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Ü Még néhány nap, és ott állunk ama híressé
vált 301-es parcella puritán sírdgmbjai előtt,
hogy megadjuk a végső tisztességet Nagy Imre
miniszterelnöknek és harcostársainak: Gimes
Miklósnak, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak
és Szilágyi Józsefnek. Történelmi pillanat tanú-
ja lesz az a várhatóan sok ezer vagy tízezer
ember, aki erre a temetésre elzarándokol és az
a sok millió, esetleg sok százmillió, aki a televí-
ziós adóállomások jóvoltából szerte a nagyvilá-
gon láthat néhány képet a szertartásból, hallhat
néhány mondatot a szónokoktól. Nemzeti teme-
tés lesz, habár nem dördülnek díszsortiizek, és a
kései búcsúztatókat. sem közéleti méltóságok
tartják majd, hanem Nagy Imre egykori bará-
tai, küzdőtársai.

Nemzeti temetés, amelynek méltóságot kell
tanúsítania: méltóságát egy ország gyászának,
és egy gondolat igazságának. Annak a gondolat-
nak, hogy az ország vezetőinek minden körülmé-
nyek között a nemzettel kell azonosulniok, és
vállalniok kell az azonosulásnak a végső követ-
kezményeit. Nagy Imre és társai ebben az azono-
sulásban váltak a magyarság történelmi hőseivé:
felismerték, hogy Budapest és az ország népe
egyszerűen képtelen tovább hordani azt az igát,
amelyet a Rákosi Máfyás-féle kíméletlen uralmi
rendszer rárakott, és miután azonosultak azok-
kal a törekvésekkel, amelyek az októberi népfel-
kelésben alakot öltöttek, semmi sem tántoríthat-
ta el õket felismert igazságaiktól: ezért kel-lett
meghalniok.

A kőbányai temetésnek különös jelentősége
lesz: a magyar társadalomnak ezekben az órák-
ba`n kell tanúságot tennie arról az összetartozás-
ról, amely nem ismer személyes és csoportérde-
keket, kicsinyes pártharcokat. Nagy Imre ügyé-
nek újabban igen sok lelkes híve van, és nem-
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csak azok nyílvánítják ki iránta szolidaritásukat,
akik nehéz időkben fenntartották szellemi és po-
litikai örökségét, hanem olyanok is, akik tegnap
még közönnyel haladtak el emléke előtt, sőt,
akik őt gyalázva akartak maguknak kétes elö-
nyöket szerezni. Nagyon szomorú lenne, ha
most kéretlen és utólagos hívei próbálnának tü-
lekedni a ravatala körül. Még az is szomorú len-
ne, ha máskülönben tisztességes emberek kíván-
nának Nagy Imre tekintélye által felemelkedni
az ország színe előtt.

Igen, elszabadultak a politikai indulatok, szer-
veződnek a pártok és mozgalmak, az egész or-
szág, legalábbis az a felületi réteg, amelyet a te-
levízió, a rádió és a sajtó számunkra bemutat,
lázban ég: sokasodnak az egyéni ambíciók és az
önjelölt politikai vezérek. Tapasztalataim szerint
nincs olyan ügy, olyan esemény, amely pillana-
tok alatt ne válna jó alkalommá egy-egy lendü-
letes kortesbeszéd számára. Nos, nagyon szomo-
rú lenne, ha Nagy Imre és társainak temetését
ilyen pártharcok és korteshadjáratok vennék
körül. Köztudott, hogy e temetést az a szűkebb
körű társadalmi testület - Történelmi Igazság-
tétel Bizottsága -- rendezi, amely éppen egy
esztendeje, többek között ennek a temetésnek
kiharcolása érdekében alakult meg. Ez a bizott-
ság is úgy határozott: nem engedi, hogy Nagy
Imre és négy harcostársa ravatala körül politi-
kai csatározások folyjanak; éppen ezért elhárı-
totta a különféle politikai szervezeteknek azt a
szándékát, hogy vezetőik gyászbeszédet mond-
janak.

Igen, ez a temetés valóban végső búcsú le-
gyen: Eaz emlékezés, a tisztelgés és a számvetés
egy történelmi aktusa. A Hősök terén és a 301-es
parcellában egy nemzet fogja meghajtani fejét.
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litása - éles se-llentétben van a tudo-
mány munkásai bérének 1985 óta tar-
tó, még gyorsabb leértékelõdésével.

-Ebből a szempontból különösen
hátrányosnak tartjuk a költségveté-
si rend szerint gazdálkodó tudomá-
nyos kutatóintézetekben dolgozók
helyzetét. Ezekben az intézetekben
- fõleg társadalomtudományi terü-
leteken, de máshol is - nincs lénye-
ges lehetőség a bér- és kereseti vi-
szonyok saját erőből történő javitá-
sára. . '

'Öüztelt ! g Határozott áııáspo-utunk szerint a
tudományos kwtatóintézeti dolgo-

Ü Tudományos dolgozóként öröm- ?2Ő7"-'Mk Í* ÖÍZÍOSÍWRÍ kell -_ 0 RÖP-
meı mezüırünk zmõı, hogy feısõoız- Zettsëaben. tudományos zmnösitég-
mgásban 4019,-,zó kozıégámk 193g_ ben velük azonos szinten alló felso-
szepzembef 1-jézõ1 170/0-0, központi oktatási dolgozókhoz hasonlóan -
bérpolitikai intézkedésben részesül- .bëfük f9Őlëffél°'CSÖl°Í°9"Ő3Č~fl9k 103'
nek. Meggyõzõdégünkı a felső.. SÍÍŐSÓÍ, TUEQŐÜÍÍŐSČÚ, ÍÜCÉUC OZ efed-'

oktatási dolgozók jelenlegi bér- és mények SZGYÍM, növelését.
kereseti helyzetében ez a lépés elke- A Tudományos Dolgozók Szak-
,-üıhegeflen volt A 1-51,14 idõn belüli szervezete (TUDOSZ) ezért 1990. ja-
második bérrendezés (1986, 1989)
egyˇgyorsan romló folyamat enyhí-
tésére elegendó csak, H de úgy érté-
keljük, hogy a legfelsőbb szintü ál-
lami és politikai vezetés felismerte.
hogy az- értelmiséggel kapcsolatos
viszonyát újra kell gondolnia.

Ezt látszik bizonyítani az alsó- és
középfokú oktatás egyidejű, 17% kö-
rüli bérfejlesztése, illetve a közgyúj-
teményi és közművelődési dolgozók
40°/0-os és az egészségügyi dolgozók
közel 20%-os bérintézkedése, vala-
mint a tudomány privilegizált terü-
letként történő kezelése az 1988-as
és az 1989-es .népgazdasági tervben.

A kutatók és a tudományos kuta-
tóintézeti dolgozók nevében határo-
zottan támogatunk egy ilyen irányú
fordulatot, mert az a véleményünk,
hogy a szellemi munkásnak. az ér-
telmiség társadalomban betöltött
tényleaes szerepének és súlvának
megfelelő megltélést és értékelést
kell kapnia, aminek a különböző
foglalkozási csoportok wzötti bér-
arányokban is jelentkeznie kell. En-
nek megfelelően igénuelflilk a tudo-
mányos kutatásban dolgozók mun-
Ioakörillményeinek. .bér-' és kereseti
helyzetének átoondolását.

Fentieket annál is inkább indo-
koltnak tartiuk. mert a kutatóinté-
zetekben dolgozók utoljára - a kór
felsőoktatási bérrendezést megelő-
zően - 1985. január 1-fién kaptak
átlagosan 8280/0-os központi bérfei-
lesztést. IˇJoõı érezzük. a tudomány
mıors ütemú feıértékelódése - ami
csak a természetes állapot helyreál-
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nuár 1-jétől kezdődően a tudomá-
nyos kutatás területén 33% közpon-
ti bérfejlesztést tart szükségesnek a
költségvetési rend szerint gazdálko-
dó kutatóintézetekben dolgozók ré-
.szére.

Tisztában vagyunk azzal, hogy
még .ez a központi bérpolitikai in-
tézkedés is csak tüneti kezelésre
elegendő. A költségvetési rend sze-
rint gazdálkodó kutatóintézetek bér-
helyzetének megnyugtató rendezésé-
re csak a tudományos kutatás már
emlitett -- a nemzetközi standard-
nak megfelelő- értékelése és egy
új tipusú költségvetési bérgazdálko-
dás adhat választ.

Arra kérjük a képviselő urat,
hogy követelésünket a maga eszkö-
zeivel támogassa. Segitségét köszön-
jük.

A TUDOSZ elnöksége nevében és
megbízásából:

Éakıı Oírıdııáa
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lšyıııılıtlılis vagy ıyırılıriılılts 1 .

FORWTOSÍTOTT
GYEREKEK 8  
Z] „Mi a testvéreimmel úgy születtünk, hogy édesanyám vágyát
teljesítette az Isten és ó áldott állapotba került velünk. Az én gye-
rekeim úgy lettek, hogy akit szerettem, attól és annak gyerekeket
akartam. A mai gyerekek leggyakrabban a lakáspolitika mellék-
termékeként születnek. Hát szabad ennek igy lennie?” - a tanárnő
elhallgat. Erőtlenül vitatkozom vele, pedig tudom, -nekem ıls igazam
van: nemcsak -forintositott -gyerekek születtek és születnek Magyar-
országon! _ _-

ıgaz, .a vo-ez sveıaõzı az újaõ szemzmo nspwedespnlumı hats-
-rozat értelmében szerzódni -lehetett -(és lehet ma is) fgyerekszülésre.
A rendelet kmcepciõzus zgıkowı senõaõium uiasiwciáo vissza az
értetlenkedőık támadásait, amelyek szerint eleddig Magyar-
országon csak növvendékbikákra, jól tejeló szarvamnartıákra a re-_
-melcül szaporodó serbésekre szerződött a vállalkozó. Gyerekszülészre
nem. ,A kákán is csomót kereső ellendrukkereknek semmi nem
tetszik” - ~ny*i~1a4ıkozták a magas hivaiaılolnból és nagyvonalúan ti-
gyelmen -kivül nagy-ták a nyaıtogó értelmiségi-ek aggodalımát: Nem
válhat pén-zügyıi, tech-nizkai -ügylettıé az ember utód-lása!

