
Szociális és politikai szolidaritást! 

&künn és khariabolisz 
O Társadalmunk korábbi intézményei nagyobbrészt 
szétestek, széteső ben vagy átalakulóban vannak. Rop-
pant vajúdással körvonalazódik a leomlott pártállam 
romjain a nemzeti jellegű  demokrácia. A korábbi 
túlideologizált társadalom ma hitevesztett és kiábrán-
dult. Az úgynevezett létező  szocializmus milliók hitét 
megcsúfolva lealacsonyította és végletesen kompro-
mittálta a marxista ihletésű  baloldali mozgalmat. 
Gazdaságunk sincs jobb állapotban: talpra állítását 
várhatóan még hosszú évekig böjtölhetjük 

A politikailag elvérzett, saját érdekképviseletétő l 
évtizedekig megfosztott, önazonosságában etnikailag 
és kulturálisan megrendült társadalmunkat az atom-
jaira való széthullás veszélye fenyegeti. Valódi SZO-
CIÁLIS ÉS POLITIKAI SZOLIDARITÁSRA van szük-
ség, hogy a demokráciába való átmenet következete-
sen végigvihet ő  legyen, s a megroppant gazdaság és 
az iszonyú eladósodottság végromlással fenyeget ő  
Szküllája és Kharübdisze között sikerrel juthasson ki 
országunk hajója. Tartóssá ez a szolidaritás feltehe-
t ő en csak a gazdasági fellendülés er ő vonalai mentén 
válhat, de amely fellendülésnek is egyik elő feltétele 
egyben az az egyetemleges felelő sségérzet és közös-
ségvállalás, amely megkönnyítheti a még elő ttünk ál--
ló gyötrelmes nehézségeken való átbukdácsolást. Első -
sorban a kétszámjegyű  infláción, a munkanélkillisé-
gen, a növekvő  teljesítménykényszer és az anyagi ja-
vadalmazás szű kössége között élező dő  ellentmondá-
son, és így tovább. S mindezeket egy ideig szinte bi-
zonyosan romló társadalmi környezetben kell végig-
szenvednünk, mert egyre nyilvánvalóbbá válik a tö-
meges elszegényedés, a lumpenizálódás fenyeget ő  esz-
kalációja, s az ezekkel a jelenségekkel együtt járó 
állampolgári biztonság rohamos korróziója. Ez utóbbi 
ma már aligha vitatható, hogy nem a rendörség ro-
vására .írható első dlegesen, hanem sokkal mélyebben 
gyökerező  társadalmi okokra vezethető  vissza. 

A társadalmi méretű  kötelesség- és közösségválla-
lás, összefogás legnagyobb akadályát sokan ma még 
a versengő  többpártrendszer megerő södésében látják, 
amely napjaink Magyarországának politikai realitása. 
Társadalmunk szétesettségét azonban nagy hiba len-
ne ennek tulajdogítani. Emögött, ha áttételesen, de 
mégiscsak az az eltorzított bolsevik szemlélet húzódik 
meg, amelynek az egy párt, egy vezér, s mindezeknek 
feltétel nélkül alávetett társadalom osztályháborúban 
kikovácsolt militarista 'jellegű  egysége az etalon mér-
ték ű  minta. A többpártrendszernek azonban inkább 
örülni kell, mintsem kárhoztatni. Egypártrendszerben 
az ellenő rizhetetlen hatalomgyakorlásnak szerves kí-
sérő jelenségei voltak a szélső séges tévedések és hi-
bák, ső t bű nök, továbbá mindezek hosszú ideig tartó 
elleplezhető sége. A demokrácia természetesen távolról 
sem tökéletes politikai berendezkedés, amelyben az 
elóbb említett fogalmak ismeretlenek lennének. Egy 
azonban bizonyosnak látszik: ha el ő  is fordulnak, 
sokkal gyorsabban leleplező dhetnek, mint azokban az 
országokban, ahol a hatalom a maga intézményrend-
szerével nem csak fedezi, de akadályozza is a tör- 

vénytelen és embertelen cselekedetek, hibák feltárá-
sát. 

A versengő  többpártrendszer az annyira áhított 
társadalmi méret ű  szolidaritásnak sem akadálya, 
amelyre nem kevésbé van szükségünk, mint a gyors 
gazdasági talpra állásra. Ső t, a társadalom mű köd ő -
képessége érdekében a gazdasági fellendülésig csak-
nem egyedül ez 'biztosilthatja az átmenet zavartaian-
ságát. 

Hazánk fekvésénél fogva két világ, két katonai, po-
litikai kultúrkör metszespontjában a több mint ezer 
esztend ő s ittlétünk során az éppen domináns politi-
ka ritkán tudta a nemzeti és a politikai :közösség 
vagy egyidejű leg mindkettő  érdekeinek összességet 
képviselni. A belső  széthúzó és konfrontálódó csopor-
tosulásokat mindig katalizalták megfelelő  külső  ha-
talmi er ő centrumok. A partoskodó magyar így vált 
bizonyos mértékig nemzeti karakterré. Ritka történel-
mi pillanatokban adatott meg csak a nemzeti össze-
fogás, a legáltalánosabb érdekazonosság felismerése és 
tudatos vállalása alapján. 

Napjainkban újra megteremtő dött ennek az esélye. 
A kedvező  nemzetközi helyzet nyomán megnyilt a 
belső , szabad, szerves fejlódés lehető sége. Ma nem 
nehezedik ránk er ő szakos, adminisztratív külső  nytí-
más. 

A tettekben megnyilvánuló együttérzésnek és kö-
zösségvállalásnak a hivatalos politika évtizedekig 
csak szigorúan megszabott 'kereteket engedélyezett. 
Aki ezeket áthágta, annak számolnia kellett a hata-
lom megtorló intézkedéseivel. Gondoljunk csak a 
Csehszlovákia népeivel való szolidaritást vállalókra 
vagy a szomszédos országokban élő  kisebbségi ma-
gyarsággal 'közösséget vállalók elleni hazai megtorló 
intézkedésekre, megbélyegzésekre. Szigorúan közpon-
tosított egykori politikai berendezkedésünkben min-
den szabályokhoz, engedélyekhez volt kötve, olyannyi-
ra, hogy még a spontán deklarált megnyilvánulásokat 
is gondosan felülrő l irányították. 

Demokráciában az egyéni és csoportos szolidari-
tásnak nem lehetnek hatalmi eszközökkel érvényesí-
tett totális korlátai, amelyet az úgynevezett nagypoli-
tika. napi taktikai megfontolásai cövekelnek ki. Ennyi-
ben és ezért a közösség- és sorsvállalás korábban rej-
tett energiákat szabadíthat fel. S van-e ennek beszé-
desebb példája napjainkban annál, mint amit Romá-
nia sokat szenvedett népeinek megsegítésében tapasz-
talhatunk? Egy nélkülöző  társadalom mozdult meg 
egységesen és spontán, önzetlenül, az emberiesség ér-
zését ő l vezéreltetve, egy még szű kölköd ő bb és harc-
ban álló társadalom érdekében. Ebben az etnikai ösz-
szetartozás tudata és a történelmi reminiszcenciák 
mellett nem kisebb szerepet játszik a tények tanúsá-
ga szerint a kegyetlen elnyomás alól felszabadulni 
igyekvő  népekkel való szociális és politikai szolidari-
tás, a tettekben, áldozatkészségben megnyilvánuló kö-
telezettségvállalás és segítségnyújtás. Talán térségünk 
sokat szenvedett népei számára az együttélésnek új 
fejezetét nyitva meg ezzel... 

Iván Géza 

Három nap Erdélyben 

Érdekvédelem, önállóság, 
szolidaritás, összefogás 
Megalakult a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége 

A Közalkalmazottak Szakszervezete XI. kongresszusának dele-
gátusai (1990. január 12-13-án) kimondták szervezetük megsz ű -
nését. Helyette huszonkét szakmai szervezet — köztük a TUDOSZ 
— képviseletében megalakították a Közszolgálati Szakszervezetek 
Szövetségét (KSZSZ). Az új szervező dés alapító dokumentumaiba 
foglalva deklarálta, hogy a KSZSZ-ben tömörített szakszervezetek 
az egyenjogúság, a közös érdekeltség, a kölcsönös kötelezettség, az 
egymás iránti bizalom és szolidaritás, továbbá az azonos el ő nyök 
alapján lépnek szövetségre. Az alakuló kqngresszuson óriási vita 
alakult ki az új szövetség alapszabálya körül. A tanácskozás más-
napján a TUDOSZ képviselő i a leghatározottabban elutasították a 
kijelölt szerkesztő bizottság alapvető en megváltoztatott elő terjeszté-
sét az elő ző  napi alapszabály-vitáról. Emiatt a kongresszusi küldöt-
tek úgy döntöttek, hogy a korábbi viták megállapodásait tükröző  
— eredetileg kiadott dokumentumokat tekintik vitaalapnak. 

A kétnapos tanácskozáson a küldöttek végül elfogadták a Köz-
szolgálati Szakszervezetek Szövetségének programját és alapszabá-
lyát és megválasztották (292 szavazó közül 277 pozitív szavazattal) 
Szabó Endrét a szövetség elnökének. (Baka András kongresszusi 
hozzászólását lapunk 2. oldalán a „TUDOSZ Világ" cím ű  rovatunk-
ban ismertetjük.) 

Pártprogramok 
a tudományról 

A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja 
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SZÓSZÓLÓ 

ti erdélyi felső oktatás támogatására 
El Erdélyben hamarosan megindul a magyar fels ő fokú oktatás: újjászü-
letik a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem és a marosvásárhelyi Or- 
•tfosi és Gyógyszerészeti Egyetem. ső t az erdélyi magyar értelmiség re-
ményei szerint meg lehet teremteni a magyar nyelvű  közgazdasági és 
mű szaki szakemberképzés feltételeit is. Mindez hihetetlen erő feszítése-
ket és áldozatokat követel, minthogy az erdélyi magyarság felső oktatási 
intézményeit már régebben szétverte és felszámolta a nagyromán sovi-
nizmust képvisel ő  zsarnokság, az erdélyi magyar értelmiség pauperizáló-
dott. s létszámában is erő sen megfogyatkozott. 

Erdély magyar egyetemének helyreállítása ezért elképzelhetetlen az 
anyaországban és a nyugati világon él ő  magyar értelmiség szakmai és 
anyagi támogatása, áldozatkészsége nélkül. Az, hogy Kolozsváron és Ma-
rosvásárhelyen ismét magyar fels ő oktatási intézmények létesüljenek, 
nemzeti felel ő sségtudatot és magyar szolidaritást kíván, és ezt a szoli-
daritást a magyar tudományosság és foiskolai képzés intézményeinek, 
vaiazhint személyiségeinek egyaránt vállalniuk kell. 

Felszólítjuk ezért a hazai kutatóintézeteket és egyetemi, illetve f ő isko-
lai tanszékeket, hogy lépjenek támogató testvéri kapcsolatba a megala-
kuló erdélyi magyar fels ő oktatási intézményekkel és vállaljanak védnök-
séget egy-egy erdélyi magyar egyetemi vagy f ő iskolai tanszék munkája 
felett. Ez a védnökség természetesen nem irányítást, hanem szigorúan 
csak támogatást jelent. Szükség van arra, hogy erdélyi magyar egye-
temi és f ő iskolai oktatók magyarországi vagy nyugati továbbképzést es 
ösztöndíjat kapjanak, részt kell venni az erdélyi magyar f ő iskolai hall-
gatók postgraduális képzésének megszervezésében, vendégtanári felada-
tokat kell vállalni — akár rövidebb idő tartamú el ő adássorozatok kere-
tében is — az erdélyi magyar tanszékek oktató munkájában, emellett 
könyvekkel és technikával is támogatni kell a felállítandó tanszékeket. 

