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❑ Elmúltak immár a nevezetes és
izgatott napok, Magyarország népe
igazi országgyűlést választott: az
„ország gyűlését", amely hosszú évtizedek óta először valóban a nemzet szabad akaratnyilvánítását fejezi ki. S ha voltak is nem kifejezetten kedvező tapasztalataink a választási harc tekintetében, ha emlékszünk is olyan pártvitákra, olcsó
választási mesterkedésekre, amelyek
igazából méltatlanok voltak a nemzetnek ehhez a hosszú ideje várt
akarat nyilvánításához, végre megnyugodhatunk, ha meg nem is pihenhetünk. Mert dolgunk, tennivalónk maradt még elég.
A lezajlott választások eredménye
tulajdonképpen elégedettséggel töltheti el a tudományos szakszervezet
tagjait, egyáltalán a magyar szellemi életet. Erős parlamenti többsíp,
következésképp erős kormányzó hatalom jött létre, másfelől pedig
ugyancsak erös és tevékeny ellenzék
született. Ilyen erejű ellenzék utoljára talán a század elején ülhetett
a magyar országgyűlés padsoraiban,
hiszen a két világháború közötti
parlamentet mindig a kormánypárt
túlereje uralta, az 1945-ös választások alkalmával nem jött létre számottevő ellenzéki erő, az 1947-es választások idején pedig az igen sok
mandátumhoz jutott polgári ellenzéknek meg voltak számlálva a napjai.
Külön elégedettséggel tölt el bennünket, hogy szakszervezetünk elnöke: Baka András is az új magyar
országgyűlés tagja lett. Mandátumának tömegerejét a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének tekintélye
határozta meg. Szakszervezetünkben
most azt várják tőle, hogy a parlamentben is 'megőrzi elkötelezettségét, s arra számítanak, hogy érvényesíteni tudja majd a kutatások
területén dolgozók — egyáltalán a
magyar tudományosság eddig bizony
— háttérbe szorított érdekeit.
Az országgyűlési választások, a
kormányalakítás és általánosságban
a demokratikus új politikai rendszer remélhetően következetes megteremtése után várhatólag felértékelődik azoknak a szervezeteknek és
intézményeknek a szerepe, amelyek
nem tartoznak közvetlenül a politika tevékenységi körébe, mindazonáltal hatásuk van a közéletre, a társadalom életének alakulására. A
szakszervezetekre, más érdekvédelmi intézményekre, a szakmai és művészeti szerveződésekre, a lakóhelyi
egyesületekre s nem utolsósorban az
egyházi és vallási szervezetekre gondolok. Általában azokra a közösségekre, kisközösségekre, amelyek nem
a politika erőterében jönnek létre,
de éppen ezért a társadalomnak azokat a csoportjait, rétegeit is meg
tudják szólítani, amelyekhez a politikai pártok programja vagy magamutogatása nem ér el, mert eleve bizalmatlanok a politika iránt, s
gyanakvással szemlélik azt a nemegyszer erőszakos tülekedést, amely
az új politikai elit kialakítása érdekében folyik.
A magyar politikai kultúra kialakulásában vár 'komoly szerep a független szakszervezetekre, illetve
ezeknek olyan összefogó szervezetére, mint amilyen az általunk is támogatott Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés. A Tudományos Dolgozók
Szakszervezete és maga a Tömörülés a politikai pártoktól függetlenül,
egyszersmind minden irányban nyi-:
tottan működik. Továbbra sem szolgál pártpolitikai érdekeket, de mindig szolgálni fogja a tudományos
kutatásban dolgozó emberek és a
magyar tudományosság érdekeit, s
természetesen az ország javát.
Ebben a tekintetben, minden politikai erővel, értelmiségi és érdekvédelmi szervezettel, 'kulturális szövetséggel,
egyesülettel
vallásos
együttműködést óhajtva arra törekszik, hogy őrizze és védje a magya rság gazdasági, társadalmi, kulturális és erkölcsi értékeit és azt a
nemzeti identitást, amelynek ezekre
az értékekre kell épülnie.

❑ Számomra nem kétséges, hogy
hagyományokban gazdag, nagy múltú Akadémiánknak 'van jövő je, s
hasonlóképpen kutatóintézeteinkre is
szükség 'van,.
Amennyire nem vonhatók kétségbe e megállapítások, annyira megfontolás t4trgyává lehet viszont tenni az akadémiai intézetek hovatartozását, tevékenységi körét, s az
egész intézethálózatot.
Kétségtelen, hogy az intézeteknek
nincs „rossz helye" az Akadémiánál. Az Akadémia hivatali szervezete általánosan elismerten rugalmasabb, „ensberközelibb" (sőt „kutatóközelibb") volt, mint bármelyik minisztériumé (különösen a művelődési minisztériumé). Bizonyára ennek
is szerepe volt az akadémiai intézetek egész légkörén, Irányultságán
kívül abban, hogy az elmúlt évtizedekben az intézethálózat menedéke
lehetett számos olyan kutatónak, aki
a kormányzat számára ilyen vagy
olyan okból persona non grata volt.
Ma azonban vannak olyan szempontok, amelyek legalább is kérdésessé tehetik azt, hogy a kutatóintézetek adminisztratíve az Akadémiához tartozzanak. Az egyetemek
„szemében" az Akadémia gyakran
az intézetek „érdekképviseleteként"
jelenik meg, holott az Akadémia
támogató, ösztönző, értékelő Kit"repe
az egész magyar tudományt érinti,
akár egyetemeken, akár kutatóintézetekben, akár ipari kutatólaboratóriumokban vagy közgyűjteményekben folyjék is a kutatás.
Az eddigi rendszerben azonban
nincs igazán megoldva az egyes intézetek és az intézethálózat tevékenységének a felügyelete. Az Akadémia egyes bizottságai rvagy akár
— formálisan — a közgyűlés, csak
egy-egy részterületet ellenőriz, 'míg
az értékelés egésze végül is egy hivatalra marad (bármilyen jó is
egyébként ez a (hivatal).
Az Akadémiának óriási ereje a
mintegy hatezer főt számláló bizottsági , hálózatán nyugszik. Ezt a
szervezetet, amelyet különben az új
alapszabály szerint az eddigieknél
fokozottabban az egész magyar tudományos köz~ég, véleményének
figyelerübevételével, sőt konkrét beleszólásával alakítanak ki, semmiképpen sem nélkülözheti sem az ország, sem a kormányzat. A jövő tudományos feladatainak kimunkálása, az egyes eredmények, témák és
intézetek értékelése csakis egy Ilyen
szervezet elemző munkáján alapulhat. Ezt éppúgy nem nélkülözheti
az egyetemi kutatás, mint a 'kutatóintézetekben folyó tudományos munka. Akár az OTKA-pályázatok elbírálásáról van szó, akár az egyetemeken vagy kutatóintézetekben a
különböző tudományterületeken elért eredményekről, az ország csak

erre a kialakult és jól működő bizottsági szervezetre támaszkodhat.
Értelmetlen lenne valahol máshol
egy hasonlót létrehozni.
Az Akadémiánalk kiemelkedő a
szerepe és felelőssége a hazai tudományos közélet alakításában, a tudomány és a kutatás érdekeinek
képviseletében, a tudományos etika
védelmében. Kétségtelen, fontos feladata van a tudománypolitika formálásában is, de ez semmiképpen
nem történhet a jövőben államigazgatási keretekben, azaz az MTA Te
töltsön be államigazgatási szerepet.
Fontos feladatai vannak az Akadémiának a külföldi kapcsolatok
építésében, a külföldi kutatási projektek kereteinek biztosításában,
meghívások lebonyolításában, a cserekapcsolatok lehetőségeinek kimunkálásában. Nem kétséges, hogy az
Akadémiának ez a szerepe a jövőben még csak fokozódni, bővülni,
gazdagodni fog. Nem 'kevésbé fontos küldetése a tudományos összejövetelek, viták szervezése, a különböző hazai és nemzetközi tudományos konferenciák támogatása.
Hangsúlyozni kell az MTA szerepét
a tudományos informatikában, a
könyvtárügyben. Meg 'kell még említeni a könyv- és folyóiratkiadást
is, bár ennek tartalma és mikéntje
föltétlenül újragondolást kíván.
Az eredmények értékeléséhez hozzátartozik a különböző díjak kiosztása, illetve az ezekkel kapcsolatos
állásfoglalás. A pályadíjak kitűzése
is Akadémiánk hagyományai közé
tartozik, de ez már több mint értékelés: figyelemfelhívás bizonyos 'kutatási feladatok elvégzésére, ösztönzés, célkitűzés is. Kétségtelenül az
eredmények magas szintjét honorálja az akadémiai doktori fokozat is.
A tudományos fokozatok kérdésén
sok vita folyt ez utóbbi időben. Nem
kétséges, hogy az egyetemi doktori
(Ni. D.) fokozaton kívül a kandidatúra helyébe lépő habilitációs eljárás (egyetemi magántanárság) is az
egyetemekhez kell hogy kerüljön.
Elfogadhatónak látszik viszont, hogy
— éppen a „nagy akadémia" koncepciónak megfelelően — az Akadémia akadémiai doktori (D. Sc.)
fokozatokat ítélhessen oda.
Úgy vélem, hogy az Akadémiának
lehetőséget kell adni arra is, hogy
egyes ígéretes kutatási irányokat,
témákat időlegesen álláshelyekked,
ösztöndíjakkal támogasson, sőt meghatározott időre egyes konkrét kutatási feladatok elvégzésére teameket is felállíthasson, illetve finanszírozhasson.
A feladatok felsorolása bizonyára
nem teljes, de kevesebb is indokolná nemcsak az Akadémia fontosságát és jelentőségét, hanem a méltó
financiális támogatást is.
(Berényi akadémikus kutatóintézefeink jövő jével kapcsolatos gondolatait következő lapszámunkban
'közöljük.)

