r u h a d a r a b  
50. H a ta lm as á llóv íz  a  S zo v je tu n ió 
b an . 51. N évelővel zen é sz e k  h a s z 
n á ljá k . 53. R égi a lm a fa jta . 54. 
V issza: i t t  h a lt  m eg  K ossu th  La
jos. 5 4 /a . V issza: n év e lő v e l k ese -  
r ü v íz m á rk a . 5 4 /b . K ap a r. 56. Ki
nél k ö zep e i 58. C som ag o lás sú 
lya. 59. A p á lu tc a i f iú k  eg y ik  
sz e re p lő je . 6 1 /a . V illam os á ra m  
teszi. 65. G y erm ek k ö sz ö n és . 67. 
V erd i o p e rá já n a k  eg y ik  felel 68. 
365 n a p  (ék eze th ib a ) .

Rejtvényversenyünk III. fordulója.
Beküldendők a vastagon szedett 

sorok. Cím: Közgazdász szerkesz
tősége. Előző m e g fe jté se k e t Is el
fo g a d u n k . R e jtv én y  v e r s e n y ü n k  az  
ú j ta n é v  m e g k e z d é sé ig  ta r t .  A 
leg tö b b  h e ly e s  m e g fe jté s t b e k ü l
d ő k e t k ü lö n  ju ta lo m b a n  r é sz e s ít
jü k . V id ék rő l is  le h e t pá lyázn i!

Rimóczl Károly