Ennek a támogatásnak, ennek a tanszéki, illetve intézményi testvér-
kapcsolatnak a megszervezésében kérjük a magyar tudományos kutatók 
és felső oktatási szakemberek tevékeny együttmű ködését. Felel ő sségünk 
most igen nagy: az egyetemes magyarság ügyét szolgáljuk ezzel, és a 
történelem hívására válaszolunk. 

'Erdélyben jártunk: január első  
napjaiban: Dura Lászlóval és a Fel-
ső oktatási Dolgozók Szakszervezete 
két vezető jével: Kis Papp Lászlóval 
és Lovas Antallal. Könyveket vit-
tünk, több kocsirakományra valót, 
három szakszervezet: a miénk és a 
felső iktatási mellett a Közalkalma-
zottak Szakszervezete ajándékaként. 
Nagy kincs most odakint a magyar 
könyv, fő ként a tudományos mun-
kák és a 'kézikönyvek, például az 
egv kötetben kiadott ERDÉLY TÖR-
TÉNETE, hiszen az élelmiszer- és 
gyógyszersegélyek után közvetlenül 
a könyvek következnek: az újjászü-
lető  erdélyi magyar szellem régóta 
tartó éhségét kell csulapítaniok. Az 
elmúlt esztend ő kben ugyanis szinte 
semmilyen magyarországi kiadvány 
nem jutott át a szigorúan ő rzött ha-
tárokon. 

Pedig csak most van igazán szffic-
ség a magyar könyvekre, most, hogy 
a temesvári és bukaresti forradalom 
történelmi eredményeinek következ-
tében az erdélyi 'magyarságnak is-
mét fel lehet és fel kell , építenie a 
maga civilizációját, iskolarendszerét 
és kulturális intézményeit. Ehhez 
kell a magyar könyv és a magyar 
segítség: személyes és intézményi 
támogatás, így erdélyi magyar. pe- 

dagógusok és tudományos kutatók 
fogadása és továbbképzése, vagy ép-
pen az, hogy hazai tudósok és f ő is-
kolai oktatók szerepet vállaljanak a 
remélhető l44g hamarosan megszerve-
ző d ő  erdélyi magyar felső fokú tan-
intézetek munkájában. Mindez kö-
rültekintő  tevékenységet és bizony 
személyes' áldozatkészséget is köve-
tel. 

Találkoztam, találkoztunk régen 
látott barátokkal, hallgattam az iz-
gatott vitákat arról: milyenek lesz-
nek az ottani magyarság feladatai 
és lehető ségei, ha valóban megada-
tik számára, hogy szülő földjén ott-
hon is legyen. Lapozgattam az újon-
nan alapított lapokat, nem könnyű  
hozzájuk jutni, hiszen az újságospa-
vilonok elő tt most ugyanolyan hosz-
szú sor áll, mint az élelmiszerboltok 
bejáratánál. Lesz-e nemzetiségi sza-
badság és önkormányzat, követke-
zésképp felemelkedik-e az erdélyi 
magyarság abból a rettenetes hely-
zetbő l, amelybe a sok évtizedes des-
potizmus taszította? Erre a kérdés-
re kerestem a választ Kányádi Sán-
dornál, Balogh Edgárnál, Cs. Gyi-
mesi Évánál, Kántor Lajosnál vagy 
Sütő  Andrásnál, az új lapok szer- 

kesztő inél vagy éppen a kolozsvári 
plébánián. 

A válasz, amelyet kaptam, inkább 
megfontolt és óvatos volt, mint lel-
kendező . Sokan számolnak azzal az 
erkölcsi pusztítással, amelyet a dik-
tatórikus rendszer okozott, számol-
nak a kisebbségek ellen irányuló ro-
mán nacionalizmussal, amely 1918 
óta folyamatosan sok egyéni és kö-
zösségi szenvedés forrása volt és 
persze azzal is, hogy a régi hata-
lom embereinek lassanként sikerül 
visszaszivárogniuk az államigazgatás 
vezető  testületeibe. Ennek ellenére 
mindenki sorra vállalja a feladato-
kat, és tulajdonképpen csak megbe-
csülni lehet azokat az írókat, tudó-
sokat, lelkészeket, más értelaniségie-
ket, akik oly sok keserű  tapas..talat 
birtokában, annyi megesalatás után 
is belevetik magukat a munkába és 
a közéletbe, hogy a román értelmi-
séggel megegyezve. teremtsék meg az 
erdélyi magyarság számára az em-
beribb élet közösségi és intézményes 
lehető ségeit. 

Ebben várják és igénylik a mi tá-
mogatásunkat: figyelmünket, jószán-
dékunkat és segítségünket. 

Pomogáts Béla 

Mottó: 
„Gondot viselj magadról és a 
tudományról, maradj meg 

azokban; 
mert ezt cselekedvén, mind 
magadat megtartod, mind a te 
hallgatóidat." 
(Pál, I. Tim. 4. 16.) 

0  Terjedelmi korlátok következté-
ben óhatatlanul csak jelzésszer ű en 
és természetesen saját szemléletem-
t ő l, interpretációmtól el nem vá-
laszthatóan kísérlek meg áttekin-
tést adni az MDF tudománypoliti-
kai programjáról. 

Hazánk sokszor taglalt, válságos 
helyzetében az egymással kölcsön-
ható problémák bonyolult rendsze-
rével kell megküzdenünk. E prob-
lémarendszer végső  soron — még 
ha örököltük is — az ember, illet-
ve a társadalom mindenkori cél-
jaira és m ű ködési módjára, s .azon 
belül az értékrend szétesésére, alap-
vető  erkölcsi, etikai, kulturális, tu-
dásbeli hiányosságokra vezethet ő k 
vissza. Éppen ezért az MDF sarka-
latos fontosságúnak tartja a kardi-
nális értékrend és az etika társa-
dalmi rangjának helyreállítását. Egy 
helyes értékrendben az egyik alap-
érték a TUDÁS, a megalapozott hi-
telű  tudomány és hozzá kapcsoló-
dóan a tanulás. A tudomány léte és 
a rá alapozott kutatás és fejlesztés 
mint tevékenység, minden társada-
lom életének, mű ködésének szerves 
része, a továbblépés — a jövő  elő -
feltétele. Hiányában elvész az alko-
tóképesség, lezüllik, majd szétesik 
a társadalom. Meggyő ző désünk, 
hogy az elmúlt 40 év (a bolsevik 
id ő szak) alatt hazánkban lejátszó-
dott folyamatok egyik sarkalatos 
oka is ez. Ezért „olyan társadalom 
a célunk, amelyben a politikai jo- 

• A cikkben szereplő  Idézetek az MDF 
programjából valók.  

gok, a képzettség s a tulajdon alap-
ján mindenki otthon érezheti ma-
gát, gazdának tudhatja magát ha-
zájában.* Ehhez pedig alapvet ő , 
hogy megvalósítsuk „a rátermettség 
és a szaktudás rangjának visszaál-
lítását". 

Az általános célban valószín ű leg 
sokakkal egyetértünk. (Még a tudo-
mányt pusztító bolsevik ideológia 
is tudományosnak nevezi magát.) 
Az MDF azonban nem hisz egyet-
len üdvözít ő  elméleti „iskola" léte-
zésében, nem tartja megengedhet ő -
nek a társadalommal, az emberek-
kel a kísérletezgetést. Ezért szük-
ségesnek tartjuk mind most, mind 
hosszabb távon — azaz folyamato-
san — a tudománypolitika alakítá-
sában (is) a kutatók folyamatos, al-
kotó és kritizáló együttmű ködését. 
Számítunk erre többek között azért 
is, mert a kutatók — nem szigorú 
kizárólagossággal, de meghatáro-
zóan — országunk népeinek, nem-
zetünknek a szellemi legjavát ad-
ják. Mivel pedig a ló nem arra 
való, hogy valamelyik oldalán ül-
jünk, „számítunk mindazoknak a 
szakértelmére, akik tudásukkal a 
demokratikus Magyarországot akar-
ják megteremteni". 

Országunk, s azon belül tudomá-
nyunk és felső oktatásunk mai hely-
zetében csak folyamatos, kiegyen-
súlyozott változtatások, változások 
lehetnek valóban jó hatásúak, ha 
azok elegendő en gyorsak és bizto-
sítják az elő ző ekben is jelzett ún. 
régi (eddigi), összességében hibás-
nak bizonyult vonalvezetéstő l a 
gyökeres elfordulást. Fontosnak tar-
tom kiemelni, hogy e régi maga-
tartást (pl. az MTA viselkedését 
Rákasiék alatt...) senki se próbál-
ja a jelenlegi forradalomra váró, 
bölcs, adott helyzetben optimális, 
el ő relátó taktikának feltüntetni. Ne 
feledjük, hogy kutatók, mű helyek, 
tudományterületek estek áldozatul, 
s egész tudományunk és felső okta- 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Beszélgetés Bihari Mihály politológussal I. 
— A magyar társadalom politi-

kai változásairól szólva világcsodá-
nak nevezik az uralkodó párt ön-
felszámoló megsz ű nését, az állam-
párthatalmi struktúra széttörését 
és az intézményes többpártrendszer 
kialakulását. 

— Nem csak az világcsoda, hogy 
az uralkodó egypártrendszer meg-
sz ű nt Magyarországon, hanem az az 
igazi, politológiai szempontból is 
speciális jelenség, hogy .békésen 
sz ű nt meg. Anélkül t ű nt el, hogy 
tankokat kellett volna kivezényelni 
vagy hogy fejeket követeltek vol-
na, de még több százezres tömeg 
permanens demonstrációjára sem 
került sor. Ennek egyik okát az 
uralkodó párton belül két dologban 
látom: az első , hogy a radikális, 
söt azt mondhatnám, hogy a rend-
szerváltást is magában foglaló re-
formok iránt nyitott fogadókész ré-
teg. A másik tényezö pedig termé-
szetesen az uralkodó párton kívüli 
ellenzéki politikai csoportosulások-
ban keresendő . Ezek a csoportosu-
lások politikai kérdésekben komp-
romisszumkészek voltak. Miközben 
a rendszert, illetve az egész mo-
delt illető en hihetetlenül radikális 
kritikát adtak, de rá tudták kény-
szeríteni 1989 tavaszán az állam- 

pártot, hogy az tárgyalásokba bo-
csátkozzon velük. 

— Sokan azt mondják: a nép-
mozgalom tulajdonképpen beleszo-
rult a társadalomba, hogy nálunk 
még nem futott végig a folyamat, 
amely Berlinben, Prágában vagy 
Bukarestben már lezajlott. Mi er-
rő l a véleménye önnek? 