,,Férőhely, i-gényjogosultság, kapacitás, egy főre jutó négyzetméter,
no és az igények gyors kielégiıtés-e” - ezek a- bűvös fogalmak el-
nyoımtáık a kételyeket: fbiztos, hogy -ez az egyedül üdvözítő út ıa
népesedımpolitikaıi elvek végrehıaıjtásáhozfl N-em lehetne másféle mó-
don fkedfvezménfyezetté 'tenni az oiıflhont -is, -gyerekeket ús őhajtó em-
bert? Büfntet-leın-ül flrltevhıető az egflenló-ségjel a -gyermekáldás és a
gyermekrvál-lalás közé? Nem őrlódnek fel a lakótelepi »betonelemek
között legtisztább szafvainl: és érzelmeinflkz szerelem, fogamzás, szü-
letés, anyaság, szeretet? A család szeıntsıége meghaladott
fogalommá lett a .kıibölftzendő csekkek, a 'bérelszázmolási szalagok és
a laılrásosztályok dossziéinak árnyéílcában.

Az á-111-aımçpo'l~gál~ok szerződnek a gyerelrvállalásra, ha a megálla-
podásban fogflaltazk szerinit 'időben fvi~lágrajönnek a -gyerekek, olcsób-
ban jutnak az áhí-tott lakáshoz. Szerzódésszeg-és esetén a szociál-
politikai kedvezmény .megllıa-t-ározobt hányadát szigorú ikamzatfelté-
telek mellett vissza .kell fizetniıök! Mi .marad az ilyen szerződések
után? Mi ımaradıhart? Ur-esség. E

A demográfıíazi heılyzetljelentések seımımit nem érzékeltettek ebből
az ürességből. A .megemelkedett születésszárm feletti lelkesedzésft, a
gy-es vív.mányána»k fényét csalk az „átmeneti nehézségek” homályo-
sítottáılc el némi-kzéppen. Ugyanis hzirtel-en kevés-let-t az óvoda és az
iskola (Ihogy egyéb lriányossrágolrrél most tapintatosan elzteıkintsü-n'k),
a demográlf-iai robbanás szül-ötte így az átmeneti zsú-foltsá-g áldozata
lett. *Hogy a robbanásnak titulált születésszáım épfpencsak el-érte a
nemzet számára egâzséges, éppen normális reprodu~kciót, azt nem
tartalımaztáík a jelentések. . . E

Űég-ül is, majd hosszú távon mutatkozik meg az a-ufogó :kon-
”cepció -hatása! - l-gérték az illetzéksek, és bárcsak öket lgazolnáık a
tények! »Ezzel szemben startiszbifkaıi év-lrönyvün-k szerint 1988-ban „si-
került elérnünk” a XX. sz-i -mélyponftot. 'PAVALY SZÜıLE'PE'l"I` A
LEG+K:l]VõESEBB GYEREK MAGYARORSZÁGON.

Es =ha ` a fma nyıllvıántartott 220-240 ezer 1-atkásigénylőre gondolok?
Meg arra a 2 millió emberre, aki ma is komfort -nélkül-i' -»lakásban
él? - Be kell lábnom, a lakásépítési tervek sem foganta-k -meg.
Meddóség. Se lakás, se gyerek. Mintha az emberek nem műılnödné-
nek az elvi határozatok ú-tımuıtatásai alapján... Tudom, a magyar
család válságáért nem a népesedéspolrltiıka sutasága a felelős, nem
oka annak, hogy ikevesebıb a gyerek, de annak már igen, Ihogy ke-
vesebb a hit. Gyermeket áhltam magasztos érzésekkel meglehető-
sen nehéz,- ha közben számolni leényszerill az eırriber. Össze-kötni a
gyermellmemzést és a lazkáspolllıikáıt, se csi-l-logó famıáziára, se emel-
kedett erkölcsiségre nem vall. -

A fejlődés azonban töretlen. Némely reformelkzépzzelés szerint
utólag megemelik a lakásépitési kölcsönök törlesztésének kamatait.
Ügyes pénzügyıi lépés vol-na ez, hiszen a családok utólag már -nem
tudfjáik ,,korrigáflnl" gyermelcváüılalási Itervüket. _. Vagy teleiznrtsün-k
tisztelettel adór-endeletüınık a-lkotóira, ők valóban meghaıladmák a
70-es »évek koncepciófaragóit: egyetlen pillanatig sem vették figye-
'lembe a családokban nevelkedő gyerekek "számát ai jövedelemadó
kulcsairvak megállapitásánál. Hogyisıne! Szentségtörés volna össze-
kevern-i az anya-giakat a családi 1-élekszámmal, nemde? Morális ki-
finoımu-ltság is van a világon, kérem.

Ülök az irógépınél. Elolvasoım, amlt eddig írtam. Betűk, sorok, mon-
da-tok, - van a lényeg? Van bennük lényeg? A -lényegeseı
hányan fogalımazták meg már? -M`ıl~ndegy. Nekem is le 'kel-l írnom:
baj, hogy fogyunk. -Baj, hogy »korosodizk a nemzet. Baj, hogy sorvad
az élet-lsedfv. Az -él-etüınlket úgy ls föladlhatjuk, hogy életben mara-
dunk. Nekünık már az is elég, ha életben mazraduznzk. . .? -

Ki akar tólünlk igazán na-gy, értelmes erósfeszltést? Termelői sze-
rep helyett emberszerepet? Netán aınyal-t? A legszemıebbet, amit
anyáinktól öröıkölhettünık. Miért afka-rnánk örökösöket? -Elég belőlük
egy, - nemzeti méretekıben családonkäıt ,;másfélnyl” -»gyerek osz-
toziík a jusson. Es itt a legnehezebben .leírható monda-t: mi van a
testamentumban? Mist lis át a gyerekeknek? Hogy a női
szabadság a_ mi nemzedékünk számára pusztán csak olyan döntések
sorozaftává emelılnedhetett; amely 30 év alatt 4 millió mű-vi albortuszt
eredményezett? Mizt is hagyunk örökül ? Hogy .gondoktól terhelt tel-
nőıttként az önfeledtségról? Hogy -neım volt kedvű-nk
játsza-ni ? Hogy nem :volt blzalmunk 'hi-nni? Hogy a fáradtságos foly-
tatás miatt nem volt értelme ragaszkodnunk egyikorl .gyermek-
miwolftunllahoz? Ahhoz a -hajdan-i gyereıldhez, aki -- -álmaiiban - -nagy-
szülqkzkel, teslıvıérefkikel, örök -nyiizsgéssel és fe'lo`ldássa=l teli killnezd-
he-tetlenıüll összetartozó családhoz tartozik?

Bátoritás- kellene. Ertő, tá-moga-tó, tisztelet-teljes, embernek szóló
bátorítás. Azoknak, allclılnnél ma is, mégis -mindennek ellenére, nagy
család üıli ldörbe az asztalt. De azoknál még iníkáıbb, aleiılerıël egyıke
v-ár kistesuvérre. Baj van a testamentummal. .Nagobb fbaj, mint a
lélekszáımma-l. Igaz, lıazánlıiban csöldken a lélekszám, - a testamen-
tumból viszont hiányzik a lélek.
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O Véazjósló számítások szerint fél év-
század alatt akár három millióval is
csökkenhet az ország népessége. Pusztul
a magyar, s alig szaporodlk. Az aggo-
dalmsskodók azonban mintha megint sü-
ket fülekre találnának. Az állását féltő
például abban reménykedlk, ha csappan
a munkába lépő fiatal korosztály. létszá-
ma, kevésbé kell tartania attól, hogy az
utcára kerül. Különben is, flperlekednek
sokan a nemzet jövőjét f tőkkei, hát
akad-e kedve szülni asszonynak a biztos
eiszegémvedés rémévelf ott, ahol naõp
mint nap könyörtelen erőfeszítéseket k -
vetel meg az önfenntartás ls, talán mégis
érthető, hogy csökken a Iyermekek
száma, s önámító érv is akad számta-
lan... Csakhogy az utolsó harminc év
llagyarországa még a deríilátó jővőhit és
anyagi gyarapodás korában is népesedési
gondokkal küszködött.

Az ezer lakosra jutó élve szüietések
aránya manapság a fejlett NSZ!!-ban. és
Dániában ugyan rosszabb, mint hazánk-
ban, ám egyik állam sem dicsekedhet az-
zal a kétes értékü folytonossággal, hogy
immár harminc eve dobogós helyet bé-
relt magának ebben a mezőnyben - ál-
litja Fekete Gyula író, akivel a dobogós
helyezés mméwl s okairól beszélget-
tünk. - megtévesztő minden ha-
sonlat s hasonlítgatás, mert pillanatnyi-
lag lehet, hogy ez vagy az az európai
országnak kedvezőtlenebb e V tekintetben
a helyzete, ám tartósan egyikük sem
süllyedt ilyen mélyre. . -.

- Állítólag, és jó néhányan
vallják ezt a nézetet, a sok gye-
rek szegénységet okoz, ráadásul
egy gazdasági összeomlás felé
lóduló országban még fokozza a
munkanélküliséget- is. _ .

- Az effajta ostoba és bumbur-
nyák gondolkodást leginkább egy el-
lenpéldával lehet cáfolni. Az utóbbi
éveloben a világ élvonalába törő
,,kis tigrisek” - tehát Hongkong,
Dél-Korea, Szingapúr vagy Malay-
sia - egyike sem nevezhető „egy-
kézőnek". Dél-Koreában egy nemze-
déknyi idővel ezelőtt majd a duplá-
ja volt a szaporodás aránya, mint
nálunk a Ratkó-korszakban. Ez az
ország azonban intenzívebben fej-
lesztette a gazdaságát -az utóbbi
években. mint mondjuk Japán. A
szaporodás és gyarapodás azonban
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Folzabáltuk a-_-ıovőnket

nem vezetett sem elszegényedéshez,
sem munkanélküliséghez. Epp ellen-
kezőleg. Dél-Korea munkaerőhiány-
nyal küszködik. Szüksége van a be-
vándorlókra és az idegen országból
érkező munkavállalókra. Húsz év
alatt itt mintegy tízrnillióval nőtt a
foglalkoztatottak száma. Egy nagy-
hatalom példáját is emlithetem, az
Egyesült Államok-ban ugyanennyi
idő alatt harmincmillióval több
munka-hely létesült- .

- Csakhogy Magyarországon
halvány jele sem tapasztalható
a gazdasági fellendillésnek, az
erővonalak épp ellenkező irány-
ba hatnak. Ebben a helyzetben
gyermeket nemzeni és .életet.ad-
ni a bizonytalan jövõnek, két-
ségbeejtő felelősség.

