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A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének

Lapja

Radnóti Éva:

Inflációt követő nyugdíjakat!
El A TÚDOSZ szakveleményt készített a .,társadalombiztosítás döntést igénylő kérdéseiről".
amelyet eljuttatott az illetékes kormányzati szervekhez. A TUDOSZ szakértő jének vélekedéséből
most néhány gondolatot közreadunk.
Nem a költségvetés támogatja a társadalombiztosítást, hanem éppen fordítva, a társadalombiztosítás a
költségvetést. A társadalombiztosításnak ebből jelentős kára származik: állami utasításra kedvezőtlen üzletpolitikát kell folytatnia, súlyos kamatveszteségeket
kell elszenvednie, a kedvezőtlen kincstári előírások
megfosztják attól a lehetőségtől, hogy az inflációs károkat jó üzletpolitikával kivédje. Az állam olykor még
olyan feladatok finanszírozására is kötelezi a társadalombiztosítást, amelyek voltaképpen nem társadalombiztosítási feladatok ...
Véget kell vetni annak, hogy a költségvetés rátelepszik a társadalombiztosításra. A társadalombiztosítás-

nak, ha a jövő ben hatékonyan akarja képviselni a
biztosítottak érdekeit, akkor rendelkeznie kell azzal
az önállósággal, amely nélkül nem lehet gazdálkodni
piacgazdaság körülményei között.
Még az előző parlament megígérte, hogy az inflációs elértéktelenedést a nyugdíjaknál az inflációs ráta
mértékben fogják korrigálni, s ez, tekintetbe véve a
nyugdíjak eddigi elértéktelenedését és az erős degressziót, a nyugdíjalap kiszámításánál korántsem olyan
irreális ígéret, mint ahogy azt az előterjesztés véli.

Ma már az is elfogadható lenne, ha a nyugdíjak átlagos növekedése megegyezne a bérek átlagos növekedésével. Ez sajnos nem tekinthető teljes korrekciónak, pusztán a reálérték csökkenése a nyugdíjaknál sem lenne nagyobb, mint a béreknél. Ennek az
ígéretnek megfelelően idén 26%-os nyugdíjemelést
kellett volna végrehajtani. Ezt helyettesíti — tegyük
hozzá elégtelenül — az Országgyűlés által jóváhagyott, idei, egyszeri nyugdíjkiegészítés, s ráadásul nem
kerül be a :bázisba. Ez minden egyszeri kompenzálás
hátránya, s ezért nyilvánvaló, hogy az egyszeri kiegészítés nem alkalmas a folyamatosan ható infláció
kompenzálására. Az átlag havi nyugdíj 45%-át kitevő
novemberi nyugdíjkiegészítés elfogadható kedves karácsonyi ajándékként, de nem inflációkompenzálás
gyanánt.
Az alapnyugdíjak kiszámításánál érvényesülő degresszióról és a magas nyugdíjaikról az a TUDOSZ véleménye, hogy a megállapított skáláknál feltétlenül
figyelembe kellene venni az inflációs hatásokat. Nyilvánvaló, hogy az a nyugdíj, amely 10 évvel ezelőtt
még magasnak számított, mára többnyire alacsony
nyugdíjjá vált. A jelenlegi 30-50%-os infláció mellett, a degressziós skálákat legalább évente feltétlenül módosítani kellene. Ez vonatkozik a magas nyugdíjak határára is.
Az államháztartás rendkívül nehéz helyzetére való
tekintettel indokolt lenne a társadalombiztosítási jogok csökkentésénél előre kimondani annak átmeneti
jellegét azzal, hogy két év ina/va felül kell vizsgálni
a korábbi kedvező feltételek újbóli életbeléptetésének

lehetőségét.

Munkanélküli kutatók
Szegeden
Zárt kapuk a Biofechnika Rf. laboratóriumában
0 Miért került csődbe a Biotechnika Rt.? Miért tartja jogellenesnek a
felmondásokat az MTA Szegedi Biológiai Központ Biotechnikai TUDOSZ-alapszervezete és a TDDSZ
alapcsoportja? Miért követelnek garanciákat az első magyar biotechnológiai intézmény anyagi és szellemi
vagyonának megőrzésére? Ezekre a
kérdésekre kerestük a válaszokat az
MTA Szegedi Biológiai Központban,
ahol az érintett kutatókkal és szakszervezeti tisztségviselő kkel beszélgettünk.

Biztató kezdet
Melyek a reményteljes vállalkozás előzményei, hogyan is kezdődött
'a részvénytársaság — bukással járó
— története? Hat évvel ezelőtt alakult meg a Biotechnika Rt. Alapító
részvényesei az Állami Fejlesztési
Bank, az Innofinance Bank, és a
Szegedi Biológiai Központ voltak.
Később csatlakozott hozzájuk az
Ipari Minisztérium és az OMFB. A
részvénytársaság létrehozását az a
cél vezérelte, hogy erősödjék a profitorientált tevékenység, a oiológiai
alapkutatások forduljanak jobban a
gyakorlat felé, s a tudományoseredmények segítsék a gazdaságot.
E törekvések szellemi oázisává
azok a kutatók váltak, akik zömében a Szegedi Biológiai Központból,
részint pedig — friss diplomásként
— az egyetemről kerültek a részvénytársaságba. A kutatókat vonzották az új munkalehetőségek és természetesen a magasabb fizetések.
Már kezdetben nehezítette azonban
a munkát, hogy a cég három helyen, szétszórtan működött: Szegeden, Budapesten és Tatabányán.
Később a debreceni Biogal Gyógyszergyár átvette az Ipari Minisztérium és az OMFB részvényeit, s
ezzel részvénytöbhséget szerzett.
Az induláskor még laborokat béreltek a kutatók, mígnem 1986-ban,
a Szegedi Biológiai Központ területén megindult a nagy laboratórium
építése. Természetesen az építkezés
ideje alatt is folytak a tudományos
kutatások, s szép eredményei születtek. További ösztönzést adott a
fejlődéshez — 1988 végére — az
építkezés befejezése. A Biotechnika Rt.,olyan korszerű, európai színvonalú laboratóriummal gazdagodott, amelynek a műszerei 1 millió
500 ezer dollárt értek.

Válság jelek a felszín alatt
A kutatók fejlesztettek, de mit
csinált a tatabányai adminisztráció,
az export-import joggal rendelkező

Vepex, amely mínusz 14 millió fo- ni tud. Voltak is érdekl ődők. Elsőrintot hozott be a részvénytársaságba? Hogyan dolgoztak a menedzserek, milyen volt a marketing, a
piackutatási tevékenység? Az üzletkötésekbe a kutatók nem láttak bele, mint ahogy a budapesti ügyvezető igazgatóság szervező-irányító
munkájának ikulisszatitkaiba sem.
Legfeljebb csak fokozatosan és áttételesen érezhették a szervezetlen, az
összehangolatlan munkavégzés következményeit, negatív hatásait.
Csak később derült ki, hogy a Biotechnika Rt. — dr. Gyurkovics Henrik tudományos munkatárs, TDDSZbizalmi megfogalmazásával — „szellemi torzszülött" volt, nem voltak
meg a profittermelés feltételei,
hiányzott a szükséges üzleti szakértelem és a tőke.
Erősítette a csődhelyzet 'kialakulását az is, hogy az alapító részvényesek visszaléptek, a f ő részvényesek átadták részvényeiket a Biogal
Gyógyszergyárnak, amely ígérete ellenére sem működtette megfelelően
a céget. Jogosan merült fel tehát az
igény, hogy be kell vonni olyan jónevű, profi menedzserekkel rendelkező t őkeerős céget, amelyik segíte-

ként 1989 májusában jelentkezett
egy külföldi vevő, aki megvásárolta
volna az egész részvénytársaságot —
a többi között — azzal a kikötéssel,
hogy saját menedzserét foglalkoztathassa. Ezeket a feltételeket azonban
nem fogadták el. A vállalat vezetősége nem tudott megállapodni azokkal a kanadai és finnországi vevőkkel sem, akik csak a szegedi labort
akarták megvenni, a pesti menedzserek nélkül. A Biotechnika Rt.
így mindinkább magára maradt halmozódó problémáival.

Végjáték csőddel
A gondok sűrűsödtek, s 1989-ben
tetőztek. A pénz elfogyott 1990-re,
s felerősödött a létbizonytalanság.
Kiderült, hogy másfél év óta már
hitelből kaptak fizetést a dolgozók.
Kézenfekvőnek látszott a cég felszámolása. Szóba került az a megoldás
is, hogy a szegedi részleg maradjon
meg, csak a többit szanálják. Ám
ez az elgondolás is kivihetetlennek
bizonyult.
(Folytatás a 2. oldalon)

EGYSZERI
SEGÉLY
A NYUGDÍJASOKNAK

Sokk-terápia
a Központi Fizikai
Kutató Intézetben ?

❑ A kormány még a helyhatósági választások előtt
mintegy 1,9 millió nyugdíjasnak egyszeri segélyt
ígért. Október végén az
Országgyűlés ezt jóváhagyta és felhatalmazta a kormányt, hogy az ötezer forint alatti nyugdíjaknál
négyezer forint, az ötezer
és nyolcezer forint közötti
nyugdíjaknál háromezerkettőszáz forint, míg a nyolcezer
és 13 880 forint közötti nyugdíjaknál 2400 forint egyszeri nyugdíjkiegészítést bizto •
sítson. A kompenzációk érdekében a költségvetésből
10,62 milliárd forinttal emelik a társadalombiztosítás
összegét.

0 LOVAS ISTVAN FOIGAZGATÓ SOKKOLÓ HATÁSÚ
BEJELENTEST TETT A
„KFKI TANÁCS" (ez egy néhány hete megalakult demokratikusan megválasztott testület) OKTÓBER 29-I ÜLÉSEN:
a KFKI-ban drasztikus méretű létszámcsökkentést kell
végrehajtani. A főigazgató
szavaiból úgy tűnt, ezt az elképzelését már egyeztette az
MTA főtitkárával és az Akadémia két tudományos osztályával is. A TUDOSZ és a
TDDSZ képviselőit — miután
erről semmit sem tudtak —
teljességgel váratlanul érte a
bejelentés. A főigazgatói megnyilatkozás nyomán máris pánikhangulat alakult ki a kutatóközpont intézeteiben..
Vajon mi erről az Akadémia véleménye? Olvasóinkat
a Szószóló decemberi számában tájékoztatjuk erről.
d. 1.

