,

7

__

_

77

\ı989. ÁPRıLıSí

*_ 7*

_

_

_ _

'.__ __

77

1

f

Y

-

_____

___77

f

ffffffaf

-Í

_

.

__

__

J

_

Í

H. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ı

LEGYEN 8E'RvERsENY ısı.

Bérpoliiikónk
diszkrét bčıjo
O

Ki a szegény?
Ü Zavarban vagyok. Nem tudom,
mit kezdjek azzal, hogy az emberek
sorba állnak csirkenyakért. Nem tudom, mi-t kezdjek azzal a statisztikával sem, hogy sokan- él-nek a létminimumot meghatározó küszöb
alatt. Ez a szegénység jelképe? Ok a
szegények? Vagy csak ők a szegények?
Emlékek tolulnak elő. Kisdiákként, nyáron, otthon a falumban. 'A
cipő már leszakadt a lábamról, újra
nem volt pénzüník. Unokaıbátyám
.,,viselő” cipőjét kértem kölcsön vasárnaponként, hogy templomba mehessek. Mégsem éreztem magam
szegénynek. Kapálni lehetett -mezítláb, aratáskor úgyis rongyok-ba göngyöltük a lábunk, hogy a tarló ne
szúrjon. Ősszel pedig, mikor ismét
várt a debreceni kollégium, vásárra
vittem a frissen főtt szilvalekvárt,
árából megvolt a cipő. Új vagy
használt -- mindegy, csak kihúzza
tavaszig.
Sorolhatnám a példákat. A kenyér
nem mindig tar-tott ki új sütmig, a
szegény négy hold nem szolgált
annyival, -hogy hetenként egynél
többször adott volna húst, apró tavaszi csirkét a hattagú családnak.
Mégsem voltunk szegények. Tanulhattunk, s a kis ház melegséggel fogadott, ha hazatértünk.
Ki hát ma a szegény? A csirkenyakért sorba álló kisnyugd-íjas?
Azt hiszem, Ó igen-. Nemcsak azért,
mert létfenntartásánalk pótlásához
már nincs ereje. Azért is, mert a
család szétesett, -ma már a nyugdíjas nem tagja a családnak - mint
valamikor. De hát róluk a szociál-

politikának .kell(ene) gondoskodni!
Szegény-e a bérküszöb alatt élő
család? Talán! A keresetkimuta-tás
nem jelent mindent. Az élet minőségét sok más alakítja. Fogyasztási
szokás, külön jövedelem, adózási
szint stb. Miként tudja elosztani,
akár aprócska jövedelmet is, újra
tudja-e teremteni belőle önmagát?
Számomra ez a fő kérdm.
I-tt jutottunk el a lényeghez. Először ugyanıis az ország szegényedett
el és nem az állampolgárok. Az
egyéni elszeg-ényedés már csak következmény. Még akzkor is, ha nem
az egyén okozta a társadalom elszegényedmét. Ó csak azt tette, de azt
legaláıbb tette, amit* rábíztak, amit
tennie engedtek.VEz egyben azt is jelenti: az ország elszegényedése nem
állítható meg, ha-ˇ polgára addigi
életnivóját akarja fenntartani minden áron. A süllyedät ugyan nem
ő idézte elő, de räzesülnie kell belőle, ha később emelkedni, egyelőre
csak fennmaradni kíván.
Ne ámítsuk hát magunkat, a folyamat - »bármily fájdalmas - nem
állítható meg. Általában. Mert lesznek (és legyenek), akik kiemelkedő
képességeik m lehetőségeik folytán
az ellenkező irányba halad-nak. Ha
ez a cél nem lenne, végképp elveszne az ország.
Ki lhárt a szegény? Szegény-e a-z,
aki tíz körömmel ragaszkodik a
múlt igényeihez. bár azt a társada-

y

lenne a szegénységküszöb? Én máshol keresem.
Barátom jó au-tót cserél, naponta
nagy utakat tmz meg. Külföldi szaklapokat vásárol, elegánsan öltözködik. Úgy látszik, jól él. Azt csak kevesen, tudjuk, közelállók, hogy naponta kötélen táncol, -hogy - látszólag luxus- - kiadásait fedezze, s
otthonában .bizony nagyon szerényen él. De ha ezt is elveszti, a lehetőségét arra, hogy dolgoznıi -tudjon, s munkájához ez a színvonal
kell -, akkor családjával együtt
szegényebb lesz a csirıkenyakért sorban állóknál. Ám .nemcsak az egrérı
élete válik lehetetlenné, »hanem tovább süllyed a felemelkedésre áhító
társadalom is.
`
Számomra -hát valahol ott a szegénys-égküszöb, ahol az egyén képes
újratermelni társadalmilag hasznos
munkaerejét. Ezek pedig létszámukban lényegesen többen vannak, mint
amire eddig gondol-tunk. Kritikus
helyzetben pedig - bármennyire fáj
ezt leírnom - igazán rájuk kell figyelni. Azokra, akik - akár kétkezi munkájukkal, akár azzal a bizonyos `,,8z.ürkeállománnyal” - képesek a társadalmi tendenciát megfordítani.
Vissza a személyes példához. Nyarak teltek el. hogy kölcsönoipőt vehettem fel vasárnap. Ez volt az ára,
hogy tanulhassak, hogy előbbre jut-

lom nem garantálhatja. Ragaszko- hassak. A lemondmt vállalnom kel-

dıi-k addig, míg ,Júlıfogyasztásá-t" kö- lett. De a lehetőség az ,,újratermevetően élete azadósság súlya alatt lődésre” megmarad-t. Pontosabban:
lehetetlenné válik. Végső szegénysé- csak így maradt meg.
. ' Bán Béla
géért csak a társadalom felelős? Itt
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Csak a szegénység bizonyos
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A Tudományos Dolgozók Szak; szervezete a MEDOSZ, a Vasas
és a Vqy
kutat tó-fejlesztő-tervező és felsőoktatási intézményeinek, szakszervezeti tıgoza-tal-val közösen 1989.
február 22-én - a Magyar All lami Földtani Intézetben - fórumot reıidezett „Árak, bérek,

infláció”, azaz a „szegénység perší
pekıtivát” _ciınmeI.ˇ A vita meg-

? hívott előadói: dr. Fodor László
főtitkár-helyettes, Magyar Gaz- l

dasági Kamara. dr. Kemenes Er-

nő tervlıivatali államtitkár, dr.
Nyikos
László
osztályvezető, .
SZOT, Vitavezető: dr. Baka And, rás, 8 TUDOSZ elnöke volt.
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Ü A fantomkép lassan testet ölt, s
egyre bizonyosabb, hogy a honalapítás ezeregyszázadik évfordulójára
újra a hárommillió koldus országává süllyediink. Szegénységgel fenyegetettségünzkről ilyen_élesen a szakszervezet képviselője fogalmazott,
ám az ekként summázott jövőképet
sem visˇszautasitani, sem cáfolni
nem volt ereje s érve a vita résztvevői közül senkinek. Hogyan is lehetett volna, amikor hat és fél év-

nünk, hogy az adósságállomán-yból
és az ezt erősítő szerkezeti-gazdasági problémákból faıkadó válság eredendő forrása az, .hogy élesen elkanyarodtunk a nemzetközi fejlődés
irányától. Tudomásul kell vennünk,
hogy egy ilyen kritikus helyzetben
a .kormányzat elsődleges feladatának a fizetési kötelezettség mindenkori kielégítését tekinti, mert ha ez
nem sikerül, akkor az ország amúgy
iserős függése nyílttá és teljessé váliık. s hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy a nemzetközi történések fm változások a köztudottnál jóval erősebb és gyakran védhetetlen
hatást gyakorolnak az országra. A
problémáik halmozódnak, ráadásul a
gazdaságon kívüli szférákban is
olyan öntörvényű fejlődési folyamatok indul-tak meg, amelyek fittyet
hánynak arra, hogy a gazdasági virágzáshoz_ vagy depresszióhoz alkalmazkodjanak.

Aligha nyugodhat bele bánki is, a
szakszervezetek pedig végképp nem
- replikázott Nyikos László -,
hogy'n-incs más út, csak az, amely
az elszegényedés felé vezet. Még akkor sem, ha a gazdasági és társadalmi szimptómák -erre utalnak, s a tehetetlenségi
nyomatékot
erősíti,
hogy a kormányzatnak nincs hosszú
vel a nevezetes évforduló előtt több távú gazdasági stratégiája, s a römint egymillióan tengődnek a lét- vid távú, 1992-ig szóló gazdasági elminimum alatt. s minden ötödik állampolgár a társadalmi minimum
szintjén él; Egy á-tlagdolgozó heti
hetven órát tölt ma a jövedelemszerzmsel, s az évszázados követelés, a nyolcórai munkaidő, a szórakozás és pihenés megint csak illúzió. hiszen sokak számára elérhetet-len.
Fölsej-lıik-e más perspektíva, vagy
az elszegényedéssel -kell szembenéznünk? A kérdés nem -szónoki, bár a
választás, úgy tűnik, egyelőre csupán látszólagos. A vita rmztvevõinek, a pulpituson és a -teremben
ülök mondandójában a számonkérés
és elhárítás, az ostorozás és kritika, meg a panaszarcű magyarázko-

dás keveredett.
'
Kemenes Ernő felfogása szerint
tudomásul kell vennünk, hogy az
árak és bérek alakulása, az infláció
mozgása nem a munkateljesítményektől vagy a kormányzati döntésektől függ, mégis ezzel homlok- Á
egyenest ellenkező szlogennel zárta I
mondandóját: úgy élünk, ahogy dolgozunk-.
Közben pedig tudomásul kell ven- Munch: A kiáltás

képzelmek az elmúlt tíz évben is
megfigyelhető stagnálással, restrikcióval fémjelezhetõ mechanizmusokra épülnek. Ennek meghatározó
jegyei: a forráshiány, a reálbérek
csökkenése, a föltörő infláció, a támogatások leépítése és a munkanélA szakszervezetek ilyen
helyzetben kénytelenek egy gazdaságpolitikai koncepció kidolgozására is gondolni, illetve azt megkezdeni. Erről szólva csupán annyit
tartott Nyikos László megernlítendőnek, hogy a kivezető .út egyik irányának sem irnportigényt, sem költségvetési támogatást nem igénylő
szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztését tartják. Elítél-te és tarthatatlan-nak minősítette azt a gazdaságpolitikát, amelynek egyik meghatározó és legerősebb eleme és vezérfonala a fizetfmi képesség mindenáron való megőrzése, mert ez az
ország belső erőit óhatatlanul megbénítja. A szakszervezetek képtelenek egy olyan gazdaságpolitikát toleráln`i, amely nem határolja el magát világosan és egyértelmûen a korábbi, hibásnak bizonyult elvektõl
és törekvésektõl. Csak ez lehet egy
új társadalmi konszenzus kiindulópontja, a féligazságok kimondásának az ideje lejárt, a szakszervezetek nem hajlandók a helyzet megmagyarázását fölvállalni, bár jóllehet nagyrmzt számukra is világos,
hogy .mi okozta a jelenlegi társadalmi és gazdasági válságot, sőt a
szakszervezetek is részesei, voltak a
történteknek, ez tagadhatatlan.
Az eletszínvonal romlásáért a
munkáltatók érdekeit képviselő kamara is hibásnak érzi magát - ezzel a kijelentéssel indította panaszáradatát Fodor László. Keserű -tapıasztallıaıtkén-t beszélt arrról, hogy évtizedeken át a vállalati döntéseket
nem a piaci tényezők, a gazdasági
racionalitások motiválták, hanem
az, hogy az adott vállalati gazdálkodással összefüggő dön`tések olyanok
legyenek, hogy az éppen érvényben
levő bér- és keresetszabályozási lehetőséggel élve a lehető legnagyobb
bérfejlesztést tudják fnegvalósítani.
Ennek a vállalati magatartásnak
több oka

is volt, többek között a

legfontosabb az, hogy a kormány és
a' gazdálkodási szféra között nem
tisztázódott soha a munkamegosztáš
Az első, a- lwıtvarunyolcas reformkisérlet során világossá vált, hogy ki(Folytatás a 3. oldalon)