-. Pontosan ez a gondolkodásmód
jellemző az egész társadalomra. Ne-
héz az élet? Akkor nem kellgyerek.
Másra költjük a pénzünket. Fölza-
báljuk. a szó nemes m nemtelen ér-
telmében. Csakhogy ezzel együtt
fölzabáljuk a jövőnket is. Mint
ahogy a hatvanas évek végén, a het-
venes évek elején ezt meg is tettük.
Az utóbbi harminc évben egymillió
kétszázezer gyerekkel született ke-
vesebb. mint az azt megelőző har-
minc évben, pedig az az intervallum
magá-ba foglalta a Horthy-korszakot,
a második világháborút, az eszmé-
letlen mértékű inflác-iót, a Rákosi-
nyomott és 1956 pusztító történéseit.
Három évtized alatt, idült mosollyal

Milliomos
igazgatók
E] Egy ideje közszájon forog: válla-
lati igazgatók többmilliós jutalmakat
Ének ıfeä Xérmérséãlattkől, élet-

erettő f g en reag az em-
berek: ,,rémhg'", „már megint han-
gulatot kelt valakl", „blzonyítsd
be", ,,miért, te mit vársz ezektől”,
,,jé, te nem tudtad?“. _A híreket
azonban megerősítette a rádió, a tv.

Az lgazgatók reagálásai:
- nem akarja elhlnnl, ellenőriz-

teti, -
- csendben felveszi,
- az ABMH- (Allami Bér- és

Munkaügyi Hivatal) rendelet le-
hetővé teszi, _

- mindenkit megfenyeget, aki tud-
hatja, ő mennyit vett fel,

- szigorú hírzárlat.
Mi lehet az ABMH-rendelet mö-

götti Mi indokolta, hogy az ABMH
egyfajta kóbert bácslja legyen a vál-
lalatl igazgatóknak?

A/variánı :
A gazdasági életben új üstökősök

tíintek fel, akik _fellendítetté:r válla-
latalkat. Egy év alatt anny nyere
séget értek el, hogy a dolgozók tl-
tes jutalma mellett ekkora a rájuk
iutó jutalomhányad. Ebben az_ eset-
ben HURRÁ, már nem kell annyira
félteni a gazdaságot.

B/variáns, illetve félelmeim:
kicsi: Az igazšsıók jutalmát nem

a nyereségbői, em a fejlesztési
alapból fizetik;

kicsit nagyobb: Az lgazgatók jö-
vedelemnövekedése és a dolgozók jö-
vedelemnövekedése között nincs köz-
vetlen összefüggés;

még nagyobb: a vállalatok fejlesz-
tési alapjának ilyetén felhasználása
nem segíti elő a vállalat jövőjét;

rémlátomás: A közösségi vagyont
(amit eddig társadalmi tulajdonnak

mostiaz ızrıxnkıuelőttrétla-_
t t mag ntőfi v a .. ,

amelynek aktív özremiiködésésgl
rszá azdasá nkremenll 0 I I Cllllıãfi t.most „bespájzol”. A kö ,_ sböl akko-

ra részt tulajdonít el, amely a' re-
prlvatizált világban is biztosítja tö-
retlenül emelkedő életínvonalát.

Vajon most is HURRÁ! A válla-
lati lfıazgatókat már tényleg nem
kell f teni. De mi lesz a többi, né-
hány millió emberrel és mi lesz az
országgal? Z A

N.

A munkaldöalap
védelme
avagy a KFKI-ban is bevezették
a 40 órás munkahetet

\

D A hollandok - olvasom a- HVG
április zl-l számában - keveset dol-
goznak (időben legalábbis), mégis
jól élnek. A is millió hollandbói
mindössze 3,2 milliónak van mun-
kaviszonya, s legtöbbjüknek csak
fél-, harmad-, iıegyed-munkaldejü az
állása. Előfordul, hogy vezetői állást
is ketten, -megosztott ınunkaidőb
látnak el. Igy aztán jut idő gyerek-
nıãvelésre, hobblra, tanulásra, pihe-
n “ca `

. Máshol meg azt olvasom, tapasz- 'ˇ
talom, hogy mi egészségtelenül
élünk. Már gyermekkorban kezdődik
a korai kelés. Zsúfolt járművek, ki-
alvatlanság, túlterheltség, nuliadik
óra, rossz étkezés stb. Folytatódik
mindez a munkahelyen is. Egy átlag
KFKI-s reggel 7-re a Mokva téri
„K” buszhoz érkezik, s délután há-
romnegyed őt, őt óra között jut
ugyanoda vissza. Tehát napi tíz órát
tölt az intézetben, illetve intézeti
buszon. S előtte és utána a többség
még jócskán utazik más járművel
ls.

Hogy lehet így az ember jó mun-
kaerő? vagy ha az, netán jó férj,
feleség, szülő? Es hol marad a töb- 4
bi kötelesség, öröm? Nem is beszél- -
ve a plusz munkáról vagy a harma-
dik müakról. .

Szóval igencsak jól. jön az a jú-
nius l-jével bevezetendő 40 órás mun-
kahét! Mindenki izgatottan számol-
ta, hány percet nyerhet így .napon-
ta. Négyszer 30-at! Fél ór val előbb
érhet az óvodába, boltba, nagyma-
mához . . .

Es kérem szépen, bármilyen hihe-
tetlen is, a KFKI-ben a TUDOSZ-
tagokat képviselő küldöttek testü-

több é el ó á-lete (igaz, csak kis s gg ) j v
hagyta az intézet vezetőinek javas-
latát, hogy a munkaidő befejezése
után csak tíz perccel indulhasson le
az első „K” autóbusz, mondván, ha
heti két órával csökken a munka-
idő, akkor naponta legalább tíz
perccel később indulhassanak haza*
a munkatársak . . . `

Hogy is van ez? -- „Van, aki ko-_
molygn hisz abban, hogya munka-
fegyeem javul.. ha a „K” busz tíz
oercel később indult. (Azt már nem
is említve. hogy csak az első buszok
indulnak ilyen ..korán“. a többi öt-
tíz percenként követi őket.) .

Végül is nem hiszem, hogy az új
szakszervezeti testület küldöttei a
tagság érdekeit nézték, amikor erről
így döntöttek. . .

Az ˇ elején' lám, Hoilandiát emle-
gettem. Tudom, hogy nagyon távoli
még nálunk az az dő, amikor há-
rom-négy órai munkából jól megél-
hetünk, de azért attól ez a tíz perc
még fájhat . . .

- BEKE -
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az arcunkon, a békés jóllakottság
jegyében csináltunk e hat-hét-nyolc-
don-kanyarnyi pusztítást, harmincöt-
negyven mohácsi vészt. Ennyit ál-
doztunk a jóllakottság Oltárán. Kan-
ni-bálokként za-báltu-k föl a jövőnket,
de legalább ,ósapáinkba szorult még
annyi kultúra, hogy az elfogott és
megölt ellenséget zabálták föl, mi
pedig a sajátja-inkat pusztitjuk...
Miért? Hát. csak azért, hogy spa-
nyolba mehessünk, Gorenjét vásá-
rolhassunk, videózhassunkj A hat-
vanas évek végén, amikor a világ
álmélkodott a magyar csodán, hogy
no csak, milyen jól megy ezeknek,
pedig 8118 egy évtizede még véres
fel-kelés és megtorlás söpört végig az
országon, nos, akkor mi épp bólo-
gatva és jó étvággyal kezdtük el fo-
gyasztani a jövőnket. A meg nem
született gyermekeink „árából” töm-
t-ük tele a bendőnket.

- Csakhogy napjainkban
nem a viszonylagos bőség, _ha-
nem a viszonylagos megélhetés
ellenére kellene egyre több
gyermeket vállalni. Márpedig a
szülők totálisan magukra hagy-
va, két átlagos keresetból alig-
ha tudnak még egy gyermeket
is vállalni, ha a jövedelemadó-
nak ,,köszönhetően”, hármuk
megélhetése márcsak a létmini-
mum szintjén lehetséges. `

\- A magyar történelem szégye-
ne az. ami napjainkban történik.
Akkor kezdett kegyetlenkedni az

_.,

\

adórendszer. 'ami-kor a világ legri-
asztóbb utánpótlási helyzetébe ke-
rültünk; akkor született a világ leg-
gyalázatosa-bıb gyermek- és családei-
lenes adótörvénye. Akkor, amikor
a fiskális gondol-kodás megint az
utolsó morzsáig lesöpörné a padlást,
elfelejtve, hogy ahol bőven- van vagy
marad. onnan előbb-ˇ-utóbb többet
lehet majd kérni. Ahol egy szemér-
nyi sem marad, ott nem érdemes
hajtani, dolgozni, hiszen minden
kárba vész. -A személyi jövedelem-
adó épp a többletmunkát szipolyoz-
za ki. attól! riaszt el. Egy gyermekes
család többnyire csak úgy tud meg-
élni, ha a család felnőtt tagjai több-
letmunkát_ vállalnak. Kiszámzítottam
a minap, hogy aki egy gyermeket el
akar tartani, méghozzá csak a ,lét-
minimum szintjén, annak az ezt
szolgáló munkája után tizenegy lu-
xuskutya után fizetendő adót kell
lerón-ia.

-ˇ Egyre több a létminimum
szintjén élők száma. Több mint
egymillió a. létminimum alatt
élőkiszáma, s ez .hónapról hó-
napra gyarapodik. Már nem is

` a kisnyugdijasok- adják ennek a
I rétegnek a zömét, hanem a

többgyermekes családokban
élők. A kisnyugdíjasok sem él-
nek jól, de még náluk is rosz-
szabbul a többgyermekesek.

- Ráadásul a létminimum mérté-
kének a megállapítása is hamis. Hi-
szen kihagyja a számításból a la-

kást, -tehát az elemi lét elemi kör-
nyezeti feltételeit. Ugyanezen felté-
telek hiányoznak a társadalmi mi-
nimum meghatározásá-ból is, ám
ezen a szinten ma már a lakosság
egynegyede létezik. ,A Kádár-rend-
szer még ideológiát is mellékelt az
elszegényedéshez, miközben örökkön
a gazdagodással, a közeledő jóléttel
kecsegtetett. Évtizedeken át arra ne-
velték az embereket, hogy az a de.-
rék proletár., aki minden keresetet
föléli, megeszi., megissza, elutazgat-
ja, elszórakozza. Ha fogyaszt, akkor
nincs vele baj, de ha spórol, ha_a
nemzeti vagyont gyarapító -beruhá-
zásra fordítja a keresetét, mondjuk
egy családi ház építésébe fog, ak-kor
már szigorú büntetést kellett elszen-
vednie. Adók, árak és hiányok ,,ké-
pében". A fiskális-monetáris dikta-
túra kegyetlenül kizsákmányolta
azt, aki spórolni, takarékoskodni
próbált. De még ma sincs olyan ta-
karékossági forma, amely spórolás-
ra ösztönözne. Aki takarékba tette a
pénzét, s azt az állam használta, az
nemhogy többet, de végül keveseb-
bet kapott vissza. Ez az a gazdasági
struktúra, amely durván bünteti a
többletmunkát m a takarékosko-
dást, miközben elvárja mindkettőt
polgáraitól. A vagyonosodás elleni
osztályharc végül oda vezetett, hogy
a ~ családoknak nincs tartalékuk.
nincs -pénz, amiből időlegesen pótol-
hatnák olykor hiányos keresetüket.
Nem csoda, ha sokan józan belátás-
sal is öngyilkos téveszméket han-
goztatnak. Nem érdemes családot
alapítani, felelőtlenség gyermeket
nemzeni és kilátástalan dolgozni.
Helyette élni kell...