Pomogáts Béla:

Választás után
Bevallom, engem nem lepett meg az, ami a helyhatósági választásokon történt: sem az országosan megnyilvánuló közöny, sem a kormánykoalíció pártjainak kudarca és a liberális ellenzék sikere. Mindazonáltal
mindkettő olyan fontos tapasztalatokat kínál, amelyek megérnek egy kis
töprengést. Különben most, a második forduló után szinte mindenki ezt
teszi: keresi a magyarázatot és fürkészi a várható következményeket. Remélhetőleg ez történik a politikai pártok központjaiban is, méghozzá nem
a felel ősség elhárításának jegyében. Mert a közvetlen politikán kívülre,
például az újságírásra hárítani a felelősséget: egyszerűen öncsalás.
A választók közönye mindenképpen elgondolkodtató. Mint éppen hallom a rádióban, az utóbbi évtizedek során Nyugat-Európában mindössze
két alkalommal: egyszer Nagy-Britanniában és egyszer Portugáliában
esett vissza a helyhatósági részvétel negyven százalék körüli értékre. Ennél alacsonyabb részvételi arányról nem is tudnak a választási statisztikák. Néhány napja pedig az osztrák rádió elmélkedett azon, hogy az
egy hete rendezett ausztriai parlamenti választásokon szokatlan közöny
volt érzékelhető : a jogosultaknak csak mintegy nyolcvanöt százaléka járult az urnák elé. Ezek után több mint elgondolkodtató, hogy nálunk
a helyhatósági választások második fordulóján a szavazópolgárok részvételének aránya harminc százalék alatt maradt.
Mi lehet ennek az oka? Szinte mindenki arról beszél, hogy a magyar
társadalom csalódott a politikában, egyszerűen elege van azokból a politikusokból, akik a rendszerváltás elhivatott irányítóinak pózában tetszelegve mind kisebb meggyőző erővel agitálnak saját küldetésük, közéleti
szerepük és hatalmuk mellett, miközben a tapasztalat azt igazolja, hogy
társadalmi méretekben növekszik a szegénység, megállíthatatlan az infláció és az ország egyre végzetesebben csúszik bele egy olyan válságba,
amelynek a természetét — ez idő szerint — felismerni sem lehet.
Kiegészíthetném ezt a véleményt azzal, hogy a magyar választók többsége nemcsak a politikai élet torzulásait, gyűlölködő indulatait és ravaszkodásait utasítja el, hanem általában a porondon lévő — hogy a korábbi „foxi-maxi" terminológia egy jellegzetes szavát aktualizáljam: a
„létező" — politikai pártokat is. A társadalom nagyrésze nem hiszi e'.
hogy ezek a pártok valóban az ő érdekeiket kívánják szolgálni és felkészültségüket, képességeiket tekintve igazán alkalmasak arra, hogy az országot kivezessék abból a „mély süllyedésből", ahová az elmúlt szerencsétlen évtizedek taszították.
A helyhatósági választásoknak ilyen módon nincs igazi győztese, pontosabban, csupán egy vesztese van, és ez az újonnan létrejött magyar
demokrácia. Mindazonáltal vannak olyan pártok, amelyek többet és
olyanok, amelyek kevesebbet veszítettek: ez utóbbiak a választások viszonylagos győzteseinek tekinthetők.
Az igazi vesztes — és ezt most már minden szépítgetés nélkül el kell
mondani — a kormánykoalíció. A Magyar Demokrata Fórum messze elmaradt eredményei mögött. Különösen a f ővárosban — ahol korábban
egyértelmű fölénybe került, s most a huszonkét kerületből csupán egyetlen egyet tudott elhódítani — egyenesen siralmasan szerepelt. Szinte felőrlődött a Kisgazdapárt és igazá:ból még mindig nem tudtak jelentős erővé válni a kereszténydemokraták. Mindebben nemcsak a kormánykoalíció nem igazán koncepciózus és meglehetősen erőtlen gazdaságpolitikájának van szerepe, ámbár a radikális áremelések és a növekvő infláció
is a koalíció ellen dolgozik. Am a gazdasági válságot — s erről a koalíció igazán nem tehet — tovább fokozta az országos aszály és a közelkeleti háborús helyzet hatására bekövetkezett újabb olajárrobbanás.
De nem csak a kormány politikai bizonytalankodásai és kényszerűségből
hozott intézkedései következtében fordultak el a választók az MDF-től
és szövetségeseitől. A bizalom megingását más egyéb is okozta: a kormány személyi politikája, amely számos alkalmatlan embert helyezett pozícióba, továbbá a kormánypárt néhány személyiségének meggondolatlan
kijelentései, a koalíció belső repedései. Ezeket különösen a földprivatizáló törvény előkészítése során lehetett tapasztalni. S ha már itt tartunk,
mondjuk ki nyíltan: a Kisgazdapárt belső botrányai, vezetőinek hordószónoki magatartása, a belőlük áradó politikai kulturálatlanság — amelynek semmi köze a régi kisgazdapárti hagyományokhoz — törvényszerűen vezetett oda, hogy meginogjék az a tekintély és népszerűség, amelyet tavasszal még a kereszténynemzeti koalíció képviselt. A helyhatósági
választások egyik nyertese kétségtelenül a Szabad Demokraták Szövetsége lett, éspedig nem csak azért, mert ki tudta használni a kormánykoalíció nehézségeit és hibáit, hanem annak következtében is, hogy a korábbiaknál jóval érettebb magatartást tanúsított és tartózkodott a társadalom szélesebb köreit felzaklató szélsőséges retorikától. Még ennél is
többet nyert a Fiatal Demokraták Szövetsége, amely sok tekintetben a
magyar választópolgárok utolsó reménységévé lépett elő. A tavaszi eredményekhez képest valamennyit visszaesett a Magyar Szocialista Párt, tanúsítván ezzel, hogy a politikai baloldalnak igazán még mindig nincs komolyabb ereje. (A szociáldemokráciának pedig még ennyi sincs.) A választások egyetlen igazi nyertese a függetlenek nagy csoportja, amely tulajdonképpen a korábbi tanácsi apparátus embereiből áll. Ez is azt bizonyítja, hogy a választópolgárok széles tömegei előtt vált hiteltelenné a
pártpolitika, általában a politika.
Mindennek természetesen komoly tanúságai vannak.
Egy: a politika hitelét most talán nem a politikai pártok, hanem a
politizáló egyének és társadalmi szervezetek, .közösségek állíthatják helyre. A „civil társadalomban" ugyanis igen fontos a politika, ez azonban
nem merül ki a pártpolitikai tevékenységben és küzdelemben. Kettő itt
az ideje, hogy a pártpolitikai küzdelmeket és cirkuszokat a komoly gazdasági, szociális, kulturális és erkölcsi építőmunka váltsa fel. Három:
ismét meg kell fontolni, hogy nem jött-e el az ideje a nagykoalíciónak.
minthogy az ország életét de facto amúgy is a nagykoalíciós hatalomgyakorlás kényszere fogja meghatározni. A parlamentben a kormánykoalíció, Budapesten és a városokban a liberális ellenzék, a falvakban
pedig a pártoknak nem elkötelezett, független politika az úr. Talán öszsze kellene fogniok.

Moskál Tibor: KELLNEKI VÁR TORNYA

SZÓSZÓLO I 1990. november
(Folytatás az 1. oldalról)
A Biotechnika Rt. dolgozóival
júniusban (írásban) közölték, hogy
a nagy laboratórium működtetésére — a részvénytársaságon belül — nincs lehetőség. Az igazgatóság azt javasolta, hogy „kifelé nem
deklaráltan" készüljön szanálási
terv, s ennek keretében a közgyűlés „minden munkavállalónak 3 hónapos határidő vel felmond". Még
ebben a hónapban valamennyi dolgozó — Oláh Gá:borné ügyvezető
igazgató aláírásával — azonos szövegű felmondólevelet kapott. E szerint a felmondás oka „a vállalat jelentös átszervezése, amelyre a piaci
körülmények kedvezőtlen alakulása
miatt kerül sor".
A felmondás igazi oka azonban
nem az átszervezés volt, hanem a
pénzügyi bukás: az, hogy csődbe jutott a részvénytársaság. A munka
nélkül maradt kutatók keserűségét
csak fokozta, hogy a munkaviszony
megszüntetésével kapcsolatos döntésről egyik szakszervezetet sem értesítették, nem konzultáltak velük,
nem kérték ki a véleményüket, jóllehet az érintett munkavállalók
többsége a TUDOSZ, illetve a
TDDSZ tagja. A munkaadók tehát
alapvető szakszervezeti jogokat sér4 tettek meg.
Ma már elegendő tapasztalat mu-'
tatja, hogy felmondani is többféleképpen lehet. A munkaügyi konfliktusok is rendezhetők emberségesen, körültekintően, megkeresve azokat a lehet őségeket, amelyek az önhibájukon kívül bajbajutott dolgozóknak valamilyen segítséget nyújtanak. A felmondásokat jogellenesnek találó dolgozók, ezért természetes módon szakszervezeteikhez for-

kap€solja kérem
az európaházat!
Miközben egyes politikusok lelkesen
állítják, hogy megkezdtük felzárkózásunkat Európához, némely rideg tény
riasztó elmaradottságunkra, sőt, egyes
területeken a helyzet romlására utal.
Aki — esetleg a címre pillantva —
most telefonhálózatunkra gondolt —
nyert.
Az utóbbi időben katasztrofálisan
romlott a budapesti nyilvános telefonállomások m ű ködőképessége. Miközben
a f ővárosban száz- és százezrek kényszerülnek (vagy kényszerülnének) az
utcáról telefonálni, a készülékek között
rémisztően sok a rossz, a használhatatlan, vagy az olyan „korlátozottan m űköd ő ", amely elnyeli ugyan a pénzt, de
vonalat nem ad.
Engedtessék meg közreadnom személyes bosszúságom tapasztalatait a telefonfülkék számának pontos megjelölésével: 21 711 kiejti a pénzérmét, 21 705
kattog, nem ad vonalat, 21 439 teljesen
süket, 21 434 az érmetartó persely lefeszítve, 21 678 az egész készülék hiányzik, a környéken lakók szerint hónapok óta. 21 454, 21 313, 21 258 az érmetartó persely lefeszítve. 21 539, 21 555 a
tárcsa szorul, 21 606 teljesen süket,
21 774 leszerelve, 21 542 teljesen süket;
21 816 nem megy ki a hívás, a pénzt
viszont minden alkalommal ‚elnyeli.
Hogyan lehetne az áldatlan állapotokon segíteni? Egyáltalán: tudják-e odafönt? Vajon szokott-e a Posta vezérigazgatója, vagy a felügyeletet ellátó
miniszter az utcáról tárcsázni, mell őzve a miniszteri, a közigazgatási különvonalakat?
Nem valószín ű . Pedig, jó lenne, ha
egyszer személyesen átélnék azokat a
gyötrelmeket, amelyet egy amúgy is
zaklatott lelkiállapotú pesti polgár érez,
ha nyilvános állomásról kíván telefonálni.
V.