[1 Napjaink társadalmi feszültségének egyik legfontosabb gerjesztője az a nyomott bérszínvonal, aımely egy-'re Lkevésıbé tazi lehetővé,
hogy a fmunlkavállaló a kor színvonalának, a ~táErsadal\mi hierarchiában- elfoglalt helyének ımegfelıelően .újnaterırnelıje ırnunılnaierejét. A
munllcaıbér ima ımáír egyiáltaılán nem .tarıtalımazza a ikzultúnálőıdás, a
piıh-enés, a
és ftová1blblképzés,,az
állapot fenntartásának költségeit, egfa .rébegeknél a puszta fizillcai -lét biztosítására fnyfújt csupán fedezetet. 'Ezen elszomorzító ıtény olyan időszakban lkıövetkiezett -be, aımiıkor az országot sem ıhálború, sem természeti
fkaıtaszt-rófa, sem
*világválság -nem sıú-jitofbta (legalábbis
olyan méretű nem, amely -bárhol a fvıilágon elnyounorodıást eredményezett volna). Ezen időszalk alatt az
lıaıpiıtalista országokban a lkıiselbıb gazdasági huılıláimv-ölgyektől elıtelkintve fplyaımatos és
egfenlıetes rfejlődıés allalk-ulrt llci, amely mára a munkaıvállıalóık 'tömegéneık eredményezett magas színfvoınalvú megélhetési szi-nltet.
'
ıA ima-gyar gazdaság az elmúlt tíz-:tizenöt évlben a rossz gazdasági döntések sorozatával olyan örvıénylbe sodorta ırna-gát, amely
nemhogy a- felszínen marad-ást, de egyre .inkább az elsüıllyedés-t
eredményezte. Jól jelılenni ezt az sa tény, hogy -1988 végére a reálbıér sízínıvonıala az 1970-es évek elejének
,,énkezett". Mára
felınővtt egy nemzedék, amely még nem érezte meg a reálibér-n-öve
lkedıë ízét, nem taıpasztalta a
nyújtotta *tartós többletfogyasztm örömét. A ftöbbszönösen devalvált bérszlnvonal a terv-gazdiálfkodás -által Ikordában tantott .bénmeohani-zmusınaik köszönhe-tő, amely zkirekesztette az érdekegyeztetést, nem viselte el az egyéni
által ıbelkıövetlkezett ztöbıbletlbér-llrláıramlást,
aımely a bázisszemlé-let alapján egy ıkalap alıá sorolta a -rossz -beruházásoík ıtöımegével sújtott .texlzilziipart és az élőmunllcát alig igénylő,
[kedvező versenythelyzeıtben levő v@'irparıt. Az eremnények jól ismertek: a hároım műszaıkiban dolgozó -textıilıgyáırıi szövőnő bére mű-

szzıızponieınızsı 'wan inegzezez- fonim azõvüı mozog, de a vegyiparban ddlzgozó éırtıellınisıQi sem tudja -biztosíitaınfi a főımunılcaıidőiben ke-

vesen bevbõi az ëıeuvaeıeııez au-wzõ wzıegsihetat.

~

IA ftenvgazdá-llkıodm --a bér~ekık~el ellentétben - nem tudıta és nem
is alkamta féiken tartani a fogyasztói árak emelkedését. »E fogyasztói
ámıövelkedıésıből iındıulkıá-lıt neálbér-<sökikenés rendıkívül elszegényíıtette a béırlből és .fizetäből élőlk jelmıtős rétegét. A ftervmechanzizımus
ál-tal fvezénelt .'bér.@zdıáil|kodás sem a- 'tá-rsadalımıi
nıöveléséne nem ösztönöz, sem a
igazságot nem szolgálja.
-A ımunlraıbér, a munkaerő értékesiilése után fizetett ár az egész
gazdaság ımozgartómugóıi llrözü-1 egy viszonylag Ikicsi, de 'nem jelenelem. A nyomott, alulértékelt munkabér nem készteti a
munkáltatói a szellemi kapacitások. nagyobb hasznosítására, a technológia korszerűsítés-ére, az élőmunka kiváltására.
ıA 'bérek nővel-me »belső :fogyasztást induzkál, amely a termelés növelését
, .illetve lehetővé teszi a ftámsadailmillag még
ki nem elıégített foıgfasztásli igényeik
_IEz ıa piacélénkitõ
gazdaságpolitiıkza ıközismert. Ez ıtenmészetesen úgy érhető el, ha nem
sorvasztjufk el a ãbelısõ -piacot m .teret ıkıaphat a munkavá-'llalóık oldaláról motívált bérrefonm is (meg (kell jegˇyezni, hogy" ez a munIloálztatólk érdeke -is, hiszen -egy ellﬁásult, elszegényedett zbénmurnıkás-tól nem lehet elvárni unagas színıvoınalú, gazdaságilag eredıményes
termelést). A lbénreforım ıközéppontjıáıba a bérpolitika és a bérmechaniz-mus általalkítása kell -hogy lkerüflijön.
.A lbiérrpoliıtiıkáınalk a
~kıi ıkell fejeznie, hogy a munlkabér
nem-csak közgazdasági fogalom, -tehát nem pusztán. Lkölıtıség -(aımely
az áru áráiban- 'igen mérsékelt színfvonalon megjelenik), hanem társadalmi és politikai :kategória is. A társadalmi kategória azt *jelenlzti ımeg, hogy a ımuınlkıaíbér a megélhetés alapvető forrása, aminek cfedeznie kell az egyén - m családja - ﬁiziıkai én társadalımıi szüıksıégletei-t. Politikai tartalma abból táipláıllkoziık, hogy ha a cmuınıkaevő a
-nyomott :béıs.ziın'vona~l. miatt nem tudja ú-jratenmelni Em-unlkaerejét,
elégedetlen jövedelmi helyzetével, nemhogy előmozdítőja, de megakadályozója lehet a fterımelõés folyamatának. Mindezek együttesen
iıgényliık, 'hoıgy a ımuınlkalbér -taırtaılıma, funlkoiója mielőblb [meghatározásra

és -ezáltal elıválasztható legyen, ımelyek azolk a

ıkiölfbségelk '($ tl-unlkcióıkl, aımelyelket a ıkomnáınyzarbnalk *kell magára
vállalnıia, rmelyek azolk, aımelyelket a ımunzl-náltatólkınalk, és melyek
azoık, amelyelket a 'bérel-Kiből kell fedeznıie a dolg-ozólknaık.
`A munkabérnek fedezetet kell nyújtania a kor színvonalának meg-

fzızıõ fogyasztás-4, a tarsadalmi és az egyéni igényeket uaeıegiıõ
kulztunáılódásra, -képzésre, toıvábblképzmıre, az egmzséget .megőrző
megvédő életviıtelre, -jelen-tőıs ftelıjazítımények felett lkii-lünfböző naıgı-

ssgzezıõñ aızıımznuızacioz-8.? A .béupoıniııza ezen reızma.1.a.izıazı5 ieıjesiiësén túl tönekednıie lkel-l a réálbérek ftaırrtós és minden réteg száımá-ra
érzékelhető növelésére.
.
A Ikoráıbbi iıdőszalk 'bénrn-eohanizmusai mélıtánymaılan helyzetbe sodorrtáık el ımunlkaıváíllalólk jelenrtős <sopomtjaıiıt. Egy új fbérfpolitil-oát
tıantósan csalk egy munıkav-állla-lói érdekeket is ıtoler-álnıi képe béralku-mechanizmus ftudja eredményesen megvalósítani. A rbéıraıllkúban - amely a piacgaızdzálikodás szerves tartozélka --- a :munlkáltató
és a fmunlkıafváıllaló Iközösen állaıpıodzilk ımeg a munlkaıbérek nagyszágálban.
'
`
I
ıMa a ırnagyaır gazdaság iiráınyi-tóinialk szárnolnıiulk ıkell azzal is.
hogy a magyar gazdaság nemcsaík azént nem versenyıképes, mert
elafvıuılt Itechınoılógi-ával elaıvrult sıtrulktúfr-át rossz hafbélkoznysıáıgga-l ıműhanem azért sem, ımemt a nyomott bérszínfvıonal .miatt a
gazdaság ım»j wl nem lehet mást elvárni. Nemcsalk -ámués áfnversenınyel lklell száunolınunlk, hanem a bérek versenyével is.

Aim-ioz, hogy ai lzivsm -beppo-ıifuııız.. és .bamehhamzınus Malgyamzszá-

gon is Kmegvalósvuljoın, »több tényező együttes jelerılétére van szülk-

seg. .Ezeık ıı<õ`züi A ata ulegfoniosabbmaız az fiü.nııı<, hogy legyen ny
erős, a valóságos munkavállalói érdekeket kifejezni -tudó és vállaló
szakszervezet, amely erejét @rségében -is dıemonstrálnfi tudja, ftoválblbá, a munkáltatók fogadják el és vegyék tudomásul a munkavállalói érdekek jelenlétét és tkellően tol-erál
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D Az ITA Csillagászati Kutató Intézet
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gáló. Az intéaetet kill! idõn ma is
„Konkoly Observatory" néven ismerik.
lllvellﬁlutánazeredetiteriiletetel
kellett hagyni, az Obszervatórium a budapesti Ssahadsághegyre költözött. itt
192!-ban állították fel a. N cm-es
Newton-teleszkópot, amely évtizedeken
át a esillagda tó mtlszere volt. A növekvő por- -és „fényızennyezódéw miatt
a hatvanas évek elején ismét új helyet
kellett keresni a megfigyelések számára: ez a Galyatető melletti Piszkéstetó.
ltt már három távcső müködik: egy 90
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- Lgy van. Elvileg mondhatják, dapmtit is -, akkor megállapítanak érezheti magát. A fizetések azonban
hogy gazdálkodja ki az intézet va- egy több kilométerm olyan fényvé- meglehetősen alacsonyak.
lahogy a hiányzó összeget, próbál- delmi- övezetet, amin belül csak a
mi hozzájárulásunıkkal lehetett építeni, azaz figyelembe vették az érdekeinket. Magyarul, nem olyan
lámpákat szereltek föl, ami az eget
világítja, hanem olyanokat, ami a
földre világít. Tudniillik az nagyon
- Úgy gondolja, nem kapnak zavarja a munkánkat. -Meg kell még
elég támogatást a kutatások- említenem ezen kívül, hogy sajnos
hoz?
0
Magyarországon nincsenek 2000--

am

- Semmilyen más bevétellel
nem rendelkeznek, csak azzal,
amit az Akadémia juttat?