Belezuhannak-e a szakadékba?

30-40 millió kellene!
❑ A szakemberek egyértelműen borúlátó jövőképet rajzolnak egyes
akadémiai ,intézetekről: ha nem történik csoda, őszre több műhelyünk a tönk szélére kerülhet. Mit lehet ez ellen tenni? — kérdeztük Kónya Sándortól, az akadémiai hivatal vezetőjétől.
— Elöljáróban a csődhöz vezető útról kívánok néhány szót szólni. Tény, hogy az elmúlt években a költségvetési támogatás öszszege „tartalmában" lényegesen megváltozott. Ez a módosulás az
akadémiai kutatóintézeteket differenciáltan érintette. A nominálisan növekvő támogatás egyáltalán nem tartja reálértékét, mivel
a tÖbbletek szinte kizárólag a központilag előírt 'intézkedések —
bérbruttósítás, a társadalombiztosítási járulék emelése — ellentételezését szolgálják.
— Igy a támogatásérzékeny intézetek kerültek nehéz helyzetbe.
— Igen. A költségvetési támogatás az intézmények egy részénél
csaknem százszázalékos, más esetekben nem éri el a külső bevételek mértékét. Külső forrásnak számít a különböző programok
révén (Ts és G-jelű) elért bevétel. 'Hasonlóképpen rendkívül jelentős az 011KA-támogatás, amellyel megkezdett kutatási témákat
fenn tudtak tartani, Illetve a kutatási kapacitást nem kellett felszámolni.
— Mi változott 1990-ben?
— Az idén költségvetési többlet csak bérfejlesztés jogcímén
járt, az egyéb áremelkedések ellentételezésére az intézetek plusz
támogatást nem kaptak. Ezért az intézetek egy részében az őszre
kritikus 'helyzet alakulhat ki.
— Mely intézeteket fenyegeti a csőd?
— A teljesség igénye nélkül: Matematikai Kutató Intézet, Csillagászati Kutató Intézet, Filozófiai Intézet, Irodalomtudományi Intézet, Művészettörténeti Kutatócsoport, Nyelvtudományi Intézet,
Néprajzi Kutató Csoport, Történettudományi Intézet.
— Hogyan lehetne a krízist elkerülni?
— Mai becslések szerint 30-40 millió forintra lenne szükség,
hogy az adott intézeteknél a kutatómunka folytonosságát, a működés minimális feltételeit biztosítani lehessen.
— Mit tehet az Akadémia e milliók kiharcolásáért?
— Május 21-én az Akadémia f őtitkára szólni fog a közgyűlésen e súlyos problémáról, kialakulásának okairól, s a tragikus
következményekről. Azaz az új kormányt hívja fel az elodázhatatlan döntésre.
— Miben segíthetnek a szakszervezetek?
— Az érintett szakszervezetek egyetértenek törekvéseinkkel.
Együttes fellépéssel, sajátos eszközeikkel segíthetik a közös ügyet.
S minden bizonnyal a 'konkrét helyzet szabja majd meg a szakszervezetek későbbi reagálását...
F. P.

Mi van a kasszában?
Nem éljük fel tartalékainkat!
El A Szószóló tavaly szeptemberi
számában György Lajos geofizikus,
a TUDOSZ elnökségének tagja és
gazdasági felelőse szakszervezetünk
tervezett költségvetéséről számolt be
olvasóinknak. Most arról kértünk
információkat szervezetünk „pénzügyminiszterétől", hogyan valósultak meg a tervek, hogyan gazdálkodott a tagdíjakból rendelkezésre álló
bevételekből a TUDOSZ?
— Mennyi volt az 1989-es bevétel?
— Mi 4 750 000 Ft-os bevételt terveztünk, ezzel szemben csaknem
háromszázezerrel több, pontosabban
5 044 000 Ft 'bevételre tettünk szert.
A többlet a hozzánk csatlakozott
újabb alapszervezetek tagdíjbefizetéseiből származott.
— Hasonlítsuk össze kiadásainkat
a szeptemberben publikált elképzelésekkel.
— Bérre, alkalmi munkára és
szakértői díjakra 820 000 Ft-ot, társadalombiztosítási
járulékokra
275 000 Ft-ot terveztünk. Takarékoskodásunk nyomán ez a tétel 713 000
forintra csökkent, s a 'befizetett társadalombiztosítási 'járulékok összege
is csak 268 000 Ft volt. Nem minden 'téren alakultak azonban ilyen
kedvezően a dolgok. A Szószóló
költségei például a tervezett 822 ezer
forinttal szemben — az ismert papír-, nyomdai 'költségek többszöri
emelése miatt — 930 ezer Ft-ra
emelkedtek.
— Hogyan alakultak a dologi kiadások?
— Az áxemelkedések, különösen
a postai és telefondíjszabások emelkedése miatt a dologi kiadások a
tervezett 425 ezer Ft helyett 502
ezer Ft-urakat Vitték el. A Közalkalmazottak Szakszervezetének különféle szolgáltatásokért — f űtés,
világítás, takarítás, nyomdai sokszorosítás stb. — 610 ezer Ft-ot fizettünk. Tavaly a magyar szakszervezetek közös költségeire a szolidaritási kiadások támogatására 101 ezer
Ft-ot fizettünk be. A kis létszámú
alapszenvezetelinek szociális .segélyekre, alapszervezeti kérésre esetenként még külföldi gyógykezelte •
test is támogattunk. Ilyen címen tehát visszajuttattunk hatvanezer Ftot. SZOT-járulékot csak 1989 első
félévében fizettünk, ez a TUDOSZnak egyszer 337 ezer Ft-jába, plusz
ÁFA címén 25 ezer forintjába került.
— Ezek szerint milyen az egyenleg?

Cs. Kovács László: Rajt előtt

— Az 5 044 000 Ft-os bevételünkből az 1989. évi teljes kiadás

3 572 000 Ft volt. A maradvány
1 472 000 Ft. Ebből 1 200 000 Ft-ot az
elérhető legmagasabb, huszonöt százalékos kamatért a Magyar Hitel
Bankba 'helyeztük, s nyilvánosságra
nem hozott összeget elhelyeztünk
szakszenvezetünk közös sztrájkalapjába.
— Milyen tendenciákat és konkrét tényeket kell figyelembe vennie
a jövőben a TUDOSZ gazdálkodásának?
— Változatlanul arra törekszünk.
hogy dologi kiadásainkat csak a
fenntartáshoz szükséges nélkülözhetetlen tételek terheljék. Működésünk technikai színvonalának növeléséhez elengedhetetlenül szükséges néhány technikai eszköz beszerzése, mint például telefax, telefon
üzenetrögzítő, irodai gyors szövegszerkesztő stb. Ezeknek még csak
egy részét vásároltuk meg, ezért
számolnunk kell a dologi kiadások
további növekedésével, ami takarékos gazdálkodásunk mellett nem kis
erőfeszítésünkbe kerül majd. Egyelőre arról sem akarunk lemondani,
hogy a Szószólót továbbra is térítésmentesen kaphassa a tagság.
— Mindezek fényében milyenek
szervezetünk anyagi kilátásai?
— Gazdálkodásunkat továbbra is
önállóan, a szigorú racionalitás, takarékosság szempontjainak alárendelve kell folytatni. Számolnunk
kell a nehéz helyzetbe került alapszervezetek fokozottabb támogatásával. A közös pénzből még többet kell áldoznunk tagságunk üdültetésének támogatására. A kékedi
nyaraltatáshoz hasonló megoldásokat kell keresnünk. Bővítenünk kell
a külföldi üdülési lehetőségek választékát. Rernényeink szerint az
idei év 'költségvetése, ha nem is
eredményez újabb maradványt, de
elkerülhető lesz eddigi tartalékaink
felélése, hiszen a tagdíjakon kívül
újabb bevételi forrást csak lekötött
pénzünk kamata jelent. Bízunk abban, hogy a megalakult közalkalmazotti szövetségi rendszer 55 racionálisabb gazdálkodást tesz majd lehetővé — gondolok itt elsősorban az
eddig 'kényszerűségből fizetett szakértői díjak, alkalmi bérek csökkenésére.
A TUDOSZ pénzügyi, gazdasági
helyzete tehát stabilnak mondható
az inflációs folyamatok ellenére. Reméljük, megfelelő takarékos gazdálkodással szakszervezetünk továbbra
is biztosan állhat saját lábán. Ehhez minden alapszervezetünk előrelátó, megfontolt szemléletére, együttműködésére számítunk.
gy. i. gy.

