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Adósságcsapdában
a szakszervezet
`

.

Temefés után
Ü Amikor egy esztendeje, a Történelmi Igazságtétel
Bizottságát kezdeményező barátaimhoz csatlakozva
aláírtam a magyar társadalomhoz intézett felhívást,
nem gondoltam, hogy legfontosabb kívánságunk 1989.
június 16-án teljesül.
Bevallom, nem minden megrendiilés nélkül álltam
a Műcsarnok lépcsőin a díszőrség néma perceiben, a
koszorúkkal borított koporsók mellett. Nemcsak a történelmi- pillanat következtében, nemcsak amiatt, mert
Nagy Imre és társai temetése egyszersmind egy sokáig rejtegetett nemzeti örökségünk: 1956 októberének
diadalmas feltámadása volt, hanem azért is, mert tanúja lehettem annak a méltóságnak, amellyel a Hõsök terén egybegyúlt negyedmillió ember lerótta kegyeletét 1956 októberének hősei előtt.
ˇ
A temetés előtti napokban sokan, magam is, tartottunk attól, hogy az emberöltővel ezelőtt elszenvedett szörnyű igazságtalanságok felidézése olyan indulato-kat gerjeszt, amelyek akár egy -külső provokáció
által is mozgásba hozhatók. Most, akárcsak a tavalyi
Erdély mellett kiálló man.i.fesztáción,i ismét bizonyosságot szerezhettünk arról, hogy a felvonuló tömegek
milyen bölcsen, milyen méltósággal fejezik ki gyászukat, akaratukat. Ebben bizony túltettek néhány olyan
politikai személyiségen, aki nevükben beszélt, s nemigen tudott különbségeket tenni a nemzeti kegyelet
kinyilvánitása és a politikai szónoklat között. Mindazonáltal nem hinném, hogy érdemes ,volna ,,túldimenzionálni” ezeknek a szónoklatoknak a hatását.
A temetés után - lezárva egy súlyos kudarcokhoz
vezető korszakot és megnyitva valami újat - még
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nyi-lvánvalóbb, hogy a magyar reform: 1956 eszmélnek és igazságainak életre keltése csakis annak az
európai normákhoz igazodó „politikai kulti'ıı_'ának”
megfelelően haladhat előre, amely kielégíti a fegyelmezett értelem, az előretekintő józanság és a kölcsönös tolerancia követelményeit. Aki az új magyar politikai élet porondján körülnéz, igen sok örvendetes
jelenséget és folyamatot észlel, egyszersmind aggodalomra is oka van. A megfigyelő igen sokszor csupán
a retorlkák küzdelmét tapasztalja, a politikai összejövetelek gyakran eszelősök közszereplésére adnak lehetőségetügaz, ezt egy megszülető demokráciában nehéz elhárítani), és az sem túlságosan ízléses dolog,
ami-kor a tegnapi tévedések és bűnök haszonélvezői
lovagolják meg az újonnan érkező hullámokat.
Most azon kell fáradoznunk, hogy mit támasztlıatu-nk fel és mit alkalmazhatunk azokból az eszmékből és tapasztalatokból, amelyek 1953 és főként 1956
örökségét jelentik. Ez az örökség ugyanis nemcsak a
tiintetéseken feltörő tiltakozást, nemcsak az utcai harcokban és a későbbi titkos í bírósági tárgyalásokon
megnyilvánuló önfeláldozást foglalja magában, hanem
gazdaság- és társadaloınpolitikai elgondolásokat is. A
Ezek az elgondolások a Nagy Imre-kormány állásfoglalásalban, a különböző szervezetek - a munkástanácsok, az értelmiségi és egyetemi tömörülések nyilatkozataiban, az 56-os sajtóban, ha tetszik, Nagy
Imre, Bibó István, Kéthly Anna, Németh László és
mások írásaiban megtalálhatók. Egy nemzeti és társadalmi stratégia körvonalai sejlenek fel bennük:
most, hogy eltemettük halottainkat, ennek a stratégiának, ennek a tanításnak kell teret kapnia.

Ülésezett a iitkárok tanácsa
_

I

Szövetségi kapcsolataink*
Ü A szövetséggé alakulás elveziről
és lehetőségeiről, e kapcsolatok kialakításának irányairól tárgya-lt júmus elején a TUDOSZ-titkárok tanácsa. Hangsúlyozva: a tagságnak
kell majd döntenie arr-ól, hogy szakszervezetünk .tagja legyen-e a majdan megalakí-tandó szaktanácsnak,
s hogy_za Közalkalmazotta-k Szakszervezetével szövetségben -kívánjon-e együttműködni.
Baka András, a TUDOSZ elnöke
vitaindítójá-ban rámutatott: a SZOTtal kialakítandó viszony -mérlegelésére az országos tanács kongresszusa előtt kell -majd visszatérni, amikor már az alapszabály-tervezet és
a választási mechanizmus ismert
lesz. A Közalka-lmazottak Szakszervezetével kötött korábbi gazdasági
megállapodásokat - amelyek a TUDOSZ -működésének feltételeit biztosítják - egyelőre előnyösnek ítélte. hozzátéve, hogy a döntési mechanizmus, a vagyonmegosztás elvi
kérdését azonban alaposan elemezni kell. annál is inkább, miv-el ez a
szakszervezet is a szövetséggé alakulás felé mozdult el. Fontosnak tartotta. amennyiben a Közalkalmazottak Szakszervezetén belül különböző. egyırnással szövetségre lépő- tagszervezetek alakulnak. úgy a közösen fenntartott apparátus színvonalas szakmai szolgáltatásokra legyen
képes, a tagszervezetek azonban önállóan is -érv-énvesith-essék érdekeiket illetve ezeket saját akaratuknál fogva átruházhassák a szövetség
megfelelő szerveire.
A szövetségi kapcsolatok kialakításáról szólva Ba-ka András a TUDOSZ elnökségének és a Felsőoktatási
Dolgozók
Sza-kszervezetével
folytatott tárgyalására emlékeztetett. A velük való szövetségre lépés
alapja lehet, hogy a két szervezet
elképzelései, gondjai, törekvései között sok az azonos vonás. Így lehetőség nyílik arra-, hogy közös szakértõkkel dolgozhassanak, s egyeztessék politikai elképzeléseiket. Közös
szakmai és érdekképviseleti munkájuk alapja lehet egy olyan szervezet létrehozásának. amelyik nyitott,
s így -bármelyik -értelmiségi alapon
szerveződő szakszervezet csatlakozhat hozzá. Ezt a törekv-ést fejezik ki
a Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozókkal, a Sajtószakszervezettel. valamint a gvógvszerészek
most megalakult szakszervezetével
kezdeményezett tanácskozások is.
A vitaindítót követő hozzászólások elsősorban a SZOT-hoz fűződő
viszony előnyeiznek és hátrányainak
taala-lására. a vagyoni részesedés
problémájára, valamint a szövetség-

ben rejlő erő és a -belsõ önállóság
megőrzésének elemzésére fek-tették a
hangsúlyt. Talán van rá némi esély,
hogy a- SZOT egy megfelelõ, szá-munkra is 'elfogadható szervezetté
váljon, mondotta Vidóczy Tamás,
így elhamarkodott volna máris elvágni a hozzájuk fűző kötelékeket.
(Több :hozzászóló ugyanis szenvedélyes hangôn -mérlegre tette, illetve
megkérdőjelezte a SZOT-hoz tartozás ,,előnyeit”...) A TUDOSZ súlyát és szerepét növelheti egy-egy
adott munkáltatóval szemben, ha
egy nagyobb szövetség tagjaként jár
el, figyelmeztetett rá Simon István,
éppen ez-ért a lehető legtöbb sza.kszervezettel együttműködésre k-ell
lépni. Mivel a szakszervezeti érdekeket -és szempontokat egy politikai
folyamatba ágyazva kell érvényesíteni, - mutatott rá Alcszentievics
György, politikai erőnket fokozza,
ha széle-sítjük szövetségi kapcsolatainkat. Egy szakmai szakszervezeti
szövetség megalapozója lehet az értelmiségieket tömörítő szakszervezet
létrehozásának. Vanicselc- Mária a
vagyoni összefonódás és a képzett
apparátus mfind előnyösebb kihasználása miatt a SZOT-on belüli szövetségesek megkeresését ajánlotta.
A TUDOSZ-na.-k vezető szerepet
kell játszania abban a folyamatban,
amely a ma még más és más ágazati szakszervezetekhez tartozó tudományos kutatóintézeti dolgozókat
esv szakmai szempontból is -kívánatos szövetséa-be tömöríti, jelentette
ki Horváth Gábor.
Vitaösszefoglalójában Baka András hangsúlyozta, meg kell akadályozni, hogy a szakszervezeti mozgalom ne a pénzek elpocsékolásának
és az erők elfecsérlés-ének színtere
legyen. Ellenkezőleg, olyan szakértelemmel tevékenykedő mozgalmat
kell kialak-ítani, aminek a dolgozók
képesek bizalmat' szavazni. A .szövetségre lépés formájáról, elveiről
és feltételeiről természetesen csak a
tag-ság dönthet. A vagyoni .kérdésekről szólva megállapította. -ma tulajdonképpen egyetlen szakszervezet
sem tudja. hogy mekkora a vagyona. A felmérések most kezdődtek
Ez a technikai folyamat azonban
nem takarhatja el azt az elvi alapkérdést. hogy a szakszervezeti vaevonnak (akár a szövetkezeteké)
oszthatónak kell lennie.
A titkárok tanácsa György Lajos
előterjesztésében napirendként tárgyalt a TUDOSZ tételesen részletezett költs-égvetéséről is. Mivel a
költségvetés számszerűsített tétel-eit
előzetesen megküldték az alapszervezeteknek -, így azt az -észrevéte-

lek-kel és többnyire további takarékosságot szolgáló javaslatokkal kiegészítve fogadták el. Ugyanakkor
megbíztázk a TUDOSZ elnökségét,
hogy folytasson -tárgyalásokat a
SZOT-tal a fizetendő járulék mérsékléséről. A tárgyalási eredményekről, a véglegesnek tekinthető
költségvetés legfontosabb adatairól
a Szószóló szeptemberi számában
György Lajos ad majd -tájékoztatást.