- Igen, lényegében csak a költségvetésünık van. Ilyen értelemben
bennünket súlyosan érint a jelenlegi monetáris költségvetési elvonás,
ha ehhez még hozzászámoljuk az
inflációt.. _
- A kiadások növekedését és
az egyéb hiányokat nem tudják
semmiből pótolni...

nemzetközi

életben

fizikus-csillagász szakon, 1972-ben. Egyeteıãi doktori cimet 1977-ben, s kandidátu t 1985-ben szerezte meg. Jelenleg az
intézet tudományos fómunkatársa, ku2500 m magas hegyek, s mi nem tetatási területe a szoros kettóscsillagok,
azon belül az BS Cvn típusú csillagok
- Nehéz mit mondani, mert sza- hetjük meg ugranazt, mint egyes
vizsgálata.
_
vakban az alapkutatást mindenki nyugat-európai
obszervatóriumok,

Ü - Mielőtt bármit kérdezne, szeretném elmondani, hogy a csillagászati kutatóintézet, hogy úgy mondjam, többszörösen hátrányos helyzetű. Először is bizonyos hátrányokkal jár, hogy munkatársainkaz ország különböző I területein dolgoznak. Van. egy telephelyünk Budapesten, Piszkéstetőn, Baján, Debrecenben és Gyulán. Budapesten van
a központunk. itt vannak viszonylag alegtöbben, de pl. Gyulán és
Baján csak 3-4 kutató dolgozlilk.
'Az intézetben tiszta alapkutatás
folyik, ami azt jelenti, hogy semmiféle mellékes jövedelme nincs az itt
dolgozóknak.

tmemre igent mondott. lg lettem
- A
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romban, hogy úgyis elutasít, 8 így
majd lesz elég időm az elutasítás
után állást keresni. Nagy meglepecsillagász.

0!!
°
F0
illetve mi ota). A dolgozok létszáma ss, jon- valami módon bevételekre szert
ebből kutató 95 (minősített kutató 11). tenni. Voltak is elképzelések arról,
Az intézet näly tudományos osztályból hogy például bérbe kellene adni a
áll. Ezek:
tozó-csillagászat; stellárstatisztika; ég mechanikai és alkalma- terület egy részét, de ezek végül is
zásai; naafiz a. Patkós László 1975 óta nem sikerültek.
e
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támogatja. Különösen az utóbbi idő- hogy műszereiket a kutatások ~szeben azonban ez konkrét tetteklben rinti legoptimálisabb helyen állítsák
nem nyilvánul meg.
fel a világon.
-

U

- Ezt az akadémia hibájának
tartja?

- Az Ön hivatása nagyon sok
ember számára' misztikus és romantikus is egyben. Száfmtalan
gyerek álma, hogy valamikor,
ha felnő, csillagász legyen. Önt
hallgatva kicsit szomorúnak tűnik a kép, a gyerekek álma és a
valóság
között meglehetősen
nagynak, egyenesen csillagászatinak tűnik a távolság.

- Ez így talán túlzás, mert ha
nincs pénz, azt meg 'kell érteni. Az
akadémia nem tud pénzt nyomtatni,

elosztani csak azt tud, amit megkap.

Sőt, bizonyára sok más :kutatóintézetnek is vannak hasonlóan jogos
igényei. Nem szeretném azt áll-ítani, hogy a világon a legfontosabb
dolog a csillagászat. az alapkutatá- Igen-, kétségtelenül .így van.
sok fontosságát v-itatni azonban Ezzel együtt is a gyerekkori álom
nem lehet.
mégis megvalósul. Aki csillagász lehet, valóban olyan munıkát végez,
-, Ezek_ voltak a többszörös amiről valaha álmodott. Szabadon
hátrányok?
gondolkodhat,
szárnyalhat,
nem
szólnak bele' munkájába, nem uta- Sajnos még folytathatom. A sítgatják. Egy a l-ényeg, hogy -megcsillagászat helyzete az egész vilá- felelő színvonalú tudományos eredgon nehéz. A légkör szennyezettsége ményeket produkáljon. -Nincs kötött
egyre fokozódik, különösen az erő- munkaidő, mert az észlelések miatt
sen iparosodott részeken, tehát Kö- alkalmazkodni kell aıhhoz, hogy esezép-Európában is. De nemcsak a tenként éjszaka dolgozunk, s a
légkör tényleges szennyezetiségérõl szombat-vasárnap is ugyanolyan
van szó. hanem beszélhetünk az ún. munkanap, mint a többi hétköznap.
fényszen-nyeződésről is. -Ez alatt azt Tehát a munkaidő nem nevezhető
értjük, hogy amikor egy Obszervató- k-ötöttnek, s ez bizonyos előnyökkel
riumot alapították - például a Bu- jár. Az ember sokkal szabadabbnak

milyen

tudományos
riıngot

csillagásznak

jelent

lenni?

Vannak sikerek?

- Azt hiszem, a mostoha körül- Mit ért ez alatt, hogy ala- mények ellenére is vannak. Világos,
csony? Általában az akadémiai 'h°3Y “em 'lehet és Íöıöﬂí d°I°3
A intézetekhez képest, tudásuk és 'lenne neloünk mondjuk -versenyre
végzettségilkhöz képest vagy kelni a CCD-1vel .felszerelt amerikai
más tudományágakkal hasonlít- óriás táfvcsöveikkel vagy más számíja össze? Vagy egyszerűen csak tógépes csodaıprogramokkal. A osiıla mai életszinvonalhoz, árakhoz lagászat nagyon műszer'igény-es rtuképest?
dományág, de mégis kiválaszthatók
olyan részberüiletek (pl. a -változó
- Mindenhez képest. Ismeretes, csıillıagászaít), ahol a számunkra elhogy a TUDOSZ-on belül a bérbi- érhető eszközök-kel :nemzetközileg
zottság készített egy felmérést az versenyképesek ma-radlhatunk.
akadémiai intézetek bérhelyzetéről.
E vizsgálat szerint mi a középme- Ön végül is az a példabeli
zóny végére kerültünk. Hozzá kell
szerencsés kisfiú, akinek gyerektennem, hogy mivel ez a vimgálat
kori álma megvalósult. Elégecsak az alapbérekre épül, a valóság;
dett Ön a munkájával, azzal,
azaz a mi kutatóink életkörülméhogy sikerült tervét végrehajnyei jóval rosszabbak, kedvezőtletani?
` '
nebbek, mint amit `ez a statisztika
- Én a munkámat nagyon szeresugall. Mint már említettem, külön
jövedelemre nálunk nincs lehetősége tem, a hivatásommal elégedett vagyok. Már említettem az előbb,
a kollegáknak.
olyan pálya a csillagászat, hogy az
- Hogyan lett Ö°nből csilla- ember szuverén és szabad- maradgász? Miért választotta ezt a pá- hat, alkothat. Es most jön a de! Nelyát?
i
kem »három gyermekem van. _.,
gondolom érti, .mire gondolok...
- Az egyetemen fizikus szakra
jártam, és az én gyerekkori álmom
- Ha az Ön gyermekei a csilis az volt, hogy egyszer csillagász
lagászat iránt érdeklődnének,
legyek. Amiıkor befejeztem az egyerábeszélné őket, hogy ezt a pátemet, a lhellyzetem eléggé kıiıláıtáslyát válasszák?
talzan volıt, állás nemligen alkadt. Ennek ellenére elımenltem az akkori
- Őszinte leszek. Nagyon- nem
igıazgatólhoz,
Detre
akadémikus- szeretném, ha ezt a foglalkozást vához, aki egyébként ıjól _ ismert, lasztanák. Talán az elmondottak-ból
mert többször vimgáztam nála az megértik, hogy miért. Az én álmom
egyetemen. Tulajdonképpen azzal a megvalósult, és véget is ért.
biztos tudattal kerestem fel elég koS
L
somosi szmıtz
rán, még ötödéves egyetemista ko.."Q...Jrı _

Szegény-e o fudomány?*
Interjú Szabó Ferenc okodémikussol
D Manapság egyre több szó esik aszegényıégról, az ország és az állampolgárok anyagi helyzetének drámai mértékű

dául a - sok esetben- nemzetközileg

kak szerint elviselhetetlen -- terhei fenyegető politikai feszültséget keltettek
a társadalomban. Ebben a helyzetben
talán nem érdektelen az alaphelyzetet

a konkrét hasznot hozó kutató-úgy
érzi, neki kell eltartani sok „szürke, középszerű” embert. Arról nem
beszélve, hogy a profitra optimalizált tevékenység a tudományos
eredményesség csökkenéséhez vezethet. Sajnos jelenleg a K-FKI - gazdasági kényszerből, vagy ha úgy tetszik, szegénysége miatt - nem az
optimális meurikazponton
- Növekedett-e anyagi okok miatt lemaradásunk a tudomány terén
a fejlett országokhoz képest?
- Határozottan igen, kivéve néhány szinguláris pontot. En azonban
azt hangsúlyoznám, hogy a légszomorúbb a morális letsúszás ténye.

is

kiemelkedõ eredményességú --

romlásáról. Divat lett a „két és félmil- alapkutatást végző kutató, eltartott
lió koldus" országaként emlegetnl ha- szegény rokonnak érzi Inagát, míg
zánkat. A különféle adók jelentős - so-`

a tudomány szemögéból is megvizsgálni. Kérdéseinkre Szabó Ferenc akadémikus (63 éves) az MTA levelezõ tagja, kéteres állami díjas (1978, 1986), a
Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI)

főigazgatója válaszol.

- Szegény-e ma a tudomány nálunk?