1-i,ppur si muove
MEGSZUNT AZ OPI. A m űvelődési
és közoktatási miniszter az Országos
Pedagógiai Intézetet és a Nemzetközi
Kulturális Intézetet 1990. október 1-jel
hatállyal, jogutód nélkül megszüntette.
•
ORSZAGOS KOZOKTATÁSI INTÉZETET hoztak létre a közoktatás kutatási, fejlesztési és innovációs feladatainak
ellátására, vezetésével — f ő igazgatói
minőségben — Zsolnai Józsefet bizták
meg.
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZETET
alapított a munkaügyi miniszter és a
m űvelő dési és 'közoktatási miniszter a
szakképzési rendszer fejlesztésére, melynek vezetésével — f ő igazgatóként —
Benedek Andrást bízták meg.
•
AZ OKTATÁSKUTATO INTÉZET főigazgatói teendőinek ellátásával Kozma
Tamást — aki korábban itt tudományos
tanácsadó volt — bízta meg a m ű velődési
és közoktatási miniszter

Munkanélküli kutatók
Szegeden
dultak jogorvoslásért. Egyéni keresetüket azonban első fokon a munkaügyi döntőbizottság elutasította. A
képviseletükkel megbízott TUDOSZ
ebbe nem nyugodott bele és az illetékes munkaügyi bírósághoz fordult.
Az ítéletet annál is inkább fájlalják a dolgozók, mert a „kifelé
nem deklarált" szanálási eljárásban
a Biotechnika Rt. néhány olyan tagja is részt vett, akik nagyobb mértékben felelősek a csődhelyzet kialakulásáért, mint a vállalati dolgozók többsége. A szegedi laboratóriumban ugyanis több tehetséges,
nemzetközi színvonalú kutató dolgozott, akik piacképes termékeket hoztak létre. Nem• az ő hibájuk, hogy
termékeik jelentős része a piac közelébe sem került, hanem azoké,
akik e termékeket nem értékesítették. A szegedi laboratórium szétzilálása, anyagi és szellemi értékeinek
elherdálása — hangsúlyozzák a tudományos munkatársak — évekre
visszavetheti a magyar biológiai kutatást.
Hogyan tovább?
Szeptember 30-án a hetven munkavállalónak lejárt a felmondási
ideje. Október elsejétől már munkanélküliek azok, akik nem tudtak
— itthon vagy külföldön — elhelyezkedni. Ez a jelenlegi helyzet.
— Hogyan tovább? — kérdeztem
dr. Keszthelyi Lajos akadémikustól,

Szegedi Biológiai Központ főigazgatójától.
— Jelenleg kényszerhelyzetben vagyunk — hangzott a válasz. —
Most intézetünk az egyedüli részvényes. Átvettük a vállalatot mindennel együtt, vállalva a felgyülemlett
adósságot is, s azokat a következményeket, amelyek ebből adódnak.
Célunk az, hogy megfelelő külföldi
partnert találjunk, megőrizzük a laboratórium mű köd őképességét — s
eredeti céljának megfelelően — a
Szegedi Biológiai Központ szellemi
termékeit értékesítsük.
Kovács Kornél volt tudományos
igazgatóhelyettes, az intézet jelenlegi tudományos főmunkatársa szerint
két lehetőség kínálkozik: vagy kiárusítják a műszerparkot, az állóeszközöket vagy rövid idő n belül
idehoznak egy tő keerős nyugati
partnert, aki működtetni tudja a labort. Ezt 'viszont nehezíti az, hogy
elnéptelenedett az egykori munkahely, szétszóródtak a 'kutatók.
Hasonló á véleménye dr. Vígh
László TUDOSZ-titkárnak és Gyurkovics Henriknek, a TDDSZ bizalmijának is. Úgy látják: most kétségbeesett kísérletet tesz az intézet vezet ő je annak érdekében, hogy megmentse a fejlesztőlabort. Kérdés
azonban, hogy helyreállítható-e a
mű ködőképesség, ha 'figyelmen kívül
marad az emberi tényezö. Ha nem
törődnek az emberekkel. Mert nélkülük nincs kibontakozás. Már csak
a

azért sem, mert ezek a speciális
drága m űszerek, berendezések csak
azoknak a munkatársaknak a kezében érnek 'valamit, akik megtervezték és használták őket.
Kérdések önmagunkhoz
A fenti tények tükrében elgondolkodhatunk néhány dolgon. Azon
például, hogy milyen következményekkel jár(hat) a kutatóintézetek
nyereségre ösztönzése? Vajon helyes-e. ha a kutatómunka eredményességének első számú értékmérőjévé a pénz, a bevétel, a nyereség
nagysága válik. Köztudomású, hogy
egy kutatóintézet tudományos munkára hivatott és elsősorban nem üzleti vállalkozás. Szerencsés esetben
a kettő egybeeshet, de ennek erőltetése, mértéktelen kényszerítése veszélyes torzulásokhoz vezet. Ha ezt
teszi az állam, akkor ez arra vall;
hogy mentesíteni akarja magát a
tudománnyal szembeni kötelezettségei alól. A 'kutatóintézet funkcióját
és az ipari tevékenységet ugyanis
nehéz összeegyeztetni. A Biotechnika Rt.-nek éppen az lett volna a
szerepe. hogy e két tevékenység között hídként szolgáljon. Ha ígv
funkcionált volna, akkor nem omlik
Össze.
Közhelyszámba megy, hogy a tudományos dolgozóknak szégventeljesen alacsony a bérük. Egy 1987-ben
végzett tudományos munkatársnak
például 8400 forint a fizetése. De

csak á nyár óta. Egy '1976-ban végzett 'tudományos munkatársnak
12 950 forint, természetesen bruttóban. 16 600 forintot keres az olyan
tudományos főmunkatárs, kandidátusi fokozattal, aki 1971-ben végzett. A következő példa is sokat
mond: a tudományok doktoráról
van szó, aki 1962-ben orvosdiplomát,
1969-ben matematikai diplomát szerzett és jelenleg csoportvezető-kutatóként 21 600 forintot kap (bruttóban). Egy átlagos, több éves gyakorlattal rendelkező szakképzett asszisztens fizetése 7000 forint. Minden kutató beszél idegen nyelvet, de nyelvpótlékot nem kapnak és ez a fizetésbe sincs beépítve. Néhány évvel
ezelőtt még volt veszélyességi (izotóp) pótlék, jelenleg ez sincs. A
harminc valahány kutatóintézet közül tavaly decemberben a 32. helyen állt a ibérlista tabelláján az
Európa-hírű Szegedi Biológiai Központ.
Mivel rosszul fizetett munkavállalókról van szó, nem csodálkozhatunk, hogy erős a pénz csábítása, s
vele együtt a csapda, a bukás kockázata. is. Megnő a kudarc lehetősége, ha a tudományos tevékenységükbe mélyült emberek nem veszik észre a csapdákat, ha magukra
maradnak az összekuszált érdekviszonyok, és a torz értékrendek között.
Ezért is hangsúlyozandó: meg kell
fizetni a tudomány embereit! Hogy
teljes szellemi kapacitáslikkal tudományos 'munkájukra koncentrálhassanak, s igazi nemzeti érdekeket
,szolgálhassanak. S nem csak a Szegedi Biológiai Központról és a Biotechnikai Rt.-ről van szó.
Kárpáti Sándor
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MI TURTENT A TITKAROK TANÁCSA OKTOBER 31-1 LESEN?
Tóth Attila tájékoztatta a titkárokat az október 26-28-án („benzinlázadás idején”) történtekről. A titkárok beszámoltak saját és kollégáik egymással is vitatkozó véleményeiröl.
A Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete várhatóan december 14-15-16-án, Balatonfüreden nemzetközi konferenciát szervez .,Az értelmiség
helyzete, társadalmi funkciója és érdekvédelme" témakörben. Részvételi dij 2
napra 3000 Ft, 3 napra 4500 Ft. Jelentkezni a TUDOSZ-irodában is lehet.
A titkárok munkahelyük helyzetérő l, aktuális gondjaikról beszéltek röviden.
(A Szószóló következő számában erre visszatérünk.)
Kuti László és Tóth Attila beszámoltak a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi
Konföderációjának bécsi találkozójáról, amelyen az ÉSZT és SZEF képviseletében vettek részt.
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hugy ;.z OTKA-tórvény nu•Ralkutasaig a Ici ukben veszélyeztetett kutatocsoportok munkafeltételei megteremtő dnek. A TUDOSZ elnöksége az OTKA-törvény

mielőbbi életbelépését rendkívül fontosnak tartja. Felhívtuk a figyelmet, hogy
egyértelműen rögzíteni kell, mekkora állóeszközzel rendelkezik a témavezet ő :

a témavezető hosszabb külföldi tartózkodása esetén ki lép a helyére; jutalom
helyett mozgóbér bevezetését javasoljuk.

• Az esetleges kutatóintézeti létszámcsökkentéseket úgy tartjuk csak elfogadhatónak, ha az világosan átgondolt átcsoportosítást jelent. A felsőoktatásban tanulók tervezett létszámnövekedése több oktatót és segédszemélyzetet igényel,
értelemszerű tehát a kutatási szférából a „munkaerő -átcsoportosítás", ami egyúttal a leggazdaságosabb megoldás is.
• Az új tudományos minő sítést rendszerrel kapcsolatban megállapította: bármilyen változtatás értelmetlen, ha az nem illeszkedik szervesen egy általános
bértarifarendszerbe. Fontos követelmény továbbá: a minősítéseket az ipar is ismerje el.

