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SZÓSZÓLÓ
Á Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja

A Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli közgyűlése

Mivel foglalkozol! a !dombos elli?
Tudósítónk: Bencze Gyula
A Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli 'közgyűlését 1990. december 3-4-én tartották meg. Nemcsak a rendezvény neve, hanem körülményei is rendkívüliek voltak,
hiszen köztudomású, hogy egyrészt
az akadémiai kutatóhálózat nagy
kutatóintézetei a csőd szélén egyensúlyoznak, másrészt pedig már tavasz óta napirenden van az Akadémia reformja és az Akadémiáról
szóló törvényjavaslat is.
A közgyűlés napirendjén ennek
megfelelően az Akadémia reformja,
alapelvei, a tudományos könyv- és
folyóiratkiadás problémái, az MTA
1991. évi 'költségvetésének irányelvei, valamint egy további előterjesztés szerepelt „egyes tudósok akadémikussá választásával kapcsolatos
illetéktelen politikai beavatkozás illegitimmé nyilvánításáról". A közgyűlés fontosságának elismerését jelezte az a tény 18, hogy az ülés
megnyitásánál a tudós testületet
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke üdvözölte, valamint az
első nap délelőttjén Antall József
miniszterelnök is felszólalt.

Szótöbbséggel
Az első napirendi ponton belül
négy fontos kérdéskör szerepelt: az
akadémiai törvény, az akadémiai
kutatóintézetek helyzete, a tudományos továbbképzés, valamint a tudományos fokozatok új rendszere. E
kérdések megvitatása majd másfél
napot vett igénybe, a teljes program pedig közel két teljes napot.
A közgyűlés eredményes munkát
végzett: a napirenden szereplő el őterjesztéseket nagy szótöbbséggel fogadta el — még olyan esetekben is,
amikor a hozzászólók többsége ellenvéleményének adott kifejezést.
Oroszlánrésze volt mindebben Kosáry Domokos elnöknek, aki határozott és esetenként agresszív vitastílusával az Akadémia „erős emberévé" vált, teljes mértékben háttérre szorítva a korábbi közgyűléseken

f őszerepet játszó főtitkárt. Szőkefalvi Nagy Béla akadémikus hozzászólásában szóvá is tette, hogyha a
főtitkárnak ennyire nincs feladata,
akkor szükség van-e a funkcióra
egyáltalán? A válasz szerint hamarosan új alapszabály születik, amely
részletesen szabályozza majd a vezető tisztségviselők feladatait. A
közgyűlés határozatairól a napilapok
részletesen beszámoltak, ezért itt
inkább az ülés hangulatáról és
egyes igen figyelemreméltó hozzászólásról számolunk be.
A TDDSZ Országos Választmányának állásfoglalását Doleschall Pál ismertette. Eszerint az alapelvek megfogalmazása olyan, egyáltalán nem
elhanyagolható részletkérdéseket hagyott homályban, amelyek késő bbi
pontosításai döntően befolyásolhatják az Akadémia jövendő szerepének jellegét. Az elfogadott reform
alapelvei ezért sokkal inkább hasonlítanak egy bianco csekkhez,
mint egy jól körvonalazott, működ őképes tudományos struktúra alapjaihoz. A TDDSZ nem helyesli, hogy
a mindössze 250-300 akadérnikusból
álló köztestület olyan hatalmi közpenttá váljék, amely összpontosítja
a szakmai, tulajdonosi és forráselosztói jogokat. Ez az Akadémiát
olyan monopol helyzetbe hozza,
amely sokkal inkább emlékeztet az
elmúlt 45 év társadalmi berendezkedésére, mint egy demokratikus
struktúrára. A TDDSZ tehát aggódik, hogy a hazai tudományos élet
ki van szolgáltatva a nagyméretű
hatalmi koncentrációnak és egyes
hibás döntések beláthatatlan következményekkel járhatnak a tudomány egészére nézve. (Megjegyezzük: a TUDOSZ állásfoglalásának
kialakítása jelenleg folyamatban
van, de az eddig ismert vélemények
egyetértenek abban, hogy a TDDSZ
aggodalma nem teljesen alaptalan.)
A közgyűlés két napja alatt több
mint 70 hozzászólás hangzott el. Vámos Tibort sem elégítette ki az akadémiai törvénytervezet megfogalmazása, miszerint „Az állam támogatja az Akadémia hazai tagjainak tu-

Hogy sz ő, értsünk...
D De hogyan? Nézem a tévét, hallgatom a rádiót, a gyülésen a szónokokat
— és nem értem, mit mondanak! Pedig magyarul beszélnek. Azaz... Hallom:
konszenzus, kompetencia, privatizáció, preferál, deviancia, egzisztencia, lízingel, (önkormányzat)-konform, konfrontál, populáris... Az ördög tudja, mi
mindent nem kevernek a mondandóba. Imigyen dohogott barátom, János,
aki szakmáját tekintve tisztességes szerszámlakatos, méghozzá érettségizett.
Tehát nem szokatlanok számára az idegen kifejezések. Már inas korában
hozzászokott, hogy a mesterség nyelvezete tele van német vagy németes szavakkal. Azt viszont elmagyarázta neki hajdanvolt főnöke: fiam, az ipart német szakemberek honosították meg ezen az elvadult magyar ugaron. ahol Al.
ember ott kezdődött, hogy a neve végén y állt. Ha valaki Győrffy. Kalánfalvy vagy éppen Pereszteghy volt, s netalán két sfy-nal íródott a neve,
volt egy pár száz holdja — ő volt a nemzetalkotó. A Kovács, Kiss, Nagy
csak afféle jöttmentnek számított, aki jó Inasnak, cselédnek, napszámosnak.
kubikusnak — vagyis a kétkezi munkára — volt 36.
Mint mondtam, az ipart, a gondolkodós munkát német mesterek keze emelte magasba. Figyelj: drehus, subler, vinkli, fandli, misung, s a többi hasonlatos kifejezés német földről eredt. Ahol nem termett elegendő kenyér szigorú,
sanyarú volt a föld, alig tartotta el az embert, idejük viszont rengeteg volt. A
kéz pedig munkát akart, dolgozni, alkotni, nem bírta a tétlenséget. A darab
vasból szerszám lett, a fából bútor, s a hozzáértő iparos elindult, hogyn ne a terméket utaztassa, hanem éljen, dolgozzon ott, ahol a két kezére szükség van. S
hozta magával a mesterség szavait. Nyelvünk pedig megbirkózott a jövevényszavakkal, befogadta, kezelhetővé s a kölcsönös érintkezés, megértés eszközévé
tette.
Ennyi mindenrő l esett szó közöttünk, amíg Újpest felől rázott a busz bent:,nket, mígnem megérkeztünk a „city"-be. Már a Nyugatinál köszöntött
bennünket a Nyugat: Westend Schopping Center, hirdeti az üzletsor, amott
City Grill kínálja a hamburgert, hot-dogot, majd egy nagykereskedés, „dlscont" a tömegárut. S ki hinné, hogy az Ergonsoft egy munkaerő -közvetítő
és fejlesztési kft.?
Hétköznapjainkat eluralják az Import-kifejezések, szavak. Hovatovább nem
értjük meg, amit egymásnak mondunk. Nagy baj ez, hiszen a nyelv, a beszéd, az írás a gondolkodás eszköze. Gondolkodni csak szavakban, mondatokban lehet. Ez az ember kiváltsága (privilégiuma). Az érthetetlen beszédben megsérül, selejtessé lesz a technológia, elsatnyul a gondolkodás, a fantázia. Nem talál kiutat a gondok közepette — pedig, ha valamikor...
Még a pártállam parlamentjében Bánfty György színmű vész interpellált a
nyelvet ronté, Idegen üzleti feliratok, a megértést rontó kifejezések ellen.
Született volna nyomában egy Belkereskedelmi Minisztériumi rendelet-tervezet, aztán elvetélt a törekvés, hamvába hullt, elfelejt ődött mint sok más. A
tisztes, magyarító önmentő szándékot elsöpörte a nyugatimádat, a flanc, a
nemzeti rongyrázás. „Mi tudunk külföldiül": shoppingolunk, drinkelünk, ső t,
singelünk... Csakhogy nevetséges, ostoba „balkáni" akcentussal harsog a
song: „tinédzser !amur" — mintha egy meszticbe oltott maláj hajószakád
danolná a déltengeri vizeken.
Ennyit errő l. Gondolják meg mindazok, akik emberekkel, tömegekkel „kommunikálnak" — márpedig szép számmal vannak ilyenek.
Gede Márton

dományos alkotó munkáját és ezt
azzal arányban álló illetménnyel
meri el". (11. paragrafus 4. pont.)
Azt indítványozta, hogy helyette kerüljön explicite megfogalmazásra,
hogy az akadémikusok élet- ás munkafeltételeit a kormánynak 'biztosítania kell. Az indítvány nem talált
támogatásra.

Rejtőzködő alapbérek,
támogatások
A feltehetően mókamesteri babérokra pályázó Pach Zsigmond Pál
hczzászólásában azon humorizált,
hogy a törvénytervezet szövegében
éles megkülönböztetést tesznek az
akadémikusok és a tudományos kutatók között, tehát nem veszik figyelembe, hogy az akadémikusok is
ugyanolyan kutatók mint a többiek!
(Ha már a dolog így merült fel, ezzel kapcsolatban érdemes egy pillantást vetni az MTA 1991. évi költségvetési tervére, amelyben az „ágazati, szakmai céltámogatás" rovatban a „tudós támogatás" megjelölés mögött feltehetően 250 akadémikus személyi alapbére rejtőzködik:
a terv szerint az 1991. évre 221,8
millió Ft összeggel. Ez a miniszteri alapbérben részesülők béralapját és a hozzá tartozó társadalombiztosítási járulékot tartalmazza. A
fennmaradó több mint 3000 kutató
bére az ,;MTA társadalomtudomá-

nyi kutatóintézetek" — 336,2 millió
Ft — és az „MTA természettudományi kutatóintézetek" — 1483,1
millió Ft — költségvetési támoga-

