
Dolgozói résztulajdon 
A rendszerváltás szisztemati-

kusan mutatta be a dolgozói 
részvény felmerülésének, enyhe 
karrierjének, emléleti-gyakorlati 
ambivalenciájának folyamatát. A 
rendváltás -kezdetén a baloldali 
gondolkodók — mintegy védeke-
zésül — dobták be e nyugati 

mintát a köztudatba. Az ezt kö-
vető  elnéző  jobboldali támadás 
nem első sorban a munkavállalói 
résztulajdont. hanem általa a bal-
oldaliakat támadta. Leveretésük 
után elhal kult az elméleti-gyakor-
lati vita, s szinte semmi sem tör-
tént a gyakorlatban. 

Kell-e munkás tő kés? 
Valóban olyan lényeges-e, hogy 

az alkalmazott, a munkás, t ő késsé 
avanzsáljon? Némi  cinizmussal 
azt mondhatjuk: nem. Ha a mun_ 
kavállalónak van egy kevéske fö-
lös pénze — mondjuk 200 forint-
ja —, beáll a Girozentrale el ő tt 
veszeked ő -vereked ő  sorba, s a 
FOTEX kisrészvényese lehet. (Ha 
pedig a cégnél dolgozik, akkor 
tumultuózus jelenetek nélkül, s a 
kikiáltási árnál olcsóbban.) Úgy 
t ű nhet, hogy a dolgozói résztulaj-
don a privatizáció. a t ő zsde ter-
mészetes m ű ködésének folyamod-
ványaként megoldódhat. 

Némi szkepszissel még hozzáte-
het ő :  a kispénzű  kisrészvényes 
általábar rövid távra spekulál, 
azaz a-számára elfogadható nye-
reségnél gyorsan megszabadul a 
tiketjétő l. (Ez a példa tapasztal-
ható volt a FOTEX dolgozóknak 

biztosított, részvényeinél is.) Te-
hát attól kell tartani, hogy a 
spontán piaci mechanizmusokkal 
garantálható alkalmazotti-munká-
si résztulajdon illékony, s éppen 
azt a hatását nem fejti ki hosszú 
távon, amelyet ideológusai clvár-
nak t ő le. 

A dolgozói részvénynek ugyanis 
az lenne a hivatása, hogy általa 
az, értékteremt ő k beleszólhassa- • 
nak a cég életébe, pakettjeikkel is 
befolyásolhassák a gazdálkodást, 
munkakörülményeiket. boldogulá-
sukat. Ideológusaik úgy gondol-
ják, hogy ily módon csökkenthe-
t ő  a kizsákníányolási ráta, kiseb_ 
bíthető  az alkalmazott, munkás 
elidegenedése munkaeszközétő l, 
munkájától. Azaz valamelyecske 
megő rizhet ő  a szocialisztikus esz-
mékbő l. 

Fortélyos ergondolások 
A rendszerváltók nemigen gon-

dolkodnak hasonló eszmeiségben, 
hiszen sem a dolgozói résztulaj-
don körüli vitákat, sem a gyakor-
latot nem szorgalmazták. Nemré-
giben a Munkaügyi Minisztérium 
megbízásából a „Rész-Vétel" ala-
pítvány készített egy ködös-forté-
lyos elgondolást a témáról, amely 
— ha mást nem is — kit ű n ő en 
tükrözi a mai. hatalmi elit véle-
kedését a munkások-alkalmazot-
tak holnapi gazdasági szerepér ő l. 

E koncepció szerint az állam 
kedvezményeket nyújtana, hogy 
a munkavállalók megvásárolhas-
sák az ő ket foglalkoztató-gazda-
sági társaságok t ő kéjének egy ré-
szét. (Ez tehát megoldaná azt a 
részproblémát, hogy a dolgozók 
legtöbbje nem rendelkezik befek-
tetésre szánt anyagi forrással, a 
„tő ke egy részéve)", kitétel pedig 
az, hogy a munkások-alkalmazot-
tak csak meghatározott szintig 
szólhassanak bele cégük életébe.) 

A fortélyos tervezet azonban 
még ebbe a korlátozott folyamat-
ba is gátrendszereket épít: nem 
egyénileg történne a részjegy vá-
sárlása, hanem elő bb egy meg-
foghatatlan, bürokratikus alapít-
ványt hoznának létre, amely a jo-
gosítványokkal egészen addig 
rendelkezne, amíg az egyes mun-
kavállalók ki nem fizetik a saját 
részüket. Az elgondolás szerint ez 
akár tíz évig is eltarthat. Azáz 
akár egy évtizedig is egy amorf 
bürokrácia él a dolgozói jogosít-
ványokkal; bár már a bolseviz- 

musból is tudjuk, hogy ez nem 
megy! 
• Az alapítvánnyal újabb hatalmi 
ág születne a gazdasági egységek-
ben, hiszen ez a testület képvisel-
hetné a dolgozókat foglalkoztatási 
és bérügyekben — akár egy szak-
szervezet —, kezelné a megvásá-
rolt üzletjegyeket. tehát gazdasá-
gi tényező vé is válik. Ez minden-
képpen az „oszd meg és ural-
kodj!" tipikus példája lehet, meg-
osztja a munkavállalókat, gyen-
gíti a szakszervezet erejét, s így 
minden • bizonnyal első dlegesen a 
menedzsereknek kedvez, s általuk 
az új hatalmi elitnek. 

A tervezet nem teszi szabaddá 
a dolgozói részvényt. Racionális 
megfontolásokból javasolja, hogy 
az alapítvány tartalékoljon rész-
jegyeket az Újonnan belépő knek, 
a távozó dolgozónak pedig köte-
lessége lenne tulajdonát felaján-
lania megvételre. Kivéve talán a 
nyugdíjasokat, akik a pakettet 
megtarthatják, s örökíthetik, s 
csak ebben az esetben válna a 
papír valódi értékpapírrá. E kor-
látozásokkal azonban aligha lesz 
túlzottan vonzó a dolgozói résztu-
lajdon — akár nem is kell korlá-
tozni az aktívak között a részvé-
nyek szabad forgalmát, hiszen 
nem lesz kereslet —, s garantál-
tan elérhet ő , hogy a dolgozói 
részvénynek ne legyen valódi pia-
ci értéke, 

S ezzel az „akarva nem akar-
tam" ördögi köre bezárul. 