— A népmozgalmat nem lehet 
megrendelni. Arról beszélni, hogy 
jó lett volna, ha tömegdemonstrá-
ciók sorozatán keresztül verték 
volna szét az MSZMP-t, ez egy-
részt történietlen, másrészt pedig 
szociológiailag teljesen kezelhetet-
len. Ez a vélemény elsösorban a 
legradikálisabb ellenzéki pártok ré-
szérő l hangzik el, akik érzik ennek 
a népmozgalomnak a legitimációs 
hiányát. Hiszen a mai Magyaror-
szágon úgy lehet pártot alapítani, 
hogy 50-60-100 ember bejelenti, 
hogy a nép nevében pártot alapít, 
s ett ő l kezdve azt hiszi, hogy kor-
mányzati tényező vé vált. A minisz-
terek leváltását követelheti, bármi-
lyen törvénnyel, bármilyen döntés- 

sel kapcsolatban elmondhatja a vé-
leményét, személyi döntéseket su-
gallhat, anélkül, hogy i sor került 
volna arra, hogy megvizsgálják, 
miféle társadalmi bázissal rendel-
kezik. 

— Milyen er ő viszonyok jellemzik 
a mai pártpolitikai térképet? 

— Úgy gondolom, hogy 8-10 ko-
molyan •vehetb párt van Magyaror-
szágon. Ezek lényegileg 3 pólus kö-
rül helyezkednek el a magyar poli-
tikai rendszerben. Az egyik pólus 
az a nemzeti centrum, amely, ha a 
politikai elkötelezettségét nézzük, 
akkor tulajdonképpen egy keresz-
ténydemokrata, keresztényszocialis-
ta elveket valló, a népi-nemzeti 
gondolat és integráció iránt fogé-
kony, plebejus demokrata irányzat. 
Ezt első sorban a Magyar Demokra-
ta Fórum képviseli. Nagyon közel 
áll ehhez a Független Kisgazdapárt, 
a Néppárt és a Kereszténydemok-
rata Néppárt. A másik neokonzer-
vatív centrum, amelynek legmar- 
kánsabb 	politikai 	pártja 	az 
SZDSZ, de ide tartozik a FIDESZ, 

J tulajdonképpen a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt is, amely-
nek tudományos megfontolások 
alapján igazolható vagy érvényes-
nek tekinthető  politikai arculata 
nincsen, a 'nevéhez képest' teljesen 
eltérő  módon a szociálliberális vagy 
neokonzervatív centrumhoz kötő dik 
politikailag. Végül a harmadik 
nagy pofitikai pólus a szocialista-
szociáldemokrata, amelyhez több 
párt tartozhatna, de lényegileg egy 
pártot lehet igazán megemlíteni. 
Ez a Magyar Szocialista Párt. Az 
MSZMP, valamint más kommu-
nista pártként önmagát definiáló 
pártok nem az európai értelemben 
vett szocialista vagy szociáldemok-
rata centrumhoz tartoznak. Társa-
dalmi súlyuk és jelentő ségük jelen-
téktelen, ezért nem tartom fontos-
nak, hogy önálló pólus vagy cent-
rumképző  erő ként említsem ő ket. 

— Ez a megosztottság mennyiben 
felel meg vagy'tér el a társadalom 
valóságos politikai tagoltságától? 

— Nem lehet szociológiailag hi-
teles választ adni erre. Erre még  

a választások után sem lehet fele-
letet adni, mert nem biztos, hogy 
a választók nagy része az elöbb 
felsorolt politikai doktrínák, célok 
vagy elvek, értékrendek alapján 
vagy azokhoz való elkötelezettség 
alapján fognak szavazni. Nagy 
valószín ű séggel két f ő  tényező  fog-
ja motiválni a választókat. Az 

egyik az elhatárolódás az eddigi 40 
év kommunista pártjától vagy 
kommunistának vagy utódpártnak 
tekintett pártjától. A másik alap-
vető  motiváló tényező  az inkább 
valamiféle hangulati motiváció 
lesz és az egyes pártokat képvise-
lő  személyek iránti elkötelezettség. 
Nem annyira a pártok programját 
fogják nézni az emberek, s asze-
rint szavaznak, hanem, hogy ki 
képviseli, milyen a megjelenése, 
milyen az el ő adókészsége, szóhasz-
nálata, mennyire tud közvetlenül 
az emberhez -szólni, ahhoz a konk-
rét hús-vér emberhez, aki dolgozik, 
eszik, vásárol, hallgatja a tv-t, rá-

diót. Első sorban ezek a motivációk 
fogják véleményem szerint az em-
berek választását befolyásolni, s 
nem a tudatos politikai meggyő ző -
dés. 

(Következő  számunkban folytat-
juk.) 

Simkó János 
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mi támogatás is kell — sokan 
megadják ezt is ott, ahol messze 
elő ttünk járnak kultúrában, tudo-
mányban, gazdasági színvonalban, 
hogy ne mondjam: szocializmus-
ban. 

Hol van annak a tudati béklyó-
nak a kulcsa, amelyik kormányok, 
hovatovább egy nemzet gondolko-
dását köti úgy gúzsba, hogy alap-
vet ő  szemléletbeli hibákat képte-
len felismerni? Nem a költségveté-
si keretet — .ne firtassuk most, 
hogy miért — tovább faragó pénz-
ügyi kormányzat kezében, nem a 
„szocialista lobbyzás" elsajátítására 
is képtelen MTA széfjében. Ezzel 
úgy jártunk, mint az autós, aki 
bennhagyja a kulcsot a kocsiban és 
becsapja az ajtót. Ez a-  kulcs a sa-
ját bezárt tudatunk foglya. Ennek 
a bezárt tudatnak pedig olyan jel-
lemző i vannak, mint a torzult er-
kölcs, a zavaros és alapnélküli ér-
tékítélet, az önvizsgáló és önjavító 
képesség hiánya, a csak föntrő l és 
el ő re megadott sémák közötti gon-
dolkodás kényelme, a tudati prog-
resszió általános kiveszése. 

Ezt a zárat belülrő l lehet kinyit-
ni, de vajon van-e id ő nk kivárni 
saját tudati evolúciónkat? Ki kell-e 
várni? Ezt a folyamatot hogyan 
gyorsíthatná meg a kevésbé sérült 
öntudattal bíró fiatal generáció? De 
az új szereposztáshoz is az a bizo-
nyos önvizsgáló és önjavító képes-
ség szükségeltetik. És itt már a tu-
domány csak egy szelete annak az 
ehetetlenné savanyodott tortának, 
amit magyar kultúrának vélünk. 

Gál István 
mérnök, 

MTA Atommagkutató Intézet 

Az ÉSZT nem kéri a SZOT közremű ködését 
AZ ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TOMORULES (ÉSZT) TANÁCSA ÚGY HA-

TÁROZOTT, HOGY A TOMORULÉS NEM KIVAN SEM A SZOT TEVÉKENYSÉGE-
BEN RÉSZT VENNI, SEM PEDIG A FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DEMOK-
RATIKUS LIGAJAHOZ TARTOZNI. A Felső oktatási Dolgozók Szakszervezete, a 
MEDOSZ Agrároktatás) Kutatási Dolgozók Szakszervezete és a Tudományos Dol-
gozók Szakszervezete ugyanakkor autonómiájába tartozó kérdésnek tekinti -annak 
eldöntését, hogy tagjai mely szakszervezetekkel vagy szakszervezeti szövetségekkel 
létesítsenek, illetve tartsanak fenn együttm ű ködési kapcsolatokat. A Tömörülés tag-
szervezetei egyetértettek abban is, hogy a kb. 100 ezer tagot képviselő  ÉSZT — a 
közös érdekek alapján a szakszervezeti szolidaritás általános elveknek megfelelő en 
—, az egyes konkrét, illetve elvi jelent ő ség ű  kérdésekben együttmüködésre törek-,,zik mindenféle érdekképviseleti szervezettel és szövetséggel. 

Még egyszer 
a külföldi 

munkavállalásról 
❑ Decemberi számunkban 
a Vélemények — ugyanar-
ról c. rovatunkban közöl-
tük az MTA Balatoni Lim-
nológiai Kutató Intézet tu-
dományos dolgozóinak le-
velét, melynek megírására 
Láng Istvánnak, az MTA 
f ő titkárának — a Népsza-
badság 1989. november 
15-ei — interjúja késztette 
a kutatókat. A szerkesztő -
ségbe újabb levél érkezett, 
ezúttal a f ő titkár tollából. 

KEDVES SZERKESZTŐ  Ű R! 

... Bevallom ő szintén, — 
...az MTA Balatoni Limnoló-
giai Kutató Intézete tudomá-
nyos dolgozói egy csoportjá-
nak a TUDOSZ-hoz írt leve-
lén... — kicsit bosszankod-
tam, miért nem tiszteltek meg 
bizalmukkal a levél aláírói, 
hogy legalább a másolatot el-
juttatták volna részemre is. 
Eddigi zavartalan együttm ű -
ködésünk után ezt nem na-
gyon értem. 

A külföldi munkavállalás 
állampolgári jog lett Nem kell 
hozzá külön engedély, mint 
korábban. Ez alapvető en új 
helyzet. Ha a munkavállalás 
közvetlenül vagy közvetve az 
eredeti munkahely vagy álta-
lában a, magyar tudomány ér-
dekeit is szolgálja, akkor köl-
csönös megállapodás szerint a 
hazai munkaviszony meghatá-
rozott ideig fenntartható: 

a külföldön hosszabb id ő t 
dolgozókkal új kapcsolattartá-
si rendszert kell kialakítani. 
Be kell terveznünk a hazai 
kutatási, szervezési rendsze-
rünkbe azt, hogy az állomány 
egy része tartósan külföldön 
van, de próbáljunk minden-
képpen kapcsolatban maradni 
velük és ebbő l tudományos-
gazdasági elő nyöket és hasz-
not szerezni..." 

Lehetnek azonban olyan 
helyzetek, amikor nem f ű ző -
dik intézeti érdek az adott 
kutató adott feltételek mellet-
ti külföldi munkavállalásához. 
A munkaadó (az Igazgató) 
nem tilthatja meg a külföldi 
munkavállalást, a munkavál-
laló (kutató) pedig nem kö-
telezheti az intézet vezető jét, 
hogy évekig tartsa fenn szá-
mára az álláshelyet. Egyetlen 
megoldás, ilyen esetbffn a kö-
zös megegyezésen alapuló 
munkaviszony megszüntetése. 
Egyébként az ilyen esetek ma 
már elég gyakoriak. Ezek 
szabályozását a helyszínen 
kell megoldani. Az Akadémia 
részérő l nem tervezünk sem-
milyen „felső bb utasítást". 

Szívélyes üdvözlettel: 
Láng István, 

az MTA f ő titkára 

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS 
A KOZSZOLGALATI SZAKSZERVEZETEK SZOVETSEGE ALAKUL() KONG-

RESSZUSÁN A .TUDOSZ KEPVISELETEBEN BAKA ANDRÁS SZOLALT FEL. Be-
szédét azzal kezdte, hogy a TUDOSZ a szakszervezeti mozgalom megújulásának a 
szándékával, a gyökeres változások igényével és a valóságos érdekvédelem _szándé-
kával jött létre. Megalakulása a szakszervezeti mozgalom elavult struktúrájában 
gyökeres változásokat eredményezett. Az eltelt id ő  jórészt igazolta az elképzelése-
ket. Még akkor is, hogyha ezekért az elképzelésekért sok nyílt vagy burkolt tá-
madás közepette meg kellett harcolni. Ezután arról beszélt, hogy a TUDOSZ-tag-
ság egy része a közszolgálati szövetség megalakításának gondolatát nem fogadta 
egyöntet ű  lelkesedéssel. Kezdetben saját maga sem volt meggy ő ző dve a szövetség-
hez való csatlakozás helyességérő l. Véleménye csak akkor változott meg, amikor 
tapasztalta, hogy megfogalmazódnak a szövetség dokumentumaiban. azok az elvek, 
amelyeket a TUDOSZ a csatlakozás elő feltételeinek tekintett. Ilyenek voltak: a 
szakszervezetek egyenjogúsága, azaz a paritásnak az elve. A szakszervezeti szövet-
séget elő készít ő  dokumentumok ma már tartalmazzák a szakszervezetek döntési 
autonómiájának elvét és a horizontális szervező dés lehet ő ségét. Baka András alap-
vető en fontos kérdésnek ítélte a szakszervezeti vagyon megoszthatóságának dekla-
rálását. Ha ezt leszögezik a dokumentumok, akkor az a logikus és racionális ma-
gatartás, hogy a vagyon lehető leg együtt maradva a tagság érdekeit szolgálva „m ű -ködjön". 