Előre lái-ható-e
a 'jövő?
❑ Nem. Hát persze. Mindkét válasz elfogadható.
Nem látható előre a jövő, mert éppen most vagyunk túl egy olyan baloldali gondolkodásmód bukásán, amely a jövőtervezés igenlésére esküdött. A holnapokba hatoló központi agy víziója bukott meg, a holnaputánokat építő centrális kéz törött el a ma történelmi kataklizmájában.
A jövő vagy egyfajta jövő tételezését vesztettük el.
Hát persze, hogy előrelátható a jövő, hiszen több-kevesebb sikerrel
megjósolható a pragmatikus intézkedések következménye, eredménye.
Tudható, hogy a mává váló holnapban — 1991-ben — súlyos lesz az infláció, még többen süllyednek a szegénységi küszöb alá, tovább szaporodik a munkanélküliek tábora, de több lesz a hatékony vállalat, a jobb
áru s így tovább. Az is — igaz, már nagyobb kockázattal — progncsztizálható, hogy több vagy kevesebb polgári engedetlenséggel, nyílt
konfrontációval megy-e ez végbe. Egyfajta gyakorlatias jövő tételezését
megnyertük.
A címben feltett kérdésre adott kétféle válasz mögött rrély filozófiai,
egzisztenciális válság húzódik meg. A jövőbe látás tagadása egyfajta teleologikus — céltételező — értelmiség végét jelenti, s ezze, együtt valamilyen teologikus gondolkodásmód krízisét, időleges vagy végleges agóniáját. A praktikus jövő felidézhetősége, pragmatikus belolyásolhatósága
pedig egy másik típusú (szak)értelmiségi lét, valóságismeret, gondolkodás- és cselekvési mód kiterebélyesedését jelzi. Történelmi átalakulásunk
tehát nemcsak jövőnyerésben és -vesztésben tükröződik, hanem értelmiségi típusok és attitűdök leértékelődésében, felértékelődésében is.
A fordulat mindenképpeni vesztese a jövőmeghatározásra szakosodott
baloldali teleologikus értelmiség. Azok, akiket (marxista—sztálinista) tanulmányaik egy parancsuralmi jövő továbbrajzolására készítettek fel. ok
— lett légyenek társadalomtudósok, oktatók, tanárok — a társadalmat, a
történelmet, az ideológiát — azaz munkaeszközeiket — óhatatlanul nem
szemlélhetik másként, mint ahogyan az eddigi életútjuk során beléjük
csontosodott. Vállalhatják marxista—sztálinista ismereteik elfojtását, de
mint minden elfojtás, ez sem segít sem a személyiségnek, sem az oktatásnak, sem a kutatásnak. No meg, a tudatalattiba szorított marxizmus—
sztálinizmus fölé, a tudatba hirtelen mi került?!
De tételezzük fel — s ez a fantázia világába tartozik —, hogy lehetséges az új, korszerű szaktudás hirtelen megszerzés, de ilyen gyorsan
kicserélhető .a személyiség is?! A baloldali teleologikus értelmiség nem
véletlenül választotta ezt az eszmevilágot, illetve ez az eszmekör választotta őket. Képviselőiktől minden bizonnyal nem állt távol a totalitaritás utáni vágy, személyiségükben az autoriter ambíció. Kétséges a szakismeret hatékonysága akkor, ha szabadságra, demokráciára alapozott tudásanyagot uralmi, antidemokratikus személyiség alkalmazza — akár a
„legjobb szándékkal". Egyfajta jövőt tételező értelmiséget el kell vesztenünk.
A baloldali teleologikus értelmiség egy része képes a céltételezést is
megőrizni, s ilyetén minisségében konvertálnia magát az új rendszerbe: a
nyugati társadalomtudományon felnőtt intelligencia. ök évek óta Frankfurtba, Londonba, Genfbe járnak, jó évtizede terjesztik a piacgazdaság,
a demokrácia eszközeit, technikáit. Melléjük nőhet fel a csak ezen nevelkedett Új társadalomtudós generáció. E réteg céltételezése azonban szükségszerűen szűk: nem kevés ideig csak a bevált módok honosításáig terjed, amely teljességgel már nem tölti ki a teleologikus értelmiség fogalmát.
Tehát nemcsak egy (nem 'kívánatos) célmeghatározó gondolkodásmód- •
dal leszünk „szegényebbek", s hordozóik kerülnek súlyos egzisztenciális
gondba, hanem általában válságba jut a kelet-európai értelemben használt teleologikus attit űd. Feltehetően a filozófia szűk világába merül viszsza a nagy teoretikus kérdésekkel való foglalkozás, s a társadalomtudományok megcsupaszítva fordulnak a mindennapi praxis felé. Ez mindenképpen valódi veszteségünk, mint ahogyan ez megtörtént a nyugati fejlett demokráciákban is. A pragmatikus humántudományok viszont —
ez sem lebecsülhető teljesítmény —, ha nem is néhány éven belül, de
hozzájárulhatnak egy elviselhető életvilág megteremtéséhez. S ez nem
lesz akármilyen nyereményünk.
E nyereség megalkotói a nem teleologikus, hanem a szakértelmiségiek.
A humántudományok is régóta teoretikus és praktikus szárnyakra szakadtak. A társadalomról elmélkedő szociológiának ott a kérdőívekkel
operáló, empirikus ága. A teoretikus 'közgazdaságtan mellé felnőtt a financiális, monetáris gyakorlatot 'kitüntető szakma. A pragmatikus jövő
— legalábbis értelmiségi szinten — e praktikus tudományok gyakorlatából alakul. Az ilyetén jövőalkotás persze legalább annyira bizonytalan
mint a teoretikus, kockázatok halmaza befolyásolja — gondoljunk a tőzsde bizarr mozgására —, de általuk (is) előállítható egy jövő, amelyet a
ma magyar társadalma nagyon kíván, s e jövőképpel képes konszenzusra jutni. ügy tűnik, hogy e típusú szakértelmiség gyarapítására nagy
szükség lenne.
1991 elején tehát egyfajta teleologikus gondolkodásmódtól — nem is
sajnálkozva — el kell búcsúznunk. Egy logikus szakértelmiség bővülésének örvendezhetünk. Attól tartok azonban, hogy a praxis diadalát az
idén még nem ünnepelhetjük.

tásba beolvasztva. Azt is meg kell
jegyezni, hogy azóta ismertté vált:
a parlament az 1991-re elfogadott
költségvetésben 20%-os általános
béremelést, a kutatói bérfejlesztésre további 150 millió Ft-ot hagyott
jóvá.
Hoch Róbert akadémillus arra emlékeztetett, hogy a reform szellemében a Közgazdaságtudományi Intézet,en az év elején a kutatók demokratikusan igazgatói választást
akartak tartani. Akkor az Akadémia vezetésének az volt az álláspontja, hogy erre csak a 'következő
(a jelenlegi) közgyűlés után kerülhet sor, amikor majd megszületik
az akadémiai törvény. A jelenlegi
örvénytervezetben azonban már
nyoma sincs a választás lehetőségének, 'hiszen a terv szerint a kutatóntézetek igazgatóit az MTA elnöke
fogja kinevezni.
Kondorosi Ádám azt hangsúlyozta, hogy a helyes értékrend kialakításához független szakmai értékelésre van szükség, külső szakértők
bevonásával. Ha „karcsúsításra" van
szükség, akkor a valódi értéket kell
megmenteni. Csatlakozva e véle.nényhez Pungor Ernő kijelentette,
hegy öndieséret helyett korrekt bírálati rendszerre van szükség. Vizi
Szilveszter arra hívta fel a figyel- P. Szilvai Matild: Téli Balaton
met, hogy a hazai tudományt alapji-tiban fenyegető „brain drain" ellen csak új értékrend kialakításával
lehet eredményesen felvenni a küzÁdám György és Hargittai István
delmet.
szóvá tette a társadalomban uralkodó tudományellenességet. Felháborítónak ítélte a Magyar Televízió
második csatornáján az áltudományoSzilárd Leó és a tökfilkók
kat népszerűsítő műsorokat. HargitA kutatás jövő je szempontjából tai István külön felhívta a figyelmet
kulcskérdés, hogy ki és hogyan arra, hogy az Akadémiának a tudoosztja el a pénzeket — állapítja as.ányos könyvkiadás mellett kötemeg Venetianer Pál. Ebben fontos lessége támogatni a színvonalas —
szerepet kell juttatni az Akadémiai és célzottan a fiataloknak szóló —
Intézetek Bizottságának, bár a tu- tudományos ismeretterjesztő tevedományt érintö döntésekben a de- Izenységet, mert ezzel 'harcolni lemokráciának megvannak a határai. hetne az áltudományok térhódítása
Ezzel kapcsolatban Szilárd Leót ellen.
idézte, a tudóst, aki el tudta fogadni, hogy egy tökfilkó véleménye
annyit érjen, mint az övé, de azt A tudósok figyelme
már nem, hogy két tökfilkóé többet!
Sajnálatos módon a nagy akadéAz Akadémia f őtitkárát is érte miai kutatóintézetek katasztrofális
bírálat: Zawadowski Alfréd például anyagi helyzete csak percekre tudta
arra panaszkodott, hogy az akadé- lekötni a tudós testület figyelmét,
miai testületek és bizottságok véle- amely azonban mindenesetre bízik
ményének kikérése nélkül vagy an- abban, hogy az érintettek majdcsak
nak ellenére megalapozatlan dönté- megoldják valahogy a problémáikat,
seket hozott több esetben is.
ha több önállóságot kapnak.

Fóti Péter

A legnagyobb vita a tudományos

továbbképzés és a tudományos fokozatok új rendszere kapcsán alakult ki az akadémikusok között. E
vita során ismételten elhangzottak:
ez részletkérdés, ezzel itt most ne
foglalkozzunk; ha sokat vitatkozunk,
rossz lesz az Akadémia „irmázsa." a
sajtó előtt.
Végül a testület nagy többséggel
elfogadta az Athenaeum Graduate
Senter létrehozását és a kétfokozatú
minősítési rendszert, bár a részleteket ezután kell majd kidolgozni. A
konkrétumok tekintetében azonban
továbbra is jelentős a zűrzavar.

Cj gilisztafaj
Nem tartozott az ülés napirendjéhez, de szó esett az Országos Tudományos Kutatási Alapról (OTK.É»)

(Folytatás a 3. oldalon)

SZÓSZÓLÓ 11991: január
D „Ez Itt a reklám helye" — gondolhatja némi kajánsággal a nyájas
olvasó! És — az amerikai sajtópápák első számú parancsolata szerint
— az olvasónak mindig igaza van:
a Szószóló szerkesztősége tudatosan
hívja fel a magyar kutatótársadalom figyelmét egy — nálunk ez ideig ismeretlen műfajú — tanulmánykötetre.
A múlt év decemberében jelent
meg a TARKI, a Társadalomkutatási és Informatikai Egyesülés kiadásában a Társadalmi riport 1990.
Néhány tényadat a kötetről. Több
mint hatszáz oldalon, több száz ábra., illetve táblázat segítségével tudósít az összeállítás a mai magyar
társadalmat jellemző legfontosabb
demográfiai és szociológiai állapotokról.
Megkértük Andorka Rudolf tanszékvezető egyetemi tanárt, a kötet
egyik szerkesztő jét és több tanulmányának vezető jét, hogy mutassa
be a könyvet.

Beszélgetés ANDORKA RUDOLFFAL
Többen hisznek, de a „négy út"-ban nincs markáns különbség

matokat tömören bemutató társadalmi jelzőszámokat (indikátorokat)
tartalmazza. A második rész — a
legújabb szociológiai vizsgálatok
eredményeinek tükrében — olyan
problémákat mutat be, mint a szegénység, a hajléktalanság, a társadalom egészségi állapota, a vallásosság, az egyes pártok szavazóinaik,
illetve a választásokon részt nem
vett polgárok társadalmi összetétele. Címe: „Társadalmi folyamatok."
— Professzor úr, kérjük, hogy a
kötet rendkívül fontos információs
— Nyugat-Európában, illetve az anyagából, emeljen ki néhány fonEgyesült Államokban az 1970-es tosabb összefüggést!
évek elsó felétől jelennek meg ha— Kezdjük az első résszel. Ez az
sonló társadalmi jelentések — 1989-ig terjedő indikátor-idősorokat
mondta a professzor —, amelyek be- közli, azaz képet ad a társadalmi
mutatják az adott problémákat és válság kialakulásáról. Megjegyzena változások irányait. E kötet — dő : a felhasznált statisztikai adatok
amelynek elkészítésekor az NSZK- 1990 előtt is nyilvánosak és hozzában 'kétévenként kiadott „Datenre- férhetőek voltak. De nézzük a téport" mintáját követtük — két nyeket: 1978-tól megállt a reáljöverészre tagolódik. Az első rész: „Ma- delem növekedése, csökkent a reálgyarország az adatok tükrében" cí- bér. Csaknem teljesen leállt az álmet viseli és a legfontosabb folya- lami erőből történő lakásépítés,

A SZÓSZÓLÓ
megkérdezte

Mi a veleménye
az Akadémia
közgyűléséről?

majd csökkent a magánerős is. A
60-as évek közepétől — a halandóság legszintetikusabb mutatója — a
születéskor várható élettartam lényegesen romlott a férfiak esetében
is stagnált a nőknél. A férfiaknál
40-60 éves életkorban különösen
nagyfokú volt a halandóság növekedése: ám ez a mutató a nőknél is
romlott. Többszörösére növekedett
az öngyilkosság és az alkoholizmus
gyakorisága. Rosszabbodtak a környezetszennyeződés mutatói.