Az ülésen dr. Komjáthy Miklós, a
“TUDOSZ jogi tanácsadó szolgálatának vezetője tájékoztatta a testület
tagjait az 1989. évi 5. törvényből fakadó változásokról, amely a Munka
Törvénykönyvét és _a hozzá .kapcsolódó korábbi rendeleteket módosítja. A kollektív szerződésekkel, keretszerződésekkel összefonódó teendőkről, valami-nt az ülésen'felvetődött javas-latokróla Szószóló augusztusi száma a TUDOSZ-világ, TUDOSZ-news rovatában ad tájékoztatást.
m. gy.

I] Egy intézmény gazdasági vezetése - mivel övék az üdülő úgy döntött: duplájára emeli az üdülési dtjwt. A .tagság átka .persze - mint a beu-talás lebonyol-ítój-ára - a szakszervezetıre .hullott vissza. Mit ad nekünk a szakszervezet, miért maradj-unk -tagjazi? - *hangzik az egyik oldalon. Az állam folyamatosan csökken-ti ıkölıtségvetäünket, muszály minden eszközt igénybe venni a
megfta-karításhoz - hangzik a másikon.
A kormány
újalbb költségvetési csökıkentést jelentett be a
parlament május végi ülésén. A ,,`csöklkentés.i csomag" terhelt szenv-edilk _a .társadalmi szervezetek (így a szaíkszerıvezet is), a fegyveres testületek, a költségvetésből élő .in-'tézmé-.nyek és az állafmigazgatás. Az ok: az országra nehezedő, immár elviselhetetlen külfföldi
adósság. 14,5 milliárd d_olláır nettóban - mondja Németh Miklós
kormányelnök -máj-us végén -, *brut-“tóban pedig - ki tud pontos
adatot? - meghaladja a 18' rnill'iárdot!
.
Mi közünk :hozz-á? Nem .mi döntöttünk az eladósodásról mondbaftják most szakszervezeti tagok és vezetők. A felelósök
szenvedjék a terheket. Valóban? A válaszért nézzük meg részletesebben: hogyan alakult kli ez az adósság?
` `
A hetvenes évek másod-ik felében k-ezdtílk felvenni a hiteleket.
amikor azt az ún. „olajdollárok”-ból minimális kamattal kíná-lzták.
Í:gy vettünk fel rövid 'i-dő alatt 3,5 milliárd dollárt. Ma már tudj-uik: ennyit 'kölrtöttü-nk sza-bad felhasználásban, ennyihez jutottunk
tisztán. A hitel többi része -már ezen adósság kiegyenlítését szolgálta. Hihetetlen? Nézzük csaík a folyamatot. Mire használtuk azt
a 3,5 milliárdot? Egy -részét az akkori fkorm-á-ny - s a lépéseit
irányító” legfőbb párt-vezetés - -kétségtelen beruh-ázásra fordította.
hogy annak majdani jöv-edelméből fedezze az adósságszolgálatot.
Csakhogy a magyar beruházási ütem .mini-málisa-n hat év a döntéstől a t-ermelésizg. A rövidzlejáratú -hiteleket í-gy már bőven törleszteni kellett, mir-e érték-esí-thetó ıtenm-ék kerıült ki a beruházásból (ba .kzikerülit egyáltalán). A.z'i-nd-uló kölcsön másik része viszont
nem is szolgálıhatta az adósságtörlesztést, mivel azt a fogyasztásra
költöttük. Hogy aztán azért döntöttek-e így, mert a paternal-is-ta
„pártá-llam” a népjólétet kíıván-ta szolg-álnıi, vagy önmaga létének
fenntartása miatt? - azon lehet vitatkozni. Azmde a döntésnek részese volt _a szakszervezet ak-kori zvezetése is. Az a vezetés, amelyik .résztvevője volt közvetlenül is a politikai hatalomnak, s amelylk meg sem kísérelte beavatni - a polit-ilkai`fóru.mon - ihozott
dön.t-éselről a szakszervezeti tagságot. Mi közünk hát az el-hibázott
döntésekhez? Közvetve - bármennyire fájdalmas is kimon-dani valamennyien felelősek vagyunk, mivel évtizedeken keresztül tudomásul vettülc és tûrtü-lc a tagságtól el~sza.'kadtˇ centrista szakszervezeti hatallom létét. Következményeit nekünk kell viselnürrk
(szenvedőbben, mint az akkori döntéshozóknak).
De .térjünk vissza az adósságállományhoz. A törlesztés megkezdése urtán sorozatosan értek benn-ü«n*ket a veszteség-ek. A -törlesztésre felvett újabb hıitelek lkama-ta az el*őb`b.i.n-ek -többszöröse volt. Leértékelődö-tt a világpiacon a törlesztést szolgáló magyar tenmék (elsősorba-n az élelmiszer). Traglleusan alázuhant a dollárárfolyam a
többi valutához vi.-szonyí-tva, ez ismét mjillıiókkal duzzasztot-ta veszteségünket. Mígnem eljutottunk a mai bruttó 18 millıiá-r-dizg.
Ezen a ponton. :ha el aıkamj-uk kerülni az .összeomlást nincs más
.lehetőségıünk mint az adósság -._.zrfulıírozása"`. a „csendes átzütemezés". Azaz: újabb lhiteleklkel töırlmzteni az adott pillanat adósságterhefiıt. Szinte szükségszerű volt ezért 'belépni a nemzetközi pénzvilág 'két csúcsszervezeté`be, aV\i.l-ágbanikba és aNe_mzetkőzi Valutaalapba (IMF). Csakhogy ez nem jár következmények nélkül. Csak
így tarthatunlk ígényta 'készenléti -h-itelekre, de csak akkor. ha alávetjük magunkat az IMF szigorú feltételeinek. E feltételek -. röviden - a következők:
1. A' költségvetés egyensúlyának helyreállítása, illetve költségvetési
többlet elérése az adók emelésén, illetve-a kiadások csökkentésén keresztül.
2. Az ártámogatások, 'különösen a fogyasztói árkieg-észítések meg-

szünt-etése.
A nemzeti valutarendszer leértékelése.
Az import l-iberalizálása.
.
Az adó- és árreform bevezetése.
Y
A gazdaság szerkezetátalakítása a.tömeges munkanélküliség vállalásával.
7. A gazda-ság tulajdoni' szerkezetének megváltoztatása, azaz a re-

3.
4.
5.
6.

privatizálás.