Felszólalásának további részében arról szólt, hogy a tudományos dolgozók sajá-
tos érdekekkel és értékekkel is rendelkeznek, amelyek Ő ket rendkívül szorosan a 
felső oktatáshoz és az értelmiség más rétegeihez kötik. Ezért a TUDOSZ nemcsak 
a közszolgálati szakszervezeti szövetségnek lesz aktív tagja, hanem meghatározó 
lesz a kapcsolata az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléssel is, és jö viszonyt kí-
ván ápolni a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével és a Függet-
len Szakszervezetek Demokratikus Ligájával, valamint minden más olyan szerve-
zettel, amelyek hajlandóak segíteni érdekvédelmi, érdekképviseleti munkájukat és 
osztják szellemiségüket. 

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILAG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG 

A KUTATOINTEZETI VEZETŐ K MEGBIZASI RENDJERŐ L ÉS JUTALMAZÁSUK-
RŐ L a titkárok tanácsának december 13-i ülésén folyt vita. A tanácskozáson részt 
vett Bata Lajos, a fizikatudományok doktora, a KFKI tudományos tanácsadója, 
a TUDOSZ elnökségének tagja is. Tő le érdeklő dtünk a vita részleteirő l, a tárgyalt 
lámakörökben várható változásokról. 

— Milyen álláspontra jutottak a vezető k kinevezésérő l? 
— A kérdés az volt, hogyan érvényesítsük a f ő igazgatók, helyetteseik és egyéb 

vezető k kinevezésénél a kutatók álláspontját: A kutatói közvélemény döntő  szere-
pe abban nyilvánul meg, hogy a •kinevezés elő tt állást foglal: támogatja-e a pályá-
zót vagy sem? A vita arról folyt, hogy az Akadémia f ő titkárának, egyéb illetéke-
sének vagy a kutatói közvéleménynek legyen-e döntő  szava a pályázatok elbírálá-
sában. Mi történik akkor, ha a kutatók nem támogatják a pályázót, kinevezheti-e 
öt az Akadémia vezet ő je? Sokak álláspontja szerint: nem! MISsok szerint kinevez-
heti, de csak három- évre, s ez után az új megválasztás eldöntésekor egyet nem 
értés esetén a kutatói közvéleménynek legyen döntési joga, s ezt már ne bírálhassa 
felül az Akadémia. 

— Ml errő l a TUDOSZ véleménye? 
— Mi úgy látjuk, hogy a költségvetési intézményeknél a kutatók véleményének 

is döntő nek kell lennie, hiszen itt nem vállalkozásokról .van szó. Igazából a gond 
az, hogy hányszor hosszabbítható meg a vezgtő l poszt betöltése. Az eddigi gyakor-
lat szerint sokszor, de sokan úgy gondolják, hogy két turnusnál többször senki ne 
vezethessen. Soproni intézetünkben vagy a Matematikai Kutatóban úgy vélik, hogy 
náluk több periódus volna célszerű , mert nem találnak megfelelő bb embert. Ezzel 
szemben viszont olyan ellenérv is elhangzott: ha valaki tíz év alatt nem képes 
„utódot" kinevelni, az nem lehet jó vezető . Véleményem szerint döntse el az élet, 
a gyakorlat, hogy melyik a megfelelő bb megoldás. Mindenesetre a hitbizományok 
fenntartása tovább nem követhető . 

— Milyen érvek hangzottak el a vezető i jutalmazásról? 
— Álláspontunk egyszerű , világos: követni kell a civilizált európai gyakorlatot. 

Nevezetesen bérben kell kifejezni a végzett munka értékét — és a vezető k csak 
annyi jutalmat kaphassanak, mint amennyit dolgozóinak adni tudnak. Helytelenít-
jük a kutatói bérekt ő l és jutalmaktól függetlenített vezető i javadalmazásokat. El 
kell vetni azt a gyakorlatot, hogy a vezető ket mindentő l függetlenül bírálták el 
az úgynevezett „érdekeltség" alapján. Mindenkit abban kell érdekeltté tenni, hogy 
a munkáját végezze tisztességesen és ezért ne a kereskedelmi gyakorlatban szo-
kásos forgalom arányában részesüljön díjazásban. Elő fordulhat, hogy egy rosszul 
m ű köd ő  testület, intézmény élére jó, alkalmas vezető  kerül, s az első  évek sikere 
itt még nem lesz mérhető . Ilyen esetben, átmeneti idő re el lehet tekinteni a jutal-
mazási elvektő l. Erre javasoltuk, hogy az Akadémia évente egy-két vezető nek — 
konkrét indokkal — külön jutalmat adhasson. 

— Több tudományos Intézmény vállalkozik is. Náluk mi a helyzet? 
— Valóban, költségvetési intézményeink jó részénél piaci vállalkozás folyik, amely 

árbevételt, hasznot hoz. Ezek alapján egyesek vállalkozóknak tekintették az intéz-
mények vezető it, akiket a haszon is megilletett volna. Határozott álláspontunk: a 
költségvetési intézmények vezet ő it ne vállalkozóként bíráljuk el, ezt a prémium-
osztásnál is érvényesítsük. A kérdés tehát az volt, hogy egy nagy árbevételt hozó 
intézmény felső  vezető je részesüljön-e vállalkozói jutalomban? Álláspontunk: nem! 
A két tevékenységet szét kell választani! A gondot az okozza, hogy a mostani, át-
meneti idöszakra a béreket úgy állapítják meg, hogy a vezető k éves jövedelme 
megmaradjon, de ha a jutalomban részesülnek, mint a dolgozó, akkor a miniszteri 
béreknél is magasabb jövedelemhez jutnak. Ezt nem tartjuk indokoltnak. 

— Mi a megoldás? 
— A végleges megoldás még nem dő lt el. Nem az igazgatók éves jövedelmét akar-

juk csokkenteni, de úgy látjuk, arányosan követni kell dolgozóik éves jövedelmének 
növekedését vagy csökkentését. Szeretnénk az európai módszereket követni, vagyis 
a munkát bérben fizessék meg! Megítélésünk szerint a költségvetési intézmények, 
pontosabban a kutatóintézetek vezető inek tevékenysége nincs oly szoros kapcsolat-
ban az elért tudományos eredményekkel, mint a termelő vállalatoknál. Egy tudo-
mányos iskola eredményességét első sorban nem az befolyásolja, hogy ki a f ő igaz-
gató. 

Bata Lajos szerint ezekben a kérdésekben a titkárok tanácsa egyetértett, s es 
azért is fontos, mert a jelenlegi vezető i váltások id ő szakában idő szerű  mindezeket 
az ügyeket tisztázni. 	 gY• 	gY• 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS A FELSŐ OKTATÁS ALAPVETŐ  IRÁNYAIN NE 
VÁLTOZTASSON A JELENLEGI KORMANy. Németh Miklós miniszterelnököt le-
vélben kereste meg az Ertelmiséggi Szakszervezeti Tömörülés tanácsa, a Felső okta-
tási Dolgozók Szakszervezete, a Tudományos Dolgozók Szakszervezete és a Tudomá-
nyos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. Ebben kifejtették, hogy mind a felső -
oktatást, mind pedig a tudományos kutatást a jóvá zálogának, az egész nemzet 
szellemi tő kéjének tekintik. Arra kérték a jelenlegi kormányf ő t, hogy a szabad vá-
lasztásokat megelő ző en a felső oktatás és a tudományos kutatás területén a jövő  
irányait alapvető en meghatározó, strukturális jelleg ű  változásokat ne tegyen, ilyen 
irányú és súlyú intézkedéseket ebben a szférában ne kezdeményezzen. A miniszter-
elnökhöz címzett felhívást támogatólag a pártok közül aláírta a Fiatal Demokraták 
Szövetsége, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a 
Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége. 
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A SZAKSZERVEZETI VAGYONNAL KAPCSOLATBAN az Értelmiségi Szakszerve-
zeti Tömörülés tanácsa (ÉSZT) állásfoglalást bocsátott ki. Ebben mindenekelő tt 
arra hivták fel a figyelmet, hogy elengedhetetlenül fontosnak tartjak a szakszerve-
zeti vagyon mai erteken törteno felrneresét és részletes vagyonleltár készíteset, hi-
szen csak ezek után átlapítható meg pontosan az egyes szakszervezetek — bele-
értve a független szakszervezeteket is — vagyonból való részesedésének mértéke. 
A fentiek miatt az ÉSZT a szakszervezeti vagyon felméréséig kívánatosnak tartja 
ennek a vagyonnak a zárolását. A megalakul() új szakszervezeti szövetség önálló 
vagyoni reszesedéssel nem rendelkezhet. Mindezen feltételek megtartásával az ÉSZT 
tanácsa kívánatosnak tartja, hogy a szakszervezeti vagyon lehető ség szerint egyben 
maradva szolgálja a szakszervezeti tagság érdekeit. 

A tudományellenesség a világ-
nak ezen a részén jó 70 éves ha-
gymnányokkal rendelkezik. Az ide-
genbő l átvett „alapokat" Magyaror-
szágon is országveszt ő  ideológiák 
szigorú tervgazdálkodása szerint 
bontották lelkesen tovább. Nem a 
kormányokon és szándékain mú-
lott, hogy az elmúlt 45 év után 
mégis vannak nemzetközileg helyt-
álló eredményei, kimagasló egyéni-
ségei, megszállott vazallusai —
amelyekkel éppen a fentebb emlí-
tettek takargatják ostobaságtól, 
egyéni- és kasztérdekbő l vezérelt 
multbamenetelésüket. 

MINISZTERELNÖK ÚR! 

A VW cégnek egyedül van any-
nyi kutatója—fejleszt ő je, mint a 
Magyar Tudományos Akadémiának. 
Ezt ott nem olyan öncélú szemlé-
let hozta létre, mint amelyik a ha-
zajt erodálja. A magyarországi, 
prostitúcióra ösztönző , a legjobba-
kat külföldre, a kevésbé állhatato-
sakat megalkuvásra, a létminimum 
szintjére süllyesztetteket megalázó 
pálya- és elvfeladásra kényszerít ő  
tudománypolitikának csúfolt ret-
rográd központi elvieskedésnek 
„természetszerű en" megvannak a 
haszonélvez ő i a „tudományon" be-
lül is, akiknek — irányító — köz-
remű ködése kompromittálta (-ja) a 
legalapvet ő bb alapelveket is. Úgy 
gondolom, hogy ezt a jelenséget 
nem elég felismerni — sokan fel-
ismerték, vagy úgy tettek — nem 
elég -ígérgetni — sokan megtették: 
ön is, el ő djei is ... —, nem elég 
csak intézményi (intézeti) szinten 
minden er ő feszítést megtenni a le--
szakadás lassításáért, de megfelel ő  
és nem csak szégyellenivaló álla- 



I3 A Szószóló januári száma „Ki fizet a jövő ért" címmel interjút közölt 
Kunos Péterrel, a Pénzügyminisztérium államtitkárával a tudomány és 
a kultúra támogatásáról. A tudomány és 'kultúra „napszámosai" fokozott 
figyelemmel kísérik a kormány minden reagálását. Ezért Kunos Péter-
nek — a PM eddigi megnyilvánulásaihoz képest megért ő nek és jóindu-
latúnak min ő síthető  kijelentései — korántsem teljesen megnyugtatóak. 
Egyrészt a tudomány és a tudományos kutatás gondjaival kapcsolatos ki-
jelentések tájékozatlanságról tesznek tanúságot, másrészt csalódást okoz 
azoknak a közhelyeknek az ismételgetése, amelyek nyilvánvalóan az el-
múlt évtizedek gazdaságpolitikájának kézzelfogható „eredményei". 