— A második részből mit emelne
ki?
— Például — úgy vélem, hogy
rendkívül fontos ismeretekről van
szó — azt, hogy kikből tevődik őszsze a 'létminimum alatti jövedel-

mekből élő népesség? Ime: 150/0-uk

nyugdíjas, 41%-uk gyerekes családokban élők, 13%-uk egyéb eltartott, 4%-uk gyermekgondozási szabadságon van és csak 27%-tik aktív keresd. Azért is figyelemre méltóak ezek az adatok, mert a köz-éleményben sokféle téves elkép-

A SZOSZOLO SZERKESZTOSEGE FELKÉRTE KUTI LÁSZLÓT, A TUDOSZ ELNOKET, HOGY ÉRTÉKELJE A SZAKSZERVEZET 1990-BEN VÉGZETT MUNKÁJÁT.
— Legfontosabb az volt, hogy szakszervezetünk azt csinálta, amivel az alapító
kongresszus megbízta, annak ellenére, hogy a külső körülmények megváltoztak.
Ezt az év közepén megtartott küldöttértekezletünk is megerösítette. Módosítottuk
az alapszabályunkat és megerő sítettük a program elő remutató részeit.
— Hogy alakultak a TUDOSZ szövetségi kapcsolatai?
— Gyakorlatilag rendező dtek, ennek révén a hasonló érdekeket képvisel ő szervezetekkel közösen tudtunk megjelenni a Szakszervezeti Kerekasztal munkájában és
az Érdekegyeztető Tanács ülésein. tanálló megjelenésünket ezeken a fórumokon igen
fontosnak tartom, mert tagságunk érdekei nem sorolhatók be mechanikusan semmilyen más szakszervezeti tömb érdekképviseleti rendszerébe. Nem fogadhatunk el
semmiféle olyan törekvést, amely minket „leradírozna a pályáról", akaratunk ellenére akarna odacsapni valahová — gondolok itt például a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája ügyvivő jének egyik, a sajtóban is napvilágot látott nyilatkozatára. Szövetségi kapcsolatainknak köszönhet ően — különösen a Közszolgálati
Szakszervezetek Szövetségének, de az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek
is — jelentős elő relépést értünk el nemzetközi kapcsolataink kialakításában.
Ennek eredményeként például az osztrák szakszervezeti szövetség támogatásával
továbbképző tanfolyamot rendeztünk.

TUDOSZ

MERKL ILDIKÓ (Társadalomtudományi és Informatikai Egyesülés): Ürömmel fogadtam a min ősítési rendszer
megváltoztatását. Legalább ebben megközelítjük a Nyugatot. Sokkal egyértelm ű bb lesz a szakmai megítélés. Remélem, a szakmai kritériumokat is megfelelő en és gyorsan kidolgozzák hozzá!
LONYI KÁROLY (Országos Vezet ő képző Központ): Természetes az Irány
felvázolása, kell az autonómia. Minimum tízéves folyamatnak érzem a
megvalósulását. Ma krízishatáron van
az ország, s ezt nem szabad elfelejteni.
Napjainkban kutatómunkát végezni
majdnem a lehetetlennel egyenl ő, hiszen a dologi kiadásokra sincs pénz.
önállósulunk, piacra dolgozunk, miközben a tartalékainkat éljük fel. Ellehetetlenülnek a kutatók. A kutatás ma
ábránd! Pedig a jövőnket temetjük,
mert egyre szürkébb a szürkeállomány.
Hol vannak, hová lesznek szellemi értékeink? Elképeszt ő a lemaradásunk
szinte minden szakterületen.

VIGVARI ANDRÁS (Szakszervezetek
Gazdaság- és Társadalomkutatási Intézete) : Jó volna tudni, hogy az el őzetesen megkérdezett min ősítettek, milyen
véleményt adtak és kikhez juttatták el
azokat. Bíztató indítás az előzetes tájékozódás. Azonban veszélyt Is látok: ha
nem lesz meg az elképzelt rendszerek,
Intézmények kontrollja, a dolgok nem
abba az irányban fejlő dnek majd, mint
azt képzeljük. A külföldi referenciák
megszerzése például nem minden tudományágban egyértelm ű és nem mindenkinek lesz rá esélye. Kell a nemzetközi Megmérettetés. Ez nagyon jól
hangzik, formailag, de a lehetőségek
vajon a legérdemesebbek előtt lesznek
nyitva? Szkeptikus vagyok: nehogy
megint a kiváltságosok rendszere erősödjön!
L. J.

zelés él a szegénység okairól. Általában nagyobb súlyt tulajdonítanak
az egyéni okoknak („elisszák a pénzüket"„ jelelőtlenek") mint a társadalmi tényezőknek: a képzettségnek, a lakóhely infrastrukturális és
egyéb színvonalának. Ugyancsak e
részben olvasható a magyarországi
vallásszociológiai kutatások eddig
legátfogóbb elemzése. Egy érdekes
mozzanat: 19'78 tájékán alapvet ő —
s a mai napig csak részben megmagyarázott — tendenciaváltozás
következett be a vallásosságban. Addig ugyanis mind kevesebben mondták magukat vallásosnak, ám a jelzett idő ponttól kezdve újra növekedni kezdett a hívők aránya. Meglepő, hogy a magukat elvi ateistának vallók aránya a 80-as években
zuhanA.ss7érűen csökkent. E fordulat
megértéséhez fontos adalék, hogy
éppen a magas iskolai végzettségű,
nagyvárosi fiatalok körében nőtt a
legnagyobb mértékben a vallásosak
aránya.

ményeire.
— Igen. Talán az első igazán
megbízható adatokat olvashatjuk a
kötetben az egyes pártok választóinak társadalmi iisszptételéről. Kiragadva néhány jellegzetes tendenciát:
a FIDESZ, az SZDSZ, valamint az
MSZP szavazótábora az átlagosnál
kissé magasabb iskolai végzettségű
es így jobbmodú is volt. Ugyanak
'kor a kisgazdák, valamint a kereszténydemokraták választói az átlagosnál alacsonyabb iskolai végzettségűek és így szegényebbek is. Az
MDF tábora „középen" helyezkedik
el. Egyébként — ezzel együtt is —
• pártok szavazóinak társadalmi
különbségei csekélyek. Ez azt jelzi,
hogy nem alakult ki erős kapcsolat a pártok és a társadalmi osztályok között. Rendkívül elgondolkodtató az is, hogy a fejlődési utak —
azaz: a demokratikus szocializmus,
a liberális piacgazdaság, a szociális
piacgazdaság, valamint a sajátos
,,magyar út" — preferálását tekintve sem mutattak ki a vizsgálatox
markáns, határozott különbséget a
pártok választótáborai között.
Egyed Albert
Lapzárta után értesültünk arról,
hogy az Országos Tudományos Kutatási Alap bizottságának elnökévé Andorka Rudolfot nevezték ki.
Gratulálunk!
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BOHM EDIT (Bajai Eötvös József
Tanítókéző Főiskola): Engem — mivel
iszonyú nehézségek után végre eljutottam addig, hogy beadjam a kandidátusi dolgozatomat — elsősorban a tudományos minősítés rendszerének megváltoztatása érdekel. Gondolnak-e vajon az illetékesek azokra, akik egye— A személyi változások nem akadályozták a munkát?
tem után nem tudnak rögtön tudomá— A személyi változások ellenére törésmentesen folytattuk a munkát —
nyos életet élni, hanem tanítanak, gye- ugyanakkor gondot okoz, hogy az elnökségben két megüresedett helyet a mai
rekeket szülnek? Gondolnak-e azokra, napig nem tudtunk betölteni. Sajnos, az emberek tartózkodnak az ilyen megbíakik mindenféle korhatárból kicsúsz- zatásoktól, szívesebben vállalnak ad hoc feladatokat. A pótlást mielőbb meg
nak, s aztán — szinte megszállottként kell oldanunk a tagság segítségével. Még meg kell említenem, hogy néhány
— munka mellett kutatnak, írnak. Fi- új alapszervezet csatlakozott hozzánk, egy pedig megszű nt. S az is örvendetes,
zetik a gépelést, meg a könyvkötőt, s hogy irodánk felszereltségét sikerült a mai viszonyoknak elfogadható szintre emelni.
a gyereküknek nem tudnak cipőt venni.
— Térjünk az új esztendőre...
Gondolnak-e a vidéken élő és dolgozó
— A legfontosabbal kezdeni: következetesen folytatjuk a megkezdett munkát,
oktatóra, aki szeretne kutatni, de a vo- ennek érdekében segíteni szeretnénk az alapszervezeteket és a bizalmiak tevénata — ami manapság elég drága — kenységét. Rövid időn belül el kell készítenünk a már korábban megígért egynem a könyvtári, levéltári nyitva tar- két olyan segédanyagot, amelyet tisztségviselőink napi munkájukhoz használtás idő pontokhoz igazodik? Értem a fo- hatnak. Mindenképpen előbbre kell lépnünk a tisztségviselők szakszerű felkélyamatot. Jó cél, hogy európai szintű szítésében, megfelelő tanfolyamokat, konzultációkat szervezve, esetleg klubszerű
legyen a minősítés, de ennek elérésé- keretek között a különböző alapszervezetek vezetőinek.
hez először is a feltételeket kell megJelentős feladataink lesznek a béralku területén, mind elnökségi, mind alapteremteni, amik közül még sok minden szervezeti szinteken. A költségvetési vitából és az ebből levonható prognózisból
hiányzik.
valószín űsíthető, hogy elszántan kell küzdenünk a munkavállalóink munkahelyi
létbiztonságáért. El kell érnünk, hogy az elbocsátások minél kisebb megráz(MTA Föld- kódtatásokkal járjanak — mindent meg kell tennünk, hogy az aktív kutatóKERESZTESI ZOLTÁN
rajztudományi Kutató Intézet) : Telje- állomány és az intézetek jól dolgozó segédszemélyzete a továbbiakban is bizsen egyetértek az Akadémia azon tö- tonságosan végezhesse munkáját.
rekvésével, hogy független legyen. egy
A TUDOSZ 1991-ben fejleszteni szeretné úgynevezett szolgáltatási tevékenységét,
vélem viszont, hogy az autonómiához keresve a lehető ségeket, hogy az üdültetésben, ügyintézésben, jogsegélyszolgálatban,
sok pénzre van szükség. Továbbá: nem munkaerő-közvetítésben stb. tagjainknak még többet tudjunk segíteni.
biztos, hogy a leghelyesebb megoldás
— A részletesebb éves programról a k ővetkező számunkban beszámolunk. De
a minő sítés rendszerét azért elvetni, addig is a TUDOSZ elnöke az év kilátásainak ismeretében, mire figyelmeztetné
mert nem megfelelő helyről származik. a tagságot?
A kandidatúra — honi viszonyaink kö— Ha valaha szükség volt szakszervezetre, akkor most lesz igazán szükség
zött — sokkal több mint az egyetemi rá! Kérem a tagságot, ezt higgye el és hitesse el azokkal is, akik nem tagjai
doktori fokozat. Ráadásul, az esetek semmilyen szakszervezetnek ...
gy. I. gy.
többségében sok munka és érték van
a kandidátusi disszertációban. Pusztán
azért, mert Nyugaton nem tudják mindezeket, talán nem kellene megszüntetni.
NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
NÉMETH GÁBOR (MTA M űszaki Fizikai Kutató Intézet) : Felemás helyzet
van. Nagyszer ű gondolat, hogy kiállunk
az alapkutatások szükségessége mellett.
Ugyanakkor azonban nincs rá pénz,
így a forrásokat maguknak a kutatóintézeteknek kellene megteremteniük.
De hogyan? A szorító körülmények az
eddig fizető vállalatokat is elbizonytalanítják. A régi megrendel ők egy része
cső dbe ment. Nincs megrendelés. Az
Atheneaum — nagyszer ű gondolat, de
nem hiszek abban, hogy hamarosan
lesz eredménye. Ugyancsak kétséges,
hogy az egyetemek milyen mértékben
készülnek fel az új minásítési rendszer befogadására.