NEMZETKOZI SEGITSEG SZAKSZERVEZETEKNEK. A Szabad Szakszervezetek
• A TUDOSZ-ELNOKSEG TEVÉKENYSÉGE A „BENZINLÁZADÁS" IDEJÉN. Az
Nemzetközi Konföderációja (ICFTU) szeptember 20-tól 24-ig Bécsben tartotta azt
a tanácskozását, amelyen első alkalommal vettek részt Közép- és Kelet-Európa alapszervezeti titkárok telefonon keresik a TUDOSZ-irodát: az elnökség támoszakszervezetei. Napirenden e régió gazdasági, politikai és társadalmi átalaku- gassa a taxisok demonstrációját.
lása volt. Szakszervezetünket — a SZEF meghivottjaként — Kuti László, a TU1990. október 26., péntek reggel
DOSZ elnöke, az ÉSZT elnökségének tagja és Tóth Attila, a TUDOSZ szóvivő je.
— Az Ertelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) vezetői és a TUDOSZ ela TUDOSZ és az ÉSZT elnökségének tagja képviselte. Tőlük kértünk tájékoznökségének tagjai kérik a rendkívüli Szakszervezeti Kerekasztal azonnali összetatást.
hívását.
— Kik vettek részt a konferencián és mi volt annak a célja?
TOTH ATTILA : Magyarország volt az egyetlen, amelynek összes szakszervezeti
1990. október 26., péntek délelőtt-délután
szövetsége képviseltette itt magát. A Szakszervezeti KerekaSztal mind a hét tag— összehívják 11 órára az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) „jószolgálati bizottsája megjelent. Közvetlen cél az volt, hogy Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária meghívott szakszervezetei megismerjék a „konfö- gát", ahol Ott ülnek képviselőink, s a fejleményekről értesítik a telefonon elérderáció"-t, illetve a konföderáció is tájékozódjék ezen országok érdekvédelmének hető elnökségi tagokat.
helyzetéröl. A harmadik és — véleményem szerint — legf őbb cél az volt, hogy
1990. október 26., szombat
megismerkedjünk egymással és felvegyük a kapcsolatot. A konföderáció töreA Népszavában megjelenik az előző napon valamennyi hírközlő szervnek elkedett arra, hogy a nyugati szakszervezeti szervezeteken kívül más, többnyire
nem kifejezetten érdekvédelmi szervezetekkel is kapcsolatokat létesíthessünk. küldött közleményünk:
Például a Világbankkal, az OECD-vel, az ILO-val, az Európai Közösséggel, a
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) szolidáris a taxisok által kezdeNemzetközi Valutaalappal. De mód nyílt a Munkaadók Nemzetközi Szövetségével
ményezett demonstrációval. Kifogásoljuk, hogy ilyen súlyos. az ország lakosságának
való ismerkedésre is.
egészét kedvezótlenül érintő döntés előtt nem történt meg a kormány által vállalt
— Miről volt szó — kissé részletesebben ismertetve — a tanácskozáson?
KUTI LÁSZLÓ: A f ő téma a tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenet előzetes egyeztetés. Ezzel az intézkedésével a kormány az emberek életkörülményei
problémái' és az ebböl adódó szakszervezeti feladatok voltak. A vállalatok sze- iránti érzéktelenségről tett tanúbizonyságot. Ezért követeljük az áremelések azonrepe a piacgazdaságban, a tulajdonjog, a vállalatirányítás, a tőkepiac, a ver- nali felfüggesztése mellett az Érdekegyeztető Tanács összehívását és a tárgyalások
seny és a priVatizációs alternatívák. De szóba kerültek a kormányok céljai, esz- megkezdését.
közei, az adó- és pénzügyi politika vagy a gazdaság stabilizálásának lehet ő1990. október 27., vasárnap
ségei. Számunkra a legfontosabbak a bérekkel és a foglalkoztatáspolitikával
— 9 órára összehívják a Szakszervezeti Kerekasztalt. 11 órakor összeül az Erösszefüggő kérdések t ű nnek : a kollektív szerződések, a termelékenység, a hádekegyeztető
Tanács. Az ülésen végig jelen volt Kuti László és Tóth Attila TUromoldalú tárgyalások, a munkaerőpiaci kérdések és a globális gazdaság, ezen
belül a nemzetközi intézmények, transznacionális vállalatok szerepe, a beruhá- DOSZ-elnökségi tagok, akik a munkavállalók „csapatmunkájában" végig aktívan
közrem ű ködtek.
zás és a kereskedelem.
TÓTH ATTILA : A résztvevő k 'köréből és hozzászólásaiból felmérhető volt, hogy
kit mi foglalkoztat legjobban, hogy melyek a legfontosabb problémák. A résztvevő szakszervezetek — noha kiderült, hogy a különböző országokban a szabad TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
munkavállalói érdekvédelem gondjai meglehetősen különbözőek — közös problémaként vetették fel a munkanélküliséget, s a szakszervezeti vagyon kérdését.
MADL FERENC TÁRCA NELKULI MINISZTER levélben tájékoztatta a TUDOSZ
— Mi volt a nemzetközi szervezetek álláspontja?
KUTI LÁSZLÓ: Hiányolták az egykori szocialista országokban az áttérés tár- elnökségét (Bata Lajost) arról, hogy a Tudománypolitikal Bizottság következő
gyi és törvényi feltételeinek megteremtését. A nemzetközi szövetség, a konföde- ülése napirendjén az OTKA átfogó megújítására tett jogszabály-tervezetek szeráció pedig maximális segítségéről biztosította a résztvevőket. Az ILO és a repelnek. Megítélése szerint ..a tervezetek a TUDOSZ által is kívánatosnak tarkonföderáció kész képzési, átképzési, oktatási kurzusokat ajánl. Itt derült ki, tott elvek szellemében készültek", s valóban komoly segítséget nyújtott ehhez
hogy az ILO már munkaadói és munkavállalói tanfolyamokat. menedzsment- az Akadémia f őtitkára is. Amennyiben a Tudománypolitikal Bizottsáe konszenkurzust szervezett Magyarország számára. Kértük is az erre vonatkozó infor- zusra jut az előterjesztést illetően, akkor e témakör a kormány elé kerül, s
mációkat, mert eddig nem tudtunk a dologról. S az sem Ismeretes el őttünk, várhatóan felgyorsulnak az események a benyújtott pályázatokat illetően is.
hogy mi történt azzal az OECD-javaslattal. amely a t ő kebehozatal alapját képező törvénycsomagra tett ajánlást a magyar kormánynak? Ezt állítólag elküldték. mégpedig azért, hogy segítsék Magyarországon a komoly t őkebefektetések
elő feltételeinek megteremtését.
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— Ezzel áttértünk a magyar kapcsolatokra.
Itt
is
volt
egy
indítványunk:
négy
szervezet
képviseletében
TÓTH ATTILA:
A VISSZAMONDOTT MSZOSZ fiDULOJEGYEK HETI LISTÁJÁT a TUDOSZjavasoltuk, hogy a konföderáció vizsgálja meg annak lehet őségét, hogy kapcsolatait a Kerekasztalon keresztül tartsa a magyar szakszervezetekkel. Kifejeztük iroda kísérletképpen megküldi a faxszal rendelkező alapszervezetek üdülést feabbéli szándékunkat is, hogy itthoni tevékenységünkkel ezt el őmozdítjuk. A7 lelőseinek. Érdeklődés esetén a jövőben minden héten csütörtökön délután vagy
együttm ű ködés elöfeltétele a Kerekasztalon belül meglévő esetleges monopóliu- Péntek délelőtt megküldjük a beutalók aktualizált listáját. Az üdülő jegyeket a jemok. így például a szakszervezeti vagyon lebontása, közös tulajdonba vétele.
lentkezési sorrendben osztják, el!
— A tanácskozás részletei a Népszava október 3-i számában megjelentek. A mi
szervezeteink számára milyen konklúziók vonhatók le a rendezvényből?
KUTI LÁSZLÓ: Egyértelmű , hogy nemzetközi kapcsolatok nélkül egy magára
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valamit adó szakszervezeti szövetség nem létezhet.
TÓTH ATTILA : Ezt alátámasztja, hogy , a nyugatiak sokkal inkább elismernek
bennünket, mint ezt idáig gondoltuk. Itt az ideje, hogy érdekvédelmi tevékenyESZMECSERE. A Központi Fizikai Kutató Intézet TUDOSZ-titkárai és a TUségünket nemzetközileg kiterjesszük, amire annál is inkább szükség van, mert
a munkaadók is egyre inkább nemzetközivé válnak. Konkrét példák hangzottak DOSZ-elnökség tagjai október 17-én aktuális szakszervezeti kérdésekről tanácskoztak.
Kuti László, TUDOSZ-elnök általános tájékoztatója után a legtöbb szó
el a nyugati vállalkozók által okozott környezetszennyezésr ől. a szervezkedés
szabadságának megsértésérő l. amire a konföderáció az esetek kivizsgálását raőlKFKI-n belüli munkanélküliség veszélyeiről. az inflációt követő bérkövetelésesett. Az alapszervezeti szakszervezeti titkárok kritzálták és elégtelennek minősíígérte és szolidaritásáról biztosította a magyarokat.
tették a TUDOSZ megjelenését az országos sajtóban. Felvetődött. a tagság a tárgya— Mit kezdhetünk mindezekkel?
lások minden mozzanatáról részletesen tudni szeretne.
LÁSZLÓ:
A
kilátásba
helyezett
segítséggel
élnünk
kell,
még
ha
ez
ráKUTI
fordításokat is igényel mind anyagiakban, mind munkában. Ennek egyik elsó
lépéseként tanfolyamokat szervezünk osztrák oktatók közrem űködésével.
— A tanácskozás tükrében hogyan értékelhet ő k nemzetközi kapcsolataink?
TOTH ATTILA : Most elértünk a kapcsolatok olyan szintjére, ahonnan már TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
lehet és kell ,is tovább lépni.
KUTI LÁSZLÓ: Feltétlenül keresnünk kell a konföderáción és más nemzetAZ MTA RÉGÉSZETI INTÉZETÉNEK SZÉT-TITKÁRA 1973-tól 1990 szeptemberéig
közi szövetségeken belül is azokat az új ágazati kapcsolatokat, amelyek meg- Kovács László volt. Munkáját e hosszú idő n keresztül igen lelkiismeretesen (és
felelnek tagságunk érdekeinek és jellegének. A négynapos konferencián sok ba- ami szinte csoda, sohasem fásultan) végezte. A TUDOSZ elnöksége mindenkor
rátot szereztünk, s ez alapul szolgálhat a gyümölcsöző Munkakapcsolatok ki- számíthatott megbízhatóságára. Köszönjük. A Régészeti Intézet új szakszervezeti
alakításához.
Győ ri Illés György titkára: Szőke Béla Miklós. O az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelemrégészet szakán végzett 1973-ban. Kutatási területe: a Kárpát-medence kora középkori régészeti emlékanyagának kronológiai kérdései, elsősorban a karoling
kor. Az intézetbe az egyetem elvégzése után került először ösztöndíjasként, majd
tudományos munkatárs lett. Jelenleg egy Zala megyében fekvő mikrorégió teTITKÁRT TÁJÉKOZTATÓ
lepüléstörténeti rekonstrukcióját célzó OTKA-pályázat team-vezet ő je.