Célt adni az ambícióknak 
Az eddig elkészült tervezetnek 

egyetlen értéke van: vitatható, s 
így megváltoztatható. El ő tte, köz-
ben, s utána azonban tudni kel-
lene, hogy milyen t ő késedést kí-
vánnak a munkások, s miért. En-
nek kiderítésében nem kis szerep 
várhat a szakszervezetekre. 

Az is normális szakszervezeti 
feladat, hogy segítse tagjait .meg-
szabadulni a fölösleges ideológiai 
ballasztoktól. Fölösleges ma a le-
járatott szocialisztikus ideológia 
mentén „felismertetni" az érde-
keket, avagy egyféle védhet ő -tá-
madható értékvédelemre beren-
dezkedni. Az értelmiségi szak-
szervezetek — különösen a tudo-
mányos dolgozókat tömörít ő k —
hozzájárulhatnának olyan kutatá-
sokhoz, amelyek a dolgozói rész- 

tulajdon valóságos érdekviszo-
nyait tárnák fel. 

Mint e-cikk bizonyítani próbál-
ta: a mai érdekvédelemben szem-
be kell szállni minden olyan ter_ 
vezettel, amely ideológiai enged-
mények burkában a „nesze sem-
mi, fogd meg jól" praktikumát 
rejti el. Muszáj ezt, s az efféle 
e; gondolásokat szétzilálni és nem-
csak azért, mert a munkavállaló-
kat nem szép dolog az orruknál 
fogva vezetni, hanem mert a tet-
szet ő s semmitmondások, semmit-
cselekvések ártanak 'a privatizá-
ciónak, az egész magyar gazda-
ságnak. Nem szolgálják a gödör-
bő l való kimászást, újra elmasza_ 
tolják az egyébként sem tiszta 
viszonyokat. 
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A hat c4 lom 
meg a szavak 

A Szószólóban-rendszeresen közlünk olyan írásokat (legtöbbször 
P. Eöry Vilma tollából), amelyekben górcső  alá vesszük a politikai 
nyelvjárás uralkodó szemiotikáját. Az Élet és Irodalom 1991. január 
18-i számában ínyenc. falatokra — mondhatnánk delikateszre — buk-
kantunk. Feltálaljuk: 

. A lakáskamat izérő l van 
szó. Azért mondom, hogy izé, 
mert azt is egy tévémű sorból tud-
tam meg, hogy nem szabad adó-
nak nevezni. Igy: „nem szabad". 
Mondta a Pénzügy egyik f ő zsa-
rátnoka. 

Egy hatalommal mindig baj 
van, ha elkezd finnyás lenni a 
szavakra. Emlékszem, milyen 
„helyzet" állt el ő , mikor Görgé_ 
nyi .  Dániel fia 1951-ben, valahol 
a Hajdúság ‚mélyén, azt mondta 
egy félrend ő rnek, hogy „mi depor-
táltak". Mert a proletárdiktatúra 
nem deportál, hanem kitelepít. Az 

igazi cirkusz azonban akkor kö-
vetkezett, amikor el kezdte ma-
gyarázni szegény fiú, hogy a de-
portálni szó a latinból.  van, • és 
ugyanazt . jelenti. a „de" fosztó-
képző , a „portare".....Gondolhat-
ják. Az id ő sebbek biztosan emlé_ 
keznek még a rugalmas elszaka-
dásra (visszavonulás), a középko-
gúak az árrendezésre (áremelés), 
de • sorolhatnám az ellenforrada-
lom --- népfelkelést ő l az ideigle-
nes állomáSozáson át a kárpótlá-
sig. Szóval mindenkinek megvolt 
a magáé 

(Ilajduty 11Iiklós) 

Akadémiai Intézetek 

Bizottsága 

Miniszterek 
figyelmébe! 
Elnéztem a Parlament el ő tt, a tej-

demonstráción a levágott, s közszem-
lére kiállított marhafejet. Mellbevá-
gó és szürrealista jelenség. Ám még-
is rokon magával a demonstrációval, 
hiszen az is megdöbbentő en szürrea-
lista tényt fejezett ki: „túl sok van 
— ezért nincs" válsághelyzetét. Azt 
az állapotot, amelyben a valóság 
egymás javára rendeltetett elemei 
egymás ellen feszülnek. A túlzsúfolt 
éléstárból kisarjad az éhség. 

A jól m ű köd ő  piacgazdaságban 
nem hagyják túlcsordulni a szürrea-
lizmust. Az -  alábbiakban néhány pél-
dát szeretnék az illetékesek — mond-
juk . a miniszterek . — figyelmébe 
ajánlani: 

Az 'Európai Közösség mező gazda-
sági politikájának céljait a Római 
szerző dés 39-es cikkelye rögzíti. Eb-
ben — á termelés hatékonysága, a 
piacok stabilizálása, a mező gazdasá-
gi népesség tisztességes megélhetése 
mellett — szerepel az is, hogy a kí-
nálat ésszer ű  árakon jusson el a fo-
gyasztóhoz. E célok nem ellentmon-
dásmentesek. Biztosításukhoz „be-
avatkozásra" van szükség. Például: 
ha az ár egy bizonyos szint alá esne, 
a Ktözösségi Farm Alapja felvásárol. 
EZzel csökkenti a kínálatot — s is-

'mát a kívánt szintre émeli az árakat. 
Az így felhalmozott készletek egy 
részét, a „felesleget", a Közösség a 
világpiacra dobja. Mivel azonban a 
világpiaci mező gazdasági árak álta-
lában alacsonyabbak a közbelépések 
nyomán kialakult, úgynevezett inter-
venciós közösségbeli áraknál, az 
ügylet csak exportár-támogatással 
lehet sikeres. Az exportár-támogatás 
mértéke a világpiaci ár és az inter-
venciós ár különbsége. 1986-ban a 
gabonafélék 'intervenciós ára kétszer, 
a cukoré és a vajé háromszor, a so-
vány tejporé kilencszer akkora volt, 
mint a világpiaci ár. 