SZÓSZÓLO 1 1990. máju,
D Az új Magyar Nemzeti Atlasz
kilenc alkotója március 15-én elsők
íjas szb-titkár
közt részesült Széchenyi-díjban. A A Széchenyi-d
rangos elismerés tulajdonosa Keresztesi Zoltán is, aki az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének térképészeti osztályát vezeti, s egyben a
helyi TUDOSZ-alapszervezet titkári
funkcióját tölti be. A nemzetközi hírű, szakmájában és munkahelyén e kincsekkel miként gazdálkodtunk, Harmadéves 'koromban átjöttem ide,
népszerű térképészdoktort munkahe- azt az iparral és a mezőgazdasággal 1960-ban jutottam diplomámhoz
foglalkozó fejezetek mutatják be, s földrajz—térképész szakon. Ezután
lyén kerestük fel.
külön részek szólnak a népességről: három évig itt, a Földrajztudományi
— Először 1967-ben adták ki Ma- eloszlásáról, mozgásairól, jóléti és Kutató Intézetben dolgoztam, majd
gyarország Nemzeti Atlaszát. Az ak- képzettségi szintjéről, a települések tíz éven át az ELTE beriképtudomákori 112 oldalas kiadvány adatai rendszeréről. Több fejezet térképei nyi tanszékén tanársegédként, majd
azóta eléggé elavultak, ezért az részletesen ábrázolják teljes infra- adjunktusként anunkálkodtam. Ez a
Akadémia e!nökségének és intéze- struktúránkat. A 'külföldi érdeklő- tanszék akkoriban Európában még
tünknek a kezdeményezésére igaz- dés . kielégítésére a szövegek két- egyedülálló volt, ch is zen egyetemi
gatónk, Pécsi Márton akadémikus nyelvűek: a magyaron kívül angolul diplamával rendelkező térképészeket
sehol nem képeztek. 1973-ban újra
irányításával 1983-ban fogtunk az is magyaráznak.
új atlasz szerkesztéséthez.
— Milyen szerepet vállalt ebből a visszatértem ebbe az intézetbe, s
azóta itt dolgozom. Létrehoztam a
— Mit tartalmaz ez az atlasz és munkából?
kartográfiai osztályt, annak lettem
kik készítették?
---'Az atlasz terjedelmének egy- a vezető je.
harmadát kitevő természeti szféra
— Több mint hatszáz térkép és
— Miből áll a munkájuk?
szerkesztését irányítotháromszáz grafika, száz oldalnyi anyagának
tam, szerveztem, s magam is részt
— Osztályunk koordinálja az inmagyarázó szöveg, az ország leg- vettem térképek készítésében: hat
újabb közigazgatási beosztását be- térkép szerző je vagy társszerző je va- tézet térképészeti tevékenységét, mi
készítjük a kutatást alátámasztó demutató részletes melléklet — ez az gyok.
monstrációkat, hiszen igen sok térAkadémia és a Mezőgazdasági és
— Hogyan lett térképész?
képet 'használ a kzakana. Én elsősorÉlelmezésügyi Minisztérium által
ban a terniészeti földrajzzal foglaltanul—
kezdtem
Debrecenben
kezdeményezett, intézetünk irányíkozom, s az ezzel kapcsolatos térszaföldrajz—történelem
mányaimat
tásával a Kartográfiai Vállalat és a kon. A történelemhez azonban nem képek szerkesztésével. Részt vehetMagyar Néphadsereg Tóth Ágoston különöselbben ragaszkodtam. Pro- tem nagyobb külföldi atlaszok kiTérképészeti Intézete gondozásában fesszorom, a néhai Kádár László adási munkálataiban is, például
készült Magyarország Nemzeti Atla- megkedvelt, .s fiatalon, az első év több magyar szakemberre' együtt
sza. Átfogó képet ad hazánk hely- után demonstrátora lehettem. Több- Ausztriában a dunai országok atlazetéről a nagyvilágban, ásványkin- ször készítettem professzoromnak is szának készítésében.
cseinkról, termőföldjeinkrő l, vizeink- térképeket. Kedvet kaptam ehhez a
— További szakmai elképzelései,
rő l, éghajlati és talajadottságaink- munkához — szerencsémre 1955-ben
tervei?
szak.
térképész
ELTE-n
az
indult
ról, környezetünk állapotáról. Hogy

tudtunk érteni intézetünk vezetőivel. Tagjaink általában a TUDOSZ
munkájával is elégedettek. Egyetértettek azzal, hogy a TUDOSZ nem
csatlakozott az új országos szakszervezeti szövetséghez. A korábbiakhoz
képest jobbnak tartjuk a TUDOSZ
érdekvédelmi tevékenységét is.

Beszélgetés Keresztesi Zoltánnal

Kékelli csalogató
A szakszervezeti üdülési lehetőségek
fokozatos beszűkülését a TUDOSZ erejéhez mérten igyekszik ellensúlyozni.
Próbálkozásaink egyike volt, hogy 1990.
nyarára (július 3-tól szeptember 10-1g)
két szobát béreltünk ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács kékedi üdülő jében. Március 15-18. között „próbaüdülésen" a helyszínen jártam, tapasztalataimról ezúton számolok be.
Kéked az ország északi csücskében
van, Budapesttől mintegy 260 km-re.
(Javasolt megközelítés: Miskolcig a 3as közúton; majd Kassa, azaz „Kosice"irányába kell továbbhaladni; Hidasnémeti után Gönc irányában jobbra kell
letérni, de még a következő település
előtt balra ágazik el az út, de a Kéked jelzőtábla is segít az eligazodásban.
Még két falun kell áthaladni, a harmadik Kéked, ahol az országút jobbra
kanyarodik a nemrég renovált kastély
el őtt. Az üdülő egy balra. leágazó
vid bekötőút végén található, majdnem
a falu túlsó szélén.)
Az üdülő földszintes épületekbál áll.
A bejáratnál jobbra az iroda és az étterem; • balra a gondnoki lakás és a
társalgó (ez utóbbi berendezése mutatja a valaha kastélyhoz tartozó fürdő
eredeti fényét, stílusát, ma az egyik
tv- és videószoba). A hosszú f őépületben a TUDOSZ két, egymással szemben
lévő, a többitől némiképp szeparált szobát bérel. A szobák berendezése roppant egyszerű , a 4 ágyon, egy szekrényen és hideg-meleg vizes mosdón
kívül nem sok hely van. A közös használatú WC ebben az épületben van,
tisztálkodási célokat is szolgáló kádfürdők a párhuzamosan álló másik
épületben érhetők el, a két épületet
rövid sziklaalagút köti össze. (A kékedi forrás vizét a XVIII. századtól
használták gyógyászati célokra, ma
nincs gyógyvíznek nyilvánítva.) A szálláshelyhez csatlakozó teremben tv is
van és alkalmas nagyobb társaság öszszejövetelére is (az üdülőt a megyei tanács hasznosítja saját, illetve csereként
más megyék tanácsi dolgozói részére,
a férőhelyek száma mintegy 50). A
kikapcsolódást szabadtéri pingpongasztalok, valamint tenisz-, kézi- és röplabdajátékokhoZ előkészített asztfaltozott
pályák szolgálják. Az üdülőhöz tartozik
a strand is, melyet a forrás 22 °C-os
vízével töltenek fel. A szállásért szobánként és naponta az igénybevevő nek
100 Ft-ot kell fizetni (a költségek nagy
részét; a napi 600 Ft-ot a TUDOSZ
fedez)), az étkezés a tényleges igénybevétel alapján a helyszínen fizetendő .
A napi háromszori étkezés díja 200 Ft
(felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt).
Az ellátás bőséges, ízletes, de az étrend
nem nevezhető kímélő nek. Választási
lehetőség nincs, egyetlen menü van,
így a gyermekes családok erre az
adottságra jobb ha előre készülnek. Az
étkezések ideje alatt büfé is m űködik.
A reggeli 8-9, az ebéd 12.30-13.30, a
vacsora 18-19 között szabadon igénybe vehető . örömmel mondhatom, hogy
előzetes megbeszélés alapján a kéréseket figyelembe veszik.
A környék bővelkedik a látnivalókban. Jól összeköthető a természeti szépségek iránti érdeklődés a történelmi barangolással (Fűzér, Ragéc, és Boldogkővára impozáns romjai mellett számos
egyéb várrom is található). A környék
kulturális emlékhelyei közül kiemelkedik Sárospatak, Vizsoly, Gönc, de a
környéken sok falu büszkélkedik még középkori templommal. Telkibányán bányászati emlékek és kopjafás temető
ad jó okot a látogatásra. A közeli Hollóházára újonnan épített, a legtöbb térképen még fel nem tüntetett út vezet.
A Porcelángyár múzeuma feltétlenül
érdemes a látogatásra, de a mintabolttal vigyázni kell, mert a sok szép
csecsebecse bizony sokba kerül.
Jó utat, jó pihenést kívánok!
Vidóczy Tamás

— Feltett szándékunk, hogy az atlaszt nem tekintjük befejezett, lezárt témának, folyamatosan, újabb
anyagokat gyű jtve naprakész állapotban szeretnénk tartani — vagyis
elkezdtük a következő kiadás előkészítését.
— Hogyan fogadták ezt a kitüntetést?
— Valamilyen elismerésre számítottunk — de ilyenre álmainkban
sem!
— Mikor lett az intézet szakszervezeti alapszervezetének titkára?
— A szakszervezeti bizottságnak
1980-ben lettem tagja. Az 1985-ös
választásokon a tagság nagyobbik
részé a régi titkárt támogatta, az
utolsó pillanatban azonban más jelölt is fellépett. Végül — szándékom ellenére — közfelkiáltással engem kértek fel. Mit tehettem? Vállaltam...
— Az szb munkájával elégedett-e
a tagság?
— egy tűnik, igen, tőlünk telhetően megtettük a magunkét: például
egy-egy béremelésnél vagy jutalmazásnál lehetőségeink figyelembevételével a legigazságosabb elosztásra
törekedtünk. Minden esetben szót

— És mivel nem elégedettek?
— Ugyanazok a gondok foglalkoz-tatják tagságunkat, mint a többi intézet dolgozóit: hogyan alakul a 'kutatóintézetek sorsa. Gyakran hallani,
hogy a jelenleg működő hálózat
szovjet mintára épült, ezt többen is
megkérdőjelezik. Viszont a kialakult helyzet megváltoztatása az ország ,kutatóbázisának olyan felbontását jelentené, amit ez a kis nemzet nehezen tudna elviselni. egy
véljük, hogy javítani, fejleszteni kell
— de magát a kutatói hálózatot
megtartva. Mert csak ez képes arra,
hogy a 'különböző szaktudományok
alapkutatásait megfelelően el tudja
látni, bekapcsolódva a nemzetközi
kutatómunka vérkeringésébe...Szóval a sok szóbeszéd nyugtalanít
mindnyájunkat.
— Nem okoz túlzott leterhelést
társadalmi megbízatása?
— Szakmai munkáin valóban
eléggé leköt — de intézményünk
hetven anunkatvállalójának képviseletét szakszervezeti .bizottságunk
tagjai megosztva vállalták, a bizalntiak is lelkiismeretesen dolgoznak.
A szakszervezeti munkának én csak
egyik segítő je vagyOk.
Győri Illés György

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS

ri A TUDOSZ A JOVOBEN IS FÜGGETLENÜL, EGYSZERSMIND MINDEN
IRANYBAN NYITOTTAN KIvANJA KÉPVISELNI A TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN DOLGOZÓK, ILLETVE A MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG ÉRDEKEIT, szögezte
le az elnökség a szakszervezet május 26-i küldöttközgy űlésére készülve. Ezért
nem csatlakozott a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához sem. Az elnökség véleménye szerint az értelmiségi érdekek képviseletében az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek mint harmadik érdekvédelmi központnak kell a jövőben működnie.