Kegyetlen feltételek, .kü-lönösen' az uıtóbbi másfél évben, mivel az IMF ragaszkodik a fel-tételek együttes jelenlétéhez. Ezek
megvalósulása nélkül azonban nem hozható -rendbe a magyar gazdaság. Így a külső feltételek és a belsõ érdekek találkoznak. Vagy
v-égre tudjuk fhajtani vagy 'következik a teljes gazdasági (követően.
va-gy együtt a társadalmi) összeomlás.
A szakszervezetek ebben a helyzetben szinte feloldhatatlan ell-en.-tmondásba. kerültek. Mélyen benne vannak az adósságcsapdában. Válllalt kötelességük tagjaik érdekeinek lkövetkezetes védelme.
Elfogadhatják-e ezeket a feltételeket? Elfogadhatják-e a „tömeges
munkanélküliség” megteremtését? -. bár tudják, hogy a gazdaságban a mun-kanélfkül-iség évtizedek óta "jelen van (20-25%). Igaz.
ez -üzemen belüli munıkanélküliség, ami garantálja a létzmiznıiˇmumot. (Ami gazdaságilag és .morá-lisan is bomlaszt.) El-fogadhatják-e
az' „ártáfmogaztások megsz-üntetését", mikor -tudják, hogy az a lakossá-g életszínvonal-át csökkenti? - hiszen a gazdaság .mai helyzetében ez nem egyenlí-thető ki a bér-ekkel. Elfogadhatják-e a repriivatízálódást, holott ismerik aznnalk kockázatait is: a létbizonytalansá-got egyik oldalon, s a máig szokatlan jövedelemnöveked-ést
.a másik (ik-isebb) oldalon.
Megannyi -kérdés, amire alig lehet válaszolni.
`
_
Mit tesz a szakszervezet? Mégis, mit tehet? Szó nélkül elfogadja
a feltételeket, de ezzel elveszíti a tagság bizalmát. Mielőtt új-ra
rendezné ön-magárt, a ma még :hallgatag tagság már nem kérdezi.
hanem kimondja: erre a szál_cszervezetre nincs szükség! Vagy: ellenál-l a feltételek-nek és sajátos eszközeivel megakadályozza azok
végrehajtását. I-gen ám, de ezzel ellenáll a kibontakozásnak, a mai
pozíciók megtartását vállalja, esélyt sem adva a gazdaság rendbetételének. Vagy: -alkuszik és al-kuszilk minden ponton, újra és újra.
N-em ki-vonul, 'hanem részt vesz a folyamatojkb-an, s igyekszik azok
szélsőséges .hatását csökkenteni. Úgy, hogy ne partnere, hanem ellenőrzője legyen az intézkedések fvégr-ehajftóinak. Vállalva azt, hogy
az alku eredcrnényeként átrendeződtk a mai szakszervezet ts.
Mit vállal a szakszervezet, hogy ıkikerüljön (az egész gazdasággal együtt) az adóssálgosalpdáıból? A közeljövőnek ez az egyetlen
kérdése!
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-Nemcsak szakszervezetünk kopogtat, maga az élet dörömböl vissza
hozzánk. Ez derül ki abból a beszélgetésből is, melynek legcsendesebb
résztvevője az újságíró, ám annál
többet mondanak a Központi Fizikai Kutató Intézet tisztségviselői:
Szabó Zoltán villamosmérnök, az
egyik alapszervezet szb-titkára és
Kádár Péter villanyszerelő, főbizal- érezzük a hiányt, a -TUDOSZ kezdje el a fizikaiak, műszakiak érdeml.
-kelnek is a felismerését és képviseElőbb rövid helyzetkép az szb- letét. Elfogadjuk és várju-k az érteltitkártól:
miségtől az ıirányítást, hiszen felnőtt
- Európa egyik legnagyobb ku- az a munkásnemzedék, aki ezt kötatóintézete vagyunk, 2076 'dolgo- vetelni tudja. A TUDOSZ munkájázónk fele tudományos kutatással ba eddig nem vontak -be eléggé minfoglalkozik. A TUDOSZ - neve sze- ket.
rint - igazából reájuk épült, de en- Mi a vé-lemémye errő'~l az érnek az értelmiségi -bázisrétegnek az
telmiségi foglalkozású szbatiltkárérdekképviselete magával viszi ~a
nak?
'

egy radikális újraértékelést, ha úgy
tetszik, elszámoltatást várnánk . _ .
- Kanyarodjunk vissza- a magas
politikától a mi ıintzézetünkhöz, ahol
megjelent az önfennta-rtás szigorú
követelménye - veti közbe az szb
titkára.
_
- Valóban el kell tartanunk magunkat - helyesel 'Kádár Péter. Elismerem: a tudományos területek
gondjait kellett ehhez elsősorban
rendezni, s ezzel működésbe lehetett
hozni a társadalom agyát. De ahhoz,
hogy ez igazán alkotóvá váljék, a
kezelcnek, a szolgáló eszközöknek is

Kiket képvisel a TU DOSZ?

szolgáltatásban- fizikai munkát végzőıket is. A tudományos intézetek

között a mi helyzetünk a legspeciálisabb, mert máshol nem koncentrálódik ilyen - tömegű szolgáltató, a
kertészektől a gépészekig, az adminisztrátoroktól a villanyszerelőkig.
A műszaki szakigazgatás területén a
250 -munkavállaló több mi.nt fele kimondottan fizikai állományú.
- Ebből ered a mi »határozott kívánságunk - vág közbe Kádár Péter. - Mégpedig az, hogy a mi érdekeinket ugyan-úgy ıképviselje a
TUDOSZ,_mint a tudománnyal foglalkozókét. A tudósok, kutatók körében a TUDOSZ létrejötte közmegegrezést hozott. De ez nem zárt
szervezet. a közreműködő rétegekhez is meg kell találja az utat. Mi
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AZ IGERET SZÉP SZÓ. Mi lett az egykori Kormány-SZOT ülésen elhangzott
ígéret sorsa n müızaklık negyvenızázılékoı béremeléséröl? Mi történt - illetve
mi nem történt - ez ügyben? Errõl nyilatkozik a Szóızólónak dr. Kuti László,
a TUDOSZ elnökségének tagja, a szervezet bérbizottságának vezetõje:
- Az azóta ,,titkosan" megjelent kormányhatározatokban sincs szó erröl a
negyven százalékról. Csak egyes METESZ-dokumentumokban, illetve az 1988. februári Szakszervezeti Ertesítőben megjelent SZOT irányelveiben bukkanhatunk az
ígéret nyomára. Ez utóbbiból idézve: „A vállalati és szövetkezeti keresetnövelésre fordítható források differenciált felhasználásával célszerű arra törekedni,
hogy az 1990. év végéig az alkotó mûszaki értelmiségiek kiemelt, az általános
bãırjnóvikedést 40 százalékkal meghaladó béremelésben, anyagi elismerésben részeene
- Ez bizony csak halvány ígéret. Mi teljesült belőle? _
- Erre hivatkozva adták a főhatóságok tavaly a műszaki diplomásoknak a tízszázalékos béremelést. Mi ez év elején erélyesen felléptünk az illetékeseknél,
emlékeztetve őket az eredeti ígéretre, már csak azért is, hogy végre tisztán lássunk. De közölték velünk, hogy ilyen ígéret - nem létezik! Elókerestük a kormányhatározatokat - ezekben valóban nem volt nyoma. Ezek után lépett fel a
Tudományos Szakszervezetek Koordinációs Testülete (melynek a TUDOSZ is tagja), hogy idén is érvényesítsék a tavalyi tízszázalékos emeléshez hasonlóan legalább huszszázalékos emelési követelésünket. Felhívásunkat elküldtük még ta.II

vasszal a SZOT-hoz, meg is jelentettük a sajtóban. A választ azóta is várjuk:

miért történt ígéret, ami nem ígéret, de ha mégis ígéret, akkor miért nem tar-

tûttăk be?

szükséges

döntésekhez

gyűjtse ta meg az embereket, hanem mér-

össze a teljes tagság véleményét. így legelni, önálló' vélemény-t alkotni is.

válik lehetővé és hihetővé. azon
energiák mű-ködtetfme, ami igazolni
fogja ıilyen nagy létszámú tagság átmentését egy régebbi passzív szervezetből az új, működőképes szervezetbe.
"
- Véleménye szerint ehhez milyen- feltételek szükségesek?
- Mindenekelőtt tisztázandó a
tisztségviselők társadalmi 1 rangja.

- Nem elég a tojást megtojni, Tételezzék fel, hogr egy szakmai kö-

kukorékolrıi is kell hozzá. Ha a Szószólóban, vagy másutt csak a tudományos ku-tatóık .problémái-ról olrvashatunık, az esztergályosok, sőt a fejlesztő mérnökök is csalódot-tak lesznek, mert azthihetik, hogy velük a
TUDOSZ nem foglalkozik.
- Intézetük fizikai- dolgozói tulajdonképpen mit várnak` a TUDOSZ-tól?
'
'
-- A talpraálláshoz szakszervezeti
közreműködéssel újra kell minősíteni a gazdasági v-ezetésben részt vevőket - állítja Kádár Péter. - Ennek lényege: ıbizalmat adni - és
kapni. Bízzanak az általuk irányított dolgozók szakmai támogatásában és hozzáértésében. A TUDOSZ

D A Tudományos Dolgozók Szakszervezete titkárok tanácsa 1989. június 7-én a kínai véres és 'sokkoló eseményekre reagálva a következö szövegű táviratot küldte
Németh Miklós miniszterelnöknek:
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Tudományos Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) elítéli s kínai vezetés fegyveres fellépését a békésen tüntetó kínai diákok és munkások ellen. Kérjük a
magyar kormányt. tiltakozzon a Kínai Népköztársaság kormányánál a Mennyei
béke téren elkövetett tömegãyilkosságok miatt és határolja el magát a politikai
megmozdulások fegyveres e szakkal történő elfojtásától.
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zösség szakmailag képzett, az adott
feladatokat ismerő, képviseletre a-l-

kalmas személyt választ meg képvi-

selőjének. Tehát joggal elvárható,
hogy a partner gazdasági vezető köteles legyen »bevonni őt a szakterületét érintő döntésekbe.
-.- Több szem .többet lát, kOllektı\r
döntésre van szükség (de nem az
üzemi négyszögre). Meg -kell szüntetni a kölcsönös -bizallma-tlanságot,
az egymásra -mutogatást. Minden
rossz döntés hatása a dolgozóra üt
vissza - teszi -hozzá Szab`ó Zoltán.
Erre, mint végszóra, a szangvinikus
fõbizalmi rögtön lecsap:
- Az elmúlt több mint negyven
év nemcsak írni és olvasni taniíıtot-

Cselekvõvé válni - ez az idő jött
most el !_|
- Ezt fejtse- ki részletesebben...