- Akinek nem marad más,
annak csupán élni kell. Ponto-
sabban vegetálni, napról nap-
ra . . .

_ (mezővári)

Köszöntjük '
az akadémiai  
kitüntetetteket >
Ü A Magyar Tudományos Akadé-
mia elnöksége 1989-ben Akadémiai
Díjban részesítette:
Pomogáts Bélát, az MTA Irodalom-
tudományi Intézete tudományos fő-
munkatársát;
Galavics Gézát, az MTA művészet-
történeti kutatócsoport osztályveze-
tőjét;
Urbán Aladárt, az ELTE Bölcsé-
szettudományi Kar egyetemi taná-
rát; Tar.nóczy Tamást, az MTA ter-
mészettudományi kutatólaboratóriu-
mok tudományos tanácsadóját; Ko-
váts Zoltánt, a Gyümölcstermesztési
Fejlesztő Vállalat tudományos osz-
tályvezetőjét; Kertész Zoltánt, a
Gabonatermesztési Kutatóintézet
tudományos osztályzvezetőjét; Matúz
Jánost, a Gabonatermesztési Kuta-
tóintézet' tudományos osztályvezető-
jét; Sziklavári Jánost, a _Borsodi
Vaskohászati Tröszt főtanácsadóját;
Bernáth Gábort, a Szentgyörgyi Al-
bert Orvostudományi Egyetem tan-
székvezetõ egyetemi tanárát; Somo-
gyi Bélát, a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetem Bioflzikai Intézete
egyetemi tanárát; Szöllősi -Jánost, a
Debreceni Orvostudományi Egyetem
»Biofizíkai Intézete egyetemi adj_unk-
tusát; ifj. Szabó Gábort, a Debrece-
ni Orvostudományi Egyetem Biofi-
zikai Intézete egyetemi adjunktusát;
Trón Lajost, a Debrecen-i Orvostu-
dományi Egyetem orvosbiológiai
ciklotron laboratóri-umának igazga-
tóját; Matko Jánost, a Debreceni
Orvostudományi Egyetem Biofizikai
Intézete egyetemi adjunktusát; Ma-
durász Tibort, az ELTE Állam- és
Jogtudományi Kar egyetemi tanárát;
Varga Pétert, a Földtani. Hivatal
elnölchelyettesét; Bartha Gábort, az
MTA Geodéziai és Geofizikai Ku-
tató _Intézet tudományos osztályve-
zetőjét; Bodri Bertalant, az ELTE
Geofizikai Tanszék tudományos fő-
munkatáršát; Mentes Gyulát, az
MTA Geodéziai és Geofizikai Kuta-
tó Intézet tudományos osztályveze-
töjét; Andó Györgyit, az MTA Szá-
mítástechnikai és Automatizálási
Kutató Intézete tudományos mun-
katársát; Benczúr Andrást, az
ELTE Számítóközpont igazgatóhe-
lyettesét; Füredi Zoltánt, az MTA
Matematikai Kutató Intézet tudo-
mányos, ~ főmunkatársát; Hannák
Lászlót, az MTA Számítástechnikai
és Automatizálási Kutató Intézete
tudõmányos osztályvezetőjét; Hep-
pes Aladárt, az MTA Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutató In-
tézete tudományos főmunkatársát;
Katona Gyulát, az MTA Matemati-
kai Kutató Intézete tudományos
osztályvezetőjét; Remzső Tibort, az
MTA Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutató Intézete tudomá-
nyos osztályvezető--helyettesét.

Az MTA elnöksége 1989-ben az
Akadémiai Aranyérmet Keresztury
Dezsőnek, az MTA rendes tagjának
adományozta.

AZ ÚDÜLESROL. A TUDOSZ alakuló kongresszusán, de azóta is számtalanszor
megfogalmazódott a TUDOSZ-tagság körében, hogy változson meg az üdülési be-
utaiók szétosztási rendszere. Először is nagyobb nyilvánosságot, rálátást, rész-
letes betekintést a SZOT és a közalkalmazottak elosztási rendszerébe, s nem
utolsósorban több beutalójegyet szeretnének. Á

Szénássy Eva, a TUDOSZ üdülési felelőse arról tájékoztatta a szerkesztőséget,
hogy az üdülési szezon elején az előbbi elvek jegyében levelet írtak a SZOT
Üdülési Főigazgatóságnak, meléyben kérték, hogy a TUDOSZ számára a jövőben
közvetlenül biztosítsanak üdül si keretet (lásd: Szószóló 1088 decemberi számát).
Válaszuk elutasító volt: mivel a SZOT továbbra is a közalkalmazottak részének
tekinti szakszervezetünket.

Áprilisban, a TUDOSZ-alapszervezetek üdülési felelőseinek részvételével érte-
kez etet tartottunk, ahol megbeszéltük az elosztás elveit. A birtokunkba került
beutalókat listára vettük, s a kínáiatról előzetesen minden alapszervezetet írás-
ban tájékoztattunk. A beutalók száma és a TUDOSZ-tagok létszáma között fenn-
álló ,,esekélyke" különbség sejtem engedi, hogy az igazságos étosztásnehéz
dió volt . . . Végül is úgy döntöttek az üdülési felelősök az emlékezetes április
végi ülésen, hogy egy saját soraikból alakult 4 tagú bizottság (önkéntes jelent-
kezés algfijánj döntsön a beutalók sorsáról. A bizottság szempontjai a követke-
zők vol : . “ f-
-- kapott-e már az idén az alapszervezet beutaiót,
- mekkora a tagsága,
- minden aiapszervezet olyan beutaiót kapjon, amire valóságos igény van (el-

lentétben a korábbi gyakorlattal).
Úgy gondoljuk, hogy ez az első nyilvános elosztás, ha nem is oldott és szün-

tetett meg minden problémát, de lehetővé tette, hogy a korábbi négy fal között zaj-
ló elosztási rendszert és az elosztás nehézségeit (volt olyan beutaló, melyre 15-en
jelentkeztek) közösen, együtt küzdjük végig, s ezáltal reálisabb kép alakuljon ki
a szakszervezeti üdülés tényleges lehetőségeiről is.

A beutalók számáról szólva Szénássy. Eva elmondta, hogy most a TUDOSZ ösz-
szesen 180 db beutaiót kapott, ebből mindössze 1! db családosat, 22 db gyerek-
üdüiést. A IIO db beutalóból 3! a főszezonra, a többi az elő- és utószezonra szól.
Egyébként gondotokozott az elosztás során, hogy különösen soknak mondható a
szanatóriumi (még mindig van gazdátlan beutaió a téli szezonra!) beutaló.

A TUDOSZ üdülési gondjai nem csak az elosztás keserveiből és szükösségéből
adódnak. Előfordul, hogy az üdüiőjegyeket i-2 nappal az indulás előtt adják
vissza a szakszervezeti bizottságok. Ez azzal a következménnyel jár, hogy új-
ságban meggirdetni már nem tudjuk, s ha 1-2 nap reggeltől éjfélig tartó fut-
kosás, telefo álgatás nem hoz szerencsét, ki kell nyitni a TUDOSZ bukszáját . . . ,
azaz a közös pénzből kell fedeznünk a beutaló árát. Kérjük - mondta befeje-
_zésül Szénássy Eva -, hogy az ilyen esetek elkerülése érdekében lehetőleg 2-3
héttel korábban küldjék vissza az alapszervezetek a valamilyen okból felesle-
gessé vált beutaiókat. ,- \ ` _g_.
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AZ MTA MUSZERÜGYI- ES MERESTECHNIKAI SZOLGALATA szb-titkára, Pász-
tor Lajos, igazgatóhelyettessé történő kinevezése miatt lemondott funkciójáról. A
szakszervezeti tagság László Gábort, a Philips Labor vezetőjét választotta meg a
helyi TUDOSZ-alapervezet új titkárának. László Gábor a Philips gyártmányú
tuäojmányos és ipari műszerek magyarországi szervizmunkáit végzi, illetve irá-
n t a. .
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ÚJ, NYITOTT SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG. A Tudományos Dolgozók Szak-
szervezetének elnöksége és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Intéző-
bizottsága előzetesen megállapodtak szövetségre lépésük szervezeti kérdéseiről és
a szövetség programjáról. A leendő szövetség feladatának tekinti: tagjai szak-
szervezetpolitikai törekvéseinek egyeztetését. A két testület egy előkészítő bizott-
ságot jelölt ki a szövetség szervezeti részleteinek kidolgozására. `

A tervezet - melyet végleges elfogadás céljából tagsági vitára bocsátanak -
hangsúlyozza, hogy a szövetség nyitott más, csatlakozni kívánó érdekvédelmi
szervezetek előtt. Elsőként a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szak-
szervezete fejezte ki érdeklődését az új szakszervezeti szövetség iránt.
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AZ MTA GEODEZIAI ES GEOEIZIKAI KUTATO INTEZET TUDOSZ-alapszerve
zete uj titkárává Czuczor' lrnőné kandidátusi, az intézet geofizikus tudományos
munkatársát választotta. A korábbi titkár, Szarka László, titkári funkciójának le-
mondását a TDDSZ és a TUDOSZ egymástól való eltávolodásával, valamint a

k hel k ti élet éb belső blé ál hi tk i d k lta
helyzetelemzést ígért szakszervezet-politikai kérdésekről. rását szerkesztőségünk
mun a yi sza szerveze egy pro m ra va ozva n o o
meg. (Szarka László egyébként a Szószóló szerkesztőségének részletes írásbeli
érdeklődéssel várja!)