120 diák közreműködésével. A nyaraltatás költségeit a szülő k, az egyházközösségek és magánszemélyek adományai biztosították. Mivel ezekből a forrásokból
csak a legszükségesebb kiadásokra tellett, létrejött a CONDITIO HUMANA elnevezésű karitatív alapítvány, melynek célja szélesebb társadalmi összefogással
a nyaraltatás anyagi feltételeinek megteremtése és a családok támogatása. Címük: CONDITIO HUMANA Alapítvány, H-1117 Budapest, Irinyi J. 36/B.
Ugyanerre a címre küldhető k adományok is. Bankszámlaszám: Magyar Hitel
Bank RT. 222-66662-30238. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az OMTKI, valamint
a TUDOSZ elnöksége 5-5 ezer forinttal támogatta a CONDITIO HUMANA Alapítványt.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
A LEZAJLOTT ORszAGGyULEsi VÁLASZTÁSOKAT ÉS AZOK EREDMÉNYÉT
UDvOzOLTE a TUDOSZ elnöksége, majd pedig kinyilvánította azt a készségét
hogy EGYtrrTmeKODIK VALAMENNYI OLYAN POLITIKAI ERŐVEL, amely
FELELŐSSÉGET TANOsIT a MAGYAR ERTELMISEG és a MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG ERDEKEI IRANT. Meggyőző désünk, hogy az orszag gazdasági, társadalmi és erkölcsi újjáépítésében a magyar tudományos életnek szellemi vezető
szerepet kell vállalnia és betöltenie.
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A TUDOSZ SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGOK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK,
HOGY A NOvENyoLAJIPARI VALLALATTOL KEDVEZMÉNYES ARON FÉKEZETT HABZÁSÚ MOSOPOR IGÉNYELHETC). Megrendelhet ő közvetlenül a nyírbátori Növényolaji Vállalattól. Ügyintéz ő : Szegváriné. Telefon: 06-43-11-675, telex: 73-310.
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A JOVOBEN AZ MTA INTÉZETEIBEN MUKODO SZAKSZERVEZETEK EGYEGY KÉPVISELŐJÉT IS MEG KELL HIVNI AZ IGAZGATOTANACSOKBA. A
TUDOSZ-titkárok tanácsa 1990. február 26-i ülésén egyhangúlag támogatta az
MTA f őtitkárának 1990. március 1-jén hatályba lépő „Igazgatótanácsokról" szóló
utasítását. A rendelkezés napvilágra kerülésével egyidejűleg hatályát vesztette
a korábbi 11,1971. MTA-F (A. K. 20.) számú utasítás.
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A KOZSZOLGALATI ALKALMAZOTTAK muNKAEBÓ-KOZVETITEsET BIZTOSITO SZOLGÁLTATÁS létrehozását határozta el a Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetségi Tanácsa. A FELGYORSULÓ POLITIKAI, GAZDASÁGI, TÁRSADALMI
vALTOzÁSOKRA REAGALVA döntötték el, hogy felkészüljenek a közeljavőben
várható foglalkoztatási gondokra. A sikeres munkaerő -közvetítés érdekében egy
olyan ADA TBANK LÉTREHOZÁSÁT határozták el, amely FELDERITI a munkalehető ségeket és NYILVANTARTJA a munkát keresöket. Felkérték a Magyar
Tudományos Akadémia Allamkutatási Programiroda KöZIGKONZULT szervezetét, hogy dolgozzon ki a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége számára egy
olyan számítógépes rendszert, amely megszervezi ezeket, javítja a kereslet-kínálat egyensúlyban tartásának esélyeit, gyorsítja a kiegyenlítési folyamatokat
és érzékelhetővé teszi a munkaerő valóságos mozgását. Foglalkozni kívánnak
az egyéni álláskeresésen és az intézményes munkaerő-közvetítésen kívül szakértőkereséssel és -ajánlással, továbbá az átképzés elő készítésével és munkaerő
kereslet-kínálat elemzésével is. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége szponzorokat és támogatókat keres a költségek csökkentésére.
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KoNzuLTAci0 A SZAKSZERVEZETEKKEL. Az MTA „legújabbkori vezetésének" lassan hagyománnyá intézményesül ő gyakorlata: folyamatos kapcsolattartás a tudományos kutatásban, valamint a műszaki fejlesztésben érdekelt szakszervezetekkel.
Az idő ben utolsó konzultációra 1990. március 30-án került sor. Az Akadémiát
Láng István f őtitkár, Csurgay Árpád f őtitkárhelyettes, valamint Kónya Sándor hivatalvezető képviselte. Az asztal „ellentétes" oldalán a TUDOSZ, a TDDSZ, a MEDOSZ, valamint a Felső oktatási Dolgozók Szakszervezetének vezetői foglaltak helyet.
A megbeszélés gerincét Láng István aktuális tudománypolitikai beszámolója
alkotta. A f őtitkár mondanivalóját három fontosabb kérdéskör szerint csoportosította. Ezek közül — már a közeljövőt illetten is — a legnyomasztóbb és
ezért sürgő sen megoldandó feladat: az Akadémia anyagi-finanszírozási helyzetének kezelése. Az ellátottság jelenlegi szintjén az Akadémia az őszi hónapokban
fizetés- és mű ködésképtelenné válhat, ezért a megalakuló új kormányzattól sürgősen póthitelt igényel a vezetés. Szerény sikernek minősíthető , hogy a pénzügyi kormányzattal folytatott vita eredményeként 15 millió forintot sikerült szerezni az MTA támogatott tanszéki kutatóhelyein dolgozók számára a súlyos bérlemaradás enyhítésére.
Az OTKA-pályázatra kb. 3400 pályázat érkezett. A f őtitkár felhívta a jelenlevő k figyelmét arra, hogy a kutatási alap anyagi fedezete jelenleg nem biztosított és így az Akadémia vezetése súlyos kockázatot vállalt a csaknem egyesztendős átfutási idej ű pályázati mechanizmus beindításával.
Rövid tájékoztató hangzott el a februári rendkívüli közgy űlésen jóváhagyott
(és a kormány által megerásített) új alapszabályról, valamint a május végére
tervezett tisztújító közgyűlés előkészületeiről.
Láng István részletesebben beszélt az intézeti igazgatók — pályázati úton való
— kiválasztásának új, demokratikusabb eljárásairól (az év végéig 30 intézeti
igazgató megbízása jár le; ám az új pályázatok kiírása már az újonnan megválasztott akadémiai vezetés feladata lesz).
Az egyéb témák közül a Corvin (magán) Egyetem létrehozása, valamint az
MTA-val kötött előzetes szerződése váltott ki élénkebb érdeklődést. Baka András, a TUDOSZ elnöke javasolta, hogy az Akadémia vári (társadalomtudományi)
épületegyüttese alkalmas volna e tervezett egyetem céljaira és kiemelte annak
fontosságát, hogy az akadémiai kutatók bekapcsolódjanak az oktató-kutató munkába.
(e. a.)
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JABLONKAY GÁBOR, AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI TUDOMÁNYOS KUTAT° INTÉZET SzB-TITKARA A CONDITIO HUMANA ALAPITVANY TÁMOGATÁSÁRA KÉRTE a TUDOSZ elnökségét, az alapszervezetek vezet őit és a tagságot. A Szószóló szerkeszt ő sége — rövidített formában — ismerteti az alapítvány törekvéseit, címét, számlaszámát.
Magyarországon a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára szüleik kérhetik az intézeti elhelyezést. Nagyon sok család nem él ezzel a lehet őséggel, mert szeretik beteg gyermeküket és vállalják az otthoni neveléssel járó
rendkívüli megterhelést. Naponta óvodába, majd kisegítő iskolába viszik Őket.
Azonban szünidő ben a gyermekek felügyelete állandó kötöttséget jelent számukra. Gondjaik enyhítésére hét évvel ezel ő tt társadalmi mozgalom indult. ökumenikus keresztény szellemű f őiskolai hallgatók csoportokban nyaraltatják a gyermekeket, gyógypedagógus szakemberek irányítása mellett. Minden év júliusának
elsó három hetében a növekvő paphiány miatt üresen álló plébániákon nyaraló
táborokat szerveznek, ahol 12-15 fogyatékos gyermeket gondoz ugyonannyi önkéntes f őiskolai hallgató fiú és lány. 1989 nyarán 72 gyermek nyarait mintegy

Telefonszám-változások:
Magyar Állami Földtani Intézet új száma: 251-0999.
Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet új száma: 252-4999.