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

s
LAKTANYABOL EGYETEM. Kecskeméten, a Rudolf-laktanyában a szovjet
katonák helyét három éven belül a
Közép-Európai Egyetem hallgatói foglalhatják el. A tervek szerint f őképp
Kelet-Európából fogadnának diákokat,
akik pályázattal nyerhetnek felvételt á
magyar fiatalokkal együtt.
d.

• SZAKSZERVEZETI OKTATÁS OSZTRÁK ELŐ ADÓKKAL. 1990. november 12-23.
között az Osztrák Szakszervezeti Szövetséggel (O. G. B.) közösen szemináriumot
szerveztünk. „A állásvadásat (job findling) módszerei" címmel.
A szeminárium előadóit az osztrák partnerek biztosították, a TUDOSZ a szervezési
feladatokat vállalta. A szemináriumról a Szószóló decemberi számában írunk majd.
TÁJÉKOZTATÓ A TUDOSZ-ELNOKSEG OKTOBER 7-I ULESEROL:
• Az elnökség megtárgyalta az Országos Tudományos Kutatási Alapról a
kormány részére készült előterjesztést és véleményét -elküldte Mádl Ferenc miniszter útinak és Láng István főtitkár úrnak. Ebben kifejtettük: bízunk abban,

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
A SZABAD SZAKSZERVEZETEK NEMZETKOZI KoNFODERÁciÓJANÁK bécsi
talalkozóján részt vett a bolgár „PODKREPA" Szakszervezeti Szövetség Tudományos Területen Alkalmazottakat Tömörítő Szakszervezete képviselő je is, Georgij Arpadjikov (aki néhány nappal. előbb letartóztatásban volt a szófiai kommunista székház felgyújtásának gyanúja miatt). Vezetöink találkozása után kapcsolatfelvételre, információadásra és személyes találkozásokra, megbeszélésekre tettek
javaslatot.
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zöldektő l vöröset látnak...
H Az atomenergia történetében Berlin fontos állomás: 1938-ban itt fedezte fel a maghasadás jelenségél
Fritz Strassmann társaságában a berlini Otto Hahn és
Lise Meitner. E nevezetes eseményre emlékezve nevezték el Nyugat-Berlin egyetlen nagy nemzeti laboratóriumát, a Hahn—Meitner Intézetet (HMI) a két
kiváló tudósról. Az Intézet alapvető fontosságú nagyberendezése az összesen 170 millió DM költséggel korszerűsített BER II. jelű kutatóreaktor, amely neutronforrásként szolgál az intézetben folyó kiterjedt biológiai, kémiai, orvosi és fizikai alapkutatásokhoz. Az
1958-ban épített reaktor felújítását 1979-ben kezdték
el és nemrég fejezték be. Teljesítményét a rekonstrukció során 10 MW-ra emelték fel.
Amint a Science és a Nature egyaránt beszámolt
róla, a HMI felújított kutatóreaktorának üzembe helyezését sikerült megakadályoznia a „zöld" Michaele
Schreyernek, a város környezetvédelméért felelős szenátorának: a városi tanács nem engedte üzembe
helyezni a reaktort. A „zöldek nagy diadala", könnyen
lehet, hogy az egyetlen nyugat-berlini nemzeti laboratórium halálos ítéletét jelenti.
A BER II. reaktor — egyébként — f űtőanyagot igényel és a környezetre való veszélyessége is elhanyagolható.
a kiégett f űtőelemek — amiket egy 1988-

Korai még a fúzió

as tiltó intézkedésig az USA-ba szállítottak — tárolása ina megoldatlan.
Az Intézet javaslatát — hogy a skóciai Dounreayban tárolják a f űtőelemeket — a hajthatatlan Schreyer szenátor nem fogadta el. Az ügy húzódik, s a
HMI-nek havonta 1,8 millió DM-be kerül a reaktor
állagának puszta megóvása.
Az egyesített Berlin tanácsát december 26-án fogják megválasztani, és az új tanács elvben megváltoztathatja a döntést, ez azonban szintén időbe telik.
Közben pedig a csalódott és a „zöldektől vöröset látó" kutatók egyre-másra hagyják el az intézetet és
keresnek máshol állást.
Valójában félnek is attól, hogy bármit támogassanak, aminek a nevében benne van a népszerűtlen
„nukleáris" szó. Ez annál is inkább szomorú, hiszen
Németországban nemcsak az atomenergiának, hanem ,
magának a tudománynak is számos ellenző je van.
Ezek számára a HMI csupán egy, a sok költséges,
„felesleges" intézmény közül, amit jobb lenne megszüntetni. A kutatók tehetetlenségükben elgondolkodhatnak azon, hogy ezt a jelenséget is „Csernobil káros hosszú távú hatásai" közé lehet majd számítani.
—BGY—

Megújhodunk! Megújhodunk? Megújhodunk...
E] A NEMZETI MEGÚJHODÁS
PROGRAMJA nemrég került nyilvánosságra. Ajánlása az olvasót egyszerre inti áhítatra és figyelmezteti
arra, hogy a szabadság hajnalán
mit nem szabad: „...Ha az új kormány a nép kormánya, amely végleg leváltja az elnyomatás rendszerét és végrehajtja az áttérést a szabadság rendszerérc, akkor az államot és annak szerveit többé nem
szabad azzal a bizalmatlansággal tekinteni, amely az elnyomatás eszközeinek járt ki korabban."

az államigazgatás a sikeres kutatók
számára vonzó lehetőséget jelent.
Éppen ellenkezőleg!
A megújhodási program, az általános kérdések tekintetében, megmarad az általánosságok szintjén. line:
„A kormány elő kívánja segíteni az
egyetemek és tudományos kutatóintézetek szoros együttműködését, a
tudományos és szakmai társaságok
szerves kapcsolódását a Magyar Tudományos Akadémiához. Noha az
egyéni alkotóenergiák felszabadítása
és a tudományos tevékenység szervezeti kereteinek tétszerű átalakítása nagyban hozzájárul a hazai tudományos élet fellenctitéséhez, a kormány politikájának súlyponti eleme
a kutatás alapvető anyagi feltételeinek előteremtése é, javítása."
Nem csoda, ha a felsorolt teend ők

és intézkedések sem csökkentik a
tudományos kutatás jövő jéért aggódó kutató hiányérzetét. Jószerével
az egyetlen konkrétum a programban a Tudománypolitikai Bizottság
és Tudománypolitikai Tanács létrehozása. Ám ez sem hat az újdonság
erejével. Még akkor sem, ha „A Tudománypolitikai Bizottság (elnöke
az illetékes tárca nélküli miniszter)
feladata országos erdek ű tudománypolitikai és műszaki fejlesztési elképzelések kia/akttasa, a tudománypolitikai és műszaki fejlesztés területén szükséges kormányzati döntések előkészítése, azokban előzetes
állásfoglalás kidolgozása. A Tudománypolitikai Tanacs feladata pedig
az, hogy elemzésekkel és kimunkált
javaslatokkal segítse a Tudománypolitikai Bizottság tevékenységét."

AZ OKTATÁS ÉS KUTATAS
PROBLÉMÁIVAL e mű 6. fejezete
foglalkozik. A fejezet mindössze
húszoldalas, terjedelme első pillantásra nincsen arányban azzal a
„stratégiai fontossággal", amelyet a
kormány a tudásnak tulajdonít „a
gazdasági növekedes megalapozásában, a jövő építésesen". A felsőoktatásról és tudományos kutatásról
felvázolt helyzetkép a következő
megállapítással döbbenti meg az olvasót: „Közismert, hogy az intézményes tudománymű velés feltételei ha- Brit szakszervezetek és munkáspártiak
zánkban — akárcsak Európa többi
országában — az egyetemeken alakultak ki, s az alapkutatások zömmel ma is ott folynak..."
A tudományos kutatás egészéről
sajnos nem áll rendelkezésre kimerítő statisztika, de az bizonyos, hogy
az elmúlt évtizedekben a felsőoktatás és a tudományos kutatás elszakadt egymástól. (Az eredmény közismert: míg a főállású kutatók nem
adhatták át tudasukat intézményes
módon a fiataloknak, az egyetemi
oktatóknak általában nem volt meg
a lehetőségük színvonalas kutatómunka végzésére.) A valóság tehát,
a program által leírt helyzet fordítottja: a kutatás tu nyomórészt éppen az MTA kutatóhálózatának és
az egyes tárcáknak a kutatóintézeteiben folyt. E megállapítás célja
természetesen nem a cáfolat, hanem
annak hangsúlyozása, hogy a kutatás helyzete jóval bonyolultabb annál, mint az a kormány programjából kitűnik, s a feladat sem könynyű : a tudományos kutatás és a 'felsőoktatás fokozatos integrálása. Ez
azonban nyilvánvalóan nem történhet a jelentős nemzeti értéket képviselő akadémiai kutatóhálózat szétdarabolásával, nctan szétverésével.
Válaszolni kell tehát a következő,
alapvető fontosságú kérdésekre: mi
lesz az akadémiai kutatóhálózat sorsa? Hogyan lesz megoldható az
alapkutatás finanszirozása? Miképpen integrálható egységes rendszerbe az intézményesített alapkutatás
és felsőoktatás? Ki fogja irányítani
és felügyelni az integrált rendszert?
SAJNOS A KORMANYPROGRAM
CSAK FELULETESEN ÉRINTI —
számos problémával együtt — E
KÉRDÉSEKET.
Ami a megújhodás SZEMÉLYI
FELTÉTELEIRŐL szóló passzusokat
illeti, ugyancsak felületes megállapításokkal találkozhatunk. Például a
természettudományokkal foglalkozók
számára meglepő és inkább humoros az az észrevétel, hogy: „... A
megújhodásra, annak vezérlésére
kész és képes fiatalabb és idősebb
oktatók és kutatók száma és aránya
viszonylag kicsi; sok tehetség ment
külföldre vagy került be legutóbb
a parlamentbe és az államigazgatásba ..." Természetesen a természettudományi kutatások terén is
igen súlyos veszteséget jelent, hogy
megfelel ő kutatást feltételek hiányában számos kiváló képességű kutató távozik külföleire, az azonban
nem jellemző, hogy a parlament és
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Apály után dagály?
❑ Angliában a több mint 20 millió munkavállaló csaknem fele szervezett dolgozó, milliós, többszázezres
vagy csupán néhány tucat tagot tömörítő szakmai szervezet tagja.
Döntő többségük az immár 122 év
viharait túlélt TUC-tőt (Trade Union
Congress, Szakszervezeti Kongreszszus) várja érdekeinek országos
szintű koordinálását.