_ , L ı_ 7 I

TUDOSZ NEWS " TUDOSZ VILÁG " TUDOSZ NEWS ° TUDOSZ VILÁG

AZ MTA SZEGEDI BIOLOGIAI KÖZPONT TUDOSZ-tagsága köszönettel nyugtázta
a 9 év után leköszönő Tánczos Lajos szakszervezeti titkár munkáját. Az alap-
szervezet tagsága szervező titkárrá Fekete Józsefet, alelnökeivé pedig Garab
Győző és “Vígh László kandidátusokat választotta. Vígh László a membrán tipi-
dek biokémiáját kutatja, Garab Győző tudományos témája pedig a fotoszintézis
bioenergetikája. -
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A SZARVASI HALTENYESZTESI KUTATO INTEZET TUDOSZ-alapszervezete a
munkatársak tisztánlátásának »megkönnyítése érdekében úgy határozott, hogy
nyilvánosságra hozza a kutatóintézetben dolgozó valamennyi munkatárs tavalyi
alapbéréâl pótlékát. valamint az intézetben szerzett egyéb jövedelmeit és jutalmat.
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A kultúra radikális Átmenet a totalítárius hatalomból
fef°fm|<°flC@F>CÍŐJ°' a demokráciába  
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Ü Figyelemre méltó ııııııelııttıiáıt káııttett néhány ıııkeınlıer
(Köves Sándor, Mihály Ottó, Vadász .Iánoı,.lVIl'Iı Oıılıı.) a kultúra 1_ _ . . \

rallkálismegreformăláaáıfl. A,-Sıóııóláaıértvălhlkodk aterie-.
delmes dolgozat néhány goııılolatébreıııtö téılıéııek megjelentetésére,
mert e témában is ,várja olvasóink észrevételeit, véleııényót. _ " ~
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Ü „A kulturális reform stratégiai célja a gazdaság és társadalom minősé-
gének javítása, tartós humanizálása, a kultúra kiszabadítása saját elide-
genedett szférájá-ból, hogy í.gy valódi értelmet kapjon az értékteremtés,
-elsajátitás, -fvédeiıem, -közvetítés ınehéz f„eladata.”

„A kultúra szabadsága" fogalmát a szerzők úgy értelmezték, 'mint a
pártállam diktatórikus, monopolisztikus és manipulációs uralmi mecha-
nizmusának törvényen kívül helyezését a kultúrában is. Azaz a kultúra
szabadságának működési formája nem egyéb, mint a szabad szellemi élet,
s a korlátozásnélküli nyilvánosság, valamint a helyi és közösségi autonó-
mia, a szuverén módon szerveződő lokális kultúra és az ezek-ből a kezde-
ményezésekből összefonódó nemzeti szintű kulturális stratégia.

A mai magyar társadalom kulturális szerkezete élesen különválik egy-
mástól: a fent levők magas kultúrájára, a középszférákat kielégítő tömeg-
kultúrára és a társadalom alján egyre növekvő tömegek kulturális hiányá-
ra. Ebből következik, hogy a társadalom túlnyomó többsége számára
majdnem elérhetetlen az új nemzeti magaskultúra, a jelenlegi európai
kultúra, az úıj gondolkodásınódok, a lehetséges életvezetési minták vagy
éppen a közösségszervezódés alternatívái.

Egy új demokratikus Magyarország köteles garantálni a kulturális önki-
fejezés egyéni és csoportos jogát, ennek érdekében az állami támogatás al-
kotmányos kötelezettségét, a nemzeti kulturális tradíció ápolását, a helyi
társadalmak kulturális önkormányzását és az új jogállamiság keretében
el kell fogadni egy új kulturális törvényt, amely egyaránt vonatkozik a
közoktatásra, a közmúvelődésre, a népkommunikációra, a nyilvánosságra.

-A refornikoncepoió leginıvenciózusabb fejezete az ,,új tulajdon-
viszonyok és új finaınszírozások” .loöveıtkezményeirvel szemlbenéző gondolat-
sor. Az állam a kulturális intézményeit a jövőben nem múködtetheti úgy,
mintha az saját tulajdona lenne. A kiemelt nemzeti tulajdont képező or-
szágos kulturális intézmények keriiljenek a Parlament közvetlen vagy
közvetett irányítása alá. Akkor lesz ugyanis erős és hatékony a kulturális
állami tulajdon, ha az állam polgárai és a társadalmi szervezetek Iwntrollt
gyakorolhatnak fölötte. A helyi intézmények - például az általános isko-
la, a gimnázium, a mozi vagy a művelődési ház - nem a néptől elszakadt
hatalmi szférák magántulajdona, azt az adott település vagy település-
együttes birtokolhatja. A helyi önfinanszírozás mellett továbbra is szüksé-
ges, hogy a központi kormány nagyobb hányadot fordítson a kultúrára.
Ez pedig az eddigi maradékeılv szerfiınlti elosztás radikális fölszámolását
igényli. Fontos tehát, hogy a redisztribúció megszűnjön, és hogy a helyi
elosztás egyaránt ideológia-semleges és intézmény-semleges legyen. 'l`_er-
mészetes kívánalom, hogy egyetlen pártnak vagy szakszervezetnek se le-
gyen joga a kulturális -intézményhálózat fölött gyámkodást gyakorolni, vi-
szont a pártok, mozgalmak és vallási felekezetek szuverén kulturális in-
tézményeket és mozgalmakat índíthatnak el. A szerzők által javasolt ra-
diiikáılisivullturáıllis ıneform érftelıme lteihát nem más, mint ,,a` kü-lönıböző helyi
társadalmak és az ebből következőnemzeti társadalom európai minőségű
rekonstrukciója". Mindez azt jelenti, hogy országos és helyi szinten a kul-
turális önfejlődésnek teljes szabadságot kell élveznie.

Az állami intézmények irányításában a direkten felülről irány-ított
struktúrát föl kell váltani a demokratikus, azaz horizontálisan szerveződõ
in-tézményeik rendszuei Q a rendszer elemei közötti kooperációs együtt-
működéssel. Az új irányítási rendszerben .tenmészetesen sem a pártok,
sem az egytházak, sem más szenvezetek ıközponti képviselőinek nem ie-
hetrıek döntmi primilégiımıai. A ıtudomáınyos szféráról szólfva a legfonto-
salblbnak -íıtéílıhetõ rngállapíftás szerint a szakmai szféráıb-an a pluralizmus
feltételezi az egymástól koncepcionállisan is eltérő »központi elméleti és
pırogramfıejflesztési irányzatok, műlhe-lyek kialaiku~lását, amelyek keretében
nıemcsalk lkoınfkrét szaikmai alteırnaftíválk, hanem minőségileg is eltérő mű-
velőd-éskoncepcióık is

A tudományos kutatásokat az Alkotmány keretein belül semmilyen álla-
mi, párt- vagy hatalmi érdek nem vétózhatja meg, s különösen az alap-
kutatások szabadsága nem rendelhető alá semmilyen tekintetben a tudo-
mányon kívüli érdekeknek. (A szerzők természetesen a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiát -kiemelten fontos nemzeti intézménynek tekintették, ezért
irányítását szintén a Parlament ellenőrzése alá kívánják rendelni.) Véle-
ményük szerint meg kell szüntetni a jelenleg tapasztalható éles határt az
úgynevezett profi és az amatőr kutatók között hiszen az új gondolatok
születése nemcsak azok privilégiuma, akik ebből a szakmából diplomát
szereztek.

Az oktatásügyben a társadalmi-gazdasági reform alapfeltétele: az okta-
tásra fordított központi költségvetési összegek igen jelentős megnövelése;
az oktatásügy többcsatornás finanszírozási rendszerének kialakítása. Új
megoldásokat kell keresni az iskolák fenntartásának, az iskolarendszerű
tanulás finanszírozásának, az oktatási-képzési folyamatok állami és társa-
dalmi igazgatási és szakmai ellenőrzésének rendszerében. Az iskolaalapi-
tási és iskolafenntartási jog illessen meg minden nagykorú magyar állam-
polgárt és -minden jogi személyt. Az oktatás területén is -biztosítani kell az
ískolaügy társadalmasítását. Elengedhetetlen követelmény a társadalmi el-
lenőrzés és .beleszólás,, ezzel, ha úgy tetszik, a laikus ellenőrzés érvénye-
sülése: a Parlament szerepének növelése, a pártoktól és államtól függet-
len szervezetek befolyásának erősítése, az egyéni véleménynyilvánítás ha-
tásfokának növelése. A felsőoktatás területén biztosítani kell a hallgatói
létszám jelentős növelésének infrastrukturális feltételeit. A diplofhákért
folyó versenynek döntően magában a felsőoktatás folyamatában kell meg-
valósulnia. Biztosítani kell az egyetemek, felsőoktatási intézmények teljes
autonómiáját. A

A művelődési kezdeményezések támogatásának .,szektorsemlegesnek
kell Iennie”, azaz fontos, hogy ne csak az intézmények, hanem a társadal-
mi kezdeményezések is. részesülhessenek belőle. Fontos tehát, hogy min-
den kulturális szerveződésnek joga lehessen állami támogatást igényelni.
Ez a gyakorlatban tehát azt is jelenti, hogy a művelődési intézmények
megkapják a múködésükhöz szükséges alapvető anyagi eszközöket, de
ugyanígy .igényelhetik a szükséges támogatást a helyi szervezetek, az egye-
sületek Q a különféle közösségek is. ' D L

Ü Egyre szélesebb rétegek győződ-
hetnek -meg az utóbbi hónapok ese-
ményei nyomán arról, hogy politi-
kailag, gazdaságilag, roskataggá vált
társadalmi ber-endezkedésünknek
radikális műtétre van szüksége. Itt
már régóta nem segítenek a tüneti
kezelések, csak elodázzák ide.ig-órá-
ig a sebészeti beavatkozást. A vál-
ságjelenségek krónikussá váltak és
a társadalom beteg szervezetének
vészjósló gyorsasággal merülnek ki
anyagi és morális tartalékai.

ANAMNEZIS

A baj nem most kezdődött. Visz-
sza kell »mennünk a negyvenes
évek második feléig, amely hosszú
évtizedekre eldöntötte népü-nk sor-
sának további alakulását. Természe-
tesen nem a társadalmi esélyegyen-
lőséget, az igazságosságot, a néptö-
megek felemelkedését ígérő új
rendre hivatkozás volt önmagában
a tévedés forrása. Ellenkezőleg,
ezek olyan értékek, amelyeket min-
den körülmények között vállalnunk
kell!

A bajok forrása annak a társa-
dalomépítkezési modell-nek a kény-
szerű átvétele volt, amely nem ve-
tett számot a magyar sajátosságok-
kal. A sztálini gazdasági és politi-
kai, egyébként konzisztens, mond-
hatnánk úgy is, hogy önmagában
nagyon logikus építményt a szocia-
lizrnus etalonjaként eróltették ránk.
Átmenetileg volt bizonyos tömegba-
tása is, mert történelmileg az elma-
radottságunk-ból va-ló gyors kilába-
lás reményével kecsegtetett. A
rendszer logikus és következetes'
építkezése ezenkívül egyfajta intel-
lektuális vonzerőt is gyakorolt az
értelmiségiek egy szűk, militáns,
baloldali áramlatára. De hát régi
igazság: ami önmagában logikus,
nem biztos, hogy igaz is. S az el-
múlt évtizedek tapasztalatai ez
utóbbit lá-tszanak megerősíteni.