Közvélemény-kutatás

II kutatók jövőképe
El A kormány Tudománypolitikai Kollégiuma még 1989-ben öt szakértő i bizottságot bízott meg, hogy dolgozzák ki elképzeléseiket és javaslataikat a magyar szellemi potenciál ezredfordulóig való innovációjáról és hasznosításáról. Az egyik szakbizottság vezetésével Láng
István akadémikust, az MTA főtitkárát bízták meg. E grémium feladata a tudományos kutatás, a felsőoktatás és a mű szaki fejlesztés
nemzeti stratégiájának kidolgozása volt. A Bizottság belső vitái során megérlelő dött a szándék, hogy a nemzeti stratégia meghatározását a tudósközösség orientációinak, értékválasztásának és javaslatainak ismeretében célszerű elvégezni, így egy közbeiktatott közvéleménykutatásra került sor.
A közvélemény-kurtatásba bekerültek kő-e véletlen mintaválasztással alalcult ki három csoportból: az akadémiai kutatóintézetek
kutatóiból, az egyetemi tanszékek oktatóilból, valamint az OMFB
szalkértóiből. A 2400 kiküldött kérdőívhől kb. az egyharmada érkezett vissza, ebbő l összesen 755 értékelhető . A választ adó szakemberek megoszlása néhány fontosabb metszet szerint a következő volt: a tudományos fokozattal rendelkez ők aránya 70% volt,
a „nagydoktorok" és akadémikusok részaránya megközelítetette
az egynegyedet. 'Tudományág szerint szemlélve a megoszlást: a
társadalom-, Illetve természettudományt, valamint a műszakt
diswirplátnákat művek* aránya egyaránt egyharmad körül mozgott.

Prioritások
Az első kérdéskör az új nemzeti tudománypolitikai stratégia
értékeit, prioritásait és szerkezeti elemeit firtatta. A szintetizált
rangsor: ,"z 'alapkirtatást és a hosszú távú alkalmazott kutatást
ki kell emelni a napi gazdasági függés nyomása alól"; „Olyan
finanszírozási rendszert kell kialakítani, amelyben az állami KA-F
forrásról nem államigazgatási szervek, hanem szakmailag kompetens testületek döntenek"; „Olyan tudománypolitikára van szükség, amely versenyhelyzetbe hozza a kutatás szereplőit és mindenekelőtt a nyertesek munkafeltételeit javítja". A válaszolók zöme a teljesítményelv 'következetes érvényesítését tartotta az új
tudománypolitika 'meghatározó értékének és elvének.

Finanszírozás
A 'mai magyar tudományosság alapvető gondja az elégtelen és
egyre inkább tovább romló anyagi ellátottság. Ezért az egyik
kérdéscsoport azt szondázta, hogy a magyar kutatótársadalom:
milyen forrásokból látja megoldhatónak a K-I-F források
(Folytatás a 3. oldalon)

SZÓSZÓLÓ

/990._ május

Értelmiségiek —

A kutatók jövőképe
(Folytatás a 2. oldalról)
sítását; a forrásokat milyen kutatási-fejlesztési tevékenységre kí-

vánja'
elsősorban fordítani; s milyen mértékben akarja a jelenlegi kutatási potenciált megőrizni? A kutatási költségek .biztosítása — a válaszolók szerint — f őleg állami feladat. Ugyanakkor
az összesitett rangsorban harmadik helyen a külföldi források
feltárása és bevonása szerepel. Az állami K+F támogatás mellett
az olyan alternatív források, mint a magántőke vagy a banki finanszírozás — vélhetően nem kellően ismert működésük miatt —
háttéribe szorultak (a 4-5. helyen rangsorolva). Megjelenik viszont az alapítványi finanszírozás modellje, nyílt kérdésen, a válaszolok által ajánlottan.

A KA-F tevékenységek választásában az alapkutatások kerültek
az első helyre a szintetizált rangsorban, míg a fejlesztést az utolsó helyen rangsorolták. Ugyanakkor itt, egyes metszetekben megfordul a rangsor. A minősítés mező jében szemlélve: a fokozatnélküliek és az egyetemi doktorok az alkalmazott kutatást preferálják, és a helyezések csak a kandidátusoktól követik az öszszevont rangsort. Természetes és logikus, hogy az alaplkutató intézetek (IVIFTAI-egyetem) az alapkutatást preferálják, míg a m űszaki kutatóintézetekben, valamint a vállalatoknál az alkalmazott
kutatás és fejlesztés .itélitetik fontosabbnak.
A tudományos potenciáira vonatkozó stratégia választásánál három alternatíva állt rendelkezésre (teljesen megőrizni, szerényen,
illetve radikálisan csökkenteni). A szintetizált rangsor szerint a
kutatók a kisebb mértékű csökkentést jelölték első helyen. A metszeteket vizsgálva feltűnő, hogy a fokozatnélküliek, a műszaki tu-

dománnyal foglalkozók, a vállalati gazdálkodási rendben működ ő
kutatók, a vállalati fejlesztő részlegek szakemberei, valamint az
GMFB szakértői második helyen a radikális csökkentést javasolják (megjegyezend ő , hogy itt lényegében azonos körről
van szó,
de ez nem különíthető el az alkalmazott módszerrel).

Innováció
Ez a kérdéscsoport elsősorban a magyar technológia.poilitika, a
műszaki innováció vezérl ő értékeit és eljárásait
kívánta tisztázni.
Ime az összevont rangsor:
„A kutatók és a műszakiak társadalmi-gazdasági megbecsülésének erősítése."
„A technikai fejlesztés ösztönzése az adópolitika (a leírás gyorsítása, beruházási adókedvezmények stb.) felhasználásával."
„A piaci hatások erősítése a 'műszaki fejlesztésben és a teljes
vállalati autonómia megvalósítása."
Érdemes viszont felvillantani a legkevésbé preferált minősítések
listáját is:
„Mindenféle adókedvezmény megszüntetése az egyenlő esélyek
érvényesülése céljából."
„A központi források felhasználásának erőteljes koncentrálása."
„Olyan innovációs törvény, amely részletesen meghatározza a
strukturális modernizáció választott útját stb."
A válaszolok lapidáris szentenciája egyértelm ű : a 'központosított
állami/kormányzati 'beavatkozás elutasítása 6 a piaci orientáció
térthódításainak kívánalma.

Esélyek
Míg az eddigi kérdések inkább a struktúrára vonatkozó ítéleteket fírtatták, addig az utolsó kérdéscsoport inkább a kutatótársadalom egyéni szándékait és esélyeit kívánta feltárni a folyamatosan romló körülmények között. A kommulált trangsarskála szerint:
„A romló körülmények ellenére maradna jelenlegi munkahelyén."
‚Külföldön kísérelne meg kutatóként (oktatóként, fejlesztőként)
elhelyezkedni."
„Elhagyná jelenlegi munkahelyét, de ragaszkodna a kutatói (fejlesztői) munkakörhöz."
Az ellenpont, amit a leghátrányosabbnak éreznek a válaszolók:
„Megpróbálna elhelyezkedni a középfokú oktatásban."
„Külföldön kísérelne meg egyéb területen dolgozni."
„Szellemi szabadfoglalkozású lenne."
A különböző vizsgálati metszetekben az összevont rangsorral
„feleselő" válaszokkal is találkozhatunk. Érdekes életkor alapján
elkülöníteni az egyes csoportokat. A 45 évig terjedő korcsoportban az első helyre rangsorolt megoldás a külföldi munkavállalás. A 45 évnél idősebb generációk esetében e megoldás „hátrébb" csúszik. .Éppen fordított tendencia tapasztalható a „vállalkozó lenne" megoldás esetében. A fiatalabb kutatók eléggé hátra
sorolják ezt az alternatívát (5-6. hely), a 46-60 éves korcsoportban a 3. helyre rangsorolták ezt az esélyt.
A vállalkozás mint életmegoldás kittönösen a mű szaki területen evidencia. A vállalati gazdálkodási rendben .és a termelő-szolgáltató vállalatok kutatóhelyein dolgozó szakemberek számára kínálkozó lehetőség. Mindenesetre általános érvénnyel deklarálható:
a magyar kutatóközösség — még a várható rosszabb körülmények
ellenére is — elsősorban jelenlegi munkahelyén, tudományos kutatással kíván foglalkozni. egy véljük, hogy a tudomány mint
élethivatás eszménye jelentkezik abban az attittűdben, amely a
külföldi tudományos munkavállalást helyezi a rangsorban a második helyre, hiszen általában a külföldi munkavállalás kategória
az értékhierarchia negatív pólusán helyezkedik el.

A „csendes forradalomban"
0 A 'bizottsági anyagoknak is megvan a maguk
sorsa. Nemrég jelent meg egy tanulmány abból az
időből, amikor még számított, ha egy munkabizottság a Németh-kormány tanácsadójának mondhatta
magát... Az értelmiség „csendes forradalma" címmel a Hódmezővásárhelyen megjelenő „Juss" hasábjain jelent meg a Minisztertanács Tudománypolitikai
Kollégiumának értelmiségpolitikai kérdésekkel foglalkozó anyaga.
Ki veszi ezt ma már komolyan? Pedig fontos kordokumentum. A szocialisták egy csoportjának gondolkodását mutatja be. Eszmefuthatásuk mérlegelése
azért is tanulságos lehet, mert nézeteik éppen akkor születtek, amikor a „létező szocializmus" hibáiért és bűneiért az állampolgárok éppen rajtuk verték el a port, őket buktatták ki a hatalomból.
A szóban forgó opusz árulkodóan például így fogalmaz: „A közeli jövőben a »hatalom« nemcsak
mint kormányzat fog szakértői csoportokhoz fordulni..., minden nagyobb párt és mozgalom létrehozza
saját szakértői csoportját, melyek 'között nyilvánvalóan ugyanolyan kompromisszumos egyezkedési folyamat kell végbemenjen — ,mutartis mutandis
mint magában a politikai szférában."
A szocialisták végsősoron rendkívül reálisan írják
le a mai magyar értelmiség tagoltságát, presztízsben, bőrben, lehetőségekben egymástól nagyon távol
eső csoportjait, az értelmiség érdekviszonyainak sokféleségét. A nyugat-európai átlagos munkabérekhez,
„szorzókhoz" hasonlítják a hazai értelmiségi béreket, szorzókat, s ebből vezetik le az ország súlyos
gazdasági helyzetét, bér- és munkafeltételeit. A ko-

BEHARANGOZÓ!