- Az a munkavállaló, aki érezni
fogja a vele szemben támasztott
igény, feladat hasznát, logikáját,
legjobb tudása szerint igyekszik ennek eleget tenni. A TUDOSZ tehát
kezdjen a nagyobb létszámú fizikai
réteg aktivizálásához, mert nélkülük
nem lehetséges a gazdasági kibontakozás (sem az országban, sem az in-`
tézetben). Ezt a feladatot egyik párt
sem tudja felvállalni,_csak a szakszervezet, mint a munkavállalói
képviselet szervezete... Ezt a tartalmi munkában szeretnénk látni és
nem progra-mbeszédekben. A következő évek -minden gazdasági döntésében tapasztalható legyen a tömeges véleménynyilvánítás előzmén-ye.
Hiszen eddigi sérelmeink lényege,
hogy nem láttunk bele a döntésekbe. Ezért történhetett, hogy negyvennégy év rossz döntéseit most az
egész-társadalom fizeti meg. Különösen irritálja ez azokat, aki-k látják. ismerik azon réteg életszínvonalát, amely felelős a hibákért. Itt

i i

- A TUDOSZ-on belül nem
látják-e szükségét a fizikai dolgozók külön tagozatának? - Nem! - mondja a fobizalmi.
- Mi nem szeretnénk megosztani
ezt a szervezetet.- Minden intézetben,
minden munkavállaló saját szakmai
feladatait végezve- érezze át, hogy
részese az egész kialakításának.
Döntő, hogy az egymásra utaltságot
felismerve olyan új együtt'műk`öd-ési for-mát találjunk, ahol nem szembenálláss-á válik a végzettség különbözõsége. hanem tökéletes partneri
viszonnyá.
Ha ez a beszélgetés a televízió kamerája előtt hangzott volna el, a riporter most ezt mondaná:
- Ennyi! . ..
GYŐRI ILLÉS GYÖRGY

Elaılúsııılás és szakszervezeti szolidaritás `
Ü A krónikák 11982-t az „adósságrobbanás” éveként aposztrofálják a
világban. Ismert a tény: a világ legeladósodottabb országai fizetésképtelens_éget jelentettek. A válság
csa-pdájában vergődő kormányok
amellett, hogy leépítették a veszteséges állami vállalatok támogatását
és erőteljes privatfzálásba fogtak, az
alapvetõ fogyasztási cikkek ártámogatását is drasztikusan megszüntették. s tovább faragták a csekély szociális kiadásokat is.
A .növekvõ társadalmi feszültségek a szakszervezeteket is határozottabb állásfoglalásra késztetik. Erre annál is inkább szükség van,
mert az érintett kormányok válságelhárító intézkedései a- várt pozitiv
hatás helyett szűkítik a -belső piacot,
növelik a termelési -kapacitások kihasználatlanságát, a munka nélkül
maradók táborát, a társadalom perifériáján tengődők számát, felerősítve a társadalmi ellentmondásokat
és növelve a politikai bizonytalansá-

kinteni azokat az akciókat, amelye-ket a lakosság elemi jogainak védelmében tesz.
A szakszervezeti adósságstratégia
koordinálása céljából a brazil CUT
és CGT, az uruguayi PIT-CNT, a
bolíviai COB, a kolumbiai CUT, a
panamai CAT1, a dominikai CGT,
valamint a különféle -irányzatú regionális szakszervezeti központok, a
CLAT, a CPUSTAL és az ORIT bizottságot Ehoztak létre.
A Szakszervezeti Világszövetség
(SZVSZ) Főtanácsa (1987 októberében) is õfoglalkozoltt a camzpziznhas-i
adósságkon-ferencia
értékelésével.
Elsősorban a különböző irányzatú

got is.

- Es azóta? . . .

működnie kell

.

szakszervezetek akcióegység-ét húzta
alá, s egyetértett azzal, hogy a latin-amerikai országok szakszervezeteinek többsége erkölcstelennek és
visszafizethetetlennek ítéli meg a
külföldi adósságot.
A lat-in-amerikai szakszervezetek
e felfogása mára- mit sem változott,
annál is inkább, mert az adósságszolgálat teljesítése miatt rendszeresen „nadrágszíj-meghúzásra” kényszerülő, a dinamikus fejlődést -beindítani nem képes országokban a
dolgozók elégedet-lensége már-már a
politikai stabilitást, a demokráciát
fenyegeti.
BORBÉLY SZILVIA

ﬂtermëšzõtwdõmánirfkuwfõf<?}.

A nyolcvanas évtized közepén a
legtöbb országban sem a demokrati9
kus, sem a dikta-torikus kormányzáé
si technikák nem tudták megoldani
az adósságszolgálat és a belső fejlőL l ki
9
9
dés kettős dilemmáját. S hozzá kell
tenni: az eladósodott országok szakfszervezetei sem tudták a „kiigazítási" programokat érdemben befolyásolni. Az utólbbi év-ekıben született
r
az a felismerés, hogy a hıitelezõi
kartellel szemben az adósok kartellTUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS " TUDOSZ VILÁG jének megszervezése is elengedheÜDVOZÖLJUK A TUDOSZ TABORAHOZ csatlakozott' Hajtóművek és Festő- tetlenül fontos. Ennek jelentőség-ére
berendezéıek Gyárának szakszervezeti alapszervezetét. A vállalat kereskedelmi fó- elsőként a latin-amerikai szakszermérnökségén dolgozó munkatársak közül néhányan elhatározták, hogy önálló vezetek ébredtek rá. Tanulságait -keaz
~
alapszervezetet alapítva csatlakoznak a TUDOSZ-hoz. Megalakulásukkor hangsú- let-európai szemmel is érdemes górs
lyozták, hogy jó együttműködésre törekszenek a vasasszakszervezethez tartozó
»_
J
helyi alapszervezet tagságával. Az új alapszervezet tagsága Zolcsákné Kutas cső alá venni.
Klára vegyész üzemmérnököt, ajánlati tervezői választotta titkárnak.
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A Tudományos Dolgozók Szakszervezete, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszerve- pontjába egyre inkább az adósságzete, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és az Országos Felsőok- válság oldására irányuló törekvés .- _- is
.
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tatási Erdekképviseleti Szövetség közös szervezésben 1989. június 15-én a TIT került. 1985 júliusában, Havannában
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Kossuth Klubban tudománypolitikai vitát rendezett. A vita a tudományos kutaa
Í
táı és a felsőoktatás reformjának alapvetõ problémáiról folyt, azon belül pedig rendezték meg a la-tin-amenikai és a
ıı tudományos kutatás strukturális és finanszírozási kérdései kerültek szóba. A karibi térség dolgozóinak szalmzerfórumról a Szószóló későbbi számában részletes tájékoztatást adunk olvasóinknak.
vezeti konferenciáj-át. Ez az adósságok és a kamatterhek teljes eltörlését, de legalábbis a fizetés több esz9_.
, i
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oián az -IMF-et is: „Ki *innen a monopóliumokkal és a Valutaalappal"
- _\ha-nıgzott a Costa Rıica-fi szakszervezetek jıelszava.
_
1987 májusában Campinhas-ıbafn,
Sao Paulo államban ült össze a latin-amerikai szakszervezetek -következő adósság-konferenciája. Ez a
konferencia sem tudott_pozitív változásról fbeszámolni. A zárónyi-latkozat leszögezte, hogy az I.MF-programa
N I-areas Q
15'!-Ha ._
mok :következtében a fogyasztás és a
foglalkoztatás tovább csökkent; a ~~T.sunınıe
9 szociális
kıiadások
drasztikusan
visszaestek; végbement a meghirdeAz anyagi ágak szellemi 'foglnlkozáıñ :ıoäozóinık 1998. évi bruttó .havi át- .
tett reprivatizáció, -s erősödött a küllagbgšóšnmég 1989. I. negyedévében sem
K el :_ tudományos kutatók. még `
ı..jo _ -lronvertállıatö szakmai tudással rendelkezõ terméazettudo
`földi tőke szerepe. A konferencia
sem.
M62'
rosszabb
s
helyzet,
be
ﬂyelembe
vesszük, hogy ıı ıtatlıtikal adat_
felhívta a figyelmet arra, hogy a
Syűitéın ıı szellemi fog alt
között (FEOR 20--29.) lentöı 8 nem felvá-lságoldás eszközeként mind szélesõmıza vszzemeıuez aranya. Az ms. ıv. ııeıyzaevı ki
lııır! 68 ınvıs! ár!
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sebb körben alkalmazott adósságtő- kifizetett `jutalélıok.` mozgóbérelı, egyéb bérltöltıégek is megemelték. A költkésít-és következménye a hazai ipar
ggãtıési szférában o jutalom nem az átlagbérbe, hanem az átlıglızeresetbe
külföldi tulajdonba :kerülése lehet,
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_
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Kós Károly grafikája
vá" válhatnak. A konferencia véleménye szerint legitimnek lehet te- További bérkóveteléseink vannak nemcsak a műszaki értelmiség, hanem a
tudományos kutatólntézetekben dolgozók teljes skálájára. Újra írtunk róluk az
Országgyulésnek, a kormánynak, a SZOT-nak, a főhatóságoknak - erre sem reagáltak. Az első menetben a SZOT csomagtervében szerepelt bérkövetelésünket a
Kormány-SZOT tárgyaláson nem fogadták el. Annyi információnk van. hogy követelésünk majd az ősszel, a költségvetési terv kapcsán kerül újra szóba. Az
emelés legjobb esetben tehát csak 1990 januárjától várható. Viszont elvárjuk, vegyék figyelembe teljesítetlen 1989. évi követeléseinket is. s ezzel együtt 1990-re
összesen 35 százalékban határoztuk meg a teljes kutatóintézetek bérkövetelését.
Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy nem a százalékos béremelés az
igazi megoldás. A TUDOSZ igazi követelése nem csak az, hogy kiemeljenek egy
réteget a tobbiböl. hanem minél előbb legyen bérreform, amit az ágazati-szakmaspecifikus fogyasztói kosáron alapuló minimálbérrel és az ezt követõ béralku
alapján lehet megoldani.
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Kell-es a tudomány vidéken?