DIAGNÓZIS

Azzal, hogy társadalmunk beteg
és gazdaságilag teljesen elhasználó-
dott, nem sok újat mondunk. A
„nyugatra” való szabad kitekintés
révén milliók köznapi él-ményévé
vált a technológiai, műszaki, minő-
ségi lemaradásunk kényszerű tudo-
másulvétele. Bizonyosnak látszik,
hogy az egyén kemény anyagi és
tulajdonosi érdekeltsége - lega-
láıbbis alig belátható ideig - olyan
hajtóereje a gazdasági teljesítmény-
nek és hatékonyságnak, melyet
hosszabb távon, konszolidált körül-
mények között a forradalmi lelke-
sültség és elhívatottsági tudat nem
tud helyettesíteni. Nem is humánus
évtizedeken át csak erre hivatkozva
teljesítményeket ,,kicsikarnif' széles
tömegekből, annak reménye nélkül,
hogy belátható időn belül ennek
meglen-nének a jótékony anyagi kö-
vetkezményei. Különösen nem é hu-
mánus, ha a vizet prédikál, bort
iszik példabeszédet juttatják
eszünkbe különböző szintű vezető-
ink gyanzúsan gyakori korrumpáló-
dásának utóbbi időben felszínre ke-
rülő tényei.

A közéleti tisztaság és a közer-
kölcs hovatovább jónéhány mate-
ríális hiánycikk mellé sorakozik fel
és szellemi, intellektuális tartós de-
ficitként kell számon tartanunk.
Evtizedek óta tartó hibás döntések
konjuktúrája mellett az egypárt-
rendszerű monopolisztikus politikai
berendezkedés erkölcsi kopása is
hozzájárult a ma már általánosnak
minősíthető bizalmi válság tartóssá
válásáıhoz.

' A masszív állami tulajdon a per-
manessé vált nagyipari lobbizással
együtt kifejezetten visszahúzó erővé
vált napjainkra. A legutóbbi idők-
ben pedig az anyagi differenciäias
törekvése mögött megnyilvánult,
munkával, teljesítménnyel nem' alá-
támasztott ijeszlően kiugró, évi
több millió forintos jövedelmek

nem ritkán költségvetési támogatás-
sal injekciózott vállalatok vezetői
esetében, végképp felrántották a
leplet egy szélsõségek között hányó-
dó, frusztrált társadalomról. A szo-
cialistának minősített gazdaság tel-
jesít-ményképtelensége nem sajáto-
san magyar jelenség, hanem rend-
szers-peci-fikus. A krónikus hiány-
gazdálkodás legszembetűnőbb meg-
nyilvánulása, hogy térségünkben a
jegyrendszer általános jelenséggé
vált több mint négy évtizeddel a
második világháború után. Ilyen
körülmények között nem lehet cso-
dálkozni azon, hogy mára tegnapi
bizonyosságaink sora vált hervatag
utópiává. .

_ lntézményrendszerünk a legutóbbi
időkig a régi hatalmi-politikai
struktúra kövületeként akadályozta
meg a radikális gazdasági átalaku-
lást. Jelenleg pedig alig-alig követ-
hető, kábítóan- lázas változások
gyakran inkább a felbomlás érzetét
erősítik az emberekben, s kevésbé
egy új, körvonalazódó rendnek az
ígéretét. Pontosabban szólva, ígéret-
nek gyakorta ígéret az, amit hal-
lunk. A társadalom azonban négy
évtized után torkig van a jelen sa-
nyarúságának könnyebb elviselését
sugalló ígéretekkel.

Az alakuló társadalmi-polıtıkaı
,zervezetek szóki-mondó stílusa,
programjaik ütközése vagy össze-
csengése vékony értelmiségi rétegek
verbális kardcsattogtatásának tűnik,
ha a háttér-ben az egyelőre hallga-
tag nagy többség talányos magatar-
tásának megfejtésére vá-llalkozunk!
Lehet, hogy a valódi politizálástól
elszokott tömegek zsibbadtságára ve-
zethető vissza. ez a magatartás. A
ci-vil társadalom évtizedekig a pad-
lón feküdt, a hatalom kiütötte. Vi-
szonzásként ugyanez a hatalom a
viszonylagos létbiztonság és szerény
jólét garanciáját szavatolta. Az így
előállított helyzet akkor billen félre,
amikor ez a -hatalom már az élet-
körülmények szinten tartására sem
képes, nemhogy a javulását tudná
biztosítani. Ezért a napjainkban
zajló rendkívül gyors, gyakran a
politiıkai destabilizáció képzetét kel-
tő változások tulajdonképpen az
előző egy, másfél évtized gazdasági
hanyatlásának logikus betetőzéseiý
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TERÁPIA

A helyzet súlyos, de elég köny-
nyel-műek vagyunk ahhoz, hogy ne
tekintsük reménytelennek. A kitörés
stratégiáját a totalitáriu-8 hatalom-
ból a demokráciába való sikeres át-
menetben látjuk.

Tudomásul kell vennünk,_ hogy a
pártérdek és _a nemzeti érdek al-
kalmasint nemcsak ıhogy nem esik
egybe, de szembe is kerülhet egy-
mással. S ez utóbbi esetben nem le-
het kétséges, hogy melyik elsődle-
gessége mellett álljunk ki: hiszen
egykor legalábbis' a hívő többség
éppen a közösség érdekeinek szolgá-
latától hajtva lépett a párt komor
szervezetének rendjébe. A pártál-
lam gyors felbomlása tény. -Helyette
egy megtisztuló, hatalmi jogosítvá-
nyaitól megsza-baduló, valóban poli-
tikai rendszer körvonalazódik. Az
átváltozás a közreműködésünkkel és
szemünk láttára megy végbe.

Le kell vonni azokat a személyi
konzekvenciá-kat, aımelyek az el-
múlt évtizedek hibás döntéseivel és
balfogásaival kapcsolwtosafk. Magya-
rán: nem lehet a megújulást, a de-
mokráciába való békés átmenetet a
korábban politikailag kompromittá-
lódott és még jelenleg is ,,parancs-
noki" poszton lévő személyiségekkel
megvalósítani. A velük való bánás-
mód természetesen nem kevesebb
politikai kultúrát és európaiságot
követel, mint amit a más politikai
szervezetekkel A és pártokkal való
kapcsolattartás szükségessé tesz.

A nemzeti megbékélés útjának
kikövezése látszik pillanatnyilag a
halaszthatatlan feladatok egyikének,
mert csak így lehet esélyünk-a gaz-
dasági hanyatlás feltartóztatására.
Ugyanis - demokráciába való át-
menetünk politikai feltételei mellett
- jelentékeny szerepe van a gaz-
dasági fordulat kierőszakolásának
is. a

A piacgazdaság megteremtése és
ésszerű működtetése megkívánja,
hogy az elszemélytelenedett, bürok-
ratikusan működtetett állami tulaj-
don mai túlsúlya megszúnjön, s he-
lyébe a köztulajdon új formái lép-
jenek. Ezektől talán azt remélhet-
jük, hogy birtokában lesznek mind-
azon képességeknek és eszközöknek,
amelyek alapján gazdaságilag racio-
nális döntések hozhatók. A válság-
ból kilábaló gazdaság adhat csak
esélyt a demokráciába való átme-
net sikerének.

Iván Géza
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E] Tóth Attila 1046-ıban. szü-
letett 'PúnlnevIén. Eizikusi dip-
loımájának memzerzése után a
csepeli Színesfém Koıhászati
Kutató Intézetben folytatott
fémfizikai és” metalliu-rgiai ku-
tatásokat, a debreceni KLTE-n
fémek belső surllódásávazl kez-
délílš ÍOQLSIIROZIIÍ. 1977-ıbflll ké-
rült jelenlegi mun.-kahelyére,
az MTA Műszaki Fizikai Ku-
tató lnftézebébe, az LSI-KFT
frissen létrehozott pásztázó

elelct-roınmilk.roszkópos-uniık-
roa?na.l.izátoros laboratóniumá-
ba.  

A kezdeti gyáırtásala-pozó,
illetve ellenőrző mérmek ki-
dolgozása után félvezető anya-
gok és ,eszközök -.lcvanıtitatív
pásztázó elektronımilkroszkó-
pos jellemzés-évei fogla-llkozik,
(pl. fél-vezető 1-ézerek réteg-
szerkezetzének vagy elektromo-
san aktífv diszlokációk kont-
ra-sztmecha~nizmusá'nak vizsgá-
lata).

1984 óta az iznıtézeti szak-
szervezet elnöke. 1988-ban a
TUDOSZ alapszaıbályt kidol-
gozó 3 fős csoport tagjaként
szóvívőnek, majd elnökségi
tagnaık választották.
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Nemcsak s környezetünk, sza-,

, duló sorozatunkban „tabufogal-~§
mak” tartalmát .kívánjuk meg-

.` tisztítani, nem kizárólag, s nem
`Í elsősorban nyelvvédelmi célból. 0
1 . a

im, Jaa. I .ı.ı z -'z - “- ˇˇ
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Ü A szocializmus-fogalomnak több
rétege van. A legfelső az eszményi,
ideális, utópisztikus, vizionált vágy-

_ tartalma. E vágytartalom a követ-
kező értékekkel jellemezhető:
egyenlőség, testvériség, szabadság,
demokrácia, a munkásosztály fel-
emelése, as kizsákmányolás meg-
szüntetése. a közösségiség megte-
remtése. az új embertípus megszü-
lése, a szükségletrabság bilincseinek
széttörme a kommunizmus paradi-
csomában stb. Ezek az emberiség
sokezer éves vágyai . . .

A szocializmus-fogalom másik, lé-
tező tartalma: a kelet-európai sztá-
linizmus. E reáltartalom a követke-
ző „értékekkel” jellemezhető: a sze-
mélyi -és réteguralom megőrzése, az
ázsiai típusú modernizáció végig-
küzdése, a militáns jegyek megőrzé-
se, a paran-csuralmi rendszerű gaz-
daság életben tartása, s így tovább.
-Az emberiség sohasem vágyott a to-
tális diktatúrára, amelyek isteni
bálványokkal ,,törvényesítik" a ter-
rort, a tömeges gyilkosságot, a for-
télyos félelmet, a hazugság eszmé-
nyesítését. A normális emberek nem
igénylik ennek lazított, reformált
változatát sem, hiszen ez nemkülön-
ben embertelen, működésképtelen,
súlyosan deficites, energiapocsékoló,
s időről időre polgárháborúval vagy
világháborúval fenyegető csődökbe,
válságokıba sodorja a társadalmakat.
Ez az eszmény csak szuronyokkal
őrizhető meg. - _

Ha az előbbi szocializmus-tartab
mak a legkisebb mértékben is kö-
zel járnak az igazsághoz, akkor sú-
lyos dilemmába jutottunk. Egy köz-
megegyezés kínálkozik: utasítsuk el
a szocializmus-fogalom ,azon réte-
gét, amelyet a kelet-európai sztáli-
nizmus töltött meg elviselhetetlen
tartalommal. E tagadással ugyan
nem keveset végeztünk el, de nem
is érkeztünk el a tisztánlátás hegy-
csúcsára.