Munkáskamarák és a korporációs szisztéma
❑ A jelenlegi magyarországi gazdasági és társadalmi átalakulást
nemcsak a tulajdonviszonyok kialakulatlansága, hanem legalább ilyen
mértékben a politikai intézményrendszer formációinak instabilitása,
kiforratlansága jellemzi. Ennek megfelelően egy európai típusú jogállam
és parlamentális rendszer létrejöttéhez, majd fokozatos kiépüléséhez
nem elegendő a jelenlegi intézmények, érdekegyeztetési mechanizmusok és fórumok egyes elemeinek
részleges reformja, hanem gyökere-

sen meg kell változtatni az egész
felépítményi struktúrát.

Ez persze távolról sem egyszerű
feladat, hiszen a monolitikus hatalmi struktúra számos retrográd eleme ma is jelen van, hatni is képes a magyar államéletben, illetőleg
kártékony hatást gyakorol a politikai kultúra fejlődésére. Elsősorban
azokra az államszervezési és államépítési hagyományokra kell támaszkodnunk, amelyek gyakorlatilag a
múlt század második felétől kezdve
a fejlettebb európai államszervezeti
megoldásokkal párhuzamosan alakultak ki nálunk. Ennek jegyében
— tekintetbe véve a hazai államéleti ás politikai tradíciókat — át
kell tanulmányozni azdkat a politikai intézményi megoldásokat, amelyek közel állnak hozzánk és lehetőleg a közép-európai régióban találhatók. Meggyőződésünk szerint
ezek az intézmények nagyban meg
fogják határozni a következő évti-

E rövid összefoglalóból e nagyarányú vizsgálat csak attraktív, s
így kissé közhelyes tendenciái érzékeltethetör'lc. A több száz táblára
terjedő empirikus anyagból mégis kibontható olyan kép, amely
statikussága ellenére egyfajta lassú, ám pozitív elmozdulásna enged következtetni. Banálisan megfogalmazva a magyar kutatók
demokratikusabb, rugalmasabb tudománypolitikai modellre szavaztak a megszokott központilag irányított, paternalista irányítás
helyett. A finanszírozásban változatlanul az állami támogatást vindikálják, ám fontosnak ítélik a külföldi tő ke bevonását. A magyar
fejlesztők is — zömmel a piarci viszonyok ténnyer~1 várják a
műszaki innováció felgyorsulásért. Egyénileg pedig szinte a teljes
populáció — akár rosszabb körülmények között is — a tudományos kutatást, illetve a műszaki fejlesztést vállalja életcéljának.
Egyed Albert

zedek magyar politikai fejlődését,
dacára a számottevő eltéréseknek.
Ehhez képest — s lehet, hogy ebben az elmúlt szűk másfél esztendő
hazai politikai történései is közrejátszottak — a témakörrel foglalkozó társadalomtudományi, ezen belül
a jogi és a politológiai kutatások
mindenképpen „késésben" vannalf.
Amint azt nap mint nap tapasztalhatjuk, a reformfolyarnatok reálpolitikai történései messze „lelépték"
a törvényhozást, ami által kétségtelenül bekövetkezett és bizonyossá
vált a jogszabály-előkészítők „koncepcionális hallgatása".
Ez a "hallgatás" természetesen
nem jelent szakmai felkészületlenséget vagy 'hanyagságot az igazságügyi kormányzat részéről, hiszen el
kell ismerni, hogy a jelenlegi magyar „hivatalos" jogszabály-elő készítői garnitúra európai mércével mérve is kimagasló, felkészült szakemberekből áll. Sokkal inkább arról
van szó, hogy a jelenlegi politikai
átalakulási folyamatban a f ő hangsúly a többpártrendszerre támaszkodó 'jogállamiságra, a plurális politikai intézményrendszer alapjainak
kiépítésére tevődött át, azaz a korporativizmus mint integrációs jellegű „állam- és politikaszervező elv"
bizonyos fokig a háttérbe szorult.
A csendes többség, a „hallgatag
érdekek" pedig nyilvánvalóan igényelnék az egész korporációs struktúra alapintézményeinek újbóli átgondolását, hiszen a többpártrendszer és a parlamentáris döntési for-

mák éppen ezeket az érdekeket
tudnák új érdekegyeztetési csatornákba terelni.
A Szószóló a következő hónapokban fórumot kíván adni a külföldi
korporációs szisztérnák megismertetésének, ily módon kívánva hozzájárulni a magyar politikai struktúra
— benne az érdekegyeztetési mechanizmus — új elemeinek 'kiépítéséhez, megreformálásához.
a.

Köszöntjük
új alapszervezetünket!
[1 A Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetének (az
egykori Országos Vezetőképző Központ) szakszervezeti tagsága levélben jelentette be csatlakozási szándékát a TUDOSZ-hoz. Döntésüket
többek között azzal indokolták,
hogy: „A szakmai meggondolásokon
túl a TUDOSZ eddigi szerveződése,
eredménye, munkamódszere, etikai
és erkölcsi fundarnenturnokra való
építkezése megítélésünk szerint alapszervezetünk számára ígéretes szövetségi partnerséget jelent."
Az új TUDOSZ-alapszervezet vezetői: Lónyi Károly titkár, dr. Vécsy István, Kőrösi Ignácné, Angeli
Magdolna.

A Kutató Intézetek Tanácsának állásfoglalása

Az OTKA jövőjéről
és elbírálási módjáról
❑ Bár az OTKA a kutatásfinanszírozási kérdéskör része, momentán
fontossága indokolja, hogy külön is
foglalkozzunk vele.
1. Megindulása óta és előreláthatólag a jövőben is az OTKA-nak
rendkívül fontos a szerepe az alapkutatások finanszírozása szempontjából. További működését elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk és
amellett foglalunk állást, hogy az

mint önálló jogi személyiségű nemzeti alapítvány közvetlenül a parlamentnek tartozzon elszámolással.

Konzekvenciák

rábbi redisztribúciós elv széttörését három síkon javasolják: továbbra is szükség van — demokratikusan
ellenőrzötten — a költségvetési juttatásra, de ez
csak az egyik út. A piac a másik, az alapírtványokmecenatúrák pedig a harmadik lehetőséget jelentik.
Valószínűleg csak ezek együttes működése lehet a
kiegyensúlyozottabb jövő záloga. Külön fejezetek foglalkoznak a hazai értelmiségi lét évtizedes rákfenéivel, a „ra iclé kiesség g el" és az értelmiség nem
megfelelő újratermelésével. Végül az elemző rész kitér az értelmiség társadalmi funkcióira, bírálva az
államszocialista gyakorlatot, ahol az értelmiség és a
vezetés minden szinten kettéhasadt, az egységes hatalom 'különböző szinteken az „udvari", a „szolgáló"
vagy a ‚parlagi" értelmiség szerepébe szontotta az
intelligenciát. A szocialisták javasolta rövid távú feladatok között első helyre kerültek: a bér- és munkafeltételek javítása; a vidék, a területi önkormányzatok ügye, valamint a felsőoktatási-tudományos
programok, autonómiák. Furcsa ‚és talán vitatható is,
hogy a 3-5 éves középtávú feladatok között csupa
szervezeti kérdés szerepel (felsőoktatási centrumok,
„innovációs parkok", Országos Szabadművelődési Tanács stb.). Mintha 'bizonyos kérdések lényegi, illetve
szervezeti problémái egymástól időben elcsúsztathatók volnának.
Ma már bizonyos a szerepcsere. az egykori kormánytanácsadók közül többen lesznek ellenzékiek
„a csendes forradalom" további folyamataiban. Ezért
az új hatalom reprezentánsainak és más ellenzéki
csoportoknak lehet odafigyelni rájuk is.
(moldován)

Két fontos tmegjegyzésünk van:
— az OTKA tisztségviselőit a
kormány nevezze ki a Magyar Tudományos Akadémia javaslatára,
amely javaslatai kialakításában figyelembe veszi a Rektori Konferencia ás a Kutató Intézetek Tanácsa
állásfoglalását; ugyanez érvényes az
OTKA szakmai felügyeletével kapcsolatiban is;
— rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy az OTKA-pályázatokon az
egyes témákra juttatott összegekből
az intézmények rezsitérítésre ne
vonhassanak el 'bizonyos százalékoIkat, ez ugyanis az OTKA eredeti
céljaival teljesen ellentétes; a meg-

oldáshoz az szükséges, hogy az
egyetemeken és kutatóintézetekben
egyértelműen tisztázásra kerüljön
az intézmény- és témafinanszírozás
kérd~;
— a pályázati űrlapokat úgy kell
kialakítani, hogy a pályázat célkitűzései és a kért összeg részletezése
egymáshoz hozzárendelhető legyen;
ezáltal a külföldi bírálók bekapcsolása is reálisabb feltételek között
történhet.
2 Az OTKA elbírálása rendjével
kapcsolatos megjegyzéseink, javaslataink elsősorban a már folyamatban lévő pályázatra vonatkoznak:
— Általában is, de e pályázatnál
különösen fontosnak tartjuk az elbírálási
eljárás meggyorsítását,
amelyet nem szabad, hogy negatívan befolyásoljon és késleltessen az
akadémiai bizottságok Időközben
történő újraválasztása.
— Az elbírálás nyilvánosságát
föltétlenül fokozandónak tartjuk. A
pályázók kapják kézhez az opponensek véleményét és a zsűrik, továbbá a .kuratóriumok személyi öszszetételét hozzák nyilvánosságra.
— Hiányoljuk a megfelelő számonkérést az eddigi pályázatoknál.