„Nálunk sajnos kialakult az a rossz beidegz ő dés, hogy a tudomány mű -
velése, a kutatás azon fordul meg, mennyi pénzt ad az állam." — mond-
ja Kunos Péter, majd ezzel folytatja: „Tapasztalataim szerint az állam 
a világon mindenütt gyéren csordogáltatja a pénzt, és — néhány kiemelt 
kutatási témát nem tekintve — egyáltalán nem bő kezű ." 

A kijelentések cáfolatához nincs szükség különösebb szellemi er ő feszí-
tésre. A genfi székhelyű  és részecskefizikai alapkutatásokat folytató 
Európai Magkutató Központ (CERN) irigylésreméltó költségvetését a tag-
államok kormányai teremtik elő . Az Egyesült Államokban és a világ 
más országaiban mű köd ő  részecskegyorsítók sem -olcsó dolgok. Köztu-
dott, hogy az amerikai és szovjet ű rprogramokat és a csúcstechnológia 
szinte valamennyi alkalmazását megalapozó alapkutatásokat is költségve-
tési forrásokból támogatták Ne feledkezzünk meg ezen kívül Dél-Korea 
látványos fejlő désérő l sem, amelyet az oktatás és a tudományos kuta-
tás kiemelt támogatásával értek el. A rendelkezésre álló eszközök pedig' 
nyilván nem „gyéren csordogáltak", hiszen Szent Péter-fillérekkel csak 
egyes hívő k juthatnak a mennybe, nem pedig sok tonnás hordozóraké-
ták. A „rossz beidegző dés" tehát nemcsak nálunk letelik! 

A kutatás támogatását illető en az államtitkár elképzelése így hang-
zik: „A tudományos kutatást programszerű en — közvetlen kutatási fel-
adatokra pénzt biztosítva — az Országos Tudományos Kutatási Alap 
(OTKA) és az egyes tárcák kutatási alapjai támogatják." 

Az O'PKA létrehozása 1986-ban kétségtelenül jelentő s eseménynek mi-
n ő sült, bár amint az bevezetése után hamarosan kiderült, a kutatást lé-
nyegében nem gazdagította új anyagi eszközökkel, csupán az elosztás 
módját módosította. Ennek ellenére vitathatatlan, hogy az OTKA meg-
jelenése az alapkoncepció és a gyakorlati megvalósítás hibái ellenére is 
jelentő s segítséget nyújtott a tudománynak a restrikciós politika napjai-
ban. Közismert (?) tény, hogy az alapkutatások támogatása a társadalom 
részérő l a legelő nyösebb hosszú távú befektetés. (Sok országban még 
egy világkiállításnál is fontosabbnak tartják!) Az már jóval kevésbé tu-
datosodott, hogy a nemzetközi színvonal eléréséhez hosszú felkészülési 
id ő  szükséges, és állandó létbizonytalanság közepette pedig nem lehet 
eredményesen dolgozni. Ebbő l következik, hogy a kutatás jövő jét hosszú 
távra kell megtervezni. Fontos körülmény az is, hogy a kutatás és az 
oktatás szervesen összetartozik. 

„Másutt a kutatásra fordított állami pénzforrásokat a vállalatok, te-
hető sebb magánszemélyek és maguk a kutatóintézetek pótolják ki. Tu-
dom, kutatóinkban ez ma még ellenérzéseket kelthet, de lassan---hozzá 
kell szokniuk: a kutatóintézetekben is megjelennek a menedzserek, hogy 
az állam pénze mellé segítsenek megszerezni a többit is." — nyilatkozta 
Kunos Péter. 

Azonnal adódik a naiv kérdés: Miért éppen a kutatóintézetekben fog-
nak megjelenni a menedzserek, miért nem inkább a rosszul gazdálkodó 
vállalatoknál? Talán azért, mert ma már egyre kevesebben vannak a 
kutatóintézetekben a tudományos kutatás problémáit nem ismerő  és an-
nak szemléletmódjától teljesen idegen „kibicek"? Aki valamennyire is 
ismeri a külföldi viszonyokat, tudja, hogy a fenti állítások nagy része 
alapvető en téves. A fejlett 'országokban az alapkutatásokban egyaránt 
részt vesz a nem profitorientált tevékenységet végző  kutatóintézet („nem-
zeti laboratórium") és tanszélib kutatócsoport is. A kétfajta tevékenység 
egymást kiegészíti és a célszer ű ség szabja meg, hogy a tevékenységnek 
melyik formája valósul meg. Egy tudományos nagyberendezés — például 
egy részecskegyorsító — gazdaságos kihasználásához megfelelő  kutató-
gárdára és segédszemélyzetre van szükség. Ilyen és hasonló esetekben a 
célszer ű ség egy „profi" intézmény létesítését követeli meg. Ezzel szem-
ben az alapkutatások terén a gyors fejlő dés sokszor rendkívüli rugal-
masságot és állandó megújulási képességet kíván. Erre a legalkalmasabb 
környezet sok esetben inkább egy egyetemi tanszék, ahol a kiemelked ő  
képességű  professzorok mellett mindig összegyű lnek tehetséges fiatal ku-
tatók és diákok. 

Míg a tanszéki kutatások finanszírozásának kiváló eszköze lehet az 
OTKÁ-hoz hasonló alapítvány, a kutatóintézetek („nemzeti laboratóriu:. 
mok") és más nagy nemzeti intézmények m ű ködési feltételeit a költség-
vetésnek kell megteremtenie. Az alapkutatások területén az eredményes 
munka érdekében elképzelhetetlen a profitorientált mű ködés, a „pénz-
kereső  tevékenység". Más 'kérdés, és kormányszintű  döntést igényel, hogy 
hány ilyen intézményre, illetve nemzeti laboratóriumra, milyen méret ű  
költségvetési kutatóhálózatra van egy adott országnak szüksége. A fej-
lett országokban egyes nagyvállalatok valóban jelentő s összegeket költe-
nek kutatásra és fejlesztésre. Ez a tevékenység elsősorban célorientált. 
Azonban köztudott dolog, hogy azt is régen felismerték, hogy az alkal-
mazott kutatások hatékonyságát nagymértékben növeli, ha azzal párhu-
zamosan az alapkutatások folytatását nemcsak elt ű rik, hanem bátorítják 
is. Erre a legjobb példa az IBM Kutató Laboratóriuma vagy a Bell La-
boratórium, amely alapvető en alkalmazott és mű szaki kutatásokat foly-
tat, mégis számos Nobel-díjas került ki munkatársai közül. Azt azonban 
hangsúlyozni kívánom, hogy a magánpénzekbő l támogatott kutatások 
eredményei nem válnak automatikusan a nemzet közkinc.sévé, hanem 
csupán egy szű k kör gazdasági érdekeit szolgálják. A magánt ő ke tehát 
nem besegít, hanem profitot akar elérni! 

Visszatérve jelenlegi helyzetünkhöz, jól látható, hogy nálunk a külön 
féle 'kutatóhelyek finanszírozásában jelentő s zű rzavar uralkodik. A költ-
ségvetés ki akar ugyan vonulni a tudomány finanszírozásából (ső t a 
kulturális szféra egészébő l), de nem kívánja vállalni annak ódiumát, hogy 
a nemzeti vagyon vitathatatlan részét képező  szellemi értéket tesz tönk-
re. Az áthidaló megoldás ilyenkor a „szelektív fejlesztés", vagyis a já-
tékszabályok hirtelen megváltoztatásával most már versenyezzenek a té-
mák és a kutatók a túlélésért. 

Beneze Gyula 

BERNÁTH CSABA: KORONDI UTCA 

SZÓSZÓLO 1 1990. február 

Már megint mi fizetünk 

a jövő ért? HOZZÁSZÓLÁS 

Ferencz Csaba írása a Magyar 
Demokrata Fórum tudománypolitikai 
programjáról 
(Folytatás az I. oldalról) 

tásunk általános állapota az ered-
mény, súlyosan terhelve az igen 
ricszetett hatású, tartósan érvénye-
sült kontraszelekcióval. Ilyén háttér 
mellett alakultak ki érdekcsoportok. 
Bízunk benne; hogy a kutatók, az 
alkotó mű helyek aktív közremű kö-
désével „egy legitim kormány elég 
erő s ahhoz, hogy a lobbyk támadá-
sát kivédje". 

Szerintünk „a magyar demokrá-
cia alapzata az önkormányzat". Ez 
programunk egyik generális meg-
határozója. Ezzel .összhangban az 
autonómiát a tudományban és a 
felső oktatásban is alapvető nek te-
kintjük. Ellenezzük a monopolhely-
zeteket. Vizsgált területünk sajátos-
ságaiból és országunk méreteibő l 
adódóan célunk eléréséhez együtt-
m ű ködés is szükséges. Ez önmagá-
ban azonban nem elegend ő . A való-
ban eredményes tudományos-okta-
tási mű helyeket védenünk kell, s 
á centrális tudományirányítást (ve-
zérlést) meg kell szüntetni. Éppen 
ezért úgy látom, hogy nem helyén-
való a centrális vezérlés akkor 
sem, ha azt Akadémiánk végzi, s 
egyetlen intézményt sem jogosítha-
tunk arra, hogy tudományos, szak-
mai vitákat ún. végső  fórumként 
eldöntsön. Az igazság ugyanis nem 
szavazás kérdése. Ellenezzük a gi-
gantomániát — e területeken is. 

Az egyetemek — a régiónkban 
lezajlott úri. „szocialista" kísérlet-
t ő l eltekintye — „mindig is függet-
lenek voltak a közhatalomtól. Auto-
nómiájuk visszaállítandó!" Azonban 
nem tévesztjük e közben szem elő l 
azt sem, hogy az egyetemek eseté-
ben ugyanúgy, mint a kutatóinté-
zetek, kutatóhelyek esetében az el-
múlt id ő szak alatt kontraszelekció 
érvényesült, váltakozó hatásfokkal 
és ezért lényegesen eltér ő  eredmé-
nyekkel. Ezért az átmenetet nagy 
körültekintéssel kell végrehajtani, 
figyelve a lényeges helyi differen-
ciákra és vigyázva arra, hogy az 

A KFKI TUDOSZ- és TDDSZ-szerve-
zetel mintegy 120 résztvevő vel közös ku-
tatói értekezletet tartottak a múlt év vé-
gen. Ezen három felkért elő adó számolt 
be az alap-, az alkalmazott és fejlesztő  
kutatások gondjairól. Itt a fejlesztési —
mérnöki — tevékenységrő l beszél ő  Csá-
kány Antal beszámolójából közlünk né-
hány gondolatsort. 