A másik olcsóbb lehető ség, amit a 
közösségi szabályozás lehető vé tesz: 
a készletek szociális célú felhaszná-
lása. Ezek egyébként sok szempont-
ból első bbséget élveznek. 

Az intervenciós ügynökség 1979 
óta ajánlja föl a marha- és borjú-
húskészleteket a jóléti intézmények-
nek, megvételre. Bizottság állapítja 
meg az eladási árat: jóval az inter-
venciós ár alatt. Ebben az esetben 
tehát a közösség fogyasztóit támo-
gatja. 

Nézzünk néhány — számunkra —
különösen a tejdemonstráció után, a 
„húsbavágó" gondok közepette id ő -
szer ű  és tanulságos példát: 1987 vé-
géig 34 500 tonna leértékelt vajat ad-
tak el. A nyolcvanas évek közepén 
meghonosodott az úgynevezett kará-
csonyi vajakció. Olcsóbban juthatnak 
vajhoz a cukrászok és a fagylaltké-
szít ő k is addig, ameddig a készlet 50 
ezer tonna alá nem esik. Ez után 
azonban már csak az ingyenes ét-
keztetési programok és élelmiszerse-
gélyek'ikeretében lehet olcsó termék-
hez hozzájutni. 

Az Európai Közösség területén 
mintegy 30 millió általános és közép-
iskolai tanulót illet kedvezményes is-
kolatej és joghurt. Az 1989,'90-es tan-
évben 450 ezer tonnányi tej jutott az 
iskoláknak. Az Európai Közösségnek 
mindez hozzávet ő legesen 156 millió 
ECU-jébe került, s egyetlen tagor-
szág sincs, amely ne élt volna a „fe-
leslegek" adta lehető ségekkel! 

Borbély Szilvia 

Bérügyeink 

3. oldalon 

Az Akadémia legutóbbi (rend-
kívüli) közgy ű lésének határozata 
nyomán. január közepén megalakult 
az Akadémiai Intézetek Bizottsága. 
Alakuló ülése óta újabb összejöve-
telt is tartott, ezen megvitatta mű -
ködési elveinek tervezetét. A bizott-
ság, miként e tervezet rögzíti, a ko-
rábbi f ő titkári jogok és • feladatok 
egy részét veszi át, nevezetesen az 
intézményhálózat ügyeiben kap dön-
tési, döntéseket el ő készítő  és javas-
lattev ő  jogosultságokat . és felada-
tokat. Ilyen módon annak a de-
mokratizálási folyamatnak a sze-
repl ő je, amely folyamat révén az 
Akadémia kormányzati f ő hatóságból 
a magyar tudományos élet köztestü-
lete lesz. 

A demokratikus felépítés elveinek 
felel meg az Akadémiai Intézetek 
Bizottsága szervezeti felépítése is. 
A bizottság elnöke, az .akadémiai 
közgy ű lés határozatából következő -
leg, az Akadémia f ő titkára, két tit-
kára a Természettudományi, illetve 
a Társadalomtudományi Fő osztály 
vezet ő je. A bizottság tagjait az Aka-
démia . tíz osztályának beküldött 
képviselő i alkotják, mellettük három 
titkos szavazás nyomán választott 
tag kapott helyet a már korábban 
megalakult Akadémiai Intézetek 
Tanácsa részérő l, s ugyancsak három 
tagot választottak az Akadémia tá-
mogatásával tevékenyked ő  egyetemi 
kutatóhelyek. 

Az Akadémiai Intézetek Bizott-
ságának hatásköre minden olyan 
ügyre kiterjed, amely az akadémiai 
kutatóintézetek szervezésével, mun-
kájával és pénzügyi ellátásával -ösz-
szefügg. A bizottság készíti elő  a ku-
tatóhelyek mű ködéséhez és a ku-
tatásokhoz szükséges költségvetési 
eszközök felosztását, meghatározza 
a kutatóhálózat fejlesztésének f ő bb 
irányait, szabályozza a kutatóhálózat 
m ű ködéSét, s az Akadémia illetékes 
testületeivel és bizottságaival együtt-
mű ködve, általános m ű ködési 
ügyeletet gyakorol a kutatóhelyek 
felett. Részt vesz a kutatási intéz-
mények alapításában, átalakításában 
és megszüntetésében, a kutatóhelyek 
profiljának megállapításában, a 
nemzetközi kapcsolatok stratégiá-
jának kialakításában, az éves költ-
seg‘e,es f ő bb irányainak meghatá-
rozásában, az akadémiai dolgozók 
bérhelyzetének id ő nkénti felülvizsgá-
latában, továbbá a kutatóhelyek ve-
zető inek kinevezését megelő ző  eljá-
rási rend kialakításában. 

Az eddigiekbő l is kitetszik, hogy 
a közgyű lés, illetve az Akadémia 
elnöksége igen nagy felel ő sséget és 
komoly tennivalókat helyez a meg- 

alakult bizottság kezébe. Az új tes-
tület éppen ezért gyakrabban fog 
ülésezni, s ezeken az ülésein érdemi 
munkát 'kell végeznie. Az első  ülé-
sek élénk tevékenysége és kollegiális 
légköre azt ígéri, hogy az Akadémiai 
Intézetek Bizottsága hatékonyan és 
eredményesen fogja szolgálni a ma-
gyar tudományosság legf ő bb és • leg-
fontosabb intézményének belső  át-
alakulását, egyszersmind folyamatos 
és zökkenő mentes -mű ködését, min-
denekel ő tt azonban a magyar tudo-
mányos élet bizonyára legnagyobb 
értékeinek: az akadémiai kutatóinté-
zeteknek a javát. 