A TUC a mai konzervatív kormányzás hatalomra kerüléséig törteaelemformáló tényező volt, ha akart,
kormányokat is buktatott. Tehette
ezt annál is inkább, mert sajátos
viszony f űzte (és fűzi) a hatalom
csúcsán egymást váltogató két nagy
párt közül az egyikhez, a Munkáspárthoz. Aki TUC-tag, az szervezetileg a párt tagja is, és a szakszervezeti tagdíjakból elkülönített „politikai alap" a Munkáspárt egyik fő
bevételi forrása. Ez a kapcsolat csak
az utóbbi években — leginkább a
konzervatív törvényhozás ez irányú,
a szakszervezetek általános visszaszorítását is célzó ténykedése következtében — lazult. A Munkáspártnak a TUC-hez való hozzáállását pedig valaki úgy jellemezte,
hogy ő az a hölgy, aki röstelli ugyan
kitartóját, de azért a pénzét zsebrevágja.
A TUC kongresszusa olyan időszakban ült össze, amikor az angol konzervatív kormányzat súlyos
nehézségekkel küzd. A mai kormány
népszerűségének nem tesznek jót
sem a gazdasági problémák, a beruházások elmaradása, a kereskedelmi
deficit, a növekvő ,nfláció, sem az
oktatás teljes csődje. Angliában az
5-24 éves korosztálynak csupán
hatvan százaléka ül iskolapadban.
Az Európai Közötségen belül csak
Portugáliában ilyen alacsony ez az
arány.
Nem véletlen, hogy a közvéleménykutatás a Munkáspárt népszerűségének a növekedését jelzi.
De megnőtt a szakszervezetek önbizalma is. A TUC szeptemberi
kongresszusára kidolgozták a TUC
programját, amelyet egyben a leendő brit munkáspárt kormány programjaként is szeretnének érvényesíteni.
A programban szereplő 35 órás
munkahét bevezetése valamennyi
brit számára a munkaidő „újrael-

osztását" is jelentené. A TUC a
részidőben foglalkoztatottak számára
is ugyanolyan jogokat köve';e1, mint
amilyeneket a teljes munkaidő ben
alkalmazottak mar kivívtak.
nak. TUC-határozat született egy
országos bértárgyalási rendszer kialakításáról és a nemzeti bérminimum bevezetéséről. Elítélték azt az
új tendenciát, hogy a bérek egyre
inkább személyes megegyezések tárgyát képezik.
Különösen éles összeütközés várható a brit Munkáspárt és a Konzervatív Párt között az oktatás kérdésében. A Munkáspárt választási
programjának középpontjában az
oktatás és az egészségügy kérdése
fog állni.
A szakszervezetek megnövekedett
önbizalmával és a Munkáspárttal
kapcsolatos határozottabb fellépésével hozható összefüggésbe Scargill,
a brit bányászvezér kongresszusi
nyilatkozata, amelyben két dolgot
hangsúlyozott: 1. az eddigi munkáspárti kormányok minden választási
győzelmük után rendszerint elfeledkeztek ígéreteikről, elárulva szavazóikat; 2. a hatalomra került Munkáspártnak ugyanúgy támogatóinak
érdekét kell szolgálnia, mint ahogy
ezt a Konzervatív Párt is teszi. A
TUC-kongresszuson részt vevők
többsége lelkesedéssel fogadta ezt a
véleményt.
Kevésbé volt azonban lelkes Neil
Kinnook, munkáspárt vezér. Reagálásában figyelmeztette a TUC-t,
hogy ne várjanak különleges bánásmódot, ha majd ismét a Munkáspárt
kerül hatalomra; az eljövendő kormány a mindenki számára egyforma
igazságosságot fogja szem előtt tartani.
Ma még nemigen lehet látni, hogy
a TUC megnövekedett aktivitása
milyen eredményekkel fog járni, s
az sem világos, hogy Neil Kinnocknak a TUC erőteljesebb fellépésétől való elhatárolódása mennyire
őszinte vagy csupán az eljövendő
választásokban gondolkodó taktikai
lépés.
A gazdasági folyamatok alakulása,
az öböl menti válság eseményei és
következményei, majd ezek nyomán
az eljövendő választási harc es a
szavazási eredmények fogják e kérdést eldönteni.
Borbély Szilvia

Ej Dr. Vidóczy Tamás, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézet tudományos osztályvezető-helyettese, a helyi TUDOSZ-alapszervezet szbelnöke szervezetünk első küldöttértekezletén azóta sem csillapodó vihart aratott hozzászólásával, melyben a TUDOSZ és a TDDSZ viszonyának újragondolását sürgette. E témában azóta több lapszámunkban is
kifejtették véleményüket: előbb Pomogáts Béla, majd Spira György,
utóbb pedig G. Márkus György és Tóth Attila. Ezért kerestük fel munkahelyén a vita indítóját, hogy az újabb vélemények ismeretében kérjük állásfoglalását a témáról.
— Elöljáróban hadd mondjam el: hozzászólásom akkor nem volt
mélyen átgondolt, következményeiben átlátott — kezdi önkritikusan.
— Egyszerűen csak abból indultam ki, hogy a SZOT-hoz tartozás választóvonala eltű nt, és meglepett, hogy más nem hozza szóba a kérdést. Azóta, látva a felkavart kedélyeket, hallgatva, olvasva a szélsőséges álláspontokat, mindenképpen rákényszerültem a kérdés újraértékelésére.
— Milyen következtetésre jutott?
— Úgy vélem, hogy nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy mindkét szervezet alapvető célja a tudományos kutatással foglalkozók érdekvédelme, a kutatás lehetőségének biztosítása. Ez azonban csak szavakban önthető teljes egységbe az általános munkavállalói, alkalmazotti
érdekvédelemmel — lényegi eltérések is vannak. Nem a kutatók és a
kutatásban közremű ködők érdekeinek különbsége jelenti a különbözőséget, hiszen a tudományos munkás és a munkájában őt segítő műszerész vagy technikus munkavállalói érdekei egybeesnek, de ezek az
érdekek jelentősen különböznek a nagyipari munkások és az alkalmazotti réteg érdekeitől.
Mi következik ebből?
— Ez véleményem szerint szükségessé teszi, hogy a tudományos érdekeket képviselő szakszervezetek más szakszervezeti tömörülésekkel
fennálló kapcsolatai elsősorban ne a munkások, alkalmazottak, hanem
az értelmiségi szakmák érdekvédelmi szervezeteivel létesítend ő kapcsolatok keresésében testesüljenek meg. ügy látom, e kérdéskörben jelentősen eltér a két szervezet gyakorlata.
— Hol van még különbség?
— Ide tartozik még a politika iránti viszonyunk is. A tudományos
munka végzése magában hordozza a függetlenség vágyát, természetes
tehát, hogy az ilyen érdeklődésű emberek bármely tömörülése a megszokottnál nagyobb hangsúlyt fektet a függetlenségre. Ez azonban nem
jelenti szükségszer űen azt, hogy az éppen hatalmon lévő kormány
bármely intézkedését automatikusan helyteleníteni, kevesellni kell. A
két szervezet állásfogialásainak hangneme sokszor jelentősen eltérő.
— ön ezek szerint elégedett a helyzettel?
— Távolról sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy megelégedéssel tölt el kutatóintézeteink helyzete, a tudományos munkához biztosított lehetőségek, de úgy érzem, nem arra kellene fordítanunk energiánkat, hogy siránkozzunk szörnyű helyzetünkön, inkább ki kellene
használnunk a kevés lehetőséget és ennek keretében ,hasznosan, aktívan dolgozni. Én is könnyűszerrel el tudnék képzelni ideálisabb körülményeket saját kutatásaimhoz, amelyek között sokkal jobb kedv űbben és minden bizonnyal sokkal eredményesebben tudnék dolgozni —
de ezek hiánya nem vezethet a lelkesedés és főleg a tudományos munka elmaradásához. Nemcsak a kutatás helyzetével nem vagyok tehát
elégedett. Közvetlen munkahelyi környezetem napi munkájától kezdve az általánosan tapasztalható közhangulatig nagyon hiányolom a
cselekvő összefogást, a közös cél érdekében történő munkálkodást.
— Térjünk a képviseleti' vagy közvetlen demokráciára
— A demokrácia mindenképpen idő igényes mű ködési forma, de egy
bizonyos létszám felett komoly gondot jelent és esetleg a m űködőképességet is ,beffolyásolhatja a mindenáron való ragaszkodás a .közvetlenséghez. Korábban szakszervezeti titkárként éreztem annak szükségét, hogy a bizalmi testület elő tt újra elmondjam ez irányú véleményemet, mely szerint a működ őképesség, a gyors döntési lehetőség
fenntartása megköveteli, hogy a vezetők széles körű kérdésfeltevés
nélkül is állást foglalhassanak. Természetesen mindenki követhet el
hibákat, amelyeket két kategóriába tudok sorolni: kisebb hiba, amelynek elkövetése célszerű tlen ugyan, de nem okoz kárt a szervezetnek
— és nagy hiba, amely kifejezetten káros a szervezet m űködésére. Ha
ilyen 'bekövetkezik, feltétlenül mérlegelni kell a nagy hibát elkövető vezető visszahívását pusztán önvédelemből is, hogy ne követhessen el újabb nagy hibát. Jómagam inkább hajlok egy nyilvánvaló
kudarccal felérő visszahívás vállalására, mint arra, hogy minden apró
cseprő ügyben a tagság véleményének aprólékos kikérésére kerítsek
sort, elvéve ezáltal annak a súlyát is, amikor komoly ügyekben feltétlenül meg kell hallgatni mindenki véleményét. Meggy őződésem,
hogy a közvetlen, illetve képviseleti demokrácia kérdésének megítélése a TUDOSZ és a TDDSZ közt nem alapvető különbség, álláspontjaink az idő el őrehaladtával egyre inkább közeledni fognak.
— Intézetében mit tapasztalt?
— Saját munkahelyemen megalakulásunkkor nagyon elleneztem
kétfelé válást, mert féltem attól, hogy a két szervezet kevésbé hatékonyan tudja majd képviselni a dolgozókat. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a kettéválásnak jelentős előnyei is vannak, mert így több
szakszervezetet képviselő személy fejtheti ki álláspontját a különféle
fórumokon. A felemás helyzet megoldását én nem a gyors fúzióban
látom, hanem a modul vivendi törvényerőre emelésében, vagyis a közös kezdeményezések kidolgozására hivatott állandó és ad hoc testületek természetes kialakulásában.
— De mi szükség van például két bérbizottság mű ködtetésére az
A kadémiával szemben?
— Iménti mondatom nemcsak intézeti keretek közé értendő = ahol
az már eddig is spontán kialakult —, hanem például akadémiai szint ű
közös elő készítésekre is. Ilyen lehetné például közös bérbizottság, közös tudománypolitikai bizottság, stb.
— Van-e még érve a fúzió ellen?
— Visszakanyarodva a nagypolitikához, a gyors fúziót azért sem látom célszerű nek, mert a sajnálatos módon végletekig megosztott társadalmunkban könnyen előfordulhat, hogy egy szervezet olyan politikai lépéseket tesz, amelyeket nemcsak nem tudok vállalni, hanem kifejezetten ellenszenves is. Ilyen esetben az egyetlen menekülési út a
kilépés lehet a szervezetbő l, de ugyanakkor nyilvánvalóan szükség
van a kollegiális összefogásból eredő, szervezett formát öltő közös érdekvédelemre. Ebből kár volna kimaradni politikai nézetkülönbség
miatt. Nem azt szeretném ezzel sugallni, hogy esak akkor lesz itt az
ideje a két szervezet egyesülésének, ha itt van már a Kánaán, és
mindenki egyet akar széles e hazában — de addig feltétlenül érdemes
várni, amíg a hosszú ideje visszafojtott politizáló hajlam megfelel ő
mederbe terelődik. Bár értelmiségi szervezetek lévén politizálásra predesztinált emberek tömörülésérő l van szó, de remélem képesek lesiünk nagyrészt saját érdekvédelemmel foglalkozni, illetve nem leszünk rákényszerítve, hogy tudománypolitikai koncepciókat és kutatásszervezési kérdések megoldását legyünk kénytelenek kidolgozni ...
Dr. Vidóczy Tamás nézeteire bizonyára újabb reflexiók érkeznek A
Szószóló szívesen ad helyet minden érdekes gondolatnak.
gy. gy.
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A korengedményes nyugdíjazás
0 Mi most nem — az általában
szűk kört érintő — korkedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségről, hanem az úgynevezett korengedményes nyugdíjba vonulásról
írunk. (A korkedvezmény és a korengedmény nem Levesztend ő össze!)
Ki és hogyan veheti
Igénybe a korengedményt?