lmlúsaink*
A közelmúltban - 1989. május 8-án és 9-én tartott közgyűlé-

sen - rehabilitálták azokat a tudósokat, akiket 1949-ben, a MaEl Európában szinte páratlanul, a
kutatói kapacitás (létszám) több
mint kétharmada Magyarországon a
fővárosba koncentrálódik. A kutatóhelyek (ideszámítva a felsőoktatási
tanszékeket, a vállalati laborokat,
fejlesztő részlegeket, valamint a- tudományos munkát (is) végző -közgyűjteményeket) több mint a fele
található a fővárosban.
A székesváros relatív túlsúlyát tapasztalhatjuk a tudományági megoszlásokat nézve is. A természettudományos kutatások 40%-a, a műszaki kutatások-fejlesztések kétharmada. az orvostudományok közel fele. a társadalomtudományi kutatások 60°/0-a Budapesten található.
Szimptomatikus, hogy az ország leg-

nagyobb mezőgazdasági kutatóköz-

pontjának is Budapest (a kutatások
egynegyedével) ad otthont.
Az országban jelenleg csupán három
olyan
szellemi-tudományos
központ alakult ki, amelyek kutatási kapacitása ugyan a fővároshoz
képest elenyésző, de lényegesen magasabb, mint a vidéki átlag. Elsősorfban Szeged, kisebb mértékben Debrecen és Pécs tudományos intézményrendszere és tevékenysége tekinthető komplexnek. Mindhárom
városban egyetemek, -főiskolák és
kutatóintézetezk is működnek. Az
egyes kutatóhelytípusok között már
kialakultak vagy kjalakulóban vannak a tudományos-infrastrukturális
együttműködés kívánatos formái.
Ugyanakkor e három regionális -központ tudományosságának belső szerkezetét bizonyos egyoldalúságok is
jellemzik; egyfelől lényegesebb -műszaki kutatóbázis egyik említett
nagyvárosban sem alakult ki, így az
ideáltipikusnak tekintett triád: a kutatás-fejlıesztés-a-lkalmazás (újabban értékesítés is!) innovációs lánoa nem valósulhat meg. Pécsett
egyébként a természettudományi
kutatás intézményei és infrastruktúrája is hiányzik.
Sajátos az észak-dunántúli térség
tudományos térszerkezete. A fővároson kívüli, legfejlettebb gazdaságú
térségünıkben ,,policentrikus” kutatóhely-hálóza-t alakult ki, ahol elsősorban a rn-űszaki és agrártudományi kutatások dominálnak, erőteljes
természettudományi megalapozottsággal.
Az észak-magyarországi térségben
Miskolc (lélekszá-ma alapján az ország második városa!) nem képes ellátni azt a tudományos tájszervező
funkciót, amely a töb-bi vidéki nagyvárost - többé-kevésbé - jellemzi. A helyi tudományosság szerkezetében kiemelkedő a műszaki kutatások szerepe.
.
Az eddig leíıgt tények persze inkább kvantitatív terniészetűek. Ma
sem a tudományszervezésben, sem a
regionális kutatásoknak a szellemi
élettel foglalkozó aldiszciplínájában
nem va-gy alig rendelkezünk olyan
mutató- vagy jelzőrendszerrel, amely
alkalmas lenne a kutatási eredmények területi minőségi különbséget-

nek kimutatására, szemléltetésére. E
vonatkozásban csupán egyetlen állítás kivánzkoziık ide. Nemes Nagy Tózsef és m
szerzifnlt a műszaki innovációk (ıtaflálmányok, llcenoek) 2/3-a a fővárosban szüfletik
és -magas a két, ipari-Lag fejlett 'tér-

ség -(Észalk-Dunántúl és Észak-Magyarorszáıg) részesedése is.
Összefoglalva érdemes- idézni azt
a kissé nagyvonalú, ám ta-láló parafrázist, amely szerint a kutatás -magyarországi térszerkezetét sajátos
„észak--dél” ellentét jellemzi; .mig ,a
gazdaságilag fejletlen délen jelentős
az alapkutatások aránya, addig a
fejlettebb északon szinte csak alkalmazott kutatások találhatók.
Némi
léhasággal
leszögezhető:

„történelmileg így alakult". A múlt

század második felében kialakultak
a tudomány regionális alközpontjai
(Kolozsvár,
Pozsony,
Temesvár
stb.); e_ városokat azonban Trianon
lemetszette.` A klebelsbergi tudomány- és egyetempolitika rendkívül
tudatos volt, az akkori -intézkedések
következtében alakult ki - alapvonásaiban - a- magyar tudományosság vidéki intézményhálózatának
ma fis érvényes szerkezete (Debrecen, Pécs, Szeged, Sopron stb.). A
háború utáni rekonstrukciós prograım - a kor kötelező ideológiájának megfelelően - a műszaki felsőoktatást és kutatást fejlesztette
(Miskolc, Veszprém).
Az utolsó jelentősebb nekibuzdulá-s a 60--70-es évtized fordulóján
jelentkezett, ekkor született a szellemi élet dekoncentrálásának koncepciója. A tervezet alapvetően voluntarisztikus volt és mit sem számolt a
tudományos kutatás szociológiaipszichológiai
meghatározottságaival, így egyetlen - a szalbályt erősítő kivétel - esetétől eltekintve siker.telen- maradt. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont létrehozása viszont tudománytörténeti értékű tett
volt. A 80-as években viszont a súlyosabb országos, sőt -rendszerklrízis
háttérbe szorította e lényegében
mikrostrukturális kérdéskört és a
tudomány- és egyetempolitikusok
inkább az egész alrendszer minimu-mszinten való fenntartásáért, a
túlélésért küzdöttek.
Természetesen nem állítható, hogy
ma, a lázas próféciák és sodró reformkoncepciók, másfelől a hagyományos nemzethalál-víziók korában
a vidéki tudományosság- helyzete
széles körű érdeklödãre számot tartó kérdés. Azonban idővel, az indulatok elülte után, amikor elkezdődhet a reális tervezés és az egzakt átépítés időszaka, a probléma relevánciája növekedni fog. Röviden csak
két előfeltevésre érdemes utalni.
Politikai metszetben megközelítve
- a formálódó jogá-llami elképzelések-ben - alapvető szándék a szocialista paternalizmus, a mindenható etatizmus (és »kísérő mechanizmusai, pl. a központosított redisztribúció) leépítése és helyette a helyi
autonómiák, a területi önkormányzatok (újra) kiépítése. Technikai vetíiletben alaıpıf-eltétel az i.-niirastr=uIktúra kiépítése. Legalább két lényeges elemét kell említeni. Lokális
jellegű: a helyi műszer- és számítógépközpontok és -hálózatok kiépítése, valami-n.t folyamatos fizikai és erkölcsi kanba»n`tasrtáısa; a .másik kondíció: az információs technikák terjesztése, a nemzetközi és hazai
nagyhálózatokba történő bekapcsolás leh-etősége. E vállalkozás nagyságát azzal tudjuk markánsan jelle-