~ Erre- a rendkívül leegyszerűsített kérdésre ma az ember szinte
reflexből igent válaszol. Persze,
hogy szegény, miért pont a tudomány

lenne

kivétel

a

kulturális

szférában? -Kicsit mélyebbre ásva
azon-ban azt is meg kellene kérdezni, mihez képest, hiszen abszolút érvényű megállapítást -nehéz tenni.
Távolabbi múltunkhoz képest nyilvánvalóan van lényeges előrelépés,
az utolsó évtizedben viszont a helyzet romlott. Az azonos fejlettségű
országokkal

is nehéz összehasonlí-

tást tenni. mert a magyar statisztikai adatok nem megbízhatóak, külső használatra készült, „lakkozott”
képet mutatnak. Igy például a nemzeti jövedelemből a tudományra és

fejlesztésne fordított 3% mint adat
nem tartalmaz lényeges információt,
ha nem tudjuk, mi tartozik e fogalo.mhoz és a konkrét összeg mennyi.
A tudomány nehéz helyzete nemcsak kizárólag az anya-gi_ eszközök
hiányának tulajdonitható. Például a
tudomány megadóztatása egyedülálIoan magyar ,,találmány", a az
amúgy is kritikus helyzetben levő
tudományos kutatásra óriási anyagi
terheket ró. 1982-1987 között a
KFKI a rákényszerített profitorientált tevékenység árbevételéből 1,2
milliárd forintot fizetett be az államkasszába. A nyereségből fizetett
adó sokszor a 70°/0-ot is elérte!
Nemrég tett látogatást a KFKIban egy nagy amerikai számítástechnikai cég vezérkara. Nem akarták elhinni, hogy a KFKI, amely
szerintük is kiváló szellemi`értéket
képvisel, profitorientált szervezet.
Hasonló méretű nemzeti laboratórium működését a fejlett országokban
kivétel nélkül a költségvetés feladata f-inansz-írozni.
.
Egy kutatóintézmény profitorientált működése torzítja az emberi viszonyokat és ráadásul az eredményessézet is rossz irányban befolyásolja. Ilyen körülmények között pél-

Az igazi .baj nem akkor kezdődik,

amikor a műszerek, berendezések
stb. mennyisége csökken, állapota
romlik, hanem akkor, amikor az
emberek elvesztik hitilket abban,
hogy képesek kiemelkedő alkotások
létrehozására. Véleményem szerint
azonban nem a pillanatnyi állapot
az igazán aggasztó, hanem a jövő,
elsősorban a beruházások hosszú
éveken keresztüli teljes elmaradása
által okozott károk miatt.
- Lehet-e
szegény
országban
nemzetközi színvonalú tudományos
életet létrehozni, fenntartani?
- Ha a kérdés az eredményekre
vonatkozna, határozott igennel v-álaszolnék. Erre jó .példa a VEGA
űrszondák --tv-rendszere, amelyet a
KFKI kutatói fejlesztettek ki és ez
a műszaki m tudományos teljesítmény a maga idejében világrekordnak számított. Ehıhez a kiemelkedő
teljesítményhez széles körű összefogásra, nagy erőfeszítésekre és- nem
utolsósorban kényszerítő kü-lső körülményekre (pl. szoros és szigorú
határidők) volt szükség. Ami a tudományos élet egészét illeti, erre a

válasz már lényegesen nehezebb dolog. Színvonalas tudományos élethez
sok kiváló szakemberre, ösztönző
tudományos légkörre, egységes szakmai közösségre és mindenekelőtt jó
közérzetre van szükség. E sok feltétel megvalósításánál persze lényeges
szerepe van a -pénznek ıis.
- Mire lenneszükség a jelenlegi,
korántsem rózsás helyzet megváltoztatásához?
- Az első fm legfontosabb dolog

véleményem szerint a szakmai igényesség és a megfelelő erkölcsi tartás kialakítása. Természetesen sürgősen pótolni kell az elmaradt tudományos beruházásokat, fel kell újítani a teljesen elavult műszerparkot
° A beszélgetés további részletei a
.lelzõ c. folyóirat 1989/5. számában ol- és korszerű új berendezéseket kell
beszerezni. Igen fontos kialakítani a
vashatók.

Q A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATO INTÉZET TUDOSZ -Bizalmi
Testürlıete 1989. febnuár 2-án ftáırg'aAl«ta mg az Intäet 1980. évi jövedelemsza-báılyozásának -tervezetét. A 'ıkomábbvi éveklben alıkalmazott
»bályozm vıálıtoztatását az Intézet
éri-nıtő -állami Jjogsrabászínvonalas munkához elengedhetet- -lyoık móclosuılma, a személyi jövedelernadó-raıdsza' zbevezetmıe, valamint
len infrastruktúrát, amelynek hiá- az ıiıntézelzi lkölıiségelk összjövedelıeınnıel arányos viselıésénıek szándélkıa tette
nya létünket fogja veszélyeztetni. Itt
meg kell említeni a fejlett országokban igen gyorsan fejlődő & egyre
A
az intézet gazdasági iıgargatúlııelyelıtsıéıııek előterebélyesedő
számítógép-hálózav jeszzlıését . rãzletesen megvitatta és alaıpfjıaiiban egyetértett a változás lin-ˇ
tot. A nyugati orsäıgok szinte min- dolka-iıvaıl. A zbliza-lırnliıtesıtüzl-et ülésén ugyanıalkıkoır arna is fellhıívrtálk a~ fiden intézete és egyetemi tanszéke gyelımet, -hogy az érdek-el-tsıégi rendszer valójában osaık az elvonás mértéegy-egy
számítógépen
keresztül kének $ a többi paraméternek a ıkonıkınét ismeretében itélhew meg.
csatlakozik egy világméretű hálózathoz. Ez a kapcsolat lehetővé teszi a .Ezért a bizaılımiftestü-lıet úgy Ihartározott, ıhogy csak a- kiegészített, minlegkülönbözőbb adatbankokhoz va- den. pa.:-aımétent -taırflıalımaızó érdekeltségi rendszer kidolgozása után ad-ja
`
ló gyors hozzáférést és az ún. ,,e1ekt- egyıetentését a -tervezetzhõez.
ronikus posta" révén az információk
egymás közti gyors továbbítását. Ma
már egyes folyóiratokhoz a közlésre TUDŐŠZ mi-:ws * 'Ffınosz vıLAG * 'i~U'Šosz_NEvvs ~ Tunosi VÍLÃG
szánt anyagot a hagyományos kéziratforma melle-tt elektronikus úton Q A KÖZPONTI KÉMIAI KUTATO INTÉZET TUDOSZ szzaíkszervezetí
is pe lehet küldeni. -Ha mi lemaradunk ebben a fejlődésben, lassan 'bizottsága - a ihelyıi 'l'DDSZ_ válaszlımáınyéıval egyeztetve - ar-ra az elmár az eredményeink publikálása is határozásra `jutqtt, Lhogy az -intézeti jóléti alap felıhasznáılásá-ról szavazás
focrımájázbeın kikérik az intézet valamennyi dolgozójának véleményét. Az
nehémégekbe fog ütközni.
így elıhaıtározott aılapelıvek figyelernbevételével a felhzasználıás lebonyolirbáBencze Gyula sáıt (tehát a segélyek -összegénıek megállapítását, ıa sportoélokra történő
fellhasznáılásolk meghatározását stb.) a Központi- Kémiai Kuıtaftó Intézet
Ikıilbővíztett társadaılombiztosí-tásúı ftanácsıa végzi majd.
O
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I szegénység meiili
a szolidaritási?

I

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS ° TUDOSZ VILÁG
L

Q Első ízben ült össze 1989. máırcifus 7-én a KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET TUDOSZ küldöttek tanácsa. flšllfogadztálk a végleges szervevezeti és működési szabályzatot, egy titikáırolk taınácsáıval 'kiıbőrvített jelıöılő
bizottságolt„ 'vazlan'ııi.nt s-zavaızatszedő bizottságot választottak meg a helyi
TUDOSZ elnökválasztás előkészítésére. A 'KFIKI fői.gazgat`ó-*helyettes elő[J Megdöbbenve hallgattam a minap azt terjesztésıéıben -jaıvaslaztot 'hallgamtalk meg az 1988. évi gazdasági eredımıény
a történetet, amelyet ismerős nyugdíjas és ıj-u taloım ıfelosztásáıról.
házaspár panaszolt el. Immár 15 éye

Újság-hië„áı<

laknak a főváros egyik lakótelepen, s
megdöbbenéssel és értetlenül tapasztal-

ják nap mint nap, hogy a postaládából

ellopják az újságokat! Különösen a ké-

pes folyóiratok kedveltek, de a napilapok is gyakran áldozatul esnek._ Olyan
jelenségről van szó, ami mellett nem
mehetünk el szó nélkül! Magyarázat
sokféle kínálkozik, de ezt megmagyarázni allgha lehet. Túlságosan felemelték az újságok, folyóiratok árát? Ez
igaz! Romlik az életszinvonalunk, egyre
kevesebb pénz jut élelmiszerekre és ruházkodásra is, pláne kultúrára, olvasásra? Ez is igaz.
Mindezek

tudatában

ls

riasztó

ez

a

történet és „üzenete” megütközést kelt
bennem. Az emberek a nagy össznépi
elszegényedés közepette - amelynek
mindannyian áldozatai, alanyai vagyunk
- egymás híénáivá válnak lassan. Erős
a gyanúm, hogy az újságtolvajokat nem

a megrögzött bűnözők, hanem a lakótársak között kell keresni.

S még valami, ezek a lakótársak, talán szomszédok, minden bizonnyal azt
is tudják, hogy két kíspénzű nyugdíjas
embert fosztottak meg lassan az egyetlen és utolsó olyan szórakozástól, művelódéstől, amire még tellett nekik.
Hogy ismerőseim az újságot, folyóiratot lemondták a történtek után - egy
dolog. Hogy a' posta is elgondolkodhat
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Q A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATO INTEZETBEN működő »tudományos
szalkszer-vezetek ırnegvivtartt.-áik a lkwla-tófközponzt szociálpolitikai elveiről [készírbett -tervezetet. ,A *KFKI-iban működő TU-DOSZ-titkárok :tanácsa javaslatként olyan szooiáalpolitiıkaıi elveket , aımelylben a lkıuftaltóiközpoınmi szociális juıttaıtásoık az inıtézet dolgozóirt -munkavállalói jogként -ihletilk zmeg. A két szakszervezet (TIDDSZ-TU-DOSZ)
együttműködés
Tnegaılaıpozása
egyeztető .tárıgyıal-ások kezdődtek (meg a 'IIDDSZ
válaszﬁmıány és a TUDOSZ rtimkázrok 'tanácsa
A kölcsönös együttműködési készség fkiny~`iıl«ván=í~tása után megvviftarlıtálk a lehetséges együttıműlködıés ellvti l-eihetőségei-t -és 3 .gyakorlati teendők Ikıimu-nlká-lására
ımunıkaıbizottság aılakul-t.