— Azt hiszem, utalnunk kellene
e politikai szociológia legújabb ered-
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A belga kormány által a kelet-európai szakszervezetek képzésére létrehozott
nalapból
a két legnagyobb szakszervezeti szövetség, a CSC (Confederation des

Syndicats Chretiens) és az FGTB (Federation Generale de Travail de Belgique)
vendégeként elsőként a magyar Szakszervezeti Kerekasztal hét tagjának képviselőivel együtt tanulmányozhattam egy hétig a belga bérpolitikát, illetve a társadalmi érdekegyeztetés módszereit, elvét és gyakorlatát.
Az első napon a két szövetség mutatkozott be: délelőtt a szocialista FGTB,
délután a keresztény CSC. Az FGTB elődjei 1857-ben alakultak, majd csatlakoztak az 1864-ben alakult első Internacionáléhoz. Tagjaik száma 900 ezer, a tagdíjat a központok gyű jtik. A szövetség kett ős, vertikális ,.2 szakmai) és horizontális (24 regionális, 3 interregionális) tagozódású. A szakmai tagozódás szerint a fizikai dolgozók szakszervezetei az általános központhoz tartoznak, kivéve
néhány erős szakmát, melyeknek saját központjaik vannak (vasasok, vegyészek), valamint a közszolgáltatást. A m űszakiak és a tisztségviselők munkahelyüktő l függetlenül saját szakszervezetük, a SETCA tagjai. Csak regionálisan
szerveződnek a nő szervezetek, munkanélküliek, vendégmunkások, elő nyugdíjasok és nyugdíjasok.
A CSC a gyapotmunkások antiszocialista ligájából indult 1886-ban, majd egyházkerületekben megalakult helyi szervezeteket fogott össze, ezért mindmáig
rendkívül erő s regionális szervezetei vannak. A hagyományos bérharc mellett
már korán a szolgáltatásokra (önsegélyező egyletek, szövetkezeti mozgalom,
bank, biztosító) is koncentrált; munkamódszere pedig az egyeztetés volt. Relatív súlya egyre növekedett, most 130 ezer tagjával a leger ősebb szakszervezeti
szövetség. A tagdíjakat a régiók szedik és a központ gy ű jti.
Az FGTB vallon területeken, nehézipari alapon, kemény akciókkal m ű ködött,
hagyományos francia proletáriátussal. A CSC a sokáig elmaradt, mélyen katolikus, flamand területeken szervező dött. Az új ipari forradalom azonban területileg és stílusban is az utóbbinak kedvezett, így múlta felül létszámban a 80-as
években a szocialista FGTB-t. Az osztályharcos, illetve antiszocialista jelleg fokozatosan elmosódott, „az FGTB sztrájkol, a CSC egyeztet" módszerbeli különbség pedig úgy alakult át, hogy együttm ű ködve „az FGTB bejelenti az akciót,
a CSC pedig kitárgyalja az eredményt".
A szakszervezetek nem jogi személyek, ezáltal nem perelhet ők és nem kötelezhető k gazdálkodásuk bevallására. A szakszervezetek kivívták tagjaik számára
a munkanélküli segély kifizetésének jogát, s ezt sokkal rugalmasabban bonyolítják, mint a nem tagok számára rendelkezésre álló állami hivatalok. Sőt, a
legerő sebb szakmákban — hivatkozva arra, hogy a munkaadó jobban jár, ha
munkásai szervezettek —, „szakszervezeti prémium" formájában a munkaadóval fizettetik a tagdíj egy részét. A tagdíj és a prémium — természetesen —
adómentes.
Jó megérzéssel az FGTB szervezte a béralkut, a CSC pedig a társadalmi
egyeztetés szemináriumát. Az utóbbinál maradva áttekintettük az egyeztetés
teljes vertikumát, munkaügyi miniszter, Országos Munkaügyi Tanács (CNT),
országos szakmai konferencia (CSC vasas; CCMB), országos szakmai szövetség
(CCMB), üzemi vezető k (CCMB Balthau, Liége) szintjén egy konkrét egyeztetést,
az 1991-es béremelés kapcsán.
Részletesen tájékozódtunk az érdekegyeztetésr ő l, amelynek színtere a VÁLLALATOKNAL 3 bizottság; az üzemi tanács (CE), az üzem-egészségügyi tanács
(CSHE) és a szakszervezeti bizalmi testület (DS).
Az üzemi tanácsok 1946-ban jöttek létre 100 f őnél nagyobb üzemekben. Paritásos testületek, havonta üléseznek, alapvet ően konzultatív, tanácsadói jelleggel.
Döntést nem hoznak, követelést nem állítanak. A munkavállalói oldal 4 évenként választásokon delegálja (a szakszervezetek listát állítanak, minden dolgozó
választ), a munkaadói oldal kinevezi képvisel őit, 50-50%-os arányban.
Az üzem-egészségügyi tanácsok 1952 óta m ű ködnek, 50 f ő nél nagyobb cégeknél. A munkavállalói képviseletet a szociális választásokon delegálják (együtt
a CE tagjaival). Feladatuk az üzem-egészségügy és munkavédelem — különös
tekintettel a munkaadói döntések elő zetes véleményezésére — az éves tervek,
illetve új technológiák bevezetésénél.
A bizalmi testületben, (ellentétben a békés üzemi tanáccsal, mely csak tanácsadói testület) a munkások kidolgozhatják és előterjeszthetik követeléseiket. Csak
munkavállalói delegátusok alkotják és fel kell állítani, ha egy (vagy több)
szakszervezet kéri. A DS az alábbiakkal foglalkozik: általános munkaviszonyok,
helyi kollektív megegyezések, jóléti törvényhozás, a kollektív egyezségek a gyári
szabályok és egyéni szerző dések alkalmazása a cégen belül. A vezetés meg kell
hallgassa a DS véleményét nézeteltérés esetén és megelőzendő a törvényes kö-

vetkezményeket, tájékoztatni kell a testület minden olyan tervezett Intézkedéséről, amely a munkakörülményeket megváltoztatja.
A KOZRPSziNTE érdekegyeztetés paritásos bizottságokban történik, ahol egy
vagy több munkaadó vagy szervezeteik kötnek szerz ődést a megfelelő szakszervezeti ágazatokkal. Ilyen szerző déskötési procedúrát láttunk a vasasoknál, ahol
a munkaadó és a két vasas szakszervezet egyezkedett a jövő évi jövedelememelés mértékérő l és módjáról. A kész megegyezések aztán a CNT elé kerülnek (kivéve a közszolgálati szektort).
Az ORSZÁGOS SZINTE egyeztetés az Országos Munkaügyi Tanácsban (CNT)
folyik. Tagjai a munkaadói és a munkavállalói szövetségek képviselő i (42-42 f ő).
Jogosultságai: véleményalkotás, szerző déskötés és békéltetés. A véleményalkotásra
a parlament vagy a kormány felkérheti, de a tanács is kezdeményezheti. Szociális kérdésekben kötelező a véleményt kikérni, bár azt betartani nem, a konszenzus ereje morálisan köti a kormányt. A szerző déskötés joga 1968 óta illeti
meg a CNT-t. Itt köttetnek meg a szektortális és az országos kollektív keretszerző dések, valamint azok az egyeztetések, ahol nincs paritásos bizottság. Megegyezés esetén a munkaügyi miniszter királyi rendeletté (törvényerő re) emeli
a megállapodást, ami így — szakszervezeti tagságtól függetlenül — kötelező
érvényűvé válik. Ilyen országos törvény biztosítja például a minimálbért, melynek összege most emelkedik 36 000 BFr-ról 40 000 BFr-ra (80 ezer Ft), melyből
a társadalombiztosítás és egyebek 300/0-ot visznek el.
Utunk során megismerkedhettünk az egészségügy helyzetével, ami helyzetében
és fejlődési irányában éppen ellentétes a magyar viszonyokkal, bizonyítva, hogy
az általános, ingyenes és magas szintű orvosi ellátás nem elvileg lehetetlen,
csak mi nem engedhetjük meg magunknak, ő k már törekednek rá.
Figyelemre méltó volt az, hogy az új bizalmiakat megválasztásuk első kettő, de
inkább negyedik évében folyamatosan oktatják, kihasználva az interaktív oktatás
lehet ő ségeit is! A CSC országos számítógép-hálózattal és házi nyomdával rendelkezik. A sajtóosztályon 3 újságíró — egy másodállású tördelö segítségével — kc
szft egy hetilapot a bizalmiaknak, és egy kéthetenkénti belső tájékoztatót a tisztségviselőknek.
Összegezve a látottakat: dinamikusan fejlődő, a tagságnak nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztő, akcióktól sem visszariadó szakszervezeteket
ismerhettünk meg. Magyar szempontból is megfontolandó tapasztalatokat szereztünk, hiszen előbb-utóbb nekünk is el kellene oda jutnunk, hogy a szakszervezeti szolgáltatás jobb minőségű legyen az államinál és a munkaadók —
ha nem is fizetik a tagdíj háromnegyedét a tagok helyett de — belátják, hogy
nekik is jobb, ha szervezett dolgozókkal tárgyalnak.

Tóth Attila
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Az Országgy űlés Oktatási es Tudományos Albizottsága még tavaly december
közepén napirendjére tűzte a kormány tudománypolitikai koncepcióját. Az ülésen meghívottként részt vett az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke,
az MTA főtitkára és helyettese, az egyetemi Rektorok Tanácsának elnöke, valamint a tudománypolitikai kérdésekben érdekelt szakszervezetek képviselői. A
számtalan felmerült kérdésre a kormány képviseletében Király Miklós államtitkár-helyettes és Bittsánszky Géza, a Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottságának vezető je igyekezett választ adni.
Az értekezleten Király Miklóstól többek között azt is megtudhattuk: a kormány a lehetőségeit meghaladó mértékben támogatja a kutatást. Az idén az
Országos Tudományos Kutatási Alapra 1,8 milliárd forintot fordítanak. A Felsőoktatási Fejlesztési Alapra pedig 1,0 milliárd forintot terveznek elkölteni. A tudományos minősítéssel rendelkező k külön támogatásra is gondoltak. A kandidátusoknak havi 4 ezer, az akadémiai doktoroknak havi 8 ezer forintot biztosít
a kormány. A legfontosabb bejelentés talán az volt, hogy az akadémiai kutatóintézeti dolgozóknak inflációt meghaladó béremelést terveznek. (Bár ezek csak
tervek!)
Pungor Ernő akadémikus — akit azóta tárcanélküll miniszternek is kineveztek — arról szólt, hogy az alapkutatásban a központi tervezés abszurdum, ezen
a területen a nemzetközi elfogadottság lehet az egyetlen mérce. Véleménye
szerint az alapkutatási eredmények 1-5%-a hasznosítható a fejlesztésben, új
technológia, új termék formájában. A kutatásra és fejlesztésre, azaz a K-I-F-re
kiadott évi 20-30 milliárd forintnak 100 milliárd forint érték ű új terméket kellene eredményeznie, ehelyett 20 milliárd az eredmény. Ez az a kutatási terület,
ahol a hasznosulást szigorúan számon kell kérni! Itt csak a jó döntést hozó
vezet ő k maradhatnak a pozíciójukban, viszont a kormánynak kell meghatároznia a kutatási területek prioritásait. Figyelemre méltó megállapítása volt: nem
várható, hogy a külföldön élő magyar tudósok, kutatók (mintegy 30 ezren) csupán hazaszeretetből, Magyarországra települjenek, megfelelő munka- és életkörülményeket kell biztosítani számukra.
A magyar speciális gyakorlat szerint a kutatóintézetekben annál biztosabb
valakinek a helyzete, minél magasabb beosztásban van, legbizonytalanabb a kutatóké. A sokat emlegetett fejlett nyugati országokban a kutatók vannak biztonságban, a vezető knek egy rossz döntésre van lehetőségük.
Rab Károly, az albizottság elnöke a kormány számára kívánatos, illetve elfogadható prioritások, azok meghatározása iránt érdeklődött, a tudomány valódi
autonómiájának határait kívánta tisztázni. Utalt arra, hogy a kutatásban elért
jó hírünket a világban az alapkutatók érték el. Ennek ismeretében is a kormány alap- vagy fejlesztő kutatást kíván-e támogatni?
Kuti László felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány tudománypolitikai
koncepciója látszólag az akadémiai kutatóintézetekkel foglalkozik csupán, ezen
a körön kívüli kutatóintézetekr ől nem esik szó. Helyes dolog a külföldön él ő
kutatók helyzetével törő dni, de nem szabad az Itthon dolgozók egzisztenciális
gondjait elhanyagolni.
Csurgai Árpád az egyetemek és az Akadémia közötti kapcsolatokról beszélt.
Az akadémia 3200 kutatójából 800-an külföldi, 800-an hazai felsőoktatási intézményben oktatóként is tevékenykedik. A posztgraduális képzést országos professzori karral kívánják megoldani.
Vajda György, a VITUKI Igazgatója arról beszélt, hogy az ipari kutatóintézetek az utóbbi években lepusztultak, a vállalatok fejlesztési hajlama visszaesett. Továbbra is állami feladat, kötelezettség a szénbányászattal, atomerőm űvel, környezetvédelemmel stb. kapcsolatos kutatások végzése, de a most alakuló kisvállalatoktól nem várható, hogy ezekre a feladatokra megrendel ők legyenek. Jelenleg a K-I-F-re kapott pénz 1/3-át nem célszerűen használja fel, tetemes része pedig adó.
Fodor András, a TDDSZ képviselő jeként hozzátette, az alapkutatásban rendkívül veszélyes dolog prioritásról beszélni. Tudományspecifikus nemzetközi kutatóközösség legyen a kontroll ezen a területen. A kutatásban a politikamentességre kell törekedni, így kell tekinteni azt a tényt is, hogy az akadémiai
kutatóintézeti vezető állásokra benyújtott pályázatok között 14 régi pályázóból
8 kapott kinevezést, 8 helyre új Igazgató került.
Jóleső en vettük tudomásul, hogy az Oktatási és Tudományos Albizottság munkájában nem észlelhető pártok közti ellentét, rivalizálás. A jelenlévő képviselők
valamennyien Igényelték az érdekvédelmi szervezetek véleményét, a továbbiakban is rendszeres tájékoztatást kértek.
Kuti László és Szabó Endre Bod Péter Ákos ipari, miniszterrel az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozó kutatóintézetek helyzetér ől és jövőjéről tárgyaltak.
Igéretet kaptunk arra, hogy a tárcához tartozó intézeteket és az ott dolgozókat
érintő kérdésekben nem hoznak döntést véleményünk meghallgatása nélkül.
„Bemutatkozó látogatáson" voltunk a Központi Földtani Hivatal új elnökénél,
n
Komlossy Györgynél, aki kifejezte együttm űködési készségét és igényét az ELGI
és a MAFI dolgozóit érintő elképzelések egyeztetésére.
E) A TUDOSZ-elnökség tisztelettel üdvözli az MTA 1991. január 1-jével kinevezett intézet vezetőit. Külön szeretettel köszönti azokat az új igazgatókat, akik
nemrégen még szakszervezeti tisztségviselők voltak, kérjük ne feledkezzenek
meg erről a „barikád másik oldalán sem".
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EXODUS,