A bizottság elnöke: -  LÁNG IST-
VAN. az  MTA rendes -tagja. A 
zottság tagjai: HERMAN JÓZSEF, 
az MTA rendes tagja (Nyelv- és Iro-
dalomtudományok Osztálya); NÉ-
METH LAJOS, az MTA levelező  tag-
ja (Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya); SZÉPFALUSSY - PÉTER, 
az MTA rendes tagja (Matematikai 
és Fizikai Tudományok • Osztálya); 
KLEMENT ZOLTÁN:az MTA leve-
lező  tagja (Agrártudományok Osz-
tálya); VIZI E. SZILVESZTER, az 
MTA rendes tagja (Orvosi Tudo-
mányok Osztálya); VÁMOS TIBOR, 
az MTA rendes tagja (M ű szaki 
Tudományok Osztálya); TÉTÉNYI 
PÁL, az MTA rendes tagja (Kémiai 
Tudományok Osztálya); ALFÖLDI 
LAJOS, az MTA rendes tagja (Bio-
lógiai Tudományok Osztálya); FA-
LUSNE SZIKRA KATALIN, az 
MTA rendes tagja (Gazdaság- és 
~tudományok Qsztálya); PANTO 
GYÖRGY, az MTA levelező  tagja 
(Föld- és Bányászati Ergonómiai 
Bizottság); VENETIANER PÁL, az 
MTA levelező  tagja (Akadémiai Ku-
tatóintézetek Tanácsa); KROO NOR-
BERT, az MTA rendes tagja (Aka-
démiai Kutatóintézetek Tanácsa); 
POMOGATS BÉLA, az irodalom-
tudomány . kandidátusa (Akadémiai 
Kutatóintézetek Tanácsa); NAGY 
KÁROLY, az MTA rendes tagja, az 
MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Ku-
tató Csoport vezet ő je (Támogatott 
Kutatóhelyek); MENYHÁRT JÁ- 
•NOS, az orvostudomány doktora, az 
MTA-SOTE Egyesített Kutató Szer-
vezeti 'Csoport igazgatója (Támo-
gatott Kutatóhelyek); MAROTH 
MIKLÓS, a nyelvtudomány doktora, 
az MTA ókortudományi Tanszéki 
Kutató Csoport vezető je (Támoga-
tott Kutatóhelyek). A bizottság tit-
kárai: TEPLÁN ISTVÁN, az MTA 
levelező  tagja (Természettudományi 
F ő osztály); MUCSI FERENC, a tör-
ténettudomány doktora (Társadalom-
tudományi Fő osztály). 

(Pomogáts) 



„Hangulatielentés" 

Rosszkedv 
Számomra inkább biztató, mint-

sem elkeserít ő  a - most már a Gal-
lup intézet által nemzetközileg is hi-
telesített - pesszimizmusunk, rossz-
kedvünk. Csak a messzirő l jött, az 
elmúlt két-három év magyarorszá-
gi eseményeit a nyugati sajtóból is-
mer ő  ember akadhat fenn ezen. S 
nyilván minél inkább az amerikai-
ak (már elnézést) kissé bárgyú 
„keep smiling"-jén nevelkedett -
annál inkább. 

Mert minek örüljünk? A jövedel-
münkhöz képest csillagokba szök ő  
éleltniszeráraknak, 	lakbéreknek, 
energia-költségeknek? Az immár va-
lóban vágtató inflációnak? A las-
san minden ötödik, tizedik. életerő s 
felnő ttre leselkedő  munkanélküliség-
nek? A korábban „csak" március 15-
én és október 23-a környékén „meg-
szokott", de hovatovább mindenna-
pos, sű rű  rendő rposztoknak? 

Aki ilyen körülmények között op-
timizmust sürget, az - mondhat-
nánk - vagy nem lát tisztán vagy 
külföldi, vagy pedig olyan, aki biz-
tos hátországot tudhat maga mö-
gött. 

Mi derítené föl az embereket? A 
húszas-harmincas éveket idéző  ha-
talmiáda? Vajon ezek az urak tud-
ják-e, hogy arról a korszakról leg-
alább annyi rosszat mesélt nekem 
(és persze másnak is) a nagyapám, 
mint az ötvenes évekrő l az apám? 

Vagy egy huszadrangú írócska-
költ ő cske, aki ma a rendszer egyik 
fö „agitproposa", tudja-e önmagáról, 
hogy már-már szánalomra méitó íz-
léstelenséggel igyekszik kompenzál-
ni botladozásait, hol a sportsike-
rek, hol jótékonysági akciók fényé-
ben sütkérezve? 

Ilyen állapotok között a pesszi-
mizmus az egészség jele. Mint ahogy 
az optimizus is az lesz majd, ha ok 
lesz rá és remény: az ezredvég pol-
gárához illő  szociális érzékenység és 
racionalitás. 

(Moldován) 

TITKÁR! TÁJÉKOZTATÓ 

O SZÓSZÓLÓ 
	

1991. lebruör 

Érdekes Interjút készített a Köz-
ponti Fizikai Kutatóintézet lapja. a 
Híradó Szatmáry Zoltán volt f ő -
igazgató-helyettessel, akinek megbí-
zását - saját kérésére -, decem-
ber 31-tő l az Akadémia f ő titkára 
nem hosszabbította meg. A beszél-
getés több olyan kérdést is érint, 
amivel a Szószóló korábbi lapszá-
mai, illetve országos lapok is fog-
lalkoztak. 

• 1991. január elsejével a KFK1 
'új szervezetté alakult és új gazdál-
kodási módot kiván bevezetni. Szat-
máry Zoltán pedig ugyanezen id ő -
ponttól „gyalogos kutató". Van-e 
összefüggés a két fejlemény között? 

- Közvetlen kapcsolat nincs, két-
ségtelen azonban, hogy két ok is 
közrejátszott abban. hogy a dolgok 
így alakultak. A részletesebb ma: 
gyalázathoz idő ben egy kicsit visz-