Tuoosz NEWS f TUDoszvıLÁG * TUDoszNEw§ ~ TUDosz VILAG
Q A TUDOMÁNYOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TAGSAGA
ıhiftıe szerint aı márciusi eszmék élnek és élni fognak a holnapi Magyarországon. ıA rtaıgsázg nevıében aszaıkszerfvezet elnlöike és tiflıkıáıra vúnágcsokrot
'helyezett el Petőfi Sándor. szobránáü 1848. március 15-e evıfordulóján.

news * TUDOSZ vıLAo ~
ivzws ~ TgDosz_vıngÍç,
a dolgon - másik dolog. És a jövő?
Hiénákká, érzéketlenné kell válnunk?
Törvényszerû, hogy a szegénység megöli az alapvetó erkölcsi értékeket, a Q .Nagy .nemzeti ünnepünk alkalımáiból ıa Tudomáın-yos Dolgozók Snakszolidaritási az emberekben egymás
szenvezebének ELNÖKSÉGE - rövid füınnepség keretében - köszönet-et

iránt?

ls) mondott a TUDOSZ 25 tisztıségviselőjének m aktivistájának.
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Miként alakuljon
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és a szakszervezet egyenrangú tárgyaló fél. Ez természetesen nemcsak
az egymaga, ha-nem a koal-ícióban
kormányzó pártokra is vonatkozik.

a szakszervezet kaııeselatrenılszerel
Ü A politikai intézményrendszer
reformjának keretében meghirdetett- páı`t.plural~izmus felveti a kérdést: mikéntalakuljón a szakszervezeteknek`a_%fp,á11tokh5oz`:fennálló viszonya. S -hogy~Í`ez-fmennyire nem elméleti; hanemj-'gya_korlaÍtıi` kérdésfelvetés, mutatja? az, i a ' TDD_$Z-szervezetekben folyó vita is arról, hogy a
szakszervezet ` a_2 politikai kérdésekben is állást foglaljon-e, vagy pedig
maradjon -'meg tagjai érdekvédelmének: szűkebb spektrumában. A vélemények megoszlottak. En úgy gondolom hogy a szakszervezetek tagjaik érdekvédelmi szempontjait figyelembe véve, mindenekelőtt a foglalkoztatás és bérpolitika, valamint
a malád- és egmzségvédel-met is magába foglaló életszínvonal-politika
kérdéseiben foga-ljanak állást és sajátos
érdekvédelmi eszközeikkel
hassaınatk a polzitilka alatkulásám. E
területekhez azonban' kapcsolódhatnak látszólag táivoltiatbbak lis, amelyetk viszont egy vagy ftöıb-'b szatkszerfvezeti osoporttok érdekrvédelmı
feltadaıtaıiıva-1 kefrütllhetnek összefüggéstbe. 'Ez lehet helyi és országos
polıitiılrai kérdés etgyalráznrt.
ARCCAL
A PARTOK FELE

szervezeteknek is különbözőképpen
kell állást foglalniuk.
Mindez objektíve behatárolja a
politikához és a különböző politikai
irányvonalakat képviselő pártokhoz
való szakszervezeti viszonyulást. Itt
azonban még egy szempontot figyelembe kell venni: egy pártpluralizmuson nyugvó zpoli»ti»ka.i rendszerben
általában minden egyes párt főbb
trendvonalakban egy-egy társadalmi
rétegből, vagy egymáshoz közel álló társadalmi rétegek ideológiailag
egymással 'azonosuló csoportjaiból
toborozza tagságát m ugyanez- áll
bizonyos mértékig a szakszervezetekre is. Igy a tagságot illetően, ha
egytbeesés :nem lis, de bizonyos „közelkerülm” azonban fennállhat. Ezt
azonban nem szabad sematikusan
kezelni, mert akkor ugyanaz a torzulás következhet be, mint ami _bekövetkezett az elmúlt négy évtized
alatt az ágazati szakszervezeteket
felsorakoztató SZOT, valamint az
MDP, illetve jogtudója, az »MSZMP
viszonyában. A .párt ugyanis abból
a fik-cióból kiindulva, hog ő. képviseli a dolgozó osztályok, majd pedig
az egész társadalom összérdekeit,
politikájának teljesen alárendelte a
szakszervezetet. Így a szakszervezet
az elmúlt évtizedek gyakorlatában a
párttal dialógust nem folytatott, hanem annak politikáját minden esetben kritika 'nélkül, egyetértőleg támogatta; még akkor is, ha azok ellentétben álltak a dolgozók érdekeivel. Mivel a .kormány a központosított társadalomfelépítésben a párt
mindenkori politikájának állami
formákba öntött és ágazati szintek
felett álló_a1árendelt szerve volt, az
egy
érdekágazatként
elkönyvelt
SZOT sem volt partnere a kormánynak, legfeljebb az egyes ágazati főhatóságoknak. Miként az egyes ágazati főhatóságok nem szállhattak
szembe a felettük álló kormány- és
pártelké_pze_lésekkel\ugyanez yonatkozott' a'-SZOT-ra m.,` az országos
ágazati szakszervezetekre is. Az ezen
a szinten lefolytatott d-ialógusok,
belső egyeztetések a felsőbb politikai akaratok által meghatározott
üres formalitások voltak csupán. A

Hogy csak néhány példát említsek: Itt van pl. Bős-Nagymaırosi
vízlépcsó esete. Az összefüggéseket
látván -és mérlegelve a megépítésből
előálló különböző kárveszélyeket, a
tudományos és felsőoktatási dolgozók szakszervezetének tagsága többségében a kivitelezés ellen foglal állást. és valószínű-leg ez lenne az érdeke a .MEDOSZ-nak is. A dunai
közlekeda megkönnyitésében bízva
viszont a folyamthajózás dolgozóit
tömörítő közlekedési szakszervezet,
valamint azok a szakszervezetek,
amelyek tagságának az építkezés
munkahelyteremtést jglent, bizonyára kiállna az építkezés folytatása
mellett. Hasonló lenne a leszerelési
folyamat 'meg-ítélése is. A fegyvergyárak leátlll-1'-tása az ország laıkosai kapcsolatok hasonlóképpen épültek
zömének megnyugtató, de mi lesz ki a megyei m alacsonyabb területi
azokkal, akik éppen ott dolgoznak? szinteken is a helyi szakszervezet, a
Mindez ellentétes érdekeket hoz fel- párt-, a tanácsi és igazgatási szerszínre. gyakran a politika szintjén, vek között.
Mindezt röviden vázolni - úgy
amelyben - érthetően - a különböző rétegérdekeket képviselő szak- érzem - nem felesleges, mert fel-

hívja a figyelmet néhány. dologra.
Először is arra, hogy a szakszervezeteknek' ma és a jövőben egyre inkább a különböző gazdasági és hatalmi érdekeket képviselő és artikuláló politikai pártokkal, valamint
párttá nem szerveződött politikai
fórumokkıal (ıl-lazafias Népfront, Magyar Demokrata Fórum, 'Szabad Demokraták Hálózata, Márciusi Front
stb.) kell érdemi párbeszédbe bocsátkozniuk. Ez anny-it jelent, »hogy
a politikai intézményrendszer-hálózatban a szakszervezeteket is a különböző pártokkal és p`olitikai fórumokkal egyenrangú' helyzet kell
hogy .megillessen alkotmányjogi biztosítékok mellett.
é `
Minden szakszervezetnek meg kell
adni azt a jogot, hogy az általa képviselt dolgozói rétegeknek megfelelő
politikát alakíthassanak ki és képviselhessenek, nemcsak a munkavégzés és foglalkoztatás szűkebb,
hanem szélesebb társadalmi vetületeiben is. A szakszervezetek .politi-kai tevékenységét kívülről korlátozni a demokráciára nézve veszélyes
lenne! Más kérdés az, ha az adott
szakszervezet belső szabályzata a
tagság aıkafatából kiindulva politikai tevékenységét behatárolja. Külső, alkotmányjogi behatárolásként
csak egyet tudok elképzelni: annak
kimondását, hogy a szakszervezetek
politikai tevékenysége tagjai érdekvédelmével összefüggésben . álljon.
A különböző politikai szervezeteknek, pártoknak és fórumoknak
vagy a szakszervezetekkel ellentétes
érdekvédelmi szervezeteknek (mint
pl. a vállalati kamara) egyezhet, különbözhet a szándéka a szakszervezetek többségének érdekeivel, ezért
a szakszervezetek egyike vagy másika egymással is szövetkezve együtt
lép fel különböző politikai csoportokkal.
A
ˇ
.

A KORMÁNY
ÉS A SZAKSZERVEZET
VISZONYA

Még egy Kérdésre .kivánok reagálni ebben a polémiában, mégpedig a
szakszervezeteknek a kormányhoz
való viszonyára. Véleményem szerint a politikai intézményrendszer
más szereplőivel együtt a kormány

I

ÁRAK, BÉREK, ıı~ıFı.Ácıo
`

(Folytatás az 1. oldalról)
bontakoztatása olyan konfliktusokat

kelt a gazdasági alap és a .politikai
felépítmény között, amelyet akıkor
senki sem mert vállalni, sőt a politika a gazdasági szférára, a gazdaságon belülre hárította a problémákat. Végül is ez vezetett a ma egy-

re élesebben megnyilvánuló bizalmiválsághoz. Példaként említette,
hogy a keresetszabályozás tulajdonképpen a természetétõl idegen funkciókat is megtestesített: biztosítania
kellett a teljes foglalkoztatottságot,
szabályoznia a vásárlóeröt, és meg-

oldania a kormány által fel nem
vállalt szociálpolitikai feladatokat
is. Miközben a bérköltségne-k ugyanolyan tényezőnek kellene lennie egy
vállalat számára, mint bármely más,
mondjuk az anyag-, az energiavagy a szállítási költség.

Az elkülönült keresetszabályozás,
fölszámolását azonban korántsem
l'ehet reformérték-ű lépésként értel-

mezni, ahhoz ugyanis kevés. Egyrészt azért. mert tisztázatlan még
mindig a bér fogalma és tartalma,

másrészt azért, mert a hazai munkabérr-endszert az jellemezte, hogy állami
kötelezettségvállalás
mellett

egy csomó költségelem épült be a
bérekbe, például a lakáshoz jutás,
az e.gészségügy és az oktatás költségei. Most, amikor a kormányzat
ezektől a kötelezettségektől próbál
megszabadulni, természetes, hogy

egyre kevésbé képes a munkabér az
életvitelhez szükséges anyagıi fede-

zetet biztosítani. A kamara képviselője úgy fogalmazott. hogy a bérreform. önmagában nem elegendő.
mélyreható költségvetési és elosztási reformra lenne szükség és csak
ezzel összefüggésben..ennek tükrében lehetne a bérreformot végrehajtani.

_

nél nagyobb adóterhekkel és adó- és elvárása vezetett a mai válságmértékkel számolnak. A munkálta- hoz.
.
tók felfogása ettől gyökeresen eltér,
Az elemeire széttagolt m részlenézetük szerint az alacsonyabb adó- teiben egymástól elkülönítve -megterhek növelnék a vállalkozási haj- valósítandó. gazdasági reformnak
lamot és mozgásteret, növelnék a nincs sem hitele, sem perspektivája
jövedelemképződés lehetőségét, 'te- - hangsúlyozták többen- is. Úgy tűhát alacsonyabb adókulcsokkal is nik, hogy válságos helyzetben némeg lehetne szerezni a kívánt adó- miképp már az is megnyugtató, ha
bevételeket egy dinamikusabb és az ember a szorító helyzet okait
bátrabb gazdasági környezetben. _ számba veheti és tisztázhatja. A viA vitában részt vevők Fügedi P. ta résztvevői elsősorban a gazdaságUbul, Hámori Antal. I-lonthy László, szervezés és -irányítás anomáliáira
Horváth Klára, Iván-yi Csaıba, Ko- koncentráltak. .Kifogásolták például,
vács Zoltánné, Lehota József, Mar- hogy a költségvetés egyes tételei
ton Lászlóné, Szénássy Sándor-né, még mindig nem nyilvánosak, s így
Tóth László, Vörös Péter elsősorban a költségvetés ter-heire hivatkozva a
a kamara és a kormány álláspontjá- kormány bármely javaslatot és keznak egyes elemeit bírálták, ugyan- deményezést vissza tud utasítani akkor óva in-tették a szakszervezete- társadalmi kontroll nélkül. A bérliket attól, hogy szerepüktől idegen, beralizálást az egyik felszólaló egy
gazdaságpolitikai feladatokra vál- hasonlattal élve úgy jellemezte,
lalkozzanak. Nyílt és heves ellenke- hogy az nem más, mi-nt amikor egy
zési váltott ki Kemenes Ernő azon kalitkában ülő madárnak ólomsúgazdasági és társadalmi sorsértéke- lyokat erősítenek a szárnyára, .kinyitják előtte a kalitka ajtaját, s nolése, amely arra az elvre épül, hogy
szogatják; repülj, ﬂha tudsz.
`
„tudomásul kell vennünk". Többen
Egy
matematikus
a
kormányzat
is emléke-ztettek rá, hogy azelmúlt
négy -évtizedben többek között a gazdaságpolitikájáıból a rendszerszemléletet hiányolta. A gazdaság
„tudomásul kell vennünk" akarata
dinamikus rendszer. s mint »i-lyen,
minden elemével együtt mozog, te~
~
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bírálta, mert az abból .indul ki, hogy
a költségvetési bevételt- biztonsággal akkor_lehet megtervezni, ha mi-
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geznünk, hogy a szakszervezetek a