mezni, hogy az alap, a technikai minimum; a vidéki telefonhálózat ma
csak az afrikai állapotokkal mérhető össze.
A politikai -és -technikai dimenzió
metszéspontjában érdemes a vidéki tudományosság fejlesztési modelljeit végiggondolni. A területi
önkormányzatoknak
létszükségletü-k lesz a helyi politika tudományos
megalapozásához a lokális tudománvos és szakértő csoportok tényfeltáró és elemző tevékenysége. A gondolatmenetbe azonban itt be kell iktatnunk egy normatív elemet is:
mindenfajta tudományos tevékenység, -kutatási eredmény megméretésének etalonja a nemzetközi standarddal tör-téw összevetés. Aıhfhoz,
hogy a gyakran kísértő provincializmust elkerülhessük, a fővárosi
kollégákkal azonos esélyeket kell
garantálni a vidéki kutatók számára. A korszerű i.nformációs hálózatok kiépítése ennek sine qua non-ja.
Az elvi (s félő, hogy csak nagyobb
időtávban elérh-ető) konstrukció formarendszere -és intézményi struktúrája változatos és regioná-lisan elté-.
rő megoldásokra épülhet és -ma még
csak hipotetikusan létezik. Az egyik
érdekes modell a~ regionális egyetemek kialakítása; természetesen már
az egyetemi auton-ómiára épülve.
Bakos István tanulmányai alapján e
konstrukció egy-egy térség valamennyi kutatóhelyét fogná össze
kooperációs-szerződéses módon; a
térségben található centrum-egyetem tudományos felügyelete alatt. E
konstrukció Pécs, Szeged és Debrecen -térségében tűnik működőképesnek. Egy más-ik elképzelés az Akadémia területi bizottságainak felügyelete alatt olyan tudományos
menedzser- és szervező ügynökségek felállítását és működését javasolja, amelyek képesek a lokális érdekeknek megfelel-ő szerződéses kutatási kapcsolatokat létrehozni és
eredményesen szervezni, alapítvánvokkal és területi megrendelésekkel dinamizálni a helyi tudományosságot. A fejlesztési elképzelések
harmadik típusa -inkább diszciplínáris közelítésű: javasolja a társadalomtudományi kutatások területi decentralizálását, . arra
hivatkozva,
hogy .a ter-ü-leti politika tudományos
megalapozásához szükséges az adott
térségben működő interdiszciplináris
csoportok tevékenysége. A tudományos-felsőoktatási szektor reformját
szorga,-jmazó - egyébként kevés számú - koncepció mind kiemelt prioritás-ként kezel-i a vidéki tudományművelés működési esélyeinek javítását. A vidéki kutatók heveny módon élhetik át a Budapest-vidék ellentét gyakran indulatos, máskor
szkeptikus, reménytelen állapotrajzát, megítélését. A fővárosi. mások
által irigyelt intézetek kutatói a magyar tudományosság egészének állapotát ítélik ugyanígy. Ma- már nyilvánvaló, hogy az egész magyar tudomány épüıletét kell rekonstruál-ní,
új prioritások alapján az eredményesség és méltányosság kritériumaira tá-maszkodva. E műveletsorban lényegi szerepe lehet a vidéki
tudományosság fejlesztésének; odáig azonban a valóságos érdekeket
feltáró és adekvát fejlesztési modelleket eredményező elemző mu-nkára
van szükség.

gyar Tudományos Akadémia átszervezésé címén eltávolítottak a

tagok sorából. Sokuk nem élhette meg, hogy visszavegye őket kebelébe az Akadémia, azok közül, akik negyven évvel túlélték hajdani eltávolításukat, már nagyon kevesen vannak. A Szószóló a
rehabilitált tudósok névsorának közreadásával tiszteleg előttük.
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oııvosı TUDOMANYOK oszTALvA_
Baló József r. .t., Balogh Ernő ll t., Bodnár János l. t., Frigyesi József l.t„.
Haranghy László l. zt., Herzog Ferenc r. t., Johan Bela l. t., Krompeeher
István l. ft., Miskolczy Dezső r. t., Went István l. t..
MŰSZAKI TUDOMÁNYO-K OSZTALYA

Cotel Ernő l. t., Kotsis Iván l. t., Oltay Károly l. t., Pattantyus A.

Gé-

Z3 l. ff., R0mW8.l-lol'

Ká-

Alfréd l. li-, Schfčfel' Zolli-án l. Í., Íelegdi Róth

roly l. t., Verebély László l. t.

'

A közgyűlés batálytalanította az 1949/50-ben politikai indokok alapján
a tagok sorából törléssel történt kizárást,-és tagságukat folyamatosnak
nyilvánítja ki:
,
TÁRSADALMI-TÖRTENETI TUDOMÁNYOK OSZÁLYA

Moór Gyula. r. t..
MUSZAKI TUDOMANYOK OSZTÁLYA
Papp Simon r. t..
Az illegális k-ülıföldzi tartózkodás miatt 1949./50-ben megszűntnek tekin-

tett akadérniai tagságot (ipso facto) visszakaptá-k:
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

Ivánka Fmdre l. t.,
mann Tivadar l. t.,

Šš Ší iii
'

'

Szemerényi Oszvald I. t., Thiene-ˇ

f

TÁRSADALMI-TÖRIÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

Alföldi András r. t., Baranyai
Gyula l. t.

Lipót r. t., Deér

József l. t., Miskolczy

MATEMATIKAI ES TERMESZEITUDOMANYOK OSZTALYA
I
J

Bay Zoltán r. t., Békésy György r. t., Zechmelster László t. t.

c

8ıoLooıAı Es AGRARTUDOMANYOK oszTÃLYA
Wolsky Sándor r. t.

oııvosı TUDOMANYOK OSZTALYA
Beznák Aladár r. t.. Laki
László 1. t.

“

Kálmán l. t., Szentgyörgyi

Albert t. t., Tóth

Reh.a=bi.litálták a Tanács-köztársaságzban viselt tisztségük, illetőleg
szereplésük miatt -kizárt
Alexander Bernátot (r. t.), Asbóth Oszká-rt (r. t..), Beke
Ebeı- -Lászlót (I. t.), [Andi Adolfot (1. t.).
-

köz-

Manót (l. t-.),
Á

Az 1949. évi átszervezés érintette a régebben létező Széptudományi Alosztályt is: megszüntették, s így tagjai nem viselhették az akadémikusi
címet:
Alszeghy Zsolt r. t., Áprily (Jékely) Lajos l. t., Borbíró

Virgil l. t., Bri-

Sits Frigyes 1. tt., Csathó Kálmán l. t., Galamb Sándor 1. t., Herczeg

t
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Kazinczy Gábor rézkarca

'fr
-

ı

Fe-

renc t. =t., Illyés Gyuıla l. t., Keresztury Dezső l. .t., Pátzay
vasz László t. t., Rédey Tivadar r. t., Tamási Áron l. t.

Pál l. t., Ba-

Néhány egyedi ügyet is felülvizsgáltak. Így a közgyűlés
akadémiai tagságát állította vissza:

a következők

Sed-lmayer K-urt tr. t., Szily Kálmán l. t., Lomis Gyula t. t., Jendrassik
György l. t., Náray-Szabó István I. t., Fodor Gábor r. t.

- c. t. uızteıeıbeu :az

r. 1. - ıeııııeı az

1. t. = levelezõ az
qı
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Szo bő Andrósnét,

Tabutlanltáa

F3bAwC3

~
minden hatalmat, s csak így szülhet

Nemeáak fkörnyezetilnk, szaŠfvaink is zszeımyezettek. Soroaa,
„tabufogalmak”
mát kivánjıû megtisztítani, nem
kizárólag. s ' nem ' .elsősorban
-nyelvvédeinıi célból,
_ i i

magának kedvező középkori állapo-

rendiséget. Így osztódfhat fel a
.Í tokat:
társadalom a hatalmi rendre, a va-

Ă
_:
_

zallusok igen népes táborára, s pária-népességre. Ezt a polgári forradalmak után már csak a piac teljes
kiiktatásával lehetett elérni, pontosabban: történelmileg visszarendeznl.

a TUDOSZ számvizsgáló
bizottságának elnökét

Z] Kezdõdött pedig, hogy a magyarok többet beszéltek a piacról, a
pénzről, az üzletről, a vásárlásról,
mint a hitről, a lelkesedésről, a
tenniakarásról.
Többször szóltak
ezekről a materiális tényekről, mert
nem volt piac, de akarták, kevés a
pénzük, de többet akartak, üzletelni
is vágytak, de tényleges üzleteík
még boltoknak sem feleltek meg, s
vásároltak - már akik tudtak -,
mert nem kezdhettek mást forintjaikkal. A hit, a lelkesedés. a tenniakarás szó-luftbalonjait kiszúrta
a racionális, piaci boldogulás utáni
ácsingózás.
A piac-tabut politikai tájunkon
kikezdte az idő. Az a felismerés,
hogy a piac likvidálása tényleges
értékmérõtöl, társadalmat, gazdaságot \mű:köd.tető automatizmustól, kiválasztó etalontól fosztja meg az
ebbe -beletörődő emfbercsoportot. A
raciona.-lizmust elltüntető társadalmi
térbe aztán beáramlík az irracionálizmus teljes vihartára: a naturális
elosztás képtelensége, az érdek ideológikummal helyettesítése, az értelem helyett a látszat-érzelem,
mint hajtőerő stb. A következmény
pedig: egyre nyomasztóbb bürokratikus koordináció, őri-ási eltartandó
apparátustömeg, amelynek
tagjai
kizárólag a saját. apparátusérdekeikı`e fi-gyelnek, túltermelés és áruhiány, hasraütött ár és bér, teljes
innovációs érdektelenség, etc.
Ritkábban hallunk a píac-eltüntetés igazi okáról: ez az űr kellett a
totális pártállam diktatúrájához. A
piac önálló ellenőrző helyszín, ahol
a szabadok a szabadokkal kerülnek
kapcsolatba. A totális pártállam viszont azt akarta, hogy mindenfajta
ellenőrzés az ő kezébe csoportosuljon: ne a munkaerőpiac válogassa
ki, ossza el az embereket, hanem
a központok, ne a piac mondjon