Az a munkavállaló számíthat erre,

aki
— legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt áll;
— dolgozó nő esetében legalább
25 évi, dolgozó férfi esetében legalább 30 évi szolgalati idő vel rendelkezik (ezeket a társadalomoiztosítási szervnek elő zetesen igazolnia
kell);
— az adott munkáltatóval legalább öt éve munkaviszonyban áll
(kivéve, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje alakult meg és a dolgozó a megalakulás óta ott van
munkaviszonyban).

Aki korengedményes nyugdíjat kíván igénybe venni, annak els őként
minden esetben saját munkáltatójához kell fordulnia. Ha a munkáltató
ezt nem vállalja vagy nincsenek
meg a jogosultság feltételei, a nyugdíjazásra nem kerülhet sor. Természetesen (pl. egy átszervezésnél, létszámleépítésnél) a munkáltató is
kezdeményezheti ezt. Ez nem lehet
azonban egyoldalú, ehhez a dolgozó
beleegyezése is szükséges. Sőt, mindkét változatnál a munkavállalók helyi érdekképviseleti szervének, (a
szakszervezetnek) az egyetértése is
nélkülözhetetlen.
A Foglalkoztatási Alapból
támogatott korengedményes
nyugdíjazás
A kedvezőtlen gazdasági helyzetben lévő, jelentős létszámleépítést
végző gazdálkodó szervezetek a Foglalkoztatási Alapból segítséget kaphatnak a korengedményes nyugdíjazásból rájuk háruló terhek viseléséhez. Igy az a gazdálkodó szervezet,
— amelynek a nyugdíjazás id ő-
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Antilumpenizációt!

pontját megelőző évi mérleg szerinti
eredménye nulla vagy negatív volt, ❑ Évtized óta szokatlan meghívókat kézbesitett a posta Szlovákiá— továbbá, ha egy intézkedés ke- ban, Jugoszláviában, Szovjetunióretében az előző évi átlagos állo- ban és Magyarországon. E levelek
mányi létszáma legalább 25 száza- a Romániai Magyar Demokratikus
lékának vagy legalább 500 főnek Szövetség (RMDSZ) Hargita Megyei
szünteti meg a munkaviszonyát,
Szervezete nevében — szeptember
kérheti a korengedményes nyugdf- 21-23. között — konferenciára hívjazásra fordított költségei 50 száza- ták össze a Kárpát-medence malékának az átvállalását.
gyar kisebbségeinek oktatásügyben
Ha a munkáltató felszámolására illetékes képviselőit.
vagy jogutód nélküli megszüntetéséA konferenciát a történelmi Mare kerül sor, a költségek teljes át- gyarország legkeletibb fekvésű revállalását kérheti.
neszánsz épületegyüttesében, a gyerA fenti esetekben a munkáltató- gyószárhegyi Lázár kastélyban tarnak az illetékes megyei ('fővárosi) tották, mintegy 50 résztvevővel. A
önkormányzat munkaügyi szakigaz- megnyitó előadást Demény Lajos
gatási szervéhez kell ibenyújtania a. történész (korábban oktatási mikérelmet, mely szakigazgatási szerv niszterhelyettes), a román szenátus
az adatok felülvizsgálata, a kerület oktatási bizottságának alelnöke tarmunkaerőhelyzete és a Munkaügyi totta a romániai magyar oktatásMinisztérium állásfoglalása alapján ügy — siralmas — helyzetérő l: a
bírálja el azt. Az előzetes feltételek diktatúra évtizedei lepusztította inmegléte esetén sem feltétlenül jogo- tézményrendszerről, a pedagógusok
sult tehát a munkáltató a támoga- és tankönyvek hiányáról. A bevetásra, mert a munkaerőhelyzetet is zető után sorra peregtek a regiovizsgálnia kell a döntéshozónak.
nális beszámolók. A felvidékiek az
A korengedményes nyugdíj össze- elő készítés alatt, szlovák oktatási
gének megállapítására 6s folyósítá- törvény diszkriminatív elemeit pasára a társadalombiztosítási jogsza- naszolták el. A kárpátaljaiak — a
bályok rendelkezései az irányadók. viszonylagos szabadság mellett a
két-, illetve három nyelvű oktatás
[Jogszabály: 511990. (1. 18.) MT (magyar, ukrán és orosz) pedagó-

Ha valaki korkedvezményre jogosultsággal rendelkezik, akkor a két
kedvezmény összeadódhat. Tehát egy
férfi, aki a foglalkozása következtében 55 éves koráuan mehet nyugdíjba, ennél is előbb, 50 éves korában kezdeményezheti a korenged- rendeleti
ményes nyugdíjat.
A korengedményes nyugdíj nem
automatikus, jogosultsági igénybevételéhez a dolgozónak a munkáltatóval meg kell állapodnia. Ugyanis a
munkáltatónak kelj vállalnia, hogy
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig megillető járandóságokat (tehát
a nyugdíjat, az évenkénti emeléseket, kiegészítéseket, házastársi pótlékot, vagy a házastárs után járó
jövedelempótlékot) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak átutalja. A munkáltató tehát egy ilyen megállapodással több százezer forintos terhet
vállal. E terhet költségei között számolja el.

Az erdélyi magyar
szellemi élet
újraéledése

Lemondott
egy szb-titkár
❑ Ismét lemondott egy lelkiismeretes,
köztiszteletben álló szb-titkár. Szakszervezeti tisztségét közmegelégedésre majd
két évtizedig viselte. Sajnos, nem 6 az
elsó szakszervezeti vezető, aki Ily módon tiltakozott egy szerencsétlen helyzet ellen. Kutatóintézeti gyakorlat: az
intézeti gazdasági egységekbe magasabb
havi fizetéssel vesznek fel egy új belépőt, mint amennyi az ott dolgozó
hasonló idejű munkaviszonnyal rendelkező, kvalifikáltabb kutató havi apanázsa. A szakszervezeti vezető pedig
hiába tiltakozik. Berzenkedésükre minduntalan azt mondják el: ilyenek a piaci viszonyok...
Mit lehet ilyenkor tenni? Talán eljutunk egyszer a valódi piaci viszonyokhoz, amikor egy kandidátus havi
jövedelme a kutatóintézetekben Is eléri, SOT, MEGHALADJA a dolgozószobája ablakát tisztítóét.
r. m.

Utcai történetek

ritött
taxisok érája
❑ Október végén három nagyon nehéz
napot élt át az ország. A drámai óráknak azonban voltak derűs pillanatai is.

Az óbudai köztemető nél két ember
beszélget.
— Hallottad? — mondja az idősebb:
Jeszenszky felajánlotta a televízióban;
ezentúl villamoson fog közlekedni.
Mire a fiatalabbik:
— Szép, szép. De a testőrei majd
autón követik.