- sza kell menni. Az én f ő igazgató-
helyettesi kinevezésem oka az volt, 
hogy annak idején az MTA illeté-
kesei kiszemeltek az akkori f ő igaz-
gdtó utódjának, ezért azt akarták, 
hogy elő bb szokjam meg a környe-
zetet és ismerjem meg a kutatóköz-
pont mű ködését, hogy beilleszkedé-
sem a lehető ség szerint zökkenő -
mentes legyen. Nos, 1989 végén a 
f ő igazgató hirtelen nyugdíjba ment 
és ezzel az események felgyorsultak. 
Átmenetileg megbíztak ugyan a f ő -
igazgatói feladatok ellátásával, de 
mind a KFKI helyzete. mind pedig 
annak vezetésével kapcsolatos ko-
rábbi elképzelések alapvet ő en meg-
változtak. Féléves megbízott f ő igaz-
gatóság után - amelyre, úgy t ű nik, 
a KFKI történészei sem emlékez-
nek már - a f ő titkár, korábbi kon-
cepcióját megváltoztatva, új meg-
bízott f ő igazgatót állított a KFKI 
élére, a korábbi két helyettest pedig 
azzal a feladattal bízta meg, hogy 
az új vezet ő t segítse a KFKI szá-
mára elképzelt „peresztrojka" vég-
rehajtásában. Sajnos, hamarosan 
kiderült, hogy ebben az új felállás-
ban nekem sem helyem, sem jövő m 
v inas. Összefoglalva, mindkét kine-
vezés oka irrelevánssá vált, ezért 
ebbő l csak egyetlen következtetést  

lehet levonni. Szerencsére van be-
csületes mesterségem. ezért nem 
kell ejtöernyó után futkosnom! 

• Ha a helyzet így alakult, ak-
kor miért várt az év végéig? 

- Nos, helyzetem tarthatatlansá-
gára hamar ráébredtem. A nyári 
szabadságom elő tt már érett ben-
nem az elhatározás, és ezt szeptem-
ber elején közöltem is a f ő igazgató-
val. A véletlen úgy hozta, hogy ez-
után elég sok idő t kellett hivatalos 
ügyekben külföldön töltenem, ezért 
a döntés végül is technikailag de-
cemberre halasztódott. 

• Mi a véleménye arról, hogy a 
KFKI rekonstruált reaktora nem 
fog beindulni, hanem „be lesz zsi-
rozva"? Bár ez ideig hivatalos be-
jelentés a határozatról nem történt, 
0 f ő igazgató a Magyar Nemzet c. 
napilapnak adott nyilatkozata egy-
értelmű . 

- Jóllehet az adott ügyben a 
KFKI f ő igazgatójának nincs intéz-
kedési joga,  a történtek nem lep-
nek meg igazán, mert régóta isme-
rem a reaktorral kapcsolatos néze-
teit. Ennek ellenére marad az ügy-
ben egy sor meghökkent ő  és kiáb-
rándító mozzanat. Meghökkent ő  
például, hogy a f ő igazgató valótlan 
állításokkal próbálja meg a közvé-
leményt a reaktor ellen hangolni. 
Kutatási program hiányától beszél, 
és ezzel saját vezet ő i mulasztását 
használja fel érvnek. Kiábrándító-
nak tartom, hogy. ilyen módon „tör-
leszt" az AEKI-nek a tavalyi sza-
vazásban a személye ellen kinyilvá-
nított bizalmatlanságáért, azt is 
megvárva, hogy én se legyek út-
ban! A KFKI-ban született állás- 

foglalás megronthatja az intézet és 
az iparág közti viszonyt, és ezzel 
árt a kutatóközpontban folyó, igen 
eredményes atomenergetikai kutatá-
soknak. Továbbá sok bajt fog okoz-
ni a magyar atomenergetika egé-
szének is. 

• Milyen mulasztásokról van szó 
konkrétan? 

- A f ő igazgató egy interjújában 
- az MTA elnökéhez hasonlóan -, 
azt kéri, hogy „ne legyen boszor-
kányüldözés", felejtsük el a múltat 
és koncentráljunk az elő ttünk álló 
nehéz feladatokra. Ennek megfele-
lő en azzal se foglalkozzunk most, 
hogy miért kellett a rekonstrukció-
hoz, hozzákezdeni. 

• Egy dolgot azért ekkor sem árt 
komolyan megfontolni. A tudomány 
tekintélye jelenleg mélyponton van. 
Sokan már arról is beszélnek, hogy 
az egész értelmiség „lejáratta ma-
gát" a rendszerváltás id ő szakában. 
Nem kívánok érveket adni a kuta-
tás ellenző inek, ezért a helyzetet 
nem elemzem tovább. De: egy ilyen 
döntésért, ekkora összegért valaki-
nek mindenképpen vállalnia kell a 
felel ő sséget, ezzel az ország elő tt el 
kell számolni! Ez az álláspont nem 
boszorkányüldözés, hanem annak a 
megakadályozása, hogy a felel ő tlen-
ség és inkompetencia átmentse ma-
gát. 

- Egyáltalán nem! A vízierő m ű -
nél az egész projekt tudományosan 
bizonyíthatóan csak kárt okoz. Ezzel 
szemben annak idején kutatóreakto-
raink üzembe helyezésével csupán 
követtük a nemzetközi gyakorlatot. 
A rekonstrukcióra is több nemzet-
közi precedens van - vegyük csak  

egy példának a berlini Hahn-Meit-
ner Intézet nemrég rekonstruált ku-
tatóreaktorát. A környező  országok 
nagyjából azonos életkorú kutató-
reaktorai is hasonló munkákra vár-
nak, a kieső  id ő ben pedig a kuta-
tók hozzánk szeretnének jönni kí-
sérleteket végezni a mi korszer ű sí-
tett reaktorunknál. 

Míg nálunk állítólag nincs érdek-
lő dés a reaktor szolgáltatásai iránt, 
a neutronszórás, mint alapvet ő  vizs-
gálati módszer, egyre elterjedtebb 
lesz a kondenzált rendszerek fizi-
kájában, a polimerek fizikájában, a 
katalízis kémiájában, és egyre in-
kább tért hódít egy új tudo-
mányág, a neutron-krisztallográfia. 
Csak az érdekesség kedvéért emlí-
tem meg, hogy az USA-ban. ahol 
úgynevzett spallációs neutronforrá-
sok is rendelkezésre állnak, ame-
lyek nem reaktort, hanem nagy 
energiájú részecskegyorsítót alkal-
maznak, és ezért jóval egyszerű b-
bek, az ezredfordulóra tervezik egy 
igen nagy, az eddigieknél legalább 
ötször nagyobb fluxusú új reaktor 
üzembe állítását. Ez az úgynevezett 
„Advanced Neutron Source" kutató-
reaktor jelenleg a tervezés stádiu-
mában van, a tervezett költség pe-
dig egymilliárd dollár! Nálunk meg 
az egyetlen komoly kutatóreaktor 
nem kell, „nincs iránta érdeklő dés"! 
Azt hiszem, hogy ha a KFKI reaktora 
nem indul be, ez nem azokat min ő -
síti, akik a rekonstrukciót elhatá-
rozták és végigvitték, hanem azo-
kat, akik ötlet híján nem tudtak 
vele mit kezdeni! Talán nem ártana 
egy kicsit olvasgatni a szakirodal-
mat is! 