Mi az, ami az eszményi szocializ-
mus fogalomrétegéből elsajátítandó,
elvetendő? Vízválasztó az legyen,
ami szerint: a szocializmusból -kell
az egyenlőség, szabadság, testvéri-
ség, demokrácia, kevéssé a .munkás-
osztály felemelése, a kizsákmányo-

lvalnkisssennyezettek.Mostin-1.

lás megszüntetése, s nem mondható
a közösségiségre, az új -embertípus
megszülmére? _ '

Érezhető, hogy ez nem kérdés. Mi-
ért ne lehetne igenleni az emberiség
sokezer éves vágyait?! Attól tartok,
hogy a legszélsőıbb balnak, a leges-
legszélső jobbnak sem lehet sok ba-
ja az egyenlőség - testvériség -
szabadság típusú vágyódásokkal. A
különböző utópiákra könnyedén
igent lehet mondani. Csakhogr ak-
kor a szocializmus-fogalom már al-
kalmatlan arra, hogy bármilyen vá-
lasztás etalonja, mérőeszköze lehes-
sen.

Úgy tűnik, hogy mostanság azzal
a fogalommal, szocializmus, nem tu-
dunk mit kezdeni. Ezt becsületesebb
bevallani, mint eltitkolni. E szavunk
vágyképrendszere nem képes embe-
rek, csoportok, társaságok. pártok
egymástól való elkülönítésére, mert
az utópiák távoli homálya nem al-
kalmas az általuk való ki- és szét-
választásra. Létező realitása általá-
ban tagadható, s ezért alig használ-
ható ,,vízválasztóul". Az új modellre
való áttérés friss, zsenge elképzelé-
sei sem új elemekkel nem gazdagít-
ják a szocializmus-fogalmat, sem
nem teszik markánsan különbözővé
más társadalmi berendezkedésektől,
s ezért nem alkalmazhatók a társa-
dalmi kiválasztódás mértékegységé-
ül. A szocializmus ma nem lehet
etalon. `

A hatalommegőrzés egyik eszköze
a szocialista jelző beleerőltetése az
átalakulásba. Sokszor elhangzott,
hogy csak olyan egyesületek, társa-
ságok, pártok alakulhatnak, ame-
lyek elfogadják a társadalom építé-
sének szocialista céljait. Az új Al-
kotmány körüli elővitákban is meg-
fogalmazódott: az alaptőrvérıyünk-
ben -szerepeljen a szocialista célté-
telezés. (A szocializmus .meghatáro-
zása nélkül, mert az -`mint láttuk
-- aligha lehetséges.)

Nem veszélytelenek az. ilyen am-
bíciók. Amennyiben a legfontosa-bb
törvényekbe bekerül a szocializmus-
fogalom, akkor egyrészt: megfogha-
tatlanra esketjü-k fel az egyleteket,
a pártokat, azonnal kényszerítve
tagjaikat a mimikrizniusra, s újabb
hazugságlehetőséget csempészünk a
rendszerbe. Másrészt: olyan megra-
gadhatatlan gumisúlyt teszünk a
mérleg serpenyőjébe, amellyel - a
mindenkori hatalom kénye-kedve
szerint - bármilyen csapat könnyű-
nek találtathat, s párttörvény- vagy
Alkotmányellenesként -kizár-ható a
társadalom politi-kai játékteréről. A
szó-cializmus találmányával.

Fóti Péter

Megalakult f
a Magyar Tehetseggondozó Társaság
D A jelenlegi iskolarendszer szerkezeti
szemlélete, az esélyegyenlőséget hangoz-
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szenek és nagyrészt flőyfillflfill Kívül
hagyják .a tehetséges, az átlagból kl-
emeikedő gyerekeket. A tehetség kibon-
takoztatáıához megfelelő keretet nem
adnak, sőt sokszor ugyanolyan perem-
helyzetbe szorítják őket, mint az átlag
alatt teljesítőket, a gyengébb képessé-
güeket.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság
azokat akarja felkarolni, akik az átla-
gosnál magasabb szintü adottságokkal,
képességekkel rendelkeznek, s tehetsé-
gük kibontakoztatásához támogatást kí-
ván adni. A társaság nem csak a te-
hetséges matematikusokat vagy zenésze-
ket, nem csak egy-egy periferiálls terü-
let tehetséges gyerekeít akarja össze-
gyűjteni, hanem azokat, akik az intel-
lektuális szféra, a művészetek bármely
ágában kiemelkedőek és azokat is, akik
rendelkeznek az emberekkel való bá-
násmód, foglalkozás sajátos képességé-
vel, aklkből felnőtt korukra jó mened-

,.;z,. zserek, jó vezetők, jó politikusok vál-
21,. ı-:il 1 I> _:-.__._,. V ^'-z.;-;- --.._,:-_ `_É"`Á_ A 7- _

._,4...... ;.,- K _. . _: 7 _ _z .N t. . _, ___. . ,H ,_ »_A-li 4,
.. E célok anyagi támogatására alakult

meg Szegeden 1999. március 31-én a
_ G̀-2000 Tudományos Tehetségkutató és
Ši*LˇÍ= -sondozõ Alapítvány- Kwleménveıõi H.--1---.Az-_. `_-'~=.'» »A . - - ` =- `-=-=-=- . --P--. „_ ,»..-.;.-.. .,_ 1-,.._ _sffffl-~~.z-...iiífzi-;.: . MTA Pszichológiai intézete, a Csongrád

23,. _;_ » ._„,__z-- , ;._.;~=- `-; ` _. ,. -'::;.-. _-,gt-_ ,_-_--z _ „ _ ._ ._ z. -
,. -
_ .Megyei Pedagógiai Intézet, a Csongrád
Í.1-'izf M°W”* T“*Ű°' V' 3' WÜŰF' Ű' 'P°"'r f . t °***ÜYl- H 41911- R 'NT Ő' I MŰV°l°ˇ`' ` dési Minisztérium.

,,z.`1---z..-'_`_-;`}7",QÍ°:~;g;_._;ff,;, _ _` ~. _,* ` _'_;.` J' ;y'__-. 7\1_:_`_.-.ff g'1: _ __ ı _ Í _,-_. /'v.s..,; _ˇv__ `__"_v, _ .;_- A

,-.,:_._g«; _. Í . :vw ._ .et- Az alapítvány céljainak megvalósításá-z;';,--?~§.„f f.~._.`§»-:,.`..`;. 3 `-E? - _-_`*':. ˇ ' ` "-">`.+'~- 'I' ˇ 'ˇ'-"*«*=r"*-f=i'?.'1`*-.~°.'-í". E .e _, '-`„ ai- f. ~ 9 -",.~ 1 ,q _ s..:)._„ ,-;.

rf f- *- E

hoz szükséges volt egy elméleti, tudo-
mányos ervezetlétrehozása ls, amely-
ben egymásra találnak mindazok s
szakemberek, munkacsoportok, tudomá-
nyos mühelyek, szervezetek és magán-
személyek, akik a "tehetséggondozásban
eddig is eredményeket mutattak fel, és
azt közkinccsé kívánják tenni. Ez a
tudományos szervezet az 1999. május
13-án Szegeden megalakult Magyar Te-
hetıéggondozó Társaság, melynek elnö-
ke dr. Gefferth Eva, az MTA Pszicho-
lógiai Intézetének nevelésléiektani cso-
portjának vezetője. A társaság céljai a
következők: hogy felísmerjük a tehetsé-
get társadalmunk valamennyi rétegé-
ben, megértsük a tehetséget és megje-
lenési formált, segítsünk a tehetsége-
seknek abban, hogy felismerh k és
fejleszthessék képességelket, Jlääıciál-
jalkat, kielégítsük a tehetségeaek ük-
ségletelt, tudásvágyukat, alkotási ked-
víiket, igényüket arra, hogy érezzék,
tartoznak valahová, és elfogadják őket,
ösztönözzük intellektusukat és kreativi-
tásukat, bevonjuk a tehetségeseket tár-
sadaimunk jelenlegi problémáiba, erő-
sítsük a tebetségesek személyiséget,
hogy vezetőkké tudjanak válni, felké-
szítsük a tehetséges gyerekeket és fia-
talokat arra, hogy kreatív és tehetsé-
ges , felnőttekké válhassanak.

Mlndazoknak a jelentkését, akik
céljalnkkal egyetértenek és az Alapít-
vány és,/vagy a társaság munkájában
bármilyen formában részt kívánnak
venni, örömmel fogadjuk akár a sze-
gedl, akár a budapesti címen.