`

Ü Szabó Andrásné (sz. Csákány Zsuzsanna) 1946-ban született. Közgazdasági technikumot végzett, majd mérlegképes könyvelői. szakképesítést
szerzett.
Először a Chinoin Gyógyszergyárban

könyvelőként.

majd a számviteli osztály vezetőjeként dolgozott. 1982-től
kezdve dolgozik a Központi Fizikai Kutató Intézet ellčtnőrzé-

si osztályán, amelynek jelenleg a vezetője.
1989-ben a TUDOSZ első
kongresszusán a számvizsgáló
'bizottság elnökének választották.
I

ı

E felfogással ellentétben a piac
minden létező társadalmi tényünk
ellentettje: nem diktatúra, hanem
demokrácia, nem rendiség, hanem
polgárosodás, nem kontraszelekció,
hanem szelekció, -nem rabság, hanem szabadság. Nem középkor, nem
szovjet tipusú reındszer, -nem bezáırıkózás, .nem elmaradás. A fejlett

világba iintegrálódás. Ezérıt in-őlﬁt ki
a piacakarásból a teljes szovjet típusú rendszertagadás, s a sza'bad,
demokratikus
tá»rsada`lom.i`elépít-és
igénye. Ezért lett a »piac -melletti.
illet-ve elleni` elköteleződés nemcsak
gazdasági, de politikai vizválasz-tó.
S e nagy ambíciójú törekvésből
származik a piac-mítosz magyarországi kialakulása. Aki nemet mon-

:lott a totális pártá.-llamra, az piacént 1k;iál`tott_. (Ebbe ugyanis - nagyjából - .nem kötöttek -bele.) A társadalmi j-ószándék aztá-n a piac-fogalomból kiradírozta a negatív kontúrokat. megszépítette a táv-laıtai~t.
el=hall«g.att.a hátrányait.
'EljutOttunk addig, hogy tabutlanıtsıtk a piacot, mind a két oldalró.l
Elmondjuk, hogy a szovjet modellt
nem lehet meghaladni piac nélkül,
de nem a rendszerváltás ellensége
az, aki a piaci hatások mellé, alá
szociális védőhálót akar. Fel-tehető,
hogy az emberek többségéreminden
további nélkül ráereszthető a piac
- ha hagyjuk boldogulni őket,
tudnak is -, de arra is számítani
kell, hogy népes, piacról kihulló
rétegeket a közösségnek kell ,,boldogítania". Különösen tabutlanul
kellene beszélnünk, cselekednünk az
átmenet korszakában, amikor még
nincs piac, csak építjük. Kvázi piacokra nem szabad kemény piaci következményeket építeni: bérhiányt

A TUDOSZ elnöksége 1989., június A TUDOSZ ELNOKÉNEK LEVELE
13-án táviratban tiltakozott Fejti A SZOT FÖTITKÁRÁHOZ
Györgynél, az MSZMP KB titkáráTisztelt Nagy Sándor!
Emlékeztetem rá, hogy a Tudományos
nál és Nagy Sándor SZOT-főtitkár
Dolgozók
Szakszervezete ÁTUDOSZ) einál a politikai tárgyalásokon való nöksége folyó
hó 13-án
nhöz intézett
SZOT-tárgyalási pozíció miatt. A és Fejti Györgynek, az MSZMP KB titháromoldalú tárgyalásokon ugyanis karának is -megküldött távíratában tila politikai tárgyalásokon való
az MSZMP és az Ellenzéki Kerek- takozott
SZOT tárgyalási pozíció miatt. (Népasztalt alkotó szervezetek mellett a szava, 1989. június 14.) Tıltakoz_ásunkSZOT azon az oldalon foglal helyet, ban hangsúlyoztuk, hogy alapvetően eihibázottnak tartjuk, hogy a SZOT „il
ahol rajta kívül még jelen van a. tárgyalóasztalnak
azon az oldalán fogBaloldali Alternatív Egyesülés, a Ha- laljon
helyet, amelyen belül a céljainkzafias Népfront, a Magyar Demokra- tól és felfogásunktól idegen eszméket
szervezetek" ıs szerellelﬂektikus Ifjúsági Szövetség, a Magyar képviselő
Alláspontunk szerint az ebben a körEllcnállók, Antifasiszták Szövetsége, ben
való képviseltetéshez a SZOT delea Magyar Nők Országos Tanácsa és gációjának nem volt felhatalmazása.
Nem értünk egyet a SZOT-titkárság
a Miinnich Ferenc Társaság.
A TUDOSZ ELNÖKSÉGENEK
TILTAKOZÁSA

„A TUDOSZ elnöksége nem tartja kívánatonak azt, hogy az MSZMP és az
ellenzéki kerekasztal közötti politikai
tárgyalásokon a SZOT a tárgyalóasztalnak azon az oldalán foglal helyet, amelyen belül a céljainktól és feifogásunktól idegen eszméket képviselő szervezetek is hangoztathatják álláspontjukat.
Helytélennek tartjuk, hogy megbízásunk
nélkül a SZOT ezen a tárgyalási oldalon kívánja képviselni tagságunkat. Elhatároljuk magunkat attól, ami a politikai tárgyalásokon, az úgynevezett harmadik oldalon elhangzik és történik.
Nyomatékosan
kinyilvánítjuk
annak
szükségességét, hogy az összes legitimáclóval rendelkező érdekvédelmi szervezet alkosson közös platformot, és ennek alapján önálló tárgyalófélként vegyen részt a továbbí politikai tárgyalásokon.”

A szoT FOTITKARANAK LEVELE
A TUDOSZ ELNUKSEG'-EHEZ
Tisztelt Elnökség!

-

A politikai egyeztető tárgyalások
ülésrendje előzetes megállapodás
alapján alakult ki.
Azok a társadalmi szervezetek és
mozgalmak, amelyek kinyilvánították részvételi szándékukat, úgy döntöttek, hogy nem kívánnak sem az
MSZMP, sem az ellenzéki kerekasztal oldalán helyet foglalni. így alakult ki az a - nyilvánvaló kényszer
szülte _- állapot, ami a kerekasztal
harmadik oldalának sokféleségét jellemzi. A harmadik oldal semmilyen
tekintetben sem egységes politikai
vagy érdekegyeztető fórum. Minden,
itt helyet foglaló szervezet önálló.
autonóm félként -vesz részt a tárgyalásokon, ebből adódóan az azonos
oldalon való részvételükkel nem leúgy adóztatni, mintha értékén vásá- gitímálják egymás politikai-ideológiai meggyőződését, véleményalkotárolnák a mu-nkaerőt, racionális mun- sát.

ítéletetaz áruról, hanem a termékilletékes hivatal, ne a piac értékel- kaerő-mozgást
4

_

várni

valóságos

munkaerőpiac nélkül, s így tovább.
A teljesen tabutllanított piac-tagalommal, -gyakorlattal juthatnánk
közelebb a megoldáshoz. Ha a piac
már nem lesz a rendszerhűségi,
rendszerellenzéki vizválasztó. Ha
realitás-ában dolgozunk a piac-szóval.
állam hatalmi elitjének. Egy ázsiai Amennyiben nem lesz a pia(c) kizátípusú modernizációban csak piac rólag mámorító varázsszer, amelynélkül lehet a társadalmat feudáli- ből könnyedén lehet kijózanodni.
zálni. A hatalmi elit az elosztással
F. P.
képes saját kezébe összpontosítani
je az árat, hanem az apparátus, ne
a piac ossza el a ,,tőkét”, hanem a
banknak álcázott központi elosztó
szervezet. A piac-nélküliség kedvez
a
társadalom
militarizálásának,
amely a `szovjet-típusú rendszer
kedvence.
A piac űre kellett a totális párt-

-_,_

A SZOT legutóbbi plénuma egy-

szakszervezetiinkhöz intézett és a Népszava 1989. június 15-i számában is közzétett válaszával sem, nevezetesen, hogy
,,a SZOT legutóbbi plénuma egyhangúlag megszavazta a tárgyaláson az ismert körben és feltételek melletti szakszervezeti részvételt". .
Valójában a SZOT június 8-ára öszszehívott plénuma a fenti kérdésben
nem szavazott. A SZOT plénuma nem

tett mást, mint az előzetesen kiküldött
napirendnek megfelelően meghallgatta
és egyhangúlag tudomásul vette Nagy

Sándor főtitkár „időszerű politikai kérdésekről" tartott hozzávetőlegesen 34
órás tájékoztatóját, amely felett mint
az ülésen elnöklő Sali Ferenc közölte
a plénummal, nem szándékoztak vitát
nyitni (de hozzászólásra azért biztosítanak lehetőséget). Ilyen
körülmények
között került sor az egyébként korrekt,
terjedelmes
tájékoztatóra,
amelyben
rendkívül sokféle témakör' érintése mellett (a Népszava 1989. junius 9-i számában közzétett szó szerinti szöveg szerint) a részletek említése. nélkül mindössze nyolc mondat foglalkozott a SZOT
kerekasztalbeli tárgyalási pozíclójával,
olyan összefüggésben, hogy a SZOT

gazdasági, szociális

beleszólást

8

kérdésekben

tárgyalásokba.