Végezetül: mit kíván az ríj- 
donsült „közlegény" a KEXI-nak és 
saját magának? 

- A KFKI-nak azt kívánom. hogy 
..múljon el tő le ez a keser ű  pohár". 
Ami engem illet: még emlékszem 
rá, milyen ő szinte és mély örömet 
érez az ember a szakmai munká-
ban elért sikernél. Azt hiszem, hogy 
még képes vagyok ugyanolyan szin-
ten végezni a kutatómunkát, mint 
bárki más. Magamnak azt kívánom, 
hogy ebben a hitemben ne csalatis 
kozzam. 

A Szószóló 1990 novemberi szá-
mában „A zöldekt ő l vöröset lát-
nak ..." címmel arról írtunk: köny-
nyen lehet, „zöldek nagy diadala" 
lesz, ha Nyugat-Berlinben kimond-
ják a Hahn-Meitner Intézet a 170 
millió DM költséggel korszer ű sített 
BER II. jel ű  kutatóreaktorát. A 
New Scientist 1991. januári számá-
ban viszont arról olvastunk, hogy 
mégiscsak beindítják a berlini Hahn 
-Meitner Intézet • kutatóreaktorát. 
Miután megbukott a város szocia-
lista - zöld koalíciós kormánya ta-
valy novemberben, Klaus Meisner, 
az új környezetvédelmi szenátor 
megváltoztatta a döntést, hogy nem 
engedélyezi a reaktor üzembe he-
lyezését. Meisner döntése megnyitja 
az utat az óriási költséggel rekonst-
ruált kutatóreaktor beindítása elő tt, 
amelyet anyagtudományi kutatások-
ra kívánnak használni.- Az. el ő ző  
_zöld" szenátor Michaele Schreyer 
azon az alapon tagadta meg a be- 
indítás engedélyezését, hogy a kié-
gett f ű tő elemek skóciai tárolása 
nem felelt meg a német el ő írások-
nak. Meisner azért bírálta felül a 
döntést, mert a jogászok felvilágo-
sították, hogy a döntés „durva eljá-
rásbeli és jogi tévedéseken" alapult. 
Bár Klaus Topfer Németország kör-
nyezetvédelmi minisztere követelte 
az indítás azonnali engedélyezését, 
az intézet illetékesei szerint már-
cius elő tt nem várható intézkedés. 

(A szerk.) 

s csendben elmenni tovább... 
Beszélgetés Szatmáry Zoltánnal 

AZ ÜDÜLÉSI ÉS SZANATÓRIUM/ FOIGAZGATÓSÁGTOL MEGKAPTUK A 
TUDOSZ-TAGSAGNAK járó beutalókat, amelyeket a Szószóló hasábjain is nyilvános-
ságra hozunk. Néhány szakszervezeti szövetség az idén nem tartott igényt a ma is 
„SZOT-beutalóknak" nevezett üdülöjegyek rájuk eső  hányadára. A TUDOSZ-elnök-
ség Úgy döntött. felelő tlenség lenne lemondani ezekrol a lehetöségekröl: 