Ennek rendszerét ki kell dolgozni.
Abban az esetben, ha egy pályázat
csökkentett összeggel kerül jóváhagyásra, a kitűzött feladatokat már
az elbírálási folyamat során, illetve
legkésőbb a szerződéskötéskor módosítani kell.
— Az egész elbírálási folyamat
során 'különös gondot kell fordítani
arra, hogy az OTKA ténylegesen
csak alapkutatási témákat támogassors hiszen alkalmazott és fejlesztési feladatokra más források sokkal
bőségesebben állnak rendelkezésre.
Szükséges továbbá a külföldi bírálók rendszeres bevonása (természetesen a jövőben a nemzetközi szokásoknak megfelelően kell majd a
pályázati űrlapokat is kialakítani).
— Végül a jelenlegi pályázat kuratóriumainak létrehozásánál az
OTKA-(Bizottság elnöke konzultáljon a Kutató Intézetek Tanácsa elnökével is, hasonlóan, mint azt a
Rektori Konferencia elnökével teszi.
3. Egyebekben a Tanács nagyvonalakban egyetért az OTKA-bizottság elnökének az MTA elnöksége
részére 1989. november 27-én készített tájékoztatójával.
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Vélemények Közös tulajdon

A szakszervezeti juttatások adózásáról
D Milyen kötelező előírások szabá- díjat a munkáltató vagy a szakszerlyozzák a szakszervezeti segély kifi- vezet .részben vagy egészben átvállalhatja, az átvállalt összeg a dolgozó
zetését?
szempontjából azonban adóköteles
A dolgozók egyre gyakrabban szo- jövedelemnek számít. Abban az
rulnak különböző okok miatt anya- esetben, ha a térítési díj részleges
gi támogatásra, segélyre. Például vagy teljes átvállalása a dolgozó
tartós betegség, születés, haláleset szociális körülményeire való tekinkapcsán, iskolai évkezdéskor stb. A tettel történik, az átvállalt térítési
korábban létező úgynevezett intéz- dij szociális támogatásnak minősül,
ményesített segélyek (temetési, szü- s mint ilyen, mentes a személyi jölési) minimumára vonatkozó kötele- vedelemadó alól.
ző szakszervezeti előírások hatályuTekintettel arra, hogy a szociális
kat vesztették. Ez azonban csak azt .juttatásokrál jogszabály nem renjelenti, hogy a szakszervezetek, il- delkezik, a későbbi viták elkerülése
letve alapszervezeték kötelező elő- végett célszerű, ha belső szabályzaírások nélkül, saját hatáskörben, tokban, kollektív szerződésben előanyagi lehetőségeiktől függően ha- zetes megállapodás történik arról,
tározhatják meg a segélyezés formáit, módját, feltételeit és a kifize- hogy kik kaphatják és milyen feltételek mellett minősül szociális juttett összeg nagyságát.
tatásnak az átvállalt térítési díj.
Kell-e adózni a szakszervezeti seA társadalmi munkát, amely olykor
gély után?
szakmai segítséget, olykor szervező
Nem, mert a magánszemélyek jö- munkát jelent a társadalmi szervevedelemadójáról szóló 1989. évi zetek gyakran jutalommal is elismeXIV. törvény 7. § (2) bekezdése 1. rik. Adóköteles-e az ilyen jutalom?
pontja szerint mentes az adó alól,
ha törvény másként nem rendelkeA személyi jövedelemadóról szóló
zik: „az állami szociálpolitika vagy
7.
§ (2) bekezdés 33. pontja szerint
a társadalombiztosítás keretében
nyújtott anyasági segély, temetési a társadalmi szervezettől kapott
segély, jövedelempótlék, házastársi tárgyjutalom értékének 5000 Ft-ot
pótlék, árvaellátás, végkielégítés, meg nem haladó része adómentes,
szociális támogatás, lakbérhozzájá- s ez az adámentesseg minden egyes
rulás, árvaellátásra jogosult gyer- alkalomra vonatkozik. Fontos azonmekre tekintettel kapott özvegyi ban, hogy itt tárgyjutalomról és
nyugdíj és baleseti állandó özvegyi nem pénzjutalomról van szó (ez a
nyugdíj."
tárgyjutalom lehet vásárlási utalA szakszervezettől vagy a munka- vány is).
helytől kapott segély tehát olyan
A társadalmi munikáért kapott
szociális támogatásnak minősül, pénzjutalom változatlanul összesen
amely nem adóköteles.
évi 2000 Ft-ig adómentes [SZJA 7.
§ (2) bekezdés 47. pontja]. E szaAdóköteles-e az üdülési hozzájárubály szerint mentes az adó alól a
lás?
társadalmi szervezet által adott ki,
Az általános szabály szerint az tüntetéssel járó pénzjutalom
V. É.
üdülési beutalóért fizetendő térítési

ugyanarról
Levélváltás név nélkül
és névvel
E] A
Szószóló névtelen levelet eddig
nem közölt. A jövőben sincs ilyen
szándéka. Most azonban kivételt tesz:
fizetésemelés miatt az MTA Izotópkutató Intézetében ma is érvényben van
egy szakszervezeti vétó.

Tisztelt TUDOSZ!
Tisztelt Szószóló!
Kérem, ne haragudjanak, ha névtelenül írok, de többgyermekes ember
vagyok, és természetesen féltem az állásom. Az MTA Izotópkutató Intézetnél
dolgozom. Sajnos, elég furcsa dolgok
történnek most nálunk. Mindenekelő tt
hadd mondjam el, hogy intézetünknél
400 ember dolgozik, erre a 400 emberre jut 4 FOIGAZGATO és 1 IGAZGATO. Ami a legszomorúbb, hogy mind,
kivéve egyet, már nyugdíjas korú, illetve közel áll a nyugdíjhoz. Az is
természetes, hogy mind hozta a saját
„SLEPPJET" is ide. Oket az MTA helyezte ide, hogy nyugdíj elő tt feltornázzák a fizetésüket.
Nos, a lényeg.
El lett ugyan rendelve a fizetésemelés, de ebből botrány lett nálunk.
Mert a következő képp osztották el: a
termelő osztályok kaptak 16%-ot, a termelő , de nem nyereséges osztályok 14et, és mi, az úgynevezett „kiszolgáló
személyzet", vagyis a nem termelő
osztály, mi kaptunk volna 12%-ot, de
a szakszervezetünk feje felett már csak
hivatalosan 10%-ot. Illetve még annyit
sem, csak 9,6-0/0ot,- mert a többit levonják ebédjegy címen. Ugyanakkor 40
aktív dolgozót el akarnak bocsátani,
leépítés kifogásával. Kérdem én, miért
nem mennek nyugdíjba a nyugdíjas
korú vezetőink, akik évi kb. 10 millió
forintot visznek el? Miért kell nekünk
ennyi igazgató? A szakszervezet nem
mer lépni, mert mindenki félti az állását. Nagyon sajnálom, nagyot csalódtam a kollégákban, hogy ebbe belenyugszanak. Azt hiszem, jövő re már
csak 8"/0-ot és utána már semmit sem
kapunk, pedig mi is a piacról élünk.
Minket sokkal jobban érintett az áremelés, a lakbéremelés, mint Ő ket. Tudom, nem sokat tudnak tenni elnök
sem a megalkuvó szakszervezettel, de
azért én remélem, hogy az Onök segítségével talán talpra áll ez a megalkuvó társaság is. Sajnálom, hogy levelemet nem írhatom alá, hisz Onök
között is lehet olyan, aki benne van
a „kéz kezet mos" brancsban. Már nem
bízhatok senkiben.
Maradok tisztelettel olvasójuk
és őszinte hívük

TISZTELT TUDOSZ!

TISZTELT SZERKESZTŐ ŐR!