Rendszervázlat a tudományos
m űhelyek működéséhez

avagy a mágus-király
udvari bölcsessége

❑ Szerkesztőségünk örömmel adott és ezen belül az oktatás, a kutatás- Gazdálkodási előnyök

❑ Amennyiben sikerülne átlépni a „piacgazdálkodó társadalom" mindent elárasztó szlogenjén és a szociális alrendszerek mindegyikének gyakorlatában valóban működne az értékcsere-mechanizmus, úgy ennek meg
kellene jelennie a nemzetközi tudományos kapcsolatok érdekstruktúrájában is. Korábban ezen a területen különösebb problémák nem manifesztálódhattak: egyfelől a bürokratikus tudománypolitika szándékos érzéketlensége, másfelől egy autarch diktatúra ideológiai merevsége miatt
mindezek rendszerellenes mozzanatiként jelentek meg. Minimalizálódott
az ősi hagyományokra visszatekintő nemzetközi tudományos együttműködési forma, amely eredetileg a kutatók, egyetemek, tudós társaságok közvetlen 'kapcsolatára épült — az állam közbeiktatása nélkül. Illetve, arnenynyiben később ez színre is lépett, többnyire a „szponzor" szerepét játszotta.
A piacszerű viszonyok megjelenése a nemzetközi tudományos együttműködésben normális körülmények között nem lehet más, mint a „hazai"
termelési tudás legkedvezőbb feltételek melletti továbbfejlesztése, értékesítése. És: hasonlóan optimális 'körülmények között kellene történnie a
saját fejlődéshez szükséges külföldi tudás beszerzése. Mindezek normatív
(politikai, jogi, szervezeti) szabályozása a „rendszerváltás" napjaiban —
talán természetesen — kidolgozatlan és előreláthatóan még hosszabb ideig
és az is marad.
Az inflációs spirál és a munkanélküliség nagysága közötti (ál?)alternatívája szinte az összes társadalmi csoportot a jelenlegi történésekkel
való kritikai szembenállásra kényszeríti. A beláthatatlan jövőbe tevődő
legitimációnak pedig — éppen a perspektívatudat hiánya miatt — nincsen hitele. Korábban számos értékes és kevésbé tartalmas tanulmány
készült a tudósszerep kialakulásáról, a kutatók kiválasztásáról, posztgraduális képzésérő l, szocializációjáról, az alkotóképesség egyéni és társadalmi feltételeiről és így tovább. A jelenlegi konfúzus állapotban a higgadt.
átfogó felmérésekre és elemzésekre (még inkább mindezek eredményeinek
a gyakorlati politikai döntésekbe és a társadalmi praxisba való beépülésére) csekély az esély.
Sok más fontos probléma mellett érdemes lenne kitérni annak empirikus vizsgálatára is, hogy egy olyan tudománypolitikai „rendszerben",
amelyben a különböző determinánsok és azok következményei áttekinthetetlenek, kiszámíthatatlanok, hogyan hatnak a gazdagági tényezők a
'kutatók egzisztenciájára, törekvéseire. Ezen belül azokra az aspirációkra,
amelyek a tudományos karriert és az ezzel arányos anyagi elismertséget
nem az itthoni kutatóhelyeken, hanem külföldi (nyugati) intézményekben
keresik.
A fejlett tőkésországokban az állami költségvetés K-I-F-ráfordítása és
a bruttó nemzeti termék növekedése közötti kapcsolat a 80-as évek közepéig arányosan alakult, majd ettől kezdve a K+F-ráfordítás szinte ugrásszerűen a nemzeti termék növekedési üteme fölé került és ez a tendencia állandósult napjainkra is. Ezen időszak magyar viszonyait vizsgálva a következő összefüggést láthatjuk: míg a kutatási ágazat a költségvetési szféra hierarchiájában 1986-ben az első helyen állt (egyebek
mellett az államigazgatás, a jogszolgáltatás, az oktatás, a költségvetési
intézmények előtt), addig 1989-re a negyedik 'helyre csúszott vissza (élre
került az államigazgatás). Ezzel együtt természetesen a kutatásban dolgozók kereseti helyzete — a többnyire külső presszióra megtett központi
bérintézkedések ellenére — relatíve romlott: az 1988-as 9300 Fthóról
1990-re 14 600 Ft/hóra „növekedett" (jutalom és KK munka nélkül).
Ugyanakkor ezen időszakban a tartósan (átlagosan 2-4 évet egyhuzamban) külföldön dolgozó 'kutatók száma az 1986. évi 2512-ről 1989-re 3071re nőtt. Jelenleg az MTA elnöksége által kiküldött úgynevezett Exodus
Bizottság vizsgálja a hazai szürkeállomány külföldre áramlását. Egyelőre
az is nagy valószínűséggel prognosztizálható, hogy az ösztöndíjasok, illetve munkavállalási szerződéssel távozók eláramlása nagymértékben felgyorsul a közeljövőben. (Ebben a kivándoriásban a társadalomtudományi
kutatók — érthető okokból — 'kevésbé vesznek részt.)
A kutatónak a nemzetközi tudományos együttműködésben való részvételében van egy alapvető érdekmozzanat: aki elsőként tud 'hozzájutni
nemzetközi információhoz, az a kutatási irányzatok friss ismeretében
előnyre tesz szert a hazai versenyben és nem elhanyagolható presztízsnövekedést is elkönyvelhet. Ennek nyilvánvalóan közösségi haszna is
van. 'Mégis látni kell a kutatókivándorlás diszfunkcionális oldalát a
konvertibilis tudású kutatók 'külföldi munkavállalását követően az intézetek létszáma is, szellemi kapacitása is apad. E helyzetet Venetianer Pál
drámai hangú nyílt levélben tárta fel Mádl Ferencnek: „Amennyiben
olyan döntés születik, hogy az ország jelenlegi helyzetében nem engedheti meg magának, hogy néhány ezer akadémiai kutatónak olyan jövedelmet biztosítson, amely legalábbis áldozatkész kisebbségüknek lehetővé teszi, hogy hazájukban dolgozzanak, akkor ezeket az intézményeket
be kell zárni, nem, kutatói dolgozóikat szélnek kell ereszteni, állóeszközeiket és épületeiket más célra kell hasznosítani."
Sembobitisnek, Balthazár keleti mágus-király udvari tudósának tulajdonítják ezt a szkeptikus szellemességet: ,.A tudomány csalhatatlan, de
a tudósok mindig csalódnak." Van elég tennivaló.

helyet öt kutató, illetve menedzser
- Kesser ű Zsolt, Pakucs János, Bata Lajos, Tallós Emil és Pap Géza
— a tudományszervezést koncepcionáltan érintő dolgozatásiak. Annál is
inkább, mert elképzelésük első változata már egy, a kutatással, műszaki fejlesztéssel foglalkozó — tavaly
megtartott — konferencián nyilvánosságot kapott. Úgy véljük, a nyilvánosság körét — lapunk által is —
érdemes bővíteni.
A hazai 'kutatás és a műszaki fejlesztés — az akadémiai és az ipari
kutatóintézeti hálózat létrehozásával
— több vonatkozásban elkülönült az
egyetemi oktatástól és — a termékés technológiai fejlesztő tevékenység tekintetében — az ipari termetértől. Tény azonban az is, hogy a
kutatóhálózat ingatlanvagyona nagyon értékes, felszereltségük is jobb,
mint az átlagos egyetemi kutatóhelyeké, az intézetek szellemi tőkéje
pedig a kontraszelekció ellenére is
jelentős.
Fenyegető kapcsolatok

A hibás szerkezetet nyilvánvalóan úgy kell korrigálni, hogy a kutatás-fejlesztés meglévő nemzeti vagyona az átalakítás során ne veszszen el vagy ne kerüljön át más
gazdasági szférába, 'mert az állandó
bánnyal küszködő állami 'költségvetés ezt pótolni minden jószándéka
ellenére már soha sem lesz képes.
Gyakorlati példák alapján állítható, hogy a kutatás nemzeti vagyona
többféle módon is elveszhet a kutatás-fejlesztés számára. Íme néhány
fenyegető módozat:
— Bekövetkezhet olyan spontán
privatizáció, amely a kutatás-fejlesztés ingatlanait más célra kívánja
hasznosítani (KBFI, Villamosipari
Kutató).
— Vállalati rendszerben mű ködő
kutató-fejlesztő intézeteket — tönkremenetelük esetén, amikor a vagyon a csődeljárás során a hitelezők
kezébe kerül — nem a kutatásban,
hanem magasabb profitot biztosító
szférában fogják hasznosítani. Ilyen
csődeljárással szemben még azok az
akadémiai intézetek sem védettek,
amelyek profitorientált vállalkozásokba fogtak és abba vagyonuknak
csak meghatározó részével (kft.)
vagy nem korlátozott felelősséggel
.(:T.) léptek be (pl. KFKI).
— Maga a költségvetési gondokkal küzdő állam — az Állami Vagyonügynökség képében — is állandó kísértésnek van kitéve, hogy a
kutatóintézeti hálózat értékes ingatlanvagyonának egy részét e hálózat
racionalizálására hivatkozva értékesí tse.