politikai rendszer szerves intézményei, 'ahol szerepük meghatározott

társadalmi rétegek, mégpedig a
Perdöntõnek tartom annak kihang- munkaviszonyban' állók érdekvédel-

súlyozását, hogy más érdekek kép- mére irányul. _ Feladataik sikeres
viseletére hivatott a kormány és má- megfvatlósíftásáért az állam közsokra a szakszervezet.
.
ponti
és
'helyi
önkormányzati
Nemcsak a szakszervezetek orszászerveivel
együttmüködhetnek,
sőt
gos szövetségei lehetnek egyenrangú partnerei a kormánynak, hanem egy-ütt is kell múködniü-k, azonban
az egyes ágazati és szakmai részér- egyiküknek sem rendelhetik alá
dekeket képviselő szakszervezetek magukat. Különben ugyanis elveszors-zág0s.szervei is. A kormány ál- tik mozgá~. és akarwtszwbadságukat
talános 'politikája ugyanis egy se- utóbb pedig ızzgságuk .bizalmat is. A
reg részérdek-ből és részterületből te- múltból okulva éppen ezért a szabad
vődik össze. ahol az érdekelteknek
hallatni- kell a hangjukat. Ezen ki- és bejárás elve alapján egymásokokból
a
szakszervezeteknek sal szövetségbe léphetnek, szövetséegyenjogú partnerkapcsolatban kell gi rendszerük azonban nem alapulállniuk a kormány részét képező or- hat zárt hierarchián. Negatív irányszágos főhatóságokkal is, a-hol a ban tanulságos lehet e téren a maszakszervezeti tagság érdekigényei gyar szakszervezeti tömörülés eddiszakmai szinten konkretizálódnak.
gi gyakorlata.
- P-rugberger Tamás
Összegezésként tehát le kell szö-

Pá rtpluralizrn us
- sza kszervezeti
pluralizmus `
Ü A tényleges többpártrendszerbe számára a fő tét hatékony érdekvaló átmenet -kortársai .va-gyunık, s egyeztető mechanizmusok kidolgoegyben a lassan XX-I. századba for- zása és ezek révén a közvetlen dolduló ~viılág.nak lis, minden fpoliitti kati, gozói érde-kvédelem érvényesítése.
tudományos, intellektuális izgalmá- Annál is inkább, mivel a többpártval és nem kevés kockázatával rendszerre való áttéréssel egyidejűegy-ütt. Ha les-z ennek a reformnem- leg a -munkahelyekről, a, termelés
zedéknek közösségi élménye, akkor világából a direkt politikai jelenlét
egy demokratikus társadalmi átala- kivonulása szükségszerú: a munkakulás életre szóló élményanyaga lesz helyek nem válhatnak - a szerveaz, aminek tartalma nem más, mint zeti jelenlétükkel is nyomatékosított
magyarként való megmaradásunk - pártpolitikai vetélkedés színheés Európához való tartozásunk té- lyeivé. Ez pedig a megalakuló párnye. A sztálini monolitikus társada- tok számára is feltételezi a szaklomépítkezési modell és hatalomgya- szervezeteket, mivel -úgy tűnik, a
korlási szisztéma ugyanis ezt is, azt munkahelyi jelenlétük csak rajtuk
keresztül látszik hosszú távon biztois kétségessé tette.
síthatónak. A szakszervezetek pártEötvös József írta a múlt század- _orientációi
pedig azért lesznek áltaban: „hogy 'különböző pártok létezé- lánosak, mivel
a munkahelyen belüse alkotmányos államban, nem mint
némelyek hiszik,
kikerülhetetlen li dolgozói érdekképviselet hatékobaj, hanem inkább nélkülözhetetlen nya-bbá tétele érdekében keresni
előny. A párt megszűnése mindig fogják a külső társadalmi erők, ela~ pártok támogatását.
despotiának eredménye, akár egy sősor-ban
Mindez nem zárja ki független szakuralkodó. akár valamely eszme vagy szervezetek
létét, de számszerűleg
néposztály által gyakoroltassék”. szükségszerűen
-kisebbségben leszEötvös gondolatai még akkor is igazak, ha tudjuk; a .többpártrendszer nek.
A szakszervezetek & a pártok
önmagában. nem csodaszer. Kétségtelen, hogy a versengő többpárt- kölcsönös egymásrautaltságát tehát
rendszer a hatalom ellenőrzésének tényként fogjuk fel. Ez nem jelentolyan lehetőségét jelenti, amely na- heti azt, hogy ne törekedjenek egygyobb eséllyel akadá-lyozhatja meg másrautaltságukkal egyidejűleg saennek a szóban forgó »hatalomnak ját autonómiájutk és mozgásterük
elfajulását, mint az egypártrendsze- fenntartására.
rü politikai berendezkedés.
A nép nevében és nem a nép által való hatalomgyakorlás nemcsak A SZOCIALISTA
egy párt monolisztíkus pozícióihoz
vezetett, de a szakszervezeti mozga- PATERNALIZMUS VÉGE
lom ,,államosításához” lis, ami hallatlan központosítást jelentett és
Az új helyzethez való lélektani alegy-ben a .szakszervezeti érdekvéde- kalmazkodás
minden
bizonnyal
lem deformációját.
hasszabb időt vesz igénybe, mert az
érdekegyeztetés sokszor viharos S
nagy nyilvánosság előtt zajló konfliktusos folyamat. EgypártrendszerA SZAKSZERVEZETEK
ből a többpártrendszerbe való átFELÉRTÉKELÕDÉSE
menet - súlyos gazdasági problémákkal párosulva - a társadalmiMi a jelen-legi helyzet sajátossá- politikai destabilizáció fenyegető
ga? A többpártrendszerbe való át- képét vetíti elénk, megkönnyítve'
menet minden bizonnyal visszafor- egy esetleges rendpárti „nagytakarídíthatatlan realitás, a szakszervezeti tás” esélyeit; 'é ,
pluralizmus szintén. További kérdés
A paternalista állam mindig feadódik ebből, hogy milyen lesz eb- szültségek enyhítésére törekedett, s
ben az új helyzetben a szakšzerve- míg futotta az anyagiaıkból - nem
zetek szerepe?
is sikertelenül! Most anyagi bázis
Míg korábban, az egypártrendsze- híján, kénytelen-kelletlen a vallorü szisztémában a szakszervezetek más: az állam nem tud minden terabszolút értelemben függtek az ál- het magára vállalni. Ez önmagában
lampárttól, ennek ellenlhatásaként is sokkoló hatású, különösen: az egy
jelenleg a szakszervezetek ,,függet- négy évtizeden keresztül ehhez szolensége” hangsályoződik ki. Egy idő kott. erre nevelt társadalom számáután minden bizonnyal a mérleg ra.
nyelve a szélsőséges kilengés-ek után
Az érdekegyeztetés munkahelyi
lassan lecsillapodik és tanúi lehe-tünık a szakszervezetek pártpolitikai s-zinten kizárólag a szakszervezetek
orientációinak, ahogy a pártok szak- természet adta, de rögös feladata,
amelyet - s ez megint új probléma
szervezeti orientálódásainak is.
Egy zpárt nem vállalhatja fel az - a különböző politikai beállítottegész társadalom kizárólagos képvi- ságú szakszervezetek párhuzamos
seletét, .mert az érdel-:struktúrája tevékenysége és esetleges konkurensokkal összetettebb annál, hogy azt ciája gyengíthet. Ez pedig a szakegyetlen párt optimálisan tükröz- szervezeteknek nemcsak a pártokhetné. A szakszervezetek a munkavállalók szakmai érdekeinek képvi- hoz való lehetséges viszonyána' "z
selőiıként -hasonlóképpen plurálisak. átgondolását, hanem egymáshoz .Jelenleg - véleményem szerint - a ló, újszerű kömdéseiknek a kidolgoszakszervezeti pluralizmus előreha- zását is szükségessé teszi.
ladottabb, mint a pártpluralizmus.
`» Iván Géza
A szakszervezetek _megújulásának
szükségességét és szerepük fokozódását az is erősíti, hogy az elkövet- t
kező években a gazdaság még egy J
ideig - s hogy meddig, ez bizony-

talan - súlyos teljesítményzavarokkal fog küszködni._tEnnek szociális
következményei nem kevésbé súlyosak. A szak-szervezetekre óriási teherként nehezedik a ro.mló életszínvonal miatt a munkavállalói érdekvédelem.
A- küzdelem - fő színhelye a
munkahelyek falain »belül - a szakszervezetek és a munkahelyi vezeMezővári Gyula tők között folyik. A szakszervezetek
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fiát adott közre Radnóti 'Mik-

lckról. Déry Ti-borról, Kuncz
Aladárról, Jékely Zoltánról és
Juhász Ferencről. 197-9-ben jelent meg Sorsát kereső irodalom című tanulmánykötete,
1982-ben Az új magyar irodalom 1945-1981 című összefoglalása. Könyvet adott ki a
„transzi-lmánüzrnusról” és a
hetvenes évek erdélyi magyar
irodalmáról, valamint Béládi
Miıklóssal Q Rónay Lászlóval
közösen a nyugat-európai és
tengerentúli magyar irodalomról. Jelzés a világba című
legutóbbi könyvében a rnagyar irodalmi avantgarde történetének
dokumentumait
gyûjtötte össze.
Többnyire az 1944 utáni
magyar irodalomról, az avant-

garxieról, a fnépii í-róm0Z9H-

lomról és az erdélyi magyar
irodalomról jelentek meg tanulmányai. Mint irodalomkritikus is széles körű tevékenységet fejt 'ki. Rendszere-

sen vesz részt külföldi irodalomtudományi
konferenciákon, 1985-ben Észak-Amerikában tett előadókörutat.
Tagja az Írószövetségnek,
az