Ezüst-part márt. 1-14. házaspári I a. 5880 Ft. Hévíz márc. 6-19 házaspári gyógy 
2. o. 9480 Ft. B.-füred márc. 7-27. szanatórium 3. o. 2730 Ft, Miskolctapolca márc. 
7-20. egyéni 1. o. 2660 Ft, Debrecen márc. 7-20 házaspár! gyógy 1 a. 6440 Ft, Bala-
tonlelle entre. 13.-ápr. 2. szanatórium 1. o. 3/80 Ft, Mátrafüred márc. 13-26. házas-
part 1. o. 5320 Ft, Héviz márc. 14-27. házaspári gyógy 1 a. 6440 Ft, Siófok márc. 
15-28. hátaspári 1. o. 3040 Ft, Hévíz márc. 20.-ápr. 2. egyéni gyógy 2. o. 2240 Ft, 
Parádfürdb mára. 20.-ápr. 9. szanatórium 2. o. 3150 Ft. Balatonfüred márc. 21.-
ápr. 3. egyéni 3. o. 1820 Ft. Galyatető  márc. 2l.-ápr. 3. házaspár! I a. 6440 Ft. Mát-
rafüred márc. 27.-ápr. 9. házaspár! 1. o. 5320 Ft. Hévíz (Mire. 28.-ápr. 10. házaspár! 
gyógy 2. o. 4480 Ft. Hajdúszoboszló márc. 28.-ápr. 10. házaspári gyógy 2. o. 4480 Ft. 
Siófok ápr. 03-23. szanatórium 2. o. 3150 Ft. Hévíz ápr. 03-16. egyéni gyógy 2. o. 
2240 Ft. Sopron ápr. 03-16. házaspár! La. 6440 Ft. Balatonfüred ápr. 04-17. házas-
pári 3. o. 3640 Ft. Lillafüred apr. 10-23. egyéni I. o. 2660 Ft. Mátrafüred ápr. 10-23. 
egyéni 1. o. 2660 Ft. Gyula apr. 10-23. házaspár! gyógy I a. 6440 Ft, Hévíz ápr. 
17-30. egyéni gyógy 2. o. 2240 Ft. Hévíz ápr. 17-30. egyéni gyógy 2. o. 2240 Ft. Ba-
latonfüred ápr. 18.-máj. 8. szanatórium :3. o. 2730 Ft. Hévíz ápr. 18.-máj. 01. há- 
zaspári gyógy 	6440 Ft, Miskolctapolca ápr. 18.-máj. 01. egyéni 1. o. 2660 Ft, 
Pécs apr. 19.-maj 02. egyéni 2. o. 2240 Ft. Balatonföldvár ápr. 23.-máj. 13. szana-
tórium I a. 3780 Ft, Balatonlelle ápr. 24.-máj. 14. szanatorium 1. o. 3780 Ft. Lilla-
füred ápr. 24.-máj. 7. házaspári 1. o. 5320 Ft, Héviz ápr. 25.-máj. 8. házaspár! 
gyógy 1 a. 6440 Ft. Ezüst-part ápr, 26.-máj. 9. házaspár! I a. 5880 Ft. Parádfürd ő  
máj. 01-21. szanatórium 2. o. 3150 Ft. Hajdúszoboszlo máj. 09-22. házaspári. gyógy 
2. o. 4489 Ft. Hévíz máj. 15-28. házaspári gyógy 2. O. 4480 Ft, Ezüst-part máj. 22.-
jun. 4. házaspár! 1. o. 5040 Ft. Mátrafüred máj. 22.-jún. 4. házaspár! 1. o. 5320 Ft, 
Hajdúszoboszló máj. 22.,-jün. 4. házaspári gyógy I a. 6440 Ft. Gyula máj. 23.-jün. 5. 
házaspári gyógy 1. o. 5320 Ft. 1-1,.,víz máj. 23.-jún. 5. házaspári gyógy I a. 6440 Ft, 
Matraháza máj. 23.-jún. 5. egyéni 1. o. 2660 Ft. Balatonalmádi máj. 28.-jún. 10. 
házaspári 2. o. 4480 Ft. Hévíz máj. 29.-jún. 11. egyéni gyógy 2. o. 2240 Ft. Debrecen 
máj. 30.-jetn. 12. házaspári gyógy I a. 6440 Ft. Ezüst-part nin. 05-18. 24-1 1. o. 
6860 Ft, Parádfü.d ő  jún. 05-25. szanatorium 2. o. :3130 Ft, Hévíz jún. 06-19. 	g.s- 
párt gyógy I a. 6440 Ft. Siófok jún. 07-20. 24-2 1. o. 8680 Ft, Ezüst-part 
2--1 I a. 7980 Ft, Parádfürdő  'tán. 12-júl. 02. szanatórium 2. o. 3150 Ft, Szilvásvárad 
jun. 12-25. 2,2 2. o. 8120 Ft. Hévíz jún. 20.-júl. 03. házaspári gyógy 1. o. 5320 Ft, 
Szántód jun. 21.-jül. 4. 2--3 2. O. 8120 Ft. Hévíz jún. 27.-jül. 10. házaspári gyógy 
I a. 6440 Ft. Miskolctapolca jún. 27.-júl. 10. házaspári 1. o. 5320 Ft. Pécs jún. 28.-
júl. 11. 2+2 2. o. 8120 Ft, Ezüst-part júl. 03-16. 2-.1 1. o. 6860 Ft, Hévíz júl, 04-17. 
házaspári gyógy I a. 6440 Ft. Siófok júl. 05-18. 2 -1 1. o. 6860 Ft. Hévíz júl. 10-23. 
házaspár! gyógy 2. o 4480 Ft, Balatonfüred júl. 11-31. szanatórium 3. o. 2730 Ft. 
Hajdúszoboszló júl. 17-30. 2--1 I a. 7989 Ft, Siófok jül. 18-31. 1+1 2. o. 4060 Ft. Hal-
dúszoboszló jul. 18-31. 2+1 2. o. 6300 Ft, Szántott júl. 19.-aug. 01. 2 -'• 3 1. o. 8680 Ft. 
Szántod jul. 19.-aug 01. 2- 1 1. o. 6860 Ft, Szilvásvárad júl. 24.-aug. 6. 2+4 1. o. 
8680 Ft. Galyatet ő  júl. 25.-aug. 7. 2  -S  I a. 9800 Ft. Miskolctapolca júl. 25.-aug. 7. 
egyéni 2. o. 2240 Ft, Eztist-part júl. 31.-aug. 13. 2+1 1. o. 6860 Ft. Siófok aug. 01-14 
egyéni 2. o. 2520 Ft. Bakonybél aug. 01-14. 2 ,-4 3. o. 7280 Ft, Hévíz aug. 01-14. há- 
zaspári gyógv I a. 6440 Ft. Hajdúszoboszló aug. 01-14. 2 	2. o. 8120 Ft. Hajdúszo- 
boszló aug. 01-14. házaspári gyógy 2. o. 4480 Ft'. Balatonföldvár aug. 02-15. házas-
párt 2. o. 3040 Ft. Hévíz aug. 07-20. házaspári gyógy 2. o. 4480 Ft, Leányfalu aug. 
08-21. 2--1 2 o. 6300 Ft. Szeged aug. 14-27. 	I a. 9804 Ft. Bp. Nyomdász aug. 
13-28. 2 -3 2. o. 8120 Ft, Miskolctapolca aug. 22.-szept 4. 2+1 1. o. 6860 Ft. Miskolc-
tapolca aug. 22.-szept. 4. 1+1 1. o. 4340 Ft. Miskolctapolca aug. 22.-szept. 4. 2+2 
1. o. 8680 Ft Debrecen aug. 22.-szept. 4. házaspári gyógy I a. 6440 Ft. Ezüst-part 
aug. 28.-szent le. házaspár! I. o. 5040 Ft. Parádfürd ő  aug. 28.-szept.• 17. szanató-
rium 2. o. 3150 Ft. Balatonboglár aug. 29.-szent. 11. kisbabás 2+1 2. o. 6720 Ft, 
Siófok aug. 29.-szent 11. egyéni 2. o. 2240 Ft. Bakonybél aug. 29.-szent. 11. házas-
pár! 3. o. 3640 Ft. Balatonfiired aug. 29.-szept. 18. szanatórium 3. o. 2730 Ft. Hévfz 
aug. 29.-szept. 11 házaspárt gyógy T a. 6440 Ft. Sopron aug. 29.-szept. 11. házaspár! 
I. o. 5'lS0 Ft. Haidüszóhoszló aug. 29.-szept. 11. házaspári gyógy 2. o. 4480 Ft, Bo. 
Nyomdász aog. 29.-szent. 11. házaspári 2. o. 4480 Ft. Siófok aug. 30.-szent. 12. há-
zaspári 1. o. 3040 Ft. Siófok attis. 30.-szept. 12. házaspari 2. o. 4480 Ft, Szántód aug. 
30.-szent. 12. házaspári 1. o. 5040 Ft. 