❑ Tisztelt bajtársnő k és bajtársak! 
Valószínű leg a baj szó köt ösz-

sze bennünket: helyzetünk, amely-
be több évtizedes szellemi és 
anyagi elnyomorodáson keresztül 
jutottunk. Már 1956-ban megfogal-
mazta valaki, hogy hazánkban mér-
nöki munka helyett csupán mű sza-
ki-tudományos csikkszedés zajlik. A 
helyzet azóta romlott. Elmaradtak 
mellő lünk a szép, korszerű , szelle-
met, tehetséget próbáló feladatok. 
Ehelyett a másolások (a „koppintá-
sok"), a pótmegoldások látszattevé-
kenységébe vonultunk vissza. Min-
dent mindennel pótoltunk és meg-
kíséreltük a „high technology" ko-
rának anyagait hazailag el ő állított 
gyenge minő ségű  vulkánfiberrel és 
tökmagolajjal helyettesíteni. Ered-
ményeink is ennek feleltek meg: 
büszkék lehettünk arra, hogy a Ka-
jászóbikityi Tavaszi zsibvásáron va-
lamelyik termékünk első  díjat 
nyert, de a gyártására már nem-
igen akadt vállalkozó. 

A pártállam által vezényelt értel-
miségellenesség a mű szaki pályát 
is sújtotta. Hozzá nem ért ő  ható-
ságok sora és ostoba határozatok 
garmadája vetett gátat a fejl ő dés-
nek, a felzárkozásnak. Csak példa-
képpen: alig három éve Pál Lénárd 
el ő terjesztésében az MSZMP KB 
még úgy határozott, hogy a „mű -
szaki fejlesztésben, korszerű sítésben 
növekvő  szerepe van a központi 
irányításnak". Az eredmény ismert, 
szomorú. Nyíltan emlegetik a ma-
gyar mérnökök fejének ürességét, 
és a tényekkel szembenézve el kell 
ismernünk, hogy egy amerikai vagy 
francia mérnök gyakorlatával, 
munkastílusával szemben valóban 
jelent ő s a lemaradásunk. Alig is-
merjük a számítógépes tervezési 
módszereket, kommunikációs eszkö-
zök híján nincs gyakorlatunk gyors 
és effektív munkaszervezésben, 
csak halovány ismereteink vannak 
az automatizálás, a minő ségellenő r-
zés mikéntjérő l... 

Szellemi életképességünk gyászos 
helyzetével csak jövedelmi viszo-
nyaink vetélkednek. Elrémiszt ő  

autonómia ne válhasson a kontra-
szelektált állapot konzerválójává. 

Visszatérve az oktatásra, az sze-
rintünk „stratégiai ágazat, minő sé-
ge nemzeti sorskérdés ... a legol-
csóbb és legnagyobb hatásfokkal 
megtérülő  beruházás". A kutatás és 
felső oktatás elválaszthatatlanul ösz-
szetartozik, ezért „a felső oktatási 
intézmények mű ködését• azonos 
súllyal határozza meg a szakember- 

Pdriprogramok 

a tudományról 

képzés, az értelmiségnevelés és a 
tudományos munka". A szakember 
ellátottság, az értelmiség megléte 
és a tudományos utánpótlás bizto-
sítása közérdek. E cél eléréséhez 
elengedhetetlen az elnyert diplomák 
és a tudományos minő sítés nemzet-
közi — ezen belül hangsúlyosan 
európai — konvertálhatósága. Ez is 
sürgető  feladat. 

A tudománypolitika lényeges ele-
mének tekintjük a tudományos 
kutatás szabadságát. Ezt — mint 
minden más emberi cselekvést —
csak az emberi lét azon kardinális 
alapelve szabad és kell korlátozza, 
hogy: nem tehetsz meg mindent, 
aminek a megtételére képes vagy. 
(Pl.: a természeti környezet rombo-
lása, szabad génmanipuláció...) 
Megítélésünk szerint az alapkuta-
tások, a nagy nemzeti-nemzetközi 
programokban a részvételünk 6 az 
ipari-felhasználói alkalmazott kuta-
tás-fejlesztés eltérő  kezelést igényel. 
A költségvetés keretébő l mindenek- 

tényként álljon itt egy idézet Vá-
mos Tibor akadémikustól, egy je-
lent ő s akadémiai kutatóintézet ve-
zető jét ő l. Így nyilatkozott 1985-
ben: „... ezen kívül az a luxusunk, 
hogy' van két értelmiségi gyerme-
künk ... mindkett ő  harmincéves és 
mindkettő  kit ű nő  a maga szakmá-
jában és ennek következtében ko-
moly méretű  segélyezésre szorul-
nak." Vajon mit tegyen az a kö-
zépkorú mérnök, akinek nem ada-
tott meg az a luxus, hogy akadé-
mikus a papája? 

A mérnökök többségének nyomo-
rúságos fizetésen

t% 
 kívül csak apró 

„buli" az osztályrésze. Évekkel ez-
elő tt a penészgombaként tenyész ő , 
nulla hasznú KGST-bizottságok 
moszkvai tárgyalásairól hazatér ő  
kollégáink büszkék voltak egy-egy 
olcsón vásárolt padlókefél ő re vagy 
/át-aső re. Sokan próbálkoztak sajá-
tos szabadalmi rendszerünkb ő l is 
valamelyes hasznot húzni: pour la 
pour szabadalmakból egyeseknek 
csöpögtek, másoknak csorgadoztak 
a forintok. Különös ellentmondás 
jött létre: a szabadalom, amely a 
mű szaki tevékenység egyik fontos 
kísérő je, teljesen elvesztette szelle-
mi értékét és csak a kifizetett ösz-
szeg jellemzi. Kiváló feltaláló ki-
tüntetést az kap, aki egy meghatá-
rozott összegnél nagyobb díjat mar-
kol fel vagy akit beosztás4,ból adó-
dóan sokan vesznek be a „buli-
ba"... 

Ellentmondásos társadalmunkban 
több intézmény tű zte zászlajára a 
„mérnökség" érdekeinek védelmét. 
Ezekbe az intézményekbe az állam 
és a párt primer köreibő l 'kiszorult 
olyan káderek tömörültek, kiknek 
leginkább verbális képességeik fej-
lettek. Hátborzongató belegondolni, 
hogy katasztrofális mű szaki-gazda-
sági állapotunkban egyesek a mér-
nöki eskü szövegének kidolgozásá-
ban élik/élhetik ki magukat. A ja-
vasolt eskü első  sora: „Hiszek a 
tudmányban." Ezt aztán igazán ér-
demes Vámos Tibor fent idézett 
véleményével egybevetni! 

A rossz, veszélyes helyzetb ő l való 
kijutás igénye biológiai múltunkból 
fakadó ösztön. Sajnos, körülmé-
nyeink csak egészen extrém túlélési 
stratégiákat villantanak fel. Hár-
mat sorolunk fel közülük.  

el ő tt az alapkutatások és indokolt 
(és esetenként eltér ő ) mértékig a 
nagy programokban folyó munkák 
támogatandók. Nagy fontosságot, 
meghatározó szerepét tulajdonítunk 
„a pártatlan tudományos testület 
közbejöttével kiírt és ellenő rzött 
nyilvános pályázatok útján" törté-
n ő  támogatás elnyerésének. Az 
MDF az állami költségvetést csök-
kenteni, az állami intervenció sze-
repét visszaszorítani kívánja, „de a 
képzésre, oktatásra, az emberi t ő ke-
képzésre ... a mainál lényegesen 
többet kell fordítani". Csökkentett 
állami költségvetés mellett is „ab-
szolút értékben emelénd ő " költség-
vetési kiadásnak tartjuk a tudomá-
nyos kutatásra, oktatásra... fordí-
tandó összegeket. 

A gazdasági szabályzók tudo-
mány- és kultúra-„barátságát” biz-
tosítani kell. A mai tarthatatlan és 
gyorsan romló helyzetet ez úton 
lehet megváltoztatni. Ez nélkülöz-
hetetlen ahhoz, hogy ,bekapcsolód-
junk a nyugati világ nagy tudomá-
nyos és kutatási programjaiba", 
(pl.: EUREKA). Térjünk vissza ez 
úton is Európába. 

Modernizálásunkban ezekben a 
vonatkozásokban is számítunk ha-
zai kisebbségeink, 'kisebbségi nem-
zeteink kapcsolatépítő  és többolda-
lúságot biztosító aktív, fejl ő d ő  lé-
tére, a kit/földi magyarság szelle-
mi, erkölcsi, politikai és anyagi tá-
mogatására, s támogató szoros 
együttmű ködést kívánunk kiépíteni 
a környezetünkben, különös figye-
lemmel a magyar nemzet más or-
szágokba szakadt részeire. 

Ez az igen röviden felvázolt 
program szerves része az MDF 
teljes programjának, azt átitatja. 
Végrehajtásához várjuk a demok-
ratikus Magyarországot létrehozni 
akaró kutatók, oktatók, közremű kö-
dő k, honfitársaink és barátaink ak-
tív 'közrern ű iködését. 

(Tudamánypolitilkai pártprogra-
mok ismertetését folytatjuk.) 

Az els ő t úgy nevezhetnénk, hogy 
„illa-berek". Felkapjuk családunkat, 
villanyborotvánkat, divatos nyak-
kend ő inket és munkát vállalunk 
külföldön. Lehető leg minél fejlet-
tebb technológiájú környezetben. E 
megoldásnak kétségtelenül vannak 
vonzó részletei, de szembe kell 
nézni azzal, hogy azok a bizonyos, 
technológiában élenjáró országok 
csak szű k keretek között képesek 
munkaerő t felvenni. A múlt év el-
ső  félévében a hivatalos statiszti-
kák szerint csak mintegy harminc 
magyar mű szaki szakember kapott 
huzamosabb ideig munkát. No meg 
kemény konkurenciával is talál-
kozhatunk. Egy amerikai vállalat 
feltehet ő en szívesebben alkalmaz 
egy amerikai egyetemet frissen vég-
zett dél-koreai mérnököt, akinek 
infrastrukturális tapasztalatai, szak-
mai ismeretei azonnal hasznosítha-
tók, mint ' egy matematikában ta-
lán mű veltebb, de a korszerű  mód-
szerekben járatlanabb magyar mér-
nököt. 

Persze árulhatjuk is magunkat, 
kacéran kiállva az utcasarokra, 
minden érdeklő d ő  rendelkezésére 
állva. Alakíthatunk kft.-ket, ravasz, 
társulásokat, széthordhatjuk a ku-
tatóintézetek anyagi javait. Elvállal-
hatunk bármifajta munkát, szak-
mai minő ségi szempontok teljesen 
feledve. Ideig-óráig talán megélünk 
belő le, de mi lesz, ha elfogy a „fia-
talságunk", ha a kiégettségt ő l aszot-
tá válnak vonásaink, ha a híres 
szürkeállomány inkább már csak 
szürke lesz és állománynak alig ne-
vezhető ? 

Végső  lehető ségként pedig ott le-
beg a „mikrovegetálás", ami jól ki-
munkált, megszokott életforma. 
Folytatjuk eddigi „kényelmes" éle-
tünket, amelyet a tetszhalál mintá-
jára leginkább tetsz-életnek titulál-
hatnánk, vagyis halott állapotunk-
ban is produkálunk néhány életje-
lenséget. Feléljük a K F-re csur-
ranó-cseppenő  pénzecskéket és 
büszkék leszünk arra, hogy sikerült 
valami olyasmit csinálnunk egy év 
alatt, amit szerencsésebb fekvésű  
országok mérnökei két hét alatt 
produkálnak. 