Anyanyelvi

Konferencia

Védnökségének m a Történelmi Igazságtétel Bizottságának, vezetője az Erdélyi Szövetség kulturális bizottságának. Évek óta az Irodalomtudományi Intézet szakszervezeti
-bizottságának
elnöke,
1988 óta a TUDOSZ elnökségének tagja.
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Ü Pomogáts Béla 1934-ben
Budapesten született. Az ELTE -fbölcsészkarán szerzett tanári diplomát. Kezdetben egy
újpesti technikum-ban dolgozott, 1965-ben lett az MTA
lrodıallonirtuıdományi Ignttıézeté-'
nek munkatársa, késõbb tudományos `Osztályve.zetője. Közben két éven keresztül a budapesti bölcsészkaron tanított.
Kandidátusi
disszertációját A tárgyias költészettől a
mitologizmusig címmel - a
népi mozgalom költzőirõl -,
1981-ben az Akadémiai Kiadó
jelentette meg. Kismonográ-
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Mi lesz a tudományos fokozofokkol?
Ü Nagy aggodalommal olvastuk az _,,A
tudományos továbbképzés és a tudomá-

tartjuk. Ha ez a célkitűzés imegvalósulna, akkor befolyásos emberek nagy
nyos minősítés szabályainak módosítá- Kiseı-céın eıı ı eszneıı _ kite ve, nogy fontos'
sáról" cimü új minisztertanácsl rende- ismerőseiknek fokozatot „ajándékozzaletet, illetve annak indoklásaként ahhoz nak" összeköttetéseík révén.
mellékelt nyolc gépelt oldalas anyag_o_:
Javasoljuk, hogy hozzanak új, színvo(továbbiakban indoklást). Aggodalmu
-naljavító rendelkezéseket.
tárgya `az` egyelőre még rangos tudoA
ínvonalemeléséhez kettős intézmányos fokozatok (kandidátusi és nagy- kedésekre lenne szükség: egy-részt a
doktori) várható drasztikus színvonal- formai követelmények enyhítésére, lazíromlása az új rendelet következtében. tására, másrészt a szakmai követelmé(A tudományos kutató _számára a tudo- nyek szigorítására. Sajnos a rendelet
mányos fokozatok színvonala és nem- ennek ellenkezőjét teszi.
_
zetközi rangja egzisztenciális biztonsáPéldák a formai követelmények szigot jelent, és ezért a várható színvonal- gorítására a rendeletben:
'
romlás a kutatók létérdekeit sérti.)
- Az
aspiránsi
végbizonyítványhoz
A rendelettel és' índoklásával kapcso- most már az aspirantúra kezdetétől
számított három éven belül egy őelatos konkrét észrevételeink:
_
jelentést vagy disszertáeiót is
Az indoklásban különböző alakban foglaló
be
kell nyújtani (az eddigi szigorúan
megfogalmazásra kerül az a már ré- határidős
követelményeken felül). Ha
gebben is többször hangoztatott elv, valaki ez időben
nem teszi_ meg, aspi(laza Magyar Tudomány ısss/2. ısı D.) rantúrája sikertelennek
minősül (és a
hogy sokfokozatú rendszerünket köze- .lelölt vizsgált elveszíti). Rangos
kutatás
lítsük az amerikaiak kevés fokozatához.
helyett
tehát
határidők
adminisztratíve
Ezzel kapcsolatban föl szeretnénk hívprecízbetartása
váratik
el
a
jelölttől.
ni a figyelmet arra, hogy Nyugat-Európában is sokfokozatú rendszer van (el- (Érdemes itt megjegyezni. hogy a' malentétben Ameríkával), pl. NSZ!!-ban a gyar tudományos minősítésben egyre
elharapódzó határidősdinek épp
mi nagydoktorainknak az ottani habili- .lobban
az ellenkezője történik az egyik legtáció felel meg (melyre az amerikainál rangosabb
amerikai egyetemen. Bersemmi esetre sem gyengébb PhD meg- kelevben. Azok.
ott szerezték Ph.
szerzése után végzett további kutatás, D.-iüket. büszkékakik
arra. hogy nem rit-

publikálás és újabb dísszertáció beadá- kaság Berkelevben, ha egy Ph. D.
sa alapján lehet pályázni), a francia
rendszer is hasonlóan többfokozatos. megszerzése kilenc évet vesz igénybe.
valaki öt-hat éven belül beadia
Közhely, hogy az amerikai tudomány Ha
az rekordidõnek számít. Ezt
az Európából elcsábított kutatóknak kő- rlolgozatát.
szönheti nagyságát, mely nem az ame- ők a tudományos igényesség ismérveként
interpretállák.
Mindenesetre mi is
rikai fokozatok rendszerét, hanem az úgy láttuk. hogy kreatív
és igényes tuAmerikában tudományra fordított pénz dományos kutatást vezényszóra.
elváeómennyiségét dlesérí. Ezért ésszerütlen- lag. katonásan csak a bürokraták
képnek látszik. hogy az európai, miénkhez
zeletében
lehet
csinálni.)
hasonló többfokozatú rendszer helyett
- A rendelet szerint a TMB által szeraz amerikaít kezdjük utánozni. Sokszor
elhangzott az a kijelentés, hogy nálunk vezett kötelező tanfolyamokon kell részt

Ü I-Iallom ismerőseimtől, hogy az
általános iskolában, ahol a gyerek
tanul, a legtöbben lemondtá.-k a napközis ebédet: nem engedi meg a
csa-ládi költségvetés. Barátom kisfia
reggel 1 dupla tízórait kér otthon,
mert -padszomszédjának szeretne adni egy karaj kenyeret. A baromfiboltban, ahol -bevásárolni szoktam,
kelendő lett a (sirkenyak, a far-hát
és a csontzúzalék, s látom,a nyugdíjas korú asszony, aki tavaly egy
csomag csirkezúzát vitt haza, most
beéri egy fél kiló csirkelá-bbal: ebből is lehet leves.
A -Móricz Zsigmond körtér környékén lakom és a Skála .piacra járok bevásárolni, nem kifejezetten
gazdag vidék, s napról napra szaporodnak a szegénység jelei. Mintha
valami halk morajt is fhallanék: az
.emberek nyugtalanok-, és az olcsó
csirkeáruk vagy a gyógyszerek elõtt
álló sorokban~ fortyog az elégedetlenség. Súlyos tévedésben él az a
vezető politikus, aki azt hiszi, hogy
az egyszerű nép boldog mosollyal
veszi ajzk-ára a nevét.
Egyáltalán, mintha megint egy világ válıasztaná el egymástól azt, aki
a társadalom, pimmisormain büszkélkedik, és azt, aki odalenn a mélyben viaskodik a mindennapok gondjaival, 'Q talán -már nem is remél.
Magyarországnak ma jó a nemzetköz-i, elsősonban nyugati- sajtója, és
mintha a politikai élet felső köreiben túlságos elégedettség honolna
ennek következtében. Tessék egyszer szerényen félretenni a Pressét,
a Times-ot, a New York Herald Tribune-t Q megnézni a Fehérvári úti,
az erzsébeti. a csepeli piacot.
Igaz, a felszínen sok minden gyönyörű: a Rózsadombon angol képeslapokba illő posztmodern villák
épülnek, 'az újságok hirdetési oldalain Thaiföldre, Tanzán-iába és Peruba csalogatják a ráérő turistákat
százharmincezerért, s éppen most
hallom a reggeli rádióműsorban,
hogy Pécsett ötsebes-séges $amaraautókat árul egy vállalkozó kilencezer nyugatnémet márkáért, forintért ugyanis csak a régebbi típusok,
ötéves türelmi idővel kaphatók.

venni .az ösztöndíjasoknak. (Ilyen ,,koreográfíai” előírások helyett a TMB-nek
inkább a szakmai vizsgák színvonalát
kéne ellenőriznie. Mint majd látjuk. ennek éppen az ellenkezője történik.)
- A marxízmus-leninizmus vizsgára
alacsony színvonalú, hogy egyáltalán vonatkozó előírások szigorúsága nem
nem mérhető a nyugati Ph.D = philoso- csökkent semmit. (Felmentésre szinte
phiae doctor fokozatokhoz. Ezzel nem nincs lehetőség, ellentétben a szakmai

három fokozat van. Még a rendelet indoklása is beismerl, hogy ez nem felel
meg a valóságnak. hiszen csak két komoly fokozatunk van: a kandidátusi és
a nagydoktori. Az egyetemi doktori a
kandidátusinak nem előfeltétele és olyan

szidni akarjuk az egyetemi doktorit. hi~\ szen, mint a rendelet indoklása ` is leírja. annak
hasznos funkciója van
azoknak a dolgozóknak az életében,
akik nem kívánják a tudománynak
szentelni életüket. de _ vonzódnak a tudományhoz és annak eredményeit értő
módon akarták használni munkálukban.
Sajnos annak ellenére. hogy az indokló
an v a g ezt -vilá gosan látl,a .- m é g is h osz -ˇ

vizsgákkal.)
ˇ
Példák
a
szakmai
követelmények
gyengítésére a rendeletben:
- A rendelet a 3. paragrafus (3) -ban
a szakmai vizsgák elengedésében megdőbbentően
igénytelen :
(I)
Szakmai
vizsga alól mentesül, aki a munkája

(lőnek. és azokon a pontokon. melyek
elég konkrétak ahhoz, hogy hatásosak
is legyenek. már csak színvonalrontó
lépéseket tesz. (Jelenleg 7600 kandidátus
van és 12000 egyetemi doktor. Ha a
kettőt öszevonnánk,
akkor kereken
20000 kandidátus lenne. Tartalmi meggondolások nélkül is rögtön látható.
hogy egy fokozat faisúlva megváltozik.
ha 7600 helyett 20000 viselője lesz.)
A rendelet szerint a kandidátusi illetmény csak öt évig jár, és ennek letelte után csak akkor kérhető meghoszszabbítása, ha a kandidátus nagydokto-

lölt ezt nem kéri, vagy a TMB nem
látja jónak.) (II) „Az egyetemi doktori

témájához tartozó tárgyat legalább tíz
éve oktatja vagy kutatja, vagy ezzel
egyenértékű
más
tudományos tevészú távon össze akarja olvasztani ,ezt a
két fokozatot. és ezt oly módon teszi, kenységet fejtett ki. (Vegyük észre,
hogy
eszerint
a
szakmai
vizsgát kötehogy a kandidátusi színvonal romlását
csak jelszavakban deklarália elkerülen- lezõ elengedni még akkor is, ha a je-

rit akar beadni. Félünk, hogy . ennek
eredményeként a kandldátusok úgy fogják érezni, hogﬁv nekik nagydoktorit
kell beadni, és a ezt nem teszik, akkor ők sikertelen kandidátusoknak mi-'
nősülnek, és ennek megfelelően megvonják tőlük a kandidátusságot, illetve
az azt jelképező anyagi elismerést. Ez
a nagydoktori fokozatnak igen “ lényeges
szinvonalı-oınlását fogja eredményeznl,
,Q
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Felelős szerkesztç,

szigorlat a kandidátusi szakmai vizsga

alól mentesít, ha a vizsga letételére '86
szeptember 1-je után kerül sor." Közismert (ezt még a rendelet indoklása is
bﬁvﬁlllﬂl, hogy az egyetemi doktori
sokkal alacsonyabb szakmai igényeket
támaszt, mint a kandidátusi szakmai
vizsga. Erthetetlen, hogy a könnyebb
vizsga miért ment fel a nehezebb alól.
- A rendelet 8. paragrafusa szerint

kandidátusi fokozatot úgy is lehet most
már szerezni, hogy egyetemi doktori
eljárás végén az egyetem javaslatot
küld a TMB-nek, melynek alapján a
TMB Szakbizottsága odaítélhetí a kandidátusi fokozatot (minden további nélkül). Eddig volt a nyilvánosságnak, illetve _' _ demokratikusságnak