Iszentembertöl az év végéig szóló beutalók listáját a következő  számunkban 
közöljük.) 

A január 25-én megtartott üdülést értekezleten mar összegyű jtöttük az igényeket. 
ismeretes. a beutaledeevek 1995-tál munkavállalói jogon vehet ő k igénybeli A 

TITDOSZ-iroda a ~sokban értesítést küld a beutalók szétosztásáról, illetve a még 
igényelhet ő  jegyekr ő l. 

A TUDOSZ-elnökség szerint: 

A TÁRSADALOMBIZTOSITÁST IR ANYITÓ ONKORIVIÁNYZATBAN A MUNKA-
VÁLLALOK : MUNKAADÓK 2:1 ARÁNYÚ KEPVISELETET tartanánk indokoltnak, 
hiszen a befolyt (hevasalt) összegek dönt ő  többségét tio% nyugdíjjárulék. 43% társa-
dalombiztosítási járulék) a munkavállalók fizetik. a munkaadOk csupán az átuta-
lást ,.égzitt. Indokolt tehát. hogy az alapok felhasználásáról dönt ő  testületben na-
gyobb legyen a munkavállalók képviselete. 

ÖSSZEFÉRHETETLENEK szerintünk. hogy a Társadalombiztosítási Fő igazgató. 
ság mellé kinevezett kormánybiztos egyúttal kórházigazgató is. 

F.LFOGADHATATLANN.AK tartjuk. hogy szakszervezeti választás elrendelésével 
va.!V bármi egyéb intézkedéssel a parlament beavatkozzon az érdekvédelmi szer-
vezetek belügyeibe. 

A SZAKSZERVEZETT TAGOK Évi' EGYSZERI 50°'„-OS VASÚTI KEDN'F.ZMÉNYÉT 
el ő zetes tárgyalás. egyeztetés nélkiil megvonták. A szakszervezetek számára is elfo-
gadhatatlan intézkedés visszavonását szorgalmazzuk. 

SZAKSZERVEZETI' TAGDIJAK 339 FORINTOS ADOMENTES ITATÁRANAK 
MEGALLAFITÁSÁT diszkriminativnak és méltánytalannak tartjuk. (A munkaadók 
érdekvédelmi Szervezetei tagdijara ez a megkötés nem vonatkozik.) 

BERLIBERALIZÁLWS AZONNALI BEVEZIETESET KÖVETELI a Munkaválla-
lók jelentő s része. Elnökségünk szerint a bérek teljes felszabadítása csupán infla-
ciogerjesztö lenne a gazdaság mai állapotában. A költségvetési területen dolgozók 
bérei semmilyen módon nem tudnának lépést tartani például a vállallcozói szféra 
béreivel. lemaradásuk tovább n ő ne. Ezzel együtt a megnövelt bérek inflaciós ha-
tása ismét a költségvetésbő l élöket sújtaná nagyobb mértékben. 

A MINISZTERTANÁCSI HIVATAL TUDOMÁNYPOLITIKAI TITKÁRSÁGA meg-
hívta az érintett szakszervezetek képvisel ő it. hogy megismerje A MUNKAVÁLLA-
LÓK VÉLEMÉNYÉT AZ AKADEMIAI TORVENYTERVEZETROL ES A MINOSITE-
SEK UJ RENDSZEREROL. A megbeszélésen a TUDOSZ képviseletében Kuti László 
vett részt. O tájékoztatja a Szószóló olvasóit; 

AZ AKADEMIAI INTEZETEKET ONÁLLO AUTONOM EGYSEGEKNEK KELL 
TEKINTENI. KOZVETLEN IRANYITASUKAT AZ intézeti önkormányzatok végzik. 

AZ AKADEMIA. ILLETVE AZ INTÉZETEK KEZELÉSESEN LEVÓ VAGYON ÁL-
LAMI TULAJDON. amelynek ()Hatni tulajdonban is kell maradniá. nem képezheti 
privatizáció tárgyát: 

AZ 1NTEZMEN¥HÁLOZAT EGYBENTARTASAT szükségesnek tartják, nem ér-
tenének egyet olyan tervvel, amely egyes intézeteket egyetemekhez csatolna; 

NINCS SZUKSEG KOLON MINOSITESI TORVENYRE. A posztgraduális képzés 
döntő en az egyetemek feladata, de a képzésben az akadémia kutatóhelyek szerepet 
is biztositani kell. Az akadémiai minő sítések rendjét (Se. doktor) az akadémiai tör-
vényben, az egyetemek minösitési rendjét a felső oktatási törvényben kell rögzíteni. 
Kívánatos lenne, ha a habilitációra minden intézmény saját szabályt dolgozna ki. 
és idő vel nyilvánvalóvá válna értékük. Már meglévő  eimelenél a címet adományozó 
egyetem dönthet arról, milyen foltozatnak tudja be az eddig megszerzett címeket, 
de azzal nem értünk egyet. hogy a kandidátusi fokozatot automatikus Ph. d.-vé 
minösitsék. 

- Támogatják az Athenaeum Bizottság. a Corvin Egyetem fejlesztését. mint olyan 
szervezeteket, amelyeken a kutatói, illetve oktatói feladatok nem különülnek el, 

- Teljes volt az egyetértés abban. hogy a tudományos fokozatok olyan címek, 
amelyekhez felesleges pótléknak járnia. Olyan elő meneteli rendszer kidolgozására 
és mielöbbi bevezetésére van szükség. amely a fizetésben tartalmazza a tudományos 
fokozatot. Ez a változtatás nem érintené a nyugdíjasokat, illetve az özvegyek java-
dalmazásal. 

- Természetesen szó esett a KFKI helyzetérő l, jövő jérő l Is. A KFKI TUDOSZ 
és TDDSZ választmánya 10 napon belül közös tényfeltáró anyagot készítenek és 
javallatukkal együtt