Az egyik barikád mellett csoportba
verődve beszélgetnek a gépkocsik tulajdonosai. Hozzájuk lép egy jól öltözött
férfi és így szól:
— Nekem is van autóm, de tüntetni
nem akarok. Viszont ezt az ezerforintost szívesen felajánlom. Vegyenek maguknak élelmiszert rajta.
A pénzt azonban senki sem akarja
átvenni tőle. Sőt, megszólal az egyik
borostás, kialvatlan arcú férfi.
— Tegye csak el, uram. Jól jön az
még magának... benzinre.

giai-didaktikai problémáiról adtak
számot. Még a kérdéskört jobban
ismerő magyarországi résztvev őket
is megdöbbentette a vajdasági delegáció referátuma, amelyből kiderült, hogy szemben a korábbi illúziókkal, a Délvidéken egy évtizede
a magyar nyelvű oktatás folyamatos elsorvasztása folyik, s a feltámadó nagyszerb sovinizmus a maradék iskolákat is veszélyezteti. A
konferencia legfontosabb tanulsága
— a szakmai eredmények mellett
— az volt, hogy a teljesen eltérő
társadalmi-történelmi viszonyok között működő kisebbségi magyar oktatási rendszerek markánsan hasonlító problémákkal küszködnek
és fontos érdekük a folyamatos
kapcsolattartás.
Az oktatásügyi tanácskozással
párhuzamosan, ugyancsak Gyergyószárhegyen tartotta ülését az Erdélyi Magyar Múzeum Egylet, az
ottani magyar tudományosság legfontosabb szervezete. A vita az erdélyi magyar felsőoktatás szükségességéről és lehetőségeiről folyt.
Olyan tudósok részvételével, mint
Benkő Samu, Jákó Zsigmond, Faragó József (akik a Magyar Tudományos Akadémia új külső tagjai).
Száz kilométerrel délebbre Sepsiszentgyörgyön Mikes KelemenSzemináriumot rendeztek. A három
tanácskozás az utolsó napon közös,
szimbolikus és felemelő eseményen
ért véget. Zágonban, Mikes szüli;
falujában, ökumenikus istentisztelet és szoboravatás, valamint irodalmi műsor hirdette azt, ami a
mikesi életműből és attitüdből a
mai Erdélyben is érvényes és időszerű: a hűséget.
Egyed Albert

0 A társadalom lumpenizációjára
megálljt kiáltó gyógymód igencsak
az ideák világába tartozhat — gondolhatja az olvasó. Az ország népe
szegényedik — aligha lehetséges a
nyomort elegánsan viselni —, természetes hát, hogy előkerülnek
mindazok a devianciák, az alkoholizmustól a bűnig, amelyek a tisztes
proletárt lumpen elemmé. csoporttá
degradálják.
Kérdés persze az, hogy szükségszerű-e a mai magyar társadalom
ilyetén erős lurripenizációja? A tények emellett szólnak. Ha másfélmillióan a létminimum alatt tengődnek, hárommillió fölé emelkedik
a társadalmi minimumon egyensúlyozó tömegek száma, nos ekkor a
matematika törvénye is azt sugallja,
hogy megsokasodnak a lumpenek.
Mivel a peremlét arányai a letűnt
rendszer idejében nemkülönben
nagyjából hasonlóak voltak, a rendszerváltáskor nem történt más, mint
a latens lumpenizáció a felszínre
tört: a hajléktalanok megszállták a
pályaudvarokat, a zseheAck, a kéregetők az aluljáróicat. Csak egy tény
vált manifesztté, láthatóvá — bármennyire nem tetszik is ez a többségnek —, „csak" ezt hozta a demokrácia.
Történnek azonban más folyamatok is, amelyek a társadalomban azt
az érzetet keltik, hogy a magyarok
nem csöndben s nem kis arányban,
hanem tömegesen lumpenizálódnak.
Nem kizárólag a tegnapi és mai szegények elesettjei jelentek meg lumpenként a társadalom színpadán,
hanem tágult e réteg „merítési bázisa". Új, szélesebb lumpenizáció
fenyeget.
A deklasszálódás veszélye elérte
a középosztályt. Az alsó középosztályba tartozókat er őteljesen fenyegeti a lesüllyedés, az elszegényedés,
az elnyomorodás. Az alsó középosztály tagjai közül pedig nem kevesen már elő re-lumpenizálnak: már
akkor meggyorsítják a pálinkás pohár emelgetésének ritmusát, banyagolják el öltözéküket, menekülnek
különböző idegbetegségekbe, amikor
még nem az igazi szegénység a lumpenizáció kórokozója, hanem az attól való félelem.
A közép középosztályt sem hagyja
érintetlenül a gazdasági, társadalmi,
morális válság. A hatalmas inflációban az egzisztenciális derékhad is
érzi a bizonytalanságot, a lesüllyedés veszélyét. Lenct, hogy sokaknál
az életúttörés, az életkarrier-megtorpanás „csak" egy alsó középosz-

tályi landolással jár majd, de az
ilyen visszaesés is hajlamosít a devianciára — amennyiben így értelmezzük a lumpenizációt —, a réteglumpenizációra.
A tömeges lumpenizáció azonban
nemcsak a matematikai növekedés
miatt érzékellhetőbb. Az előző rendszer erőszaka a nyilvánosságból
igyekezett kitoini a devianciákat,
visszaszorította a különböző zugokba, négy fal közé. A demokrácia a
normaszegéseket is felszabadította:
szélesebb törvényi határok között
lehetünk büntetlenül lumpenek! Igy
az erőszak, a normaszegés „felszabadul", s azok is megengedhetnek
maguknak lumpen magatartásokat,
akik nem lumpcnizálódtak. Jómódú
úrigyerekek köphetik le a liftgombokat, tisztes családapák randalírozhatnak a 'bérházakban — egyfajta
társadalmi lumpen'zációs érzetet
keltve.
Külön problémákkal küzd a teleologikus — célképzetekben gondolkodó, ezek alkotására törekvő — értelmiség. Elméleti és létalapja vesztve, szakértelmiségivé válása konfliktusos, bizonytaian, e rétegen belüli réteg is erőteljesen veszélyeztetett mindenféle devianciától, lumpenizációtól.
Milyen gyógymódok javasolhatók
e súlyos társadalmi bajra? A kór
felismerése önmagában rendkívül
fontos. Pontos elemzések szükségeltetnek ahhoz, hogy a lumpenizáció
nagyságát korrektelv megbecsülhessük. A veszélyeztetettek körét is ismerni kellene. Csak így indítható el
egy antilumpenizációs program.
A terápia pedig nem lehet más,
mint az alsó rétegeknél az a bizonyos szociális háló. Az adott szakszervezeteknek érdemes lenne arra
törekedniük, hogy megismerjék adott
rétegük lumpenizációs állapotát. Milyen az elszegényedési szint tagságuk körében? Miféle további tendenciákra kell felkészülni?
A tudósok, a kutatók érdekvédelMi szervezetében szembe kellene
nézni a marxista társadalomtudósok,
általában a teleologikus értelmiség
elméleti és gyakorlati konfliktusaival. Szakszervezeti feladat (is) lehet olyan átképzések szervezése,
amelyek nyomán a szakértelmiségivé váló konvertálás megoldható. Bár
a munkavállalói érdekvédelmi szervezeteknek ezer és ezer gondjuk-bajuk van, sajnos — feltehetően — a
devianciagondozások megszervezésén
is törhetik a fejüket.
Fóti Péter

Hétköznapi bölcsességek
EMLÉKEZET
o Az emlékezet nemcsak kaján, mert akkor hagy cserben, mikor
legnagyobb szükségünk van rá, hanem dőre is, mert akkor jön,
mikor senki sem óhajtja.

OLVASD,

1990. október 25-én a jelentős mértékű üzemanyagár-emelést a kormány
a szovjet olajszállítások csökkenésével és az öböl-válsággal indokolta.
Október 26-án a kormány nyilatkozatban közölte: az emelésre azért
volt szükség, mert az országnak négy napra csökkent az olaj- és benzintartaléka.
Október 28.: az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgatója
azt állította: hazánk öt-hét napi benzin- és olajtartalékkal rendelkezik.
'nem kell attól tartani, hogy fennakadás lesz az ellátásban.

TERIESZD

Való igaz, még a hírneves Seherezádé, a mesemondók királynője
sem tudott minden apró körülményt emlékezetében megtartani.

ÍRD,

a

ÍTÉLET

F
A Margit híd pesti oldalán három
rend őr kocsijába ül, s útjára indul....
illetve indulna, ha m űködne URH-s, címeres autójuk önindítója. Néhány sikertelen kísérlet után nincs mit tenni, kiszállnak, s nekiveselkednek közösen.
Tolja, tolja a három rend őr az autót.
A tömegből valaki nem állhatja meg:
— Dgy látom, nektek is drágább lett
a benzin, fiúk!

SZ SZOLÓT.
Ó

•
Teát és zsíros kenyeret oszt egy idősebb, fehérköpenyes , férfi. Közben a
hangosbemondót is kölcsönkéri, hogy
elmondja: a lakásán már négy taxist
is megfürdetett... •
Kisvártatva egy borízű fiatalember
megkérdezte tőle:
— Tata, fürdetésre lenne még jelentkező. Viszont nem ismerjük az ízlését.
Tessék mondani: az a négy... fiú
volt vagy lány?

CÍMÜNK:
1088 Budapest
Puskin utca 4.
Telefon: 138-4287

Egy újsághír: „A benzináremelés ellen tiltakozó taxisok, magánfuvarozók,
valamint szimpatizáns személy- és tehergépkocsi-vezetők a f ővárosban
és az ország nagy részében három napra, három éjszakára megbénították a közlekedést. Az ország útjain, hídjain és a városok körül szinte
teljes volt a blokád, a határokon állt a forgalom.'
Egy kincstári sajtónyilatkozat-töredék: ... „Az Érdekegyeztető Tanács ülésén született kompromisszumot egyik fél sem könyvelheti el sem győzelemként, sem vereségként"...

Való igaz, az emlékezet szelektív módon működik: ezáltal az
ítélet nem a szembenállók valamelyikének igazát, hanem a harc végeredményét minősíti.
(dura)