„É ;--:`-1,., `:,_.._ _ı_ ._`{Í.`z -_ `_'_ ,_-3 _;„_ __.-_ _-_;-z„i*Í:"*L"_" `__,;_,.-\-... ; ,z G-2000 TUDOMÁNYOS TE!!!-:TSEGKUTATO ES GONDOZO ALAPITVANY,
" " ik f ~_-e.. ,ze ügyvezető igaz ató: dr. Zvada Zoltán. 6101 Szeged, Pf. 2000. Tel.: 06-62-23-97'!-:-'lixçfi '{3~3-.Hr ` za -.„ . `"'”fi- '

f -_ `.\"': ~- _ f?:2- :-,>.' '= -.5"."»`ˇ"`. ._ 'z-*”fš*fê*“Í.§ˇE<2-fi `-zl-1-`-.2".{' ` .ff/_ '}")-- --+5 -° 1 `„ ˇ `"~ . -. ._ '#-ff «; - Szeged, Széchenyi tér 9. Tel.: 0l-62-59-011
»_ _-' ~;„ ff' ~`_?fi 0 g is 1,. ~° f MTA rszıcnonoouu nrrazzr ıorı auıızpeıı, Lenin im 81 rzı zzo-us/ zs. zl,

-J

“Í MAGYAR '1'E&TSEGGONDOZ0 TÁRSASÁG, ügyvezető titkát: dt. Farkas Katálih

`- ` , _`~_,;-- -';_.___.«___. _ _ _ - _,_.' , :I..f 3: »'-._ _`„` `-

,:ÍÍ~Š:z;?;'~"""„'Í`f` 15: íj* v ' s _ 'iz ` -* ' f Y .;;i:"i?-_ j..::»." ı ı s Š
(Í, _l_.'.„j;_;:`;_ z.;`.._.Í'-`*ë_§t.-_. _.§;:--ë»;fi- "-~§;<`ff*.ı-g§.,,,-,` " ~= . aı 31°C, mfi g ı Ü Ü ı fr! Ü Ü Ü

SZÓSZÓLÓ Í 1989 június

I Iuj joGszAaÁı.YoK

Á kolleltfív szerződësről u
D Személyesen, levélben és telefonon
sok alapszervezet fordult hozzánk, kér-
ve, hogy a TUDOSZ foglaljon állást,
értelmezze a Ma ar Közlöny 1999. már-
cius 25-i számában megjelent 27/1999.
(ll. 29.) Mt. sz. rendeletet, mivel egyes
intézetekben ezt a vezetők mint a szak-
szervezetek hatályon kívül helyezését
értelmeslk. Mint ismeretes, ez a rende-
let hatályon kívül helyezte a munka-
helyi demokrácia egyes kérdéseiről szó-
ló korábbi 1049/1982. (XII. 5.) MT-
SZOT-határozatot, valamint a lő,/1979.
(XII. 1.) MüM számú rendeletet, amely
a kollektív erződésekrevonatkozik.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az inté-
zetekben korábban megkötött munkál-
tató-munkavállalól megállapodások (a
helyi szakszervezet és a vezetés között)
1919;' dexember 91-lg továbbra is érvénye-
se - munkaügyi szabályzatokat -
mint a Szószóló májusi számában jelez-
tük - csak a belföldi -hivatalos kikülde-
tés és a heti munkaidő ügyében kell mó-
dozítani.) `

Ezzel együ már felhívjuk alaptt most -
szervezetein%r:?yelmés arra, hogy az dj
kollektív az dések előkészítését már
célszerü elkezdeni. A témakör - tervek
szerint - a' TUDOSZ-tltkárok tanácsa
napirendjén is szerepei. Az év hátralévő
részében még több alkalommal f lal-
kozunk az dj rendelet(mes vel.
Ezúttal a kollektív szerz k vagy mun-
kaügyi szabályzat tartalmi sdlyait
járjuk körbe. A rendelet né dj,
lényeges vonásai körül kieıneléare kí-
vánkoznak a következők:
- valamennyi munkáltatónál kötelező

a kollektív szerződés kötése;
- az egyes munkáitatóra kiterjedő

munk ltatói kollektív sserződésen
kívül több munkáltatóra vonatkozó
kollektív keretszerződés ls köthető;

- a kollektív szerződés. tartalma, a
szabályozható kérdések köre s ré-
glhez képest szélesebb körü. (PL:
a munkavíszonyból származó jo-
gokra és kötelezettségekre vonatko-
zó szabályok és ezek végrehajtásá-
nak elvei mellett szabáiyozhatók a
véltrehajtás módja és a végrehajtás
előfeltételelt biztosító intézkedések
ls. Azaz rendelkezhet az egyes sza-
bályok végrehaításához szükséges
eszközökről, eljárási kérdésekről,
továbbá a munkaviszonyt tartalma-
Tó kötelezettségek megállapításáról
8-) 3 `

- a szerződést kötő felek között lehe-
tővé válik a rendszer szabályozásá-
nak lehetősége is. Ezzel a kollek-
tív tárgyalások feltételei (az eljá-
rásí szabályok, igénybevehető esz-
közök stb.) érdemben rendezhetők;

- bevezeti a kollektív vita és az ezzel
összefüggésben az érdekelt felek
közötti egyeztetési eljárás jogintéz-
ményét. Az érdeksérelem miatt emelt
kifogások felügyeleti. törvényességi
felügyeleti úton _a jövőben ugyanis
nem rendezhetők. Ilyen esetben
egyeztető bizottsági eljárásra kerül
sor. (Kollektív vitának minősül a
munkaviszonyra vonatkozó szabá-
lyok megsértése miatt emelt szak-
szervezeti kifogás rendezése, a kol-
lektív szerződés megkötése és mó-
dosítása kapcsán felmerülő vita.
Ugyancsak kollektív vitának számít
a munkaviszonyra vonatkozó sza-
bály megsértésének nem minősülő
érdekvita [mivel ez a kifogásolási
jog hatáskörébe tartozlkl. Ezekben
az esetekben egyeztetésnek van he-

Prémium

lye, amelyre egyeztető bizottságot
kell létrehozni. lás esetekben -
amikor a szakszervezeti kifogást
:äkaviszonyt érintő szaeläly mg-

Olltõllz V087 GI! °
ben :nelték - a vita rendeızızze a
munkaügyibbíróságokrãttartozik. az_ sgyzzzgw napon -
lül létre kw 

lészben változatianok, de dj. elemek
is vannak a kollektív szerződésekre vo-
natkozó ızabábokban:
- a kollektív szerződést módosítani

keãä ha a változás a jogszabályok
m osuláaa, vagy a kollektív szer-
ződés jogszabáiysértő rendelkezésé-
nek megszüntetése miatt szükséges;

- a kollektív szerződés eirendelheti,
tatásokıesıgytébä az egyes geıkıgegkıé:
zéseket s megkötés, módosítás
évének január 1. na;m vlsııamo-
nöleges hatállyal kell alkalmazni

` (amennyb d csónak ked-
zegıőbbj. âőfegatele, hogy a

o ektív szerződést június M-lg ki
hlrdessék. Más időbeli korlátozás,
vagy előírás nincs. Tehát bármikor
lehet módosítani a kollektív szer-
ződést és bármikor beszámoltatható
a munkáltató a végrehajtáarói;

- a kollektív szegződés _megkőtéaére a
szakszervezeti szerv és a munkál-
tató jogosult;

- a kollektív szerződés mind
lati dolgozóra érvényes,
szervezeti tag, akár nem;

- a kollektív szerződést a dolgozó ne-
vében a szakszervezet képviselője,
a vállalatveaetéa részéről az első
számú gazdasági vezető írja alá;

- a` kollektív szerződésnek a do o-
zókkal való ismertetése és megäts-
tása az eddigi gyakorlat szerint
Ililfll:

- a munkahelyi kollektív szerződés a
munkaszervezet egészére vonatko-
zik. Amennyiben a kollektív szer-
ződés megengedi, az egyes szerve-

zeti egységek függelékben szabá-
lyozhatnak kérdéseket;

- a kollektív szerződés szabályainak
megismerését a munkáltatónak elő
kell segíteni. A szakszervezeti bi-
zalmiakat, a jogsegélyszolgálat ve-
zetőjét, a VMDB-ket el kell látni
az érvényes kollektív szerződés egy-
egy példányával.

Ez lé

Ü Mindössze harmiznonégy olyan magas beosz-
távú személy él Magyarországon, aki három

lfonintnál maıgasaıbıb összegű vezetői pné-

1989 miumot vett fel múlt évi eredménye után. Az
ifnkriminált megállapítás - mely szerint nincse-

' nek olyanok tú-lzottaın sokan, akiık pnérniıumuk
segı tségével lettek,zmi'1lioımossá - az elmúlt hetekben =haın~gzott el
a Magyar Gazdasági Kamara egyik sajtóértekezletén. - _

A horriibıizlis jutaloımdízjakrói kirobbant széles körű -v-ita hulllámai
elérték a Szószóló e ihavi száırnának zhasábjai-t. A pol-gár,pu~k.kasztás
anatóımiájávazl foglalkozó iíznások óeltételezhetően olvasóink egyetér-
tésével -talállıkoznaik. Révész M-ámta -malíciózus hangvételű sorai -(lásd
2. oldalon), fkeserű igazsággal szembesitenek: ,,. .. az a réteg, amely-
nek aktiv közremûlködés-évei az ország gazdaságilag tönkrement,
most »bespájzol«. . .” A millió fonixntos .prémiuımok nem ritkán
olyan vezetők zsebébe vándoroltak, ahol csupán a költségvetési tá-

- mogotás injekciói tartották életben a vállalatot. S, *ha ilyen eset
egyáltalán előfordulhat,akkor feltétel nélkül azonosulhatunk Iván

:Géza (3. oldalon) konklúziójávail, hiszen ezek végképp lerántották
a leplet egy szélsőségek között hárnyódó -frusztrált tórsadalomról.

Nem csak a vállalati pénztáõraıkon keresztül tk-ifizetett mesés ösz-
szegekıről szóló hírek hallatán doıhognak az emberek. Tapasztalíhat-
tuk, hogy a költségvetési Testrikciók idején folyósított - nominá-
lisa-n óniásinak tűnő - intézetvezetői jutalmak ugyanúgy íelborzol-
ják a kedıélyeket.

Aıfıaısbsn az enibeı-ek eırogaanatõnazız ez természetesnek ve-mz,
hogy a beosztotıtnak kisebb összegekıkel kell beérniiük, mint vezető-
ikınek, akıilknek bukszáját ilyenıtájt „természetesen” nagyobb stunıma
illeti meg. A különbség törfvényesített mértékét, a „szorzóikat” vi-
szont -mind-két f-él :irracionális transzcendens jelens-égkıénft tételezve
megkeseredett szá-j-ízzel éli ımeg.

A juıtalounlleirliizetéselc kollektív gyötrelmeinek ˇgyökereit mégsem
az emberi tenmészet általános empáıtiahiányáıban kell keresnünk. A
dfifiíerenciáılt mértékű ambivalens fogadtatásánaık okai
között »talán figyelmet érdemelne az a -ınomentuım, hogy az
emberek többsége előtt ismeretlenek a jutalmazókszempontjai, 8 ez

, esetlegessé teszi a jutalmazottak teljesítményének megítélését is. To-
vább rontja a' helyzetet, ha a .jıutalımazúk feltéteileiket - nem a
nyilvánosság demokratiıkus kontrolfljának alávetve - homályosan
fogalımazzák meg. (A »kutatóintézetekıben például összeke-
veredınek az árbevételre -éhes gazdasági menedzseri' tıennivalók a
tudoırnáınyos teljesítményt i-n-nováló -- nem csak vezetői - erények-

. | -kel .)
Csak egy fejetetejére állított vziılágban válhat a prémium a nép-

bosszantás egyik eszközévé, vagy a ımegjuta-lmazott keserű pirulá-
jává. A talpraállított világban ugyanakkor ez -nem zmás, mint: va-
lamilyen teljesi-tményért, a fizetésen felül adott ösztönző elismerés.

(dura)

_
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