fejlesztés stratégiai átalakításába illeszkedő alkalmas megoldásokat keressenek. Úgy véljük, némileg segíthetjük ezt a folyamatot, ha javaslatainkat — akár csak felsorolásszerűen is — ismertetjük.
Ezek közül első helyre kívánkozik, hogy a kutatás (ingó- és ingatlan) vagyona a szerkezeti átalakítás
során is megmaradjon a kutatás
szférájában, természetesen úgy, hogy
az eredményes működést és az átalakítást egyaránt hatékonyan szolgálja. Továbbá: legyen általánossá a
kutatás és a közcélú műszaki fejlesztés állami támogatásának nyílt
pályázati rendszere.
Könnyítsék
meg külföldi támogatások igénybe‘ételét. Ösztönözzék a magánszférát
is a közcélú kutatás támogatására.
Kiemelten fontosnak tartjuk hangsúlyozni, 'hogy a kutató (fejlesztő)
intézeteknek olyan tulajdonformát
kell keresni, amely megfelel a privatizáció irányvonalának. Alakuljon
ki tulajdonosi érdekeltség úgy, 'hogy
az alapkutatás és a műszaki fejlesztés sajátosságainak megfelelő szakmai-tudományos autonómiák is működhessenek.
E célokat — véleményünk szerint
— tudományos és közcélú fejlesztési
alapítványok rendszerével lehetne
leginkább elérni, amelyekben a kutatóintézetek ingó- és 'ingatlanvagyona is alapítványi vagyonná válik,
továbbá az intézetek maguk is közcélú gazdálkodó alapítványként működnének. A kutatás-fejlesztés területén az állami ás a magánfinanszfrozás alapítványi formája nem új
dolog: jól ismert például. az Egyesült
Államok gyakorlatából is (National
Scientific Foundation, Ford-alapítvány stb.). Az sem nóvum, hogy az
alapítványok a 'kutatási támogatásért
nyilvánosan pályáznak. Új elem viszont a kutatás-fejlesztési intézetek
alapítványi formában való működésére vonatkozó javaslat, amely — véleményünk szerint — számos gazdálkodási előnyt foglal magába.
Emellett: a jogszabályi keretek is
adottak ilyenek létrehozásához, ha
ehhez a döntéshozók egyetértése
megszerezhető.

— Az ipari kutató-fejlesztőintézeti hálózat helyzetét potenciálisan veszélyezteti az is, hogy a kutató-fejlesztő intézeteknél a tulajdonosi érdekeltség értelmezésében zavarok
vannak. A kutatás-fejlesztés hasznát
az intézetekben realizált közvetlen
nyereséggel mérik, holott annak
eredménye elsősorban a felhasználóknál jelentkezik. A kutató-fejlesztő intézet saját nyeresége tulajdonképpen a 'kutatás számára szánt keret e célra fel nem használt része,
aminek egy részét ráadásul még az
állam nyereségadó címén el is vonjaMindezek az „esélyek" megkövetelik a felelős gondolkodást, azt,
hogy a gazdasági rendszerváltásba

Érdemes a javasolt •változások előnyeiről is szót ejteni. Például arról,
hogy az érintett intézeteknek a privatizációs koncepcióval konform, a
vagyont a 'kutatás számára megőrző
és gyarapító tulajdonosa lesz: az
alapító okirat szerint működő közcélú alapítvány.
Ebben a működési formában egy
sor kedvezőbb gazdálkodási feltétel
is adódik: a bevételek és kiadások
különbsége — pozitív egyenleget feltételezve — nem nyereségként, hanem alapítványi törzstőke növekményként jelenik meg, így nem kell
nyereségadót fizetni, ezekből a bevételekből ugyanakkor szabadon lehet beruházni, fejleszteni. S az sem
mellékes, hogy az alapítvány könynyen, „befogadja" a külföldi és a
magánadományokat, amelyet az adóalapból az adományozók leírhatnak.
Meg kell jegyezni azt is, hogy az
ily módon működő kutatóintézeti
vagyon külső hasznosításából a pályázatok alapján szétosztható kutatási, fejlesztési alapok gyarapíthatóak. Ám ezzel kapcsolatosan elengedhetetlen — ás az alapító okiratban rögzítendő kritérium — az, hogy
az intézetek feletti felügyeletet gyakorló kuratórium és a kutatási támogatásokat osztó és elbíráló kuratórium egymástól szervezetileg és
személyileg is független kell legyen.
Legyen továbbá az is kritérium,
hogy az alapítványi tőke tartósan
ne csökkenjen. Azaz, az alkalmatlan
kutatókat, akik kutatási támogatásokat (grantokat) nem képesek megszerezni, az alapítványi vezetés váltsa fel hatékony kutatásra képes kutatókra.

THOU-mai( támogatása
A TUDOSZ PRO VITA ALAPITVANY Kuratóriuma (Kuti László elnök, tagjai: Szénássy Sándorné, Tóth Attila,
György Lajos, Révész Márta) 1990. december 3-i ülésén tizennyolcadik életévük
betöltéséig évente 6000 forint
támogatásban

Célok és javaslatok

A kutatóintézeteket az állami vagyon felett rendelkező Állami Vagyonügynökség és az illetékes tárca
(OMFB Tudománypolitikai Titkárság) beleegyezésével az alapító (pl.
MTA, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) alakíthatja át közcélú, gazdálkodó alapítvánnyá.

részesítette:

BARTA TUNDÉT (ATOMKI), HATTAYER ROBERTET (SZBK), GERGYE ATTILÁT (KOKI), IFJ. GROMA
GEZAT (SZBK), KOVACS
GYÖRGYÖT (Haltenyésztési
KI), MANOCZKI CSILLAT
(Balatoni Limnológiai I.),
MOLDVAI DÁVID MARCELLT (KKKI), TOTH ANDREA JUDITOT (SZBK), VAD
LŐ RINCET (MAFI). (A zárójelben a szülők munkahelyét
tüntettük fel.)

Révész Béla

Elektronikus levelezés

Az úttörő SZTAKI
Macskássy Izolda: Székelyek

A Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli közgyűlése
(Folytatás az 1. oldalról)
is, amelynek keretében a jövő év
elején már a pályázati pénzek osztására is sor kerülhet, feltéve, ha a
költségvetésnek lesz OTKA-alapja.
Ez a szerencsés helyzet nagyrészt
Láng István f őtitkár érdeme, aki a
bizonytalan pénzügyi helyzet ellenére is vállalta a pályázat meghirdetésének és az értékelési folyamat
inegindításának kockázatát. Vizi
Szilveszter akadémikus ezért a kutatók nevében köszönetét fejezte ki
a kutatók nevében a fő titkárnak.
Láng István a közgyű lés általános
hangulatára nem jellemz ő humorérzékkel számolt 'be arról, hogy neve
az OTKA kapcsán megörökítésre került. Egy magyar zoológus ugyanis
OTKA-pályázat segítségével került
ki Dél-Amerikába, ahol kutatásai
során egy gilisztafajt fedezett fel. A
hálás kutató az új fajt Láng Istvánról nevezte el.

Tekintettel arra, hogy az országiak még nincs költségvetése, az
MTA 1991. évi költségvetési irányelveir ől folytatott vita meglehetősen
formálisra sikeredett. Az optimista
alapfeltételezés itt az volt, hogy a
kormány által korábban 'bejelentett
20 százaléknyi támogatáscsökkentés a 'kutatási szférát nem fogja sújtani. E napirendi ponttal kapcsolatban csupán azt érdemes megemlíteni, hogy az Akadémiai Kiadó válságos helyzete továbbra is fennáll és
nem látszik még a kibontakozás útja. Továbbá: a kutatóhálózatban a
Jövő év folyamán 20-30%-os bérfejlesztésre van kilátás.

Már és még
Összegezve: igen örvendetes, hogy
néhány kérdésben heves és érdemi
vita alakult ki. Ám — mondhatnánk
kár, 'hogy nem volt leheteiség a parlamenti közvetítésekhez hasonlóan

élő adásban 'követni a fejleményeket. A nyilvánosság nemcsak a közvélemény jobb tájékoztatását tette
volna lehetővé, hanem a tudós testület tagjainak a hozzáállását is feltehetően előnyösen befolyásolta volna.
Sajnos a közgyűlés csak alátámasztotta azt az érzést, hogy az
Akadémia szerepével kapcsolatban
még nem alakult ki egységes elképzelés. Míg a kutatói közösség, a hazai tudomány legjobbjaitól a tudomány és ezen belül érdekeinek védelmét várja el, a kétszázsralahány
fős elit ezzel szemben több figyelmet fordít saját, az ország életében
elfoglalt helyzetére — beleértve az
anyagi javakat is —, mint az alapkutatás és az akadémiai kutatóhálózat gondjaira. Egy mondatban öszszefoglalva: ez az Akadémia ugyan
már nem „az az Akadémia", de még
nem is az, am't a tudomány közkatonái elképzeltek.

[1 Magyarország bekapcsolódott a
nemzetközi elektronikus levelezőrendszerbe, amelynek eredményeként a világ szinte minden pontjával létrehozható lisszeköttetés. Az
elektronikus levelezés lényege: telefonvonal segítségével számítógép lép
érintkezésbe számítógéppel.
Itthon az Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató
Intézete kapcsolódott be elsőként a
komputerek párbeszédébe a földkerekség tudósvilágát összekötő UUCP
nemzetközi 'hálózaton keresztül. Mielőtt még túlságosan belebonyolódnánk az átlagember számára érthetetlen részletekbe, megpróbáljuk
dióhéjiban közreadni azokat az ismereteket, amelyeket Király Lászlótól. a SZTAKI tudományos osztályvezetőjétől hallottunk.
— Intézetünkben a COCOM-enyhítés óta mű ködik a nagy teljesítményű IBM 4381 jelű számítógép,
amelyet összekötöttek a távközlési
vállalat távíró- és adatátviteli igazgatóságának ugyancsak digitális és
a SZTAKI által kifejlesztett kapcsolórendszerével. Ezek után nem
volt más hátra, mint olyan programot készíteni, amely képes fölhívni a nemzetközi rendszerekhez
kapcsolódó komputereket.
A rendszer hatvanszor gyorsabb a
telefaxnál, egy gépelt oldalnyi információ éppen egy másodperc alatt
továbbítható. Ráadásul olcsó, mivel

nem az igénybevétel idejét, netán
a továbbítás távolságát, hanem az
átadott információ mennyiségét
számlázzák. Ami ma még megdrágíthatja az Ella alkalmazását, az a
számítógéphez szükséges csatlakozószerkezet, a modem, bár az sem kerül többe, mint mondjuk egy jófajta írógép.
Mire jó az elektronikus levelezés?
Mindenekelő tt arra, hogy gyorsuljon a kutatók és fejleszt ők itthoni
és nemzetközi információ- és eszrneeseréje. Bármikor hozzáférhetnek
szakembereink minden olyan adathoz, újdonsághoz, amelyet évtizedeken át több hónapos 'késéssel legföljebb külföldi lapokból gyű jthettek
össze. Természetesen ez a rendszer
is csak akkor hatásos igazán, ha részesei nem státusszimbólumnak, hanem munkaeszköznek tekintik,
használják és adatbankját a magyar
szellemi-tudományos eredményekkel
is gazdagítják.
A rendszer ,,,melléktermékeként"
magyar elektronikus újság is készül
hetente háromszor. Mindenekel őtt a
hazai politikai eseményeket foglalják össze szerkesztő i a nagyvilágban
dolgozó magyar tudósok, szakemberek számára. Az eletronikus levelező rendszerbe — a világhálózatba
betáplált hazai 'híreket („Magyar
Hálózat" a címe) százak olvassák.

Kulcsár László

SZÓSZÓLÓ 1 1991. január

TEMPUS-program TERÁPIA

„A tudásnak rangját nem zsugorítottuk !”