egy

olyan

garanciája, mely a most lehetővé tett

új eljárás .során elvész. Ez a garancia

az volt,"hogy mielőtt valaki kandidátusi fokozatot - kaphatott volna, a foko-

egy
hiszen lényegesen több. mint nyolcezer zattal már rendelkezőket erről
ember erős nyomás alatt fogja érezni olyan levélben kellett értesíteni, mely
magát arra, hogy a nagydoktorit kérje, a disszertáeió. téziseit is tartalmazta, a
(A TMB Matematikai Szakblzottságában dlsszertációt több nyilvános könyvtárvégzett munkánk alapján tudjuk, mi- ban ki kellett állítani (mindez legalább

lyen nehéz 057 „kérést” ınegtagadni.
Ha megtagadjuk, akkor az illető már
nemcsak sikertelen, hanem „visszautasitott” ember is lesz, pl. kollégái szemében is. Családos ember karrierjét
nem illik így tönkretenni; az illető protekcíót fog keresni, aki keres az talál
stb. stb.) Pár évvel ezelött még az volt
a gyakorlat. hogy -ha valaki nagydoktorit akart beadni, akkor ahhoz előzetes
engedélyt kellett kérni. Az volt a szellem, hogy

a

kandídátusság

nem

egy

--1 átmeneti állapot. amely szinte automatikusan s nagydoktorsághoz vezet (úgy,
~' ahogy a nagydoktoriság se vezet egye-

lore még automatikusan akadémikussághoz). hanem a kandídátus egy igen
rangos kutató, aki az esetek nagy részében soha nem ls fogja kérni a

egy hónappal a védés előtt). és az így
szerzett tájékozódás alapján bárki elmehetett a nyilvános vitára, és kifejthette
véleményét. uen túlmenően 7 kandidátusi fokozattal rendelkező személy
megkapta a disszertációt azzal a hivatalos felkéréssel, hogy döntsék el, hogy
ez Inﬁﬁfelel-e a kandidátusi igényeknek.
Az új rendelkezés lehetővé teszi, hogy
ezek egyike se történjen meg, tehát
megszünteti a nyilvánosság, illetve demokratikusság fent vázolt garanciáját.
Talán ennyi példa elég annak az illusztrálására, hogy miért tölt el minket
aggodalommal ja fokozatok színvonalának jövőjét illetően az új rendelet ol-

vasása. Nem értjük. hogy miért léphetett a rendelet életbe anélkül, hogy az
érintettek (tehát legalább a tudományo. .
Ü' nu” uuıó
lnagydoktorl fokozatot, de ettől még san már ıninősített kutatók) megismerA 82682616 uerkesztõaégi unácsagó I igen fontos és sikeres tudós lehet.
hették és megvitathatták volna annak
Javaslatunk az .lenne hogy az őt év tartalmát. Amennyiben bizonyos tudotesmletének elnöke .
I letelte után a hosszabbítás kritérluma ınányterületeken (pl esetleg .orvostudo` 61'- POHIOKÍÍFI FÜR
- semmi esetre se a nagydokto-* ambí- mánvban) az ítt"vaz,.ılt szempontok nem
_
oıvasószerkesztõz
cšokhoz _leg.ven __l_ıötve__á:ı_an_em _ehãlyett* úgy érvényesülnének, mint a matemas nvona as kuta mun
az mey
ve
tikához hasonló területeken, akkor a fen'Somosi Sarolta ~
zető 'nemzetközi folyóiratokban megje- tiekben megfogalmazott színvonaliavitó
lent
nagyszámú
és
erősen
idézett
pubintézkedések, csak az egzakt tudomá89.0306 Népszava Kiadó. Vállalat
likációkkal kelljen igazolni. nyokra vonatkozzanak.
`
Ságvári Nyomdája
A rendelethez melléket indoklás megfogalmaz egy olyan távlati célkitüzést.
.
ANDREKA HAJNAL
FÜCÍŐ3 V07-ÜŐÍ
`
A
hogy nagydoktori fokozatot lehessen
(a matematikai tudományok
` Szilágyi Tamásiigazgató
_ nemcsak hogy disszertáció beadása nélkandidátusa)
`

_
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kül, de ráadásul még védés nélkül is
kapni. Ezt rendkívül veszélyes dolognak, és mindenképpen elkerülendőnek

NÉMET! ISTVÁN
(a matematikai tudományok doktora)
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Beckmann: Ehs-ég

Tulajdonképpen a „közepes” jövedelműek" is. részesülhetnek szerényebb örömökben. Megvehetik az
állami lakást, amelyben laknak, elutazhatnak sítanfolyazmra Donovalvba és hazahozhatnak Bécsből a

Trabant

egy valódi Goran-ie

hútőládát, hogy aztán jól .bespejzolva néhány hétig kiíoghassanak az
emelked-ő húsárazkon.
Az egész ország igyekszik, ez látható: vala-ho.gy meg kellene tartani
a korábban elért színvonalat, valahogy meg kell keresni azt a pénzt,
amit .mind mohóbb kezekkel tép ki
a zsebünkıből az áremelés, az adóhivatal, az infláció. Valahogy. Fogmikoırgatva, ellbu»tulfv.a, egymást letaposva, a szívinfarktus küszöbén.
Mégis mind többen szállnak vagy
hullanak ki abból a minden erőtartalékot felemésztő futóversenybõl,
ami egyszerűen a heljnbenállásunkért folyik. Tömeg-ek ık-ényszerülnek
arra, ho.gy feladják a Gorenje megszerzésébe vetett reményt és odaálljanak a csirkelábat és far-hátat
osztó boltok elé. Megfigyelte már
valaki, hogy ezekben az olcsó .boltokban milyen -mértékben nőtt meg
az elárusítók örıérzete? .
A nyí_l~t színen pedig ömlik a ,,süket duma". az ember. nyakába szakad az. amit Esterházy Péter nemrégiben ,,újsóder.nek" nevezett. Az
irányítási rendszerbe beépült közgazdászok, mint lkiderült, képtelenek arra, hogy a legkisebb mértékben is kimozditsák a kátyúból a
magyar gazdaság szekerét, mint
nyelvújitók és nyelvbúvészek azonban csillagos ötöst érdemelnek. Hal-.
lottam már a tévé képernyőjén nyilatkozó 'felelős államhivatalnoûctól,
hogy a január-i áremelések elsősorban agazdagokat fogják sújtani, aztán ugyan-csak tőle a rádióban, már
a februári áremelések után, hogy
bizonyos rétegek-nek valószínűleg át
kell alak-ítaniuk bevásárlási szokásaikat, illetve az áruféleségeknek
azt a struktúráját, amely korábban
vásárlásaika-t jellemezte.
Az általános elszegényedés, hogy
ne mondjam: mind nagyobb mértékben fenyegető elnyomorodás fölőtt a közgazdasági halandzsa jótékony fel-hője lebeg. A fölén-k tévedő
műholdakról csak az látszik, hogy
lritárfulınask a 'kaıpuk a Jműzkıödőtőke'.' előtt, diplomát szereznek. a menedzserakadémia növendékei, indul
a tőmde és a lapok oly meggyőző
retorikával magasztalják az értékpapírokat, ahogr nemrégiben ostoroztáık a „rothadó ka,pita.lizmus"
bűneit. Bizonyára akadnak, talán
nem is kevesen, akiknek szépen jövedelimez ezaz egész, amit a ,,léıtezõ” szocializmus válságánaık- nevezünk: a posztmodern csodapaloták,
a nyugati autócsodák és az Afrikába induló szafárik erre vallanak. De
azért él itt néhány millió ember, aki
mind keservesebben szerzi meg az
élet és a család fenntartásához szükséges elemi javaloat.
Nagyon kívánom, hogy a válság
és az elégedetlenség ne vezessen katasztrófához. Nagy kérdés, :hogy
azok. akik a válság menedzselésének mind ravaszabb -pénzü-gypolitikai cselfogásait manapság kieszelik,
egyáltalán képesek-e arra, hogy
megállitsák a lejtőn az ország szekerét?

1890

Ü Csaík a demokratikus társadalmak gacraınıtáflhatjáik, hogy a- ınıép saját érbékreındszere szerint
A dilctatárákbam Lmilnıden
a
pol`iftfifkai aıkaraıtérvényõirbés és a haıtalom-'hııtelesí-tés. ımzköze csupán. lılyen- 'helyeken alprólezkos
gondosan megszervezik az unneptartás rrninden aıpró fmozzaınatát. A hivartalosság nıjındlilg 'ÚGY V`ë1Íi
nincs tényleges hatalma annak a rendnek, amelyek unnepeit a nép nem az előírt módon tartja.
_
Az idei főıvárosıi máj-us ellseje megüfnneplléséről- páırsoroıs MTIközlemény jelei-t ımeg a laıpolkbaın feb_ruáıx_'__27-én.
a rbotaliıtáriánıus mársadalouninám-yífbási szisızhéımá-t -is ubenoló ireprezenftáırıs híradás első ımondala: illetékes helyről tájékoztatták az _MTI-t; a május 1-jet felvonulás helyett nagygyűlés-t tartanak ebben az évben a
fővárosban. Március 1-jén a Népszafvábaın - a d_on-tést magyarázaınıdó -- interjú-t adott a szaikszervezetek budapwtn .taınáıcsánalk vezető ıtziflikára. fEbbőıl ımegiıudhattukr -A május elsejei felvonulás rendezése széles körű állami, társadalmi szervezeteket összefogó operatív bizottság dolga, és e munkát a fővárosban a Szakszervezetek
Budapesti Tanácsa (SZBT) ,fogja össze. .. A vezető
ınyılaıtikomıtáıból fviszoınt mıeım d-emüílrt fény arra: .hány eımberrt ım kiket kérdeztek meg az ürıırıeplő solkadaıloım képviselői közüıl, mielőtt eldontotték, hogy milkérit
az (idén a főfv-á-.nos népe.
ˇ
Goındoloıni, nem ıbánıkódınalk solkan az u-tóblbiuévelkıberı f
kiıüresıedebt, tartaılımaveszterht felwmızuüıás
rmıaztt. A sorolk feltűsnő gyérülıäıe -is jelezte a bizánci tipusú, tribun előtti elvonulás vonzerejének ztagadhatatlan kopását. Enın-dk elllıeın_-élre, bizonyára soıkıaın lenınénelk oûyaınolk
aıkﬁlk új tartalmat adva a májusi
menetnek, szivesen defmonıstrdlmák politikai eszményeiket.
Ji Epolıitıilkai tisztesség játéıksza-bályai szeıniinıt úgy fkelleiıt volfr előkészítenıi az ünınefplésıt, ahogyan például pontosan százeg_y e.-„vel ezelőtt tették eleiınﬂc. .A Népszava anno 1890. március ma-sodiki számát ıfellapozva a „Munkásiinnep tárgyában” címû
.meg_ta„n.uihamtálk volına- a ma élő íkıései -utódok: az ünneplés lkorulıményeırt legelőször is. az ünneplő közönség ıképviselőivel illik és kell megbeszélni, s csalk aztán hirdetni programot, .mint azt évszázaddal ezelõtt
tették a Munkáspárt és a különböző -szazkegyletek képviselői.
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