Bernáth Csaba: A Sétatér Kolozsváron
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A tények tisztázása érdekében a kuvetkezoKet szeretnenk a névtelen levelnez nozzazuzni:
Az intezet vezetese, illetve a TUDOSZ- es a TDDSZ-alapszervek március vegeig a neremelessel kapcsolatosan
különfeie javaslatokat, illetve ellenjavaslatokat ktudózgettek egymásnak. Eredetileg az intézet egeszere — figyelembe veve a lehetőségeket — a vezetes
16%-os beremelesre tett javaslatot,
melynek fedezete csak mintegy 8%ban volt meg az MTA-tól. A tonbit az
intézetnek KM-bevételekből kellett fedezni, ha a flzetesemelést a tervezett
szinten akarta megvalósítani. Mivel ezt
több tényezö együttes hatasa bizonytalanná tette, a vezetés a 16°/0-os
béremelést végül is csak ügy tartotta
megvalósithatonak, ha ezt augusztus
végén revideálja és kötelezte az osztályvezető ket a létszám csökkentésére,
amennyiben bevételeik a 16",,, további
finanszírozasát az eddigi létszámra nem
teszik lehető vé.
A szakszervezetek az álláshelyek védelmében ezt a javaslatot nem fogadták el és tekintettel a nehézségekre,
az intézet egészére 12%-os biztonságosnak vélt béremelést javasoltak.
A vezetés újabb javaslatként kidolgozta az osztályok közötti differenciált
béremelést, mely a jól prosperáló részlegeknek 20, illetve 16%-os, a gyengébbeknek, Illetve a szolgáltató részlegeknek 10%-os béremelést javasolt.
A szakszervezetek ragaszkodtak az intézeti egységes béremeléshez, kifejezve
azt a nézetüket, hogy az intézet az
MTA előtt egy gazdasági egységként
jelenik meg és nem önálló kisvállalkozások formájában. A huzavona végül is szakszervezeti érdekvédelmi válságot idézett elő. A nagyobb béremelésre érdemesített részlegekből a dolgozók kiléptek a TUDOSZ-ból és megalakítva a Mérnökök és Technikusok
Szakszervezetét, a vezetés javaslatát,
mint számukra kedvezőt, természetszerűleg azonnal elfogadták. Belefáradva
a vitákba a TUDOSZ végül is ellentmondásos szavazás eredményeképpen
elfogadta a vezetés és az új szakszervezet javaslatát. A TDDSZ vétót emelt,
és a kérdésben dolgozói szavazást javasolt. Az Intézet vezetése ezt nem
fogadta el, így maradt volna a sztrájk
lehetősége, melyet azonban mind a
TDDSZ, mind a TUDOSZ értelmetlennek tartott.
Végül is egy hosszas tárgyaláson nehéz kompromisszum született, melynek
értelmében a béremelés 19 és 11,5%
határok között valósult meg, melyet
nem a szakszervezeti vezető k állásféltése determinált. Felhívtuk a f őigazgató
úr figyelmét mindezek mellett arra,
hogy_ a TDDSZ vétója továbbra is érvényben van, hiszen az egyeztetés el őtt
az intézeti választmány összehívására
már nem volt mód. Az intézet vezetése
vállalta ennek ódiumát, hogy a béremelést a szakszervezetek közötti egyet
nem értés és vétó ellenére végrehajtja.
Ami a levélnek a létszám leépítésére
tett észrevételeit illeti, a szakszervezetek bíznak abban, hogy az intézet
helyzete nem fog olyan mértékben
romlani, hogy erre széles körben sor
kerülne. A jövő mindannyiunk számára
sok kérdő jelet tartogat, ami az Intézet
hovatartozását. szerkezeti változását illeti. Ez nyilvánvalóan befolyásolni fogja — nyugdíjazással vagy más módon
— a jelenlegi vezetés összetételét, számát. hovatartozását, melyet mostani állapotában a levélíró sérelmez. Mindez
azonban jelenleg felettes hatóságainkra
tartozik.
dr. Szarvas Tibor,
a TUDOSZ-alapszervezet titkára

Kalmár Kálmán,
a TDDSZ választmányi megbízottja

L1 A választási pártcsatározások idején gyakran elhangzott egyfajta bűvös terápia: a közös tulajdon a
rendszerváltás után is boldogítson,
a közösségi tulajdonlás a jövőben
is legyen gyógyír szociális gazdaságunkra, társadalmunkra. Az sem érdektelen, hogy efféle gyógymódot
nemcsak a kevéssé masszív baloldalról javasoltak, hanem — halkabban — hirdetgették a centrista,
jobbközép pártok is.
A baloldal odáig elment, hogy a
kevés diccsel elköszönő óparlamenttől egy a Termelői Onigazgató Vállalatot legitimáló törvénymódosítást
akart kicsikarni. E propozíció szerint az ilyen kö~égi vállalatot a
munkástanács vezetné, e testület
gyakorolná a tulajdonosi, s a munkáltatói jogokat. Az önigazgató vállalat társasággá alakulását 'kizárólag
e anunkástanács kezdeményezhetné,
sőt elgondolásának kivitelezéséhez
is a dolgozók kétharmadának az
egyetértése lenne szükséges.
Ezt az indítványt könnyű ideológiai érvekkel
elbizonytalanítani.
Elegendő néhány iközhelyet újrasorjázni: a közösségi tulajdon, s gazdasági formái — a bolsevik „közössegi irányítású" vállalattól a jugoszláv társult munka szervezetéig
— csődbe jutottak, a termelői önigazgatás újabb kori — puha diktatórikus — formái is agonizálnak,
lett légyen szó közgyűlési vagy vállalati tanácsi irányításról stb. Azt
nemkülönben az emlékezetbe kell
idézni, hogy a mu.nkáskollektíva
gyakorta a modernizáció szükségszerű ellenérdekeltje, azaz szűk,
pillanatnyi érdekei szerint lehet
konzervatív, s ezért képtelen a tulajdonosi profitérdek felismerésére,
a gazdasági racionalitás meghatározására. Az ideológiai érveknél azonban fontosabb a javaslat mélyebb,
rejtett, .valós szándéka: az önigazgatói tulajdon az átalakulási törvény megfúrását célozta. Még olyan
áron is, hogy az önirányító vállalatoknál az ügyek átlátóinak, a vezető knek, egy kaszturalomnak a kezébe teszik le a cég sorsát.

Tény, hogy a közösségiség eszmémind Nyugaton, mind Keleten
meggyökeresedett, ez utóbbi politikai tájon különösen. A közös tulajdonlásra könnyű megnyerni az embereket, mert tetszetős, „igazságos",
vágyható dolog. Nem ismeretlen abban a világban sem, ami felé manapság törekszünk: Vigyázó szemünket vessük akár Svédországra, akár
a dán szövetkezetekre, az izraeli
kommunákra — sokféle társas megoldást találunk. De néznünk az
USA-ra, ahol nem is sikertelenül
szervezik a dolgozói részvényű vállalatot. Ezért a baloldalról érvként,
jobbközépről lehetőségként megfogalmazódhat: vajon miért ne próbálnánk ki?!
A honi létező szocializmusból is
kicsíráztak efféle javaslatok, emlékezzünk a Lisks-féle vállalkozói szocializmusra, vagy a Diczházi-féle
népi részvényre. Mind érthető felvetés, tetszetős, talán némi racionalitást is tartalmaz, én mégsem ajánlanám gyógyírul sem az USA-beli,
sem a „szerves magyar" megoldást!
Nem ajánlom, mert ez a nép, ez
a társadalom már aligha bír ki egy
újabb kísérletet. Nem ajánlom —
egyelőre? — a közösségi tulajdont,
mert nem olyan gazdasági, társadalmi környezetbe ágyazódna, mint
Svédországban, az Egyesült Államokban vagy Dániában. Nálunk
nincs meg az a széles privát gazdasági szféra — a magán kis- és
nagyvállalatok széles palettájával
—, amely kordában tartaná, ösztönözné, jó irányba terelgetné az ön.irányító vállalatokat Mindezek hiányában azonban. félő, hogy elsődlegesen a közösségi tulajdon hátrányait kellene elszenvedni, az előny
élvezete nélkül. (Egyébként ezek a
valódi vagy Vélhető előnyök motiválják — a választási propagandán
túl — a jobbközép pártokat, hogy
ezt a megoldást is a zászlajukra
tűzzék.)
E terápia elutasítása, elnapolása
a társadalmi, gazdasági gyógyítás
még egy összefüggésére hívja fel a
figyelmet: nem a munkásosztály vezette átalakítás korszakába érkeztünk! Ez lehet sokak számára lehangoló, de tény, hogy a rekapitalizációt nem vezetheti a munkásrksztály (érdeke). E modernizáció a
tőkéseké, a vállalkozóké, a menedzsereké. S gyógyírul is csak az ő
gyógyszereik alkalmazhatók.
Fóti Péter
je

Az ideológiai érvek természetesen nem hatásosaik a gazdasági racionalitás birodalmában, s eddigi
„cáfolatunk" nem ad magyarázatot
e gyógyír — sok oldalról hangoztatott — viszonylagos reneszánszára.
E terápia életképességének, újraf.zületésének okait mélyebben kell keresnünk.

r

NÉZ ŐPONT

❑ A Tudományos Dolgozók Szakszervezete 1990. május 26-án önmaga ítélőszéke
elé áll. Megmérettetésünkre küldöttgyűlést
hívtunk össze. Idestova két év telt el azóta, hogy alapító atyáink
útjára bocsátották a TUDOSZ-h. Illendő tehát immáron megadni
a módját a tisztes elszámolásnak, s ha nem találtatunk könnyűnek, újabb keltű bizalmat nyerni.
A TUDOSZ eddigi históriájának rebellis kuicsszavai: ellenszegültünk, harcba szálltunk, ellene fordulltunk, szembe helyezkedtünk, opponáltunk, berzenkedtünk. Közben kifigyeltük: milyen
színjátékok játszódnak le a függöny előtt, s mi van a függöny
mögött. Benéztünk a kulisszák [mögé. Hadakoztunk sztálini strutktúrákkal, tusakodtunk mindenkivel, akit kriptokommunistának véltünk. A sajtónyilvánosság haditfurfangjainak tudományát sajnos
nemigen tudtuk eltanulná ... A csetepaték csatazajában nemegyszer csúfos fiaskót szenvedtünk, amikor „politikai ellenfeleinkettúlkiabálni nem tudtuk.

Ítélőszék

•

• •

❑ Torokszorító érzésekkel küszködünk: tavaly megkétszereződött az állást keresők
száma. Ma Magyarországon szÁzÁ.zer embernek nincs munkája! Kutatóintézeteinkben egyre többet beszélnek felesleges agyakról, kezeiből, s szélnek eresztett kollégáinkról...
Nem ereszthetjük el egymás kezét!
(dura)
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Ha most megeszem az egeret, azt hiszi, vége a demokráciának:
ám, ha hagyom ugrálni, még a végén ő lesz a macska.