Székely művelődési egyesületek Magyarországon
E] „... azt szeretnénk, ha a lehető
legjobb összetételű helyhatóságunk
lenne. Alljon olyan férfiakból és
nőkből, akik a köz érdekeit tartják
szem előtt, akik képesek legjobb tudásuk és tehetségük szerint dolgozni a városért... Csatlakozásra szólítjuk a független jelölteket, hiteles
személyiségeket, nemzetiségre, vallásra való tekintet nélkül. Mit akarunk mi, a Székely Kör tagjai? Lehessen büszke mindenki nemzetiségére, akár magyar, akár német.
akár cigány... Legyen biztosítva az
eget, a kenyér ... A választásokat követően... újra visszavonulunk a
kulturális kör szent kereteibe, helyi
képviselőinktől csak egyet követelnénk meg: a város szolgálatát."
Ezek az idézetek annak a Bonyhádi Székely Körnek a helyhatósági
választási felhívásából valóak,
amelynek keretében népmű vészeti
szakkörök, népi együttesek tevékenykednek, tudományos kutatómunka folyik, s eredményesen m űködik a Blás Gábor jogtörténész,
író, a székelység ismert kutatója
megalapozott
könyvadományával
„Napkelet Könyvtár".
Az ismert tudós, Domokos Pál Péter és mások nyilatkozataiból tudjuk, a magyarországi székelység már
az ötvenes években is megkísérelte
kulturális szervezeteinek létrehozását, ezt azonban akkor a hatalom
lehetetlenné tette, s a rendszerváltás előtti utolsó években is rossz
néven vette az ilyen próbálkozásokat.
A többszöri sikertelen kísérlet
után 1988. szeptember 22-én Budapesten alakult meg az első Székely
Kör. Az eseményről az országos napilapok is részletesen beszámoltak.
Volt, amelyik fanyalogva, azonban
általában kedvezően fogadták az indulást. A sok száz érdeklődő számára kicsinynek bizonyult a mintegy kétszáz férőhelyes terem. Hiszen a budapesti, az érdi, a Budapest környéki falvak — Biatorbágy,
Budajenő, Budakeszi, Budaörs,
Etyek, Perbál, Telki, Tök, Zsámbék
— székelyei mellett jöttek Tolnából
e az ország más részéből is szép
számmal. De eljöttek Vajáról, a Vay
Ádám Múzeum Baráti Körének képviselői is. Pusztán azért, mert az ország azon csücskében mindig vigyáztak a Fejedelem parancsolatjára: „... minden rendű igaz magyarokat hazafiúságukra intjük és
kényszerítjük ..."
A Kör célul tű zte maga elé: kapcsolatot teremt az ország különböző
tájaira települt, az ősi szülőföldön.
a Székelyföldön maradt, valamint a
világ más részeibe elszármazott székelyekkel. Kezdeményezi a közösségi ünnepek, mulatságok megtartását, mű vel ődési események megrendezését. Előmozdítja népi együttesek
és szakkörök létrehozását, különféle tanfolyamok szervezését. Képzőművészeknek, népmű vészéknek ki41lítást, tudományos, zenei, irodalmi
előadásokat szervez. Szorgalmazza a
székelységgel — s a velük szorosan
együttélő népcsoportokkal — foglalkozó írások közreadását.
Miután több neves író, költő, énekes, képzőmű vész, színművész is
tagja valamelyik körnek, a 'kulturális rendezvények változatlanul magas színvonalúak voltak. Ugyanakkor olyan népi együttesek is felléptek, amelyek tengeren túl is osztatlan elismerést vívtak ki maguknak.
A Székely Körök nyilatkozatai, észrevételei, a hazai lapokon kívül több
külföldi lapban olvashatóak voltak,
még egy chicagoi újság is hírt adott
róluk.
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Az 1989. évi decemberi romániai
fordulat óta csak növekedtek — örvendetes. módon — önként vállalt
feladataik, különösen az erdélyi tudományos kutatók, művészek, együttesek magyarországi bemutatói. A
budapesti kör vendége volt a közelmúltban többek között a kolozsvári tudós, Nagy Olga, a Világgá
futó szavak, A törvény szorításában
és több nagy sikerű könyv írója.
Kovásznáról várják Gazda József
néprajzkutatót, az Igy tudom, így
mondom és a Megváltó karácsony
című könyvek szerző jét, valamint
Gazdáné Olosz Ella textilművészt,
aki a csángó népművészetről tart
előadást.
Ez év júliusában a Székely Szövetség és a Bonyhádi Székely Kör
honismereti tábort szervezett székely gyermekeknek, „hogy közös
erővel, összefogással eredményesen
tudjunk majd együttműködni a cél
érdekében: a székely hagyományok
ápolásában".
A f ővárosi kör is több őszi rendezvényt szervezett: november 13án tudományos ülés volt a székely
szombatosságról. Székely alapítvány
létrehozására neves művészek fellépésével az Érdi Székely Körrel és a
Fészek M ű vész Klubbal közösen november 16-án lképzőm űvészeti kiállítást és zenés irodalmi estet tartottak.
Domokos Jenő

Hibaigazítás

Annyira azért
nem rossz
fi A decemberi Szószólóban megjelent bérarány helyesen a következő: a kezdő tudományos segédmunkatárs bére mindössze 30%-a egy
kezdő fogalmazóénak. Természetesen
nem a fogalmazók bérét sokalltuk,
hanem a tudományos dolgozókét kereselltük. Miközben olvasóinktól tévedésünkért elnézésüket kérjük,
megígérjük: matematikusoktól különórát veszünk a tizedesvessző helyes elhelyezésének tudományából.

El Az Európai Közösség PHAREprogramján belül működő, a lengyel,
a cseh és szlovák, valamint a magyar felsőoktatás fejlesztését segítő
TEMPUS-program beindításáról a
Szószóló 1990. szeptemberi számában
már írtunk. Az első időszak eredményeiről sajtótájékoztatót tartottak
a Budapesti Műszaki Egyetemen,
ahol megjelent Hans Beck, a TEMPUS brüsszeli központja magyarországi képviseletének vezető je is. Az
öt évre szóló program — amely
szeptemberben indult — a három
közép-kelet-európai ország mellett
tavaly még kiterjedt a volt NDK
egyetemeire, főiskoláira, az idén pedig már bulgáriai és jugoszláviai felsőoktatási intézményekre is. E program az elmúlt tanévben mintegy
hétmillió dollárral segítette a magyar felet. Az első pályázatra az érdekelt országokból csaknem hatszáz
egyéni és közös munka érkezett be
a brüsszeli központhoz. A központi
TEMPUS-iroda képviselő je elmondotta, hogy a 153 elfogadott pályázat közül 63-nak magyar résztvevői
is vannak, s mintegy kétszázan kapnak az EK országaiba szóló tanulmányúthoz ősztőndíjat. A támogatás
rendkívül sokrétű : kiterjed tantervek, tananyagok közös továbbfejlesztésére, új szakok bevezetésére
énpúgy, mint strukturális változtatásokra, laboratóriumok, könyvtárak
felszerelésére, oktató- és diákcserékre. A legsikeresebb pályamunkák a
közgazdaságtan. az alkalmazott és
m űszaki tudományok. a társadalomtudományok és az idegen nyelvek
területén születtek. Szűcs András, a
magyarországi TEMPUS-iroda vezető je elmondta, hogy azok, akiknek
a pályázatát nem fogadták el, a
második kiírásra újra beküldhetik
— az iroda az esetleges hibák, pontatlanságok kijavítására külön-külön
is felhívja az érdekeltek figyelmét.
Az új pályázat határideje 1991. március 15.

Cicoma nélkül
E1 Hetekkel ezelő tt egy titkári értekezleten a TUDOSZ-ban valakinek
furcsa ötlete támadt. Arra kérte az asztalt körbe ülő tisztségviselőket,
hogy egymás után röviden, cicomátlanul szólaljanak fel, beszéljenek
munkahelyükről.
Seneca óta tudjuk: az igazság beszéde cicomátlan. Veritas simplex
oratio est.
... Nálunk hónapok óta az önkormányzati tervezet kidolgozása körüli
harcok jelentik a központi kérdést.
Szerintem a TDDSZ egy megvalósíthatatlan változatot terjesztett elő.
Meg kellett védenünk saját álláspontunkat. Végül is megegyezés született a két szakszervezet között. Gondot jelent: az Akadémiával hogyan
fogjuk elfogadtatni ezt. Az igazgatónk — bár erre senki sem kérte
meg — megígérte, hogy ő eljuttatja
az úgynevezett „megalkuvó változatot". Senki nem tudja, hogy e mögött mi van... Van egy másik változat is, ezt Igazgatói közvetítés nélkül kellene elvinni egyenesen Kosáry
Domokoshoz...

... Kis létszámú intézetünkben elég
kevesen vagyunk. Nálunk ló volna,
ha valamilyen módon a TUDOSZ és
a TDDSZ fuzionálna. Ennek a módozatait azonban sem a TDDSZ, sem a
TUDOSZ nem tudja egyelő re. Intézetünk néhány szobát kiadott a Soros... százezer forint
nak. Ezért évi
bevétel üti a markunkat. Megkérdeztük a gazdasági vezet ő nktől. ezt az
összeget mire lehet fordítani? Tisztességes választ nem kaptunk. Miért
nem lehet ebből fizetésemelést vagy
legalább egyszer jutalmat adni?...
Nálunk minden a gazdasági vezetőn
múlik, mert ha .5 megmakacsolia magát, akkor mi hiába próbálkozunk
bármivel is.. .

. . . Minálunk igazgatóválasztás lesz
napokban. Két felöltünk is van.
Intézetünk ettő l eléggé felbolvdult.
ügy döntöttünk, hogy csak a dlolomások vehetnek részt az igazgatót
választó szavazáson. A termünk kicsi.
ha oda mindenki beiönne. akkor biztos. hocv anarchia lenne. E7 ellen
némelvék tiltakoztak, viszont egyel ő re
sikerült őket lecsillapítani...

a

. . A f ő igazgatónk — sajnálatos
módon — nyugdíjba vonul, s az Istennek sem hajlandó tovább maradni.
Az intézet szervezeti és m ű ködési
rendiét szeretnénk teljesen átalakítani
és ehhez legalább a f őigazgató stabilitása kellene. Az nem szerencsés,
ha még egy út f őigazgatóval is bajlódnunk kellene. Az átalakítást többek között az is indokolta. hogy kicsit „túlpörögtek" a külső megbízásból
származó szerző déses munkák, ami
egyébként más akadémiai intézmények számára is nagy gondot okozhat... Bennünket az Akadémia egy
kényelmes mozdulattal szerz ődéseire
hagyatkozva alapított meg, illetve hozott létre. Ami a szakszervezeti ügye-

ket illeti, tavasszal választások lesznek nálunk. Szeretnék visszavonulni...

... Igazgatónk gyakorta emleget
németországi példákat. Eppen most
járt nálunk két volt NDK-s kolléga.
Tőlük is azt lehetett hallani, hogy
ott a szakszervezeti aktivisták az üzemi tanácsokon belül m űködnek. Tehát
„csakis úgy, mint üzemi tanácstag"
tevékenykedhetnek, de úgy mint szakszervezet, úgy egyáltalán nem. A mi
igazgatónknak is egyre inkább az a
véleménye : 7.30-tól 16-ig szakszervezetként ne működjön senki. Ha az
MSZMP ki tudott vonulni a munkahelyekrő l, akkor a TUDOSZ, TDDSZ
is vonuljon ki... A bértarifáról szólva: egyik szervezeti egységünkben
huszan dolgoznak, de közöttük egy
fia kandidátus nincsen. Olyan mérnökökb ől és programozókból áll ez
az osztály, ha ezeknek az éves jövedelmét le kívánnánk szállítani egy
„közönséges mezei" átlagkutató szintjére, akkor ott azonnal , becsukhatnánk a boltot, mert mindenki elmenne. Ezt a vezetői garnitúra is látja,
ezért sosem fog beleegyezni a bértarifarendszerbe, mégha akarná is ezt
a f őigazgató vagy a szakszervezet.
Lehet, hogy sok helyen jól jönne a
bértarifarendszer, de ez nem mindenkinek jó. Igen hathatós erők dolgoznak ellenében is...