kíván

A

SZOT

plénuma ezzel szemben nem kapott tá-

jékoztatást a harmadik oldalon szereplő szervezetei-ıről, s arról sem, hogy a
harmadik oldalon szereplő szervezetek
milyen közös „gazdasági és szociális
álláspOnt"jának szóvivője kíván lenni a
SZOT és milyen közös politikai álláspontok képviseletét szánják a Hazafias
Népfrontnak. (Népszava 1989. június 9.,
2. oldal.)
Tekintettel arra, hogy a fenti nagy
jelentőségű problémák a plénum elott
csak elnagyolt általánosságban szerepeltek, valamint arra, hogy az egész kérdés a tájékoztatóban különösebb hangsúlyt nem kapott, úgy hiszem, ebbol
semmiképpen sem lehet arra a. legitimáló _ következtetésre jutni, miszerint
„A SZOT legutóbbi plénuma egyhangúlag megszavazta
(volna)
a politikai
egyeztető tárgyalásokon az ismert körben és feltételek melletti szakszervezeti
részvételt". Ebben a kérdésben a plénum nem szavazott és nem is kérték
ki az állásfoglalását. Egy átfogó, a
nemzetközi és szakszervezeti kül- és
belpolitika, a gazdasági, szociálpolitikai
és pénzügy kérdéseket érintő általános
jellegű tájékoztató plénum általi tudomásulvétele nem fogható fel úgy, hogy
ezzel a plénurn a szóba jöhető összes
kérdésben és azok részleteiben is egyetértését és felhatalmazását adta.
V é gezetú,
'l - a TUDOSZ elnöksé g e ko rábbl álláspontjának fenntartása mellett
- meg kívánom jegyeznl, hogy új tí-

hangúan megszavazta a politikai
egyeztető tárgyalásokon az ismert pusó szakszervezetünk felépítésének és
körben és feltételek melletti szak- elvelnek megfelelően a szóban forgo
szervezeti részvételt. A_ plénumon a nyilatkozat kiadását a kerekasztal-tár
megkezdésekor az elnökségnél
TUDOSZ elnöke is részt vett, és nem agyalások
TUDOSZ számos alapszervezete saját
jelezte az általa képviselt szakszer- akaratelhatározásából
maga
kezdemévezet fenntartását.
nyezte.
BAKA ANDRÁS

NAGY SÁNDOR

Ü Repedt az árboc, megállott a gálya. A Szoszóló e havi vezércikkének írója véleménye
szerint a csőstül jövő bajok legfőbb oka, hogy
az ország adósságcsapdába került. Szerzőnk tanulságos zmegállapításai és korrekt kérdésfeltevései aligha vitathatók. A polém-lát folytatva
talán nem érdektelen az adósságba kevered-és okai között tovább
kuta.-kodni, s következményein is eltűnődni.
Az okokhoz:
Ma már egy-re világosabban látszik, hogy a mai erkölcsi. politikai, gazdaság-i válság döntően az elmúlt negyven év hamis ideo-

Repedt
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Ü E sorok írója úgy a 80-as évek
első harmadában, hat hónapot töltött el a szovjet fővárosban, ösztöndíjasként, ahol lelkes könyvbúvárként szinte naponta meglátogatta a város központjában levő Gorkij Könyvtárat. Kil-éipve a biibliotéka szocreál stílusú épületéből, ha
valakii a szemközti járdáig biztonságosan akart elérni, akkor legcélszerűbbnek látszott az aluljárón való átkelés. Am, ha az úttesten toronyiránt akar átkel-ni, akkor közvetlen életveszélynek tette ki magát, tekintettel a nagy sebességgel
közlekedő személy- és teherkocsikra, amelyek csúcsidőben úgyszólván
áthatolhatatlan vasfalat képeztek a
Kalinyin sugárúton. E va-sfalon még
a legedzettebb moszkvai polgárok
sem találtak rést, kivéve, azt a szinte ötpercenként bekövetkező Csodát,
amidőn egy-egy lefüggönyözött, koromfekete Csajka vagy Zil, a részükre fenntartott sávról- lekanyarodva fenségesen megállt a könyvtárral szemben levő állami fõhivatal bejáratánál. Ilyenkor az eleddig
meglehetősen passzívan álldogáló
rendőri közeg egy karajani mozdulattal megálljt parancsolt. minden
mozgásban levő elevennek és holtnak, mindaddig, amíg az autó utasa
ki nem kászálódott járművéből.
Ez volt az a pillanat, amikor
cikkszerző és a moszkvai honpolgárok, a hatóság éberségét kijátszva,
átslisszoltak a számukra biztonságossá vált úttesten...
E példázat diszkrét bája persze
abból táplálkozik, hogy ilyesmikkel
a mi égtájainkon is találkozhattunk
korábban, s ki tudja, talán ma is.

A társadalmi előjogok rendszerint
nem is olyan nagyívű dolgok, hogy
az ,,átlagember”, átlagszituációkban
felfigyel-ne rájuk, `még akkor sem,
ha az ilyesfajta privilégizumok ingyenlakások, ingyentelkek vagy éppen igyenutazások képében jelentkeznek. (Az ingyenességnek van egy
„minősített esete", a majdnem ingyenesség, amely talán az ,,alapesetnél” is felháborítóbb!)

Vagyis az alapvető gondok akkor
jelentkeznek, amikor egy társadalom a saját kondicióihoz képest
egyáltalában nem átlagszituációt él
meg, mert ilyenkor a társadalmi
privilégiumokkal szembeni „permanens ellenszenv” nagymértékben
felerősödik, és politikailag konfliktushelyzetek szülőanyjává válik.
Mindezt tovább bonyolítja az a
sajátos szociálpszichológiai szindróma, amelynek táptalaja a sztálini
korszakban eltorzult egyenlőségideál, s amely nevében .mindenféle
,,pluszjuttatás” .- légyen az akár a
valóban megérdemelt munkajövedelemből származó ,,előjog" - egy
kissé gyanús atársadalom széles
rétege számára. Azaz az aszketizmus -hirdetése egyfelől, illetőleg egy
viszonylag szűk társadalmi elit kisebb-nagyobzb privilégiumai, másfelől, szükségszerűen elvezettek oda,
hogy az „alullévõk” ma már mindenfajta előjogra érzékenyek. S ezt
- akár érvényesül a teljesítményelv, akár nem - egykönnyen nem
lesz egyszerű „demokratikus toleranciá"-vá gyúrni, főként, ha milliók napról-napra elemi megélhetési
problémákkal kénytelenek szembenézni...
TÓTH ANTAL
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` az árbőt

lógiájára épülő, torz politikai rendszerének szülem-énye. Az ország

úgy ment tönkre, hogy az elmúlt három évtizedben semmiféle természeti vagy társadalmi zkatasztrófa nem érte. A Kádár-rendszer
három fő politikai szernponztnak rendelte alá a gazdaság szervezését és a társadalom vezetését: a párt vezető szerepének; a Szovjetunióhoz való fel-tétlen hűségnek; valamint egy szerény (ideológikus alapon fenntartott, a m-ienkénél is szerencsétlenebb országokhoz előszeretettel összehasonlított) népjólét megteremtésének.
Miután ez a klassziıkusan paternalista jellegű vezetés. az ön-maga
teremtette politikai oltáron áldozta fel, s öncélú ideológiájának
rendelte alá a -gazdaságot, kiölve belőle a teljesítmény-motivációt.
a gazdasági hajtóerőket, sőt a .munzkaerkölcsöt is, mindenütt a fizikai s a szellemi létez-és .minden szegmentun'ıá~ba-n .a középszerűség. a politikai lojalitás_domiiná1t. Ilyen táptalajon mindent elönltve buzrjánozhatt a voluntarizmus. A katasztrofál-is ,méretű eladósodást csakis egy voluntarista gazdaságpolitika hízlalhatja ijesztő
méretű szörnnyé. A cs-ődhöz vezetõ út kiıkövezői között azonban
nemcsak a ll-egfelsőbb szintű politikai vezetés hozzá nem értő szakmai dilettánsai találhatók meg, hanem olyan pénzügyi (elsősorban
bank-) szakértők .is, aikiket a mindenek fölötti politikai szervilizmus jellemzett.
A következményekről:
A politikai változások ellenére ma mindenki elégedetlen Magyarországon. Aıkiık személyesen érdekeltek az avitt társadalmi szisztéma fenntartásában, azok a pozíciójukat látjá.k veszélyeztetve.
Ezért az' establishment áıtmen-t-ésére, régi hata-lmuk fenntartására
törekednek. A reformpártiak viszont attól félnek, hogy az átalakulási processzus menete bármikor visszafordítható. Miután a visszarendeződési folyamatokat eddig mindig úgy- tüntették fel, mint »további refor.mlépéseke't,~ nem csodái-kozhatunk azon, ha a rászedett.
becsapott tömegek önbizalmukat veszítv-e félnek mindentől.
Csoda-e, ha az ebek harmincadjára jutott ország minden polgára rosszul érzi magát? Ha a silány bros-úrákból sugallt értékrendek felborulnalk, akkor - fundamentalista és reformer egyaránt
- torkig van a szagos lével.
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