Tisztelt bajtársaim! Nem tudtak 
valamifajta, kicsit is jobb kibúvót? 

MIKROVEGETÁLÁS Mű szaki csikkszedés 

 



NEZOPONT 
Tavaly októberben e rovat helyét Üresen 

hagyva vállaltam szolidaritást azokkal a Romá-
nfából elmenekült kollégáinkkal, akik a belé-
jük ívódott félelem okán nem merték nevüket 
adni a Szószóló erdélyi interjúfüzéréhez. Ak-

kor pusztán ennyit írtunk le: szerkesztő bizottságunk — türelmetlenül ugyan 
—, de kivárja, hogy egyszer megszakad a securitate rémuralma. 

Karácsonyra felrobbant a diktatúra. Január első  napjaiban már elő ttem 
is felnyílott a határsorompó. Felkereshettem a romániai ellenzék, az erdé-
lyi magyar értelmiség prominens személyiségeit. 

Kolozsvárott személyesen is megismerhettem a neves nyelvesz-irodalomtor-
ténészt, a Babes—Bólyai Egyetem tanárát, Cs. Gyimesi Evát, s férjét, 
Cseke Péter írót. Sorkatona fiúkkal, Péterrel nem találkoztam. Ot szülei el-
beszélésébő l s egy — édesanyjától kölcsön kért — tábori levelező lapra vetett 
soraiból ismertem csak meg. 

Ez a tizennyolc éves fiú már a szülő i házban megtapasztalhatta a kisebb-
ségi sors számtalan keservét, a házkutatások, kihallgatások megaláztatásait. 
A katonaságnál „a sovén szülő k" megbízhatatlannak minő sített gyermekére 
a kukoricatörés és' a krumpliszedés megpróbáltatásait rótták. (Alakulatánál 
három katonatársát bízták meg azzal, hogy Péter minden lépését figyeljék 
él arról tájékoztassák — ma már tudjuk — a „szekut".) 

Péter 1989. december 22-én mégis forradalmár lett. Közreadom a frontról 
9tüleinek küldött levelét, mert az így önmagában is a forradalom anatómiá- 
jának episztolai ihletés ű  üzenete. 	 (dura) 
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Éljen a Szabad Románia! 
(Jól vagyok, ép, egészséges, elmúlt minden veszély.) 
Európában kitavaszodott, az utolsó hófolt is felolvadt és a sok virág közt 

egy rügy bontakozik ki. Büszke vagyok, hogy itt születtem. 
22-én sírtam az örömtő l, a következő  napokban a hidegtő l, álmosságtól és 

éhségtő l. Tegnapig folyton támadtak a terroristák és mi lövészárkokban 
védtük a Forradalmat. Elő ször éreztem halálfélelmet, elő ttem halt meg egy 
jó ismerő söm. TR.-esek közül „csak" sebesültek vannak. Ma az első  béke-
beli nap. Megkaptam a csomagot is. Isten áldjon meg Titeket érte. Új ember 
vagyok. Szervezkedjetek! Ha most otthon volnék, szeretnék a kolozsvári 
rádióban beszélni a fiatalokhoz. De biztos megcsinálta ezt már valaki. 

Zű rzavar van az agyamban. Nem tudom, mikor megyünk haza. Hamarosan. 
KOVÁCS VÁRJON MEG! 

Békés, boldog, aktív ejesztendő t, erő t az álmaink megvalósításához! 
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Mindennapos kérdéseink 

A szakszervezeti jogokról 

TERÁPIA  

Antiinfláció 
D A Munka Törvénykönyve 11. a w be-
kezdése szerint :,,A szakszervezeteknek —
mint a dolgozók képviseleti és érdekvé-
delmi szerveinek — joga, hogy a dolgo-
zók anyagi, szociális és kulturális szín-
vonatának emelése, valamint élet- és 
munkakörülményeiket érintő  jogaik és 
érdekeik védelme, illető leg érvényesítése 
céljából rendszeres mű ködést fejtsenek 
ki, ebbe a dolgozókat bevonják, és e 
kérdésekrő l tájékoztassák, valamint ő ket 
a munkáltató vezető sége és az állami 
szervek elő tt képviseljék?' 

Mindezek megvalósítására, az állami, 
munkáltatói döntések befolyásolására a 
Munka Törvénykönyve a szakszervezetek-
nek egyetértési, Javaslattételi, véleménye-
zési, kifogásolás(, ellenő rzési, döntési és 
képviseleti jogot biztosít. (Célszerű ségi 
okokból most a munkahelyi szakszerveze-
tek jogosultságalt tekintjük át.) 

Mely kérdésekben, melyik jogkör 
érvényesül? 

A munkahelyi szakszervezetek 
esetében külön kell választani a 
dolgozók egész munkahelyi közös-
ségére, kisebb vagy nagyobb cso-
portjára vonatkozó jogosítványokat 
azoktól, amelyek a dolgozók egyé-
ni érdekeinek védelmét szollgálják, 
egyéni ügyekben való beleszólás', 
eljárási jogot biztosítanak. 

Az egész kollektíva érdekében 
jár el a szakszervezet, ha a veze-
tésben való részvételi jogosítványá-
val élve részt vesz a munkáltató 
bels ő  szabályzatának megalkotásá-
ban, valamint a munkahelyi de-
mokrácia fórumainak kialakításá-
ban és tevékenységében. 

Mely szabályzatok kialakításánál 
van a szakszervezetnek egyetértési 
joga? 

A legfontosabb a kollektív szer-
ző dés. Ez a következő ket szabályoz-
hatja: — a munkaviszonyból szár-
mazó jogokat és kötelezettségeket, 
ezek végrehajtásának elveit és 
módját, valamint a szabályok vég-
rehajtásának feltételeit; a kollektív 
szerző dést köt ő  felek közötti kap-
csolatrendszert (Munka Törvény-
könyve 9. §). 

A kollektív szerző dés az adott 
munkahelyen érvényes, azokra is, 
akik nem tagjai a kollektív szerző -
dést köt ő  szakszervezetnek. 

A szakszervezet munkahelyi 
szervének egyetértése, szükséges 
még: a munkavédelmi szabályzat 
kialakításához, a vállalati (intézmé-
nyi) szociális terv kialakításánál, a 
szervezeti és mű ködési szabályzat 
(ügyrend) elfogadásánál. 

Az itt fel nem sorolt és a belső  
szabályzatokban nem szabályozott, 
de a munkáltatót vagy nagyobb 
egységeit érint ő , a munkaviszonyra 
vonatkozó kérdés rendezése sem 
történhet meg a szakszervezet 
egyetértése nélkül. 

Egyéni, munkavállalói ügyekben 
mikor van a szakszervezetnek egyet-
értési joga? 

A dolgozó: személyi alapbéré-
nek megállapításánál; miniszteri 
vagy ennél magasabb szint ű  kitün-
tetésre vonatkozó javaslattételnél; 
jutalmazásnál; fizetett rendkívüli 
szabadság adásánál; munkáltatói 
lakás vagy lakástámogatás, vala-
mint szociális juttatás adása eseté- 
ben. 	• 

A szakszervezet munkahelyi szer-
ve ezt a jogát a szakszervezeti bi-
zalmi vagy f ő bizalmi útján gyako:-
rolja. Ha az intézkedésre a mun-
káltató magasabb egységének veze-
t ő je jogosult, a bizalmival (f ő bizal-
mival) együtt tett javaslat alapján 
az adott egységnél m ű köd ő  szak-
szervezeti szerv egyetértése szüksé-
ges. Egyetértés hiánya esetén a 
munkáltató felső bb vezető je és 
szakszervezeti szerve együttesen 
dönt. (Mt. V. 2. §) 

Milyen egyéb jogosítVányai vannak 
a szakszervezetnek? 

Funkciójából 	természetszer ű en 
következik a javaslattételi jog. Az 
állami szervek és a munkáltatók 
kötelesek a szakszervezetekkel 
együttmű ködni, 	tevékenységüket 
elő segíteni és a szakszervezetek ész-
revételeire, javaslataira álláspont-
jukat és annak indokát közölni. 
(Mt. 11. § [2.] bek.) 

A véleményezési jogot sokan• le-
becsülik, pedig ahol er ő s, harcos 
szakszervezet mű ködik, a vezetés 
nagyon is figyel a szakszervezet vé-
leményére. A dolgozók közössége, 
illetve megbízásukból a szakszer-
vezet munkahelyi 'szerve vélemé-
nyezi: az átszervezésre, korszer ű sí-
tésre vonatkozó tervezeteket; a 
munkáltató vagy egysége által 
meghirdetett anyagi vagy erkölcsi 
elismeréssel járó pályázatot, a 
munkaviszonyra vonatkozó ' szabá-
lyok, valamint a szakszervezettel 
egyetértésben hozott döntések vég-
rehajtása során a dolgozók nagyobb 
csoportját érintő  intézkedéseket (az 
intézkedés megtétele elő tt); a ve-
zetés minden szintjén a vezet ő  te-
vékenységét, továbbá el ő zetesen a 
munkaviszonyukkal összefüggő  lé-
nyeges intéíkedéseket (alkalmazás, 
felmentés, min ő sítés, kitüntetés), ki-
véve azokat a nem vállalati veze-
t ő ket, akiknek munkaviszonya vá-
lasztás, illetve a Minisztertanács 
által kinevezés útján jön létre. 

A szakszervezet a dolgozót az 
élet- és munkakörülményeit érint ő  
kérdésekben bíróságok, más hatósá-
gok és szervek el ő tt képviselheti is. 

A ,munkaviszonyt érintő  kérdések-
ben a dolgozó érdekében — nevé-
ben és helyette — külön meghatal-
mazás.nélkül is eljárhat. Ez a jo-
gosítvány a szakszervezeti bizottsá-
got és nem az egyes szakszervezeti 
tisztségvisel ő ket illeti meg. A kép-
viselet ellátására a szakszervezet 
jog .egélyszolgálatot m ű ködtethet. 

A szakszervezetnek joga van ki-
fogást emelni a munkáltatónak a 
munkaviszonyra vonatkozó szabályt 
vagy a munkaviszonnyal kapcsolat-
ban a dolgozók érdekeit sértő  in-
tézkedésével szemben. A kifogásolt 
intézkedést az arra . feljogosított 
szerv döntéséig vagy a felek meg-
állapodásáig végrehajtani nem sza-
bad. 

A szakszervezetnek joga van el-
lenő rizni a dolgozók élet- és mun-
kakörülményeire vonatkozó szabá-
lyok betartását. Ennek keretében: 
tájékoztatást kérhet a munkavi-
szonyra vonatkozó szabályok végre-
hajtásáról; külön is tarthat vizsgá-
latot, melyhez a vezetésnek minden 
segítséget meg kell adnia; az elle-
n ő rzés során észlelt hibákra, mu-
lasztásokra a vezetés figyelmét fel-
hívhatja, a szükséges intézkedések 
elmulasztása esetén eljárást kezde-
ményezhet. 

Milyen munkahelyi kérdésekben 
dönthet a szakszervezet? 