. Nálunk komoly gondot okoznak
az alacsony bérek. Béreink a hasonló
intézményekhez képest elképeszt ően
alacsonyak, tudvalevő, hogy az egészségügyben jelentős bérfejlesztést hajtottak végre az év elején és bizony
ez elég jelentős szívóhatást eredményezett a kutatóállományunkban...
Ami a legnagyobb gondunk: a túlélés.
Mi is azt keressük, miként lehetnénk
úrrá túlhajszolt külső megbízásos
szerződéses munkák buktatóin. Mi is
arra a kérdésre keressük a választ:
hogyan védheti meg a szakszervezet
a munkahelyeket? Elszántan védjük a
megmaradó munkahelyek még jobb
felhaszhálását vagy védjünk meg minden munkahelyet azon az áron is,
hogy abban nincs köszönet?..

Intézetünkben a foglalkoztatottak száma mintegy harmadára csökHogy egyáltalán fönnmaradunk-e, az mind a mai napig kétséges. Egyrészt finanszírozási okok
miatt, másrészt eldöntetlen szakmai
presztízsviták miatt intézetünk sorsa
a levegőben lóg. Másfél éve rendkívül rossz a hangulat nálunk!...

kent.

Az érdekegyeztetés kis körei
Mizériában nincsen olyan érdekegyeztetési rendszer, ami jól működne. Az ország általános szegénysége, eladósodottsága rendkívül keskeny ösvénnyé zsugorítja a kompromisszumok útját. Nincs igazán miből érdekeket preferálni, ki- és
megegyezni. Mindez persze semmiképp sem csökkenti az érdekegyeztetés jelentőségét: az érdekvédelmi
Konfrontációk kényszerítik a kormányt, hogy a terheket „egyenlete:ebben", „igazságosabban" terítse
szét, változtasson politikáján vagy
mondjon le, s adja át a helyét azoknak, akik társadalmi konszenzusra
alkalmas programmal képesek előállni.
Mizériában lenne értelme egy új,
működ őképes érdekegyeztetési rendszert kiépíteni. A kompromisszumok
szűkössége, s ezzel egyenes arányban az összecsapások élessége
ugyanis kényszerűen kitermeli az
optimális tárgyalási formákat, s az
e formák betöltésére alkalmas személyiségeket — mint ahogy ezt a
taxisblokád idején tapasztalhattuk.
A fórumok megalkotását az is sürgeti, hogy egyszerre születhetnének
olyan érdekegyeztetési keretek,
amelyek a rendszerváltás átmenetét
segítenék, s amelyek begyakoroltan
adnának foglalatot a rendszermegszilárdulás időszakára is. A mizériából és a keservből tehát jövőépítő
elem támadhatna.
A demokráciában — szerencsére
— nincs ember, aki a bölcsek köve
birtokában eleve megrajzolhatná
egy széles társadalmi érdekegyeztetési modell kontúrjait. Ez szükségtelen is, no meg — tapasztalat —
nem követik az emberek a kész,
üdvözítőnek kikiáltott sémákat. A
mindennapok résztvevőire kell bízni, hogy formát adjanak érdekeiknek, kiküzdjék egyezkedésük, alkufolyamatuk küzdőterét.
Meggyőződésem persze az is, hogy
tudatos ambíciókkal ez az érdekegyeztetési rendszer hamarabb feltámadhatna haló poraiból. Ahogyan
n demokráciákat szívesen jellemezzük a szabadság kis köreinek hálózatával, úgy lehetne értelmes az érdekegyeztetés kis köreinek megalkotása és összekapcsolása.
E terápia csírái már megtalálhatók a magyar valóságban. A költségvetési érdekeltségűek egyezkednek testületükben, az Értelmiségi

Szakszervezeti Tömörülés is partnerra talált, mű ködnek a tudósok, kutatók érdekvédelmének formális és
Mformális fórumai is. Legutóbb a
kormány ambicionálta, hogy jöjjön
létre szociális érdekegyeztető grémium — az érdekeltek bevonásával
— az ínség, a szegénység, a nyomorúság érdekviszonyainak feltárására, feszültségeinek lehetséges oldására.
Úgy gondolom — s abban biztos
vagyok, hogy az élet konfliktusai
ezeket kiküzdik —: sok „apró" érdekegyeztető fórumra lenne szükség! Olyanokra, amelyekben minden
egyes jelentékenyebb társadalmi
riagycsoport érdekeinek védelme
megtörténhet, s így az egyes rétegproblémák nem transzponálódnak
általános társadalmi problémává, s
nem terhelik túl az Érdekegyeztető
Tanácsot.
Azt gondolom, hogy természetes
igény a kereskedőké, akik Kereskedelmi Érdekegyeztető Tanácsot kívánhatnak, jogos követelménye lehet a közszolgálati szakszervezet
tagságának, hogy legyen Közszolgálati Érdekegyeztető Kamara. Ilyen
ambíciók nyomán válhatna valóra
— a szabadság kis köreinek analógiájára — az érdekegyeztetés kis
köreinek hálózata.
Természetesen az egyes testületek
niegoldhatják mindazokat a speciális gondokat, amelyek a kompetenciájukba tartoznak, s amelyekben
egyáltalán lehetséges a 'kompromiszszum megkötése. Az érdekegyeztetés
kis körei tehát eleve feszültségoldóak lehetnének. Az egyes „kis körök" közötti kapcsolat természetszerűleg nem tiltható meg, már csak
a szolidaritás okán sem. Érdekegyezés, érdekhasonlóság esetén elképzelhető több fórum összefogása,
együttes alkufolyamata, amely még
mindig kínál feszültségoldó megállapodást. A csúcstanács tehát saját
kompetenciáján túl az érdekegyeztetési kis körök hálózatának csúcsfeldldó ,bizottmányává változhatna.
Olajozott érdekegyeztetés nélkül
nincs magyar 'kibontakozás. Minél
szélesebb az egyezkedési lehetőség,
annál több az esély a megegyezésre. Parlamenti, kormányzati csalódottságunkban különösen nem szatadna lemondani e gyógymódról.
Fóti Péter

NÉZ Ő PONT
... Mi nem akadémiai kutatóintézetként müködünk. Főhatóságunknak
— mint „Hivatalnak" — ügy t űnik, sikerült „átmentenie" magat. Miniszterünk nemrégen írt ki pályázatot a
felügyeletünket ellátó Hivatal elnöki
tisztjének betöltésére. Amikor kiderült,
hogy nekünk is lehetőségünk van befolyásolni a „káderválasztást", a
TDDSZ-szel együttműködve kutatói
gy űlést hívtunk össze: megfogalmaztuk, milyen szempontnak kellene megfelelnie annak a személynek, akit mi
elfogadható vezető nek tartanánk...

tagok? Szomorú, hogy nem tudunk
senkit sem megvédeni. Nem tudunk
senkinek sem állást, megélhetést biztosítani. Nem tudjuk megvédeni kollégáinkat az elbocsátástól...

... Mi „nemzeti tudományt" m űvelünk. Kutatási területünk természetesen a történelmi Magyarország területe. Az más kérdés, hogy ezt menynyire tudjuk megoldani. „Egyszem jelölt" közül választottuk igazgatónkat,
aki egyébként mindenki előtt elismert európai szint ű, kiemelkedő tudós, a vezető i elképzelései viszont egy... Nálunk 12 milliós bevételt kell általán nem arattak osztatlan sikert. Az
elérni ahhoz, hogy fennmaradjon in- igazgató a szakszervezeteket tulajdontézetünk. Működésünkhöz a kincstár képpen szükséges rossznak tekinti,
mindössze 2 millió forint költségve- igyekszik negligálni, ám ezt ügyes köntési támogatást tud biztosítani. Ami tösbe öltözteti ...
hiányzik, azt nekünk kell „megter"melnünk". Ha nem sikerül talpon
maradnunk, akkor is csak lesz majd
... Nálunk létrejött egy úgynevevalahogy... Igazgatónkat három hó- zett intézeti tanács, amely minden
napja nevezték ki. Mindenki t őle vár dolgozó, azaz munkavállalók által vávalami isteni csodát...
lasztott szervezet. Ez tulajdonképpen
mint tanácsadó szerv — azaz üzemi
tanácsként — működik, a f őigazgató
.. Halmozottan rossz helyzetben által véleményezett és javasolt tévan a mi munkahelyünk. Immáron mákban. Érdemes erre odafigyelni,
két éve, hogy munkatársaink teljes hiszen ez nem szakszervezet, annak
bizonytalanságban vannak, nem tud- ellenére, hogy például szociálpolitikáják, mi lesz a sorsuk. Igazgatónk val is foglalkoznak. Az a véleménincs. Lehet, hogy ez igy szeren- nyem, hogy a mi szakszervezeteink:
csés... Választottunk magunknak egy a kollektív szerződés megkőtésével, a
öttagú testületet, amely intézett ta- bértarifarendszerrel foglalkozzanak s
nácsként működik. Kidolgoztunk egy ne mindenféle vegyessalátával.. .
„önkormányzati szabályzatot". Elértük azt, hogy jelenleg az intézetünknek van kutatási programja, van
... Igazgatónk tavasz elején nyugmunkaterve, s jobb idő kre várva — díjba ment. Az igazgató személyének
ugrásra készen állunk. Mi is a m ű - a meghatározása nem a mi jogunk,
ködéshez elengedhetetlen pénzekre vá- hanem a felettes szerv vezet ő ié. A
runk, illetve kutatási lehetőségeket pályázatokat elbíráló bizottságban az
remélünk...
intézetünkben m ű ködő TUDOSZ és
TDDSZ szakszervezetek mindössze egy
helyet kaptak. Nálunk is létezik egy
dolgozói kezdeményezéssel létrejött inIgazgatónk már egy esztendeje tézeti
tanács, amely szintén képvisel„átlépett" a vállalkozói szférába. Az
tette magát a pályázatokat elbíráló
új igazgató kinevezésekor megkérdez- zsű
riben.
Igazgatónk még nincs, állíték a szakszervezeti bizottság véleményét, amit aztán figyelembe is vet- tólag formai hibák miatt, azonban
tek. A rendszerváltás óta intézetün- úgy véljük, ez inkább ürügy, mint
ket meglátogatta a felügyeletünket el- ok... Az általános bizonytalanságérlátó miniszter és dolgainkban illeté- zet nálunk is rendkívüli méreteket
kes államtitkár-helyettes. Mind a ket- öltött. Nem tudjuk, mi lesz szerzőten erkölcsileg támogattak minket. déses — külső megbízásból származó
Mindössze egyetlen határozott ígéretet — munkáinkkal, amiből eddig éltettek: „pénzt, azt nem tudnak adni". tünk...
Ennek viszont igen kellemetlen következményei vannak. Évről évre csök..Intézetünk dolgozóinak béremelési
ken a támogatás. öntinanszírozónak
kellett lennünk. Hónapokkal ezel ő tt huzavonája kapcsán a Szószóló téves
felröppent egy részvénytársaság meg- adattal közölt egy írást. Ezért a vealakulásának ötlete. Azóta mindenki zető k a mai napig neheztelnek ránk
csak tovább dobja a labdát a másik- (a TUDOSZ-ra). Azt írta a Szószóló,
nak, pillanatnyilag a pénzügyminiszter hogy 5 f őigazgatónk van. Szemreháválaszát várjuk... Egy biztos, hogy nyást kapott ezért az szb-titkár, mert
minden bizonytalan... Jelenleg még a cikkhez maga is hozzáf ű zött néössze tudjuk gyű jteni a szakszervezeti hány sort és nem helyesbítette azt.
tagdíjakat. De már többen megkér- Én most helyesbítem: intézetünkben
f ő igazgató m ű ködik...
dezték: minek legyünk szakszervezeti

Akik kiöntötték szívük búját-baját, mind röviden szóltak. A felszólalók tiszteletére idézzünk fel még egy római aforizmát: VERITATIS
BREVIS EST SERMO, LONGA VOX MENDACII, azaz, rövid az igazság szava, a hazugság beszéde hosszú.
(dura)