A szakszervezet munkahelyi szer-
ve 'dönt a szociális és kulturális 
célú pénzeszközök felhasználásának 
módjáról, de a döntés elő tt a 
munkáltató véleményét ki kell kér-
ni (Mt. 13. § [4] bek). Ennek kere-
tében meghatározza: az üdülés cél-
jára rendelkezésre álló össZeg fel-
használásának módját; az üdülés-
ben való részvétel feltételeit és a 
fizetend ő  térítés mértékét; az ellá-
tásra fordítható összeget (nyers-
anyagnormát). 

A szakszervezeti bizottság a 
szakszervezeti bizalmi egyetértésé-
vel dönthet: a hivatali és szakszer-
vezeti üdülési beutalók személy 
szerinti odaítélésér ő l, a beutalók té-
rítési költségeinek részbeni vagy 
teljes elengedésér ő l; a szakszerve-
zeti kitüntetésre való javaslattétel-
r ő l. 

S végül a sztrájkról szóló 1989. 
évi törvény szerint — ahol erre 
törvényes lehet ő ség van — mind a 
dolgozók közösségét, mind a szak-
szervezetet megilleti a sztrájk kez-
deményezésének joga. 

(Következő  számunkban a szak-
szervezeti tisztségvisel ő k védelmér ő l 
írunk.) 

Vineze Eva  

0 Köztudott, hogy a gazdasági ba-
jokra általános „gyógyszer" az inf-
lációs politika. Amennyiben a ter-
melés szerkezete nem változik, ha 
— mint egész Kelet-Európában —
nincs igazi piac, ár, tulajdonos, fo-
gyasztói érdekvédelem, t ő ke; kül-
és belföldön egyaránt forgatható 
pénz, szinte egyetlen eszköz kínál-
kozik az állapotok konzerválására: 
a külföldi eladósodás. A hiteleket 
azonban — kamatos kamatostul — 
vissza kell fizetni. S, ha z adott 
gazdaság képtelen a növekeüésre —
ilyen a magyar ekonómia is —, ak-
kor az adósságtörlesztésre a meg-
levő  forrásokból szükséges elvonni 
a forintokat, dollárokat. 

Az nemkülönben természetes, 
hogy a forrásapasztás kizárólag az 
életszínvonal rovására történhet: 
csökkenteni kell a reálbéreket, hogy 
az így felszabaduló árualapok —
amennyiben egyáltalán érdekl ő dés-
re számot tartanak — külföldre 
áramolhassanak, a nemzetközi kö-
telezettségek teljesítése érdekében. 
Ilyen körülmények közepette más 
út aligha követhet ő , hiszen a pan-
gó gazdaságban nem terem új, 
többlet árualap, a külföldi (mű kö-
d ő ) tő ke (még) nem lendít eléggé 
a forrásteremtésen, csak a vissza-
fogott fogyasztással, az életszínvo-
nal-rontással lehet valamelyest „ke- 
reskedni". 	 -  

Ha az első  bekezdésben felvázolt-
nak megfelelő  zárt rendszernek té-
telezzük a magyar gazdaságot, ak-
kor három út áll a kormányzat 
elő tt: adminisztratív úton áru-
hiányt produkál az országban, így 
von el forrásokat, így törleszt, s 
akkor romániai állapotokat teremt 
a Duna—Tisza tájékán. Vagy: fo-
lyamatosan emeli, emelni engedi az 
árakat, súlyos korlátokat állít a 
bérnövelések elé, csökkenti a reál-
béreket, az életszínvonalat, azaz 
inflációs politikát folytat, így von el 
forrásokat, s imigyen fizeti az adós-
ságokat. Avagy: befagyasztja az ár-
szintet, viszont évr ő l évre kevesebb 
bér kiáramlását engedélyezi, s így 
szabadít fel forrásokat, ezekbő l tör-
leszti a hiteleket. 

Beláthatjuk, hogy az első  és a 
harmadik út járhatatlan, mert csak 
társadalmi robbanáshoz vezethet: 
az áruhiány és a fogyó bér minden 
valódi vagy vélt közmegegyezést ki-
kezd, s kezelhetetlen belső  feszült-
ségeket indukál. Járható-e azonban 
igazából a középső , az inflációs út? 

Az állandó ái‘emelkedés, a mö-
götte kullogó bérnövekedés bár idö-
legesen megmenti a gazdaságot az 
összeroppanástól, nem módosítja a  

rendszer 	lényegét. 	Érintetlenül 
hagyja a rendszerbe beépített pa-
zarlást, rossz hatékonyságot, az 
égig növekedő  költségeket, azaz: 
ugyanazok az állapotok termel ő d-
nek így újjá, mint a hibás koráb-
biak, csak egyre magasabb árszin-
ten, egyre alacsonyabb reálbér 
mellett. 

Amit az infláció elintéz: ameny-
nyiben 3 százalékos reálbér-csökke-
nésre van szükség, 20 százalékra 
veri fel az árindexet, 17 százalékra 
teszi a béremelések átlagát, s a 
matematika nyelvén már el is érte 
a célját. Kényelmes ez a megoldás, 
s az enyhe megtévesztést sem nél-
külözi: mi adtunk nektek pedagó-
gusoknak, kutatóknak, s a többiek-
nek akár ezrekre rúgó többletbért, 
amit — igaz — az inflációval visz-
szaveszünk. A többletbérrel megju-
talmazott esetleg csak késő n veszi 
észre, hogy nem is kapott semmit! 

A TUDOSZ-nak vagy az Értelmi-
ségi Szakszervezeti Tömörülésnek 
természetes kötelessége, hogy a 
béremelésekért küzdjön, hiszen 
enélkül képviseltjeik még inkább 
kárvallottjai lehetnének az inflációs 
politikának, a kisebb többletbér 
nagyobb árindex-különbözete men-
tén. De azt is Látnunk kell, hogy 
egy valódi antiinflációs politika 
serkentése lenne e réteg, s az 
egész ország igazi érdeke. Segíteni 
szükséges, hogy az inflációs spirál 
megtöressen. Autentikus tulajdonos 
kell, aki jól felfogott érdekébő l 
kényszerül a költségek csökkenté-
sére, a hatékonyság emelésére, a 
piac figyelésére, az ár — lefelé 
való! — mozgatására is. Szakszer-
vezeti eszközökkel nemkülönben 
erő ltetni szükséges a monopóliumok 
szétverését, a kartellek létrejötté-
nek megakadály,ozását, az er ő s fo-
gyasztói érdekvédelem megszerve-
zését. A munkavállalói érdekvéde-
lemnek is része a szigorú piacfel-
ügyelet kikényszerítése, az eladói 
„piac" szétverése, a csak a fogyasz-
tót terhelő  gazdaságtalan, fölösle-
ges termel ő i egységek megszünteté-
se. Minden szakszervezetnek meg-
van a feladata a szerkezetváltás 
kikényszerítésében, s az így kelet-
kező  emberi sebek gyógyításában. 

Ugyanis csak ezzel a terápiával 
juthatunk el az antiinflációs poli-, 
tikához, ahhoz, hogy az a jegyzet-
ben emlegetett 3 százalékot ne ár-
ral, bérrel, inflációval, hanem 
mondjuk a magyar gazdaság 3 
százaléknyi növekedésével fizessük 
meg! 

Fóti Péter 

ÉRTELMISÉGI KOMPETENCIA 

A választás kényszere 
"C_:, Egy közismert, a közéletbe éppen 
csak visszatért ellenzéki filozófus egyik 
írásában végletes maximát fogalmazott 
meg: „A demokratikus fölgerjedés hatá-
sára a szellemi Magyarország butább és 
mucsaibb, mint valaha. A hatalmi csel-
szövések most sajnos csakugyan számí-
tanak, ezért többünknek és többet kell 
alacsonyrendű  dolgokkal foglalkoznunk. 

A valódi szabadság végeredménye, hogy 
a politika szű k térve szorul." 

Elkerülendő  ugyan a K'ratkij Kursz He-
gellel kapcsolatos tornamutatványa: 
mégis a bonmot mélyén mocorgó gon-
dolat meditálásra kényszerítő . Hisz a 
kormány reformbizottságalban, de a füg-
getlen mozgalmak törzskaraiban is ve-
zető  értelmiségiek, jeles (persze fő leg 
társadalom) kutatók, fogalmazzák meg  

az új politika első , gyakran artikulátlan 
kulcsfogalmait. Miközben talán nemzet-
közileg is elismert eredmények születhet-
nének, gyakran szakmai szempontból lé-
nyeges tanulmányutak vagy ösztöndíjak 
halasztódnak el. Az értelmiség, a kutató-
tárSadalom számára — drámai módon 
merül fel a választás kényszere: folytatni 
és továbbépíteni egy-egy tudományos 
életmüvet vagy a legalább részleges ér-
telmiségi kompetencia segítségével kiala-
kítani egy ma még egyáltalán nem vagy 
körvonalaiban létező  politikai kultúra 
napi gyakorlatát, eljárásalt és eszközeit. 
Rendezetlen és tisztázatlan politikai és 
hatalmi viszonyok között a kiállás is le-
het elismerésre méltó teljesítmény. 

Az értelmiség jelentő s részének megnö-
vekedett politikai aktivitása és operatív 
szerepvállalása — különösen, ha nagyobb 
idő távon keresztül a jelenlegi szinten 
marad —; sajátos hiátust teremthet a 
magyar tudományban, számos kutatási 
területen elakadhat vagy megrekedhet az 
európai átlaghoz közelíteni akaró fejlő -
dés. Éppen ezért, de nemkülönben a 
nemzet jövő jének érdekében Is az len-
ne szükséges, hogy viszonylag rövid tá-
von letisztuljanak a politikai viszonyok, 
kialakuljanak azok a korszerű  politikai 
és kormányzati intézmények és appará-
tusok, amelyek önállóan és adaptív mó-
don képesek átudOmányos eredmények 
társadalmi gyakdrlatba emelésére és 
transzformálására, '4z értelmiség legjobb-
jai pedig visszatérjenek választott hiva-
tásukhoz. Egy modern, önálló érdekkife-
jezésen és egyeztetésen alapuló politikai 
mechanizmusban a tudományt milliónyi 
szál köti a konkrét napi gyakorlathoz, 
hiszen részben a tudományos eredmények 
és felismerések is plurálisak és egymás-
sal Is feleselő k, ezért az eltérő  alternatí-
vák nyilvánvalóan kötő dnek konkrét po-
litikai irányokhoz. A tudomány és a ku-
tatók alapvető  feladata azonban mégis-
csak az, hogy választott hivatásukat ma-
gas szinten mű veljék. 

Ha csak a fokozatok jelezhető k: a tu-
dományos kutatásszabadságnak nem csak 
elismerésével, hanem gyakorlatának meg-
honosításával, a kutatási szféra (akadé-
mia, egyetemek) autonómiájával növek-
vő  esélyek nyílnak a tudományos ered-
ményeknek a társadalmi gyakorlatban 
való tényleges hasznosítására. Ennek in-
tézményi rendszere most van kiépülő ben. 
Ennek persze vannak bizonyos dologi fel-
tételei is. Bármilyen orientációjú hata-
lomról is legyen szó — a nehéz feltéte-
lek ellenére is — gondoskodnia kell a 
tudományos kutatás legalább elemi el-
látottsági szinten való mű ködésér ő l. Azon-
ban ha az elmúlt évtized alapvető  trend-
je folytatódik, az értelmiségnek, s köz-
tük a kutatóknak nem lesz módja a tár-
sadalmi-gazdasági programok igényes 
megalapozására. 

e. a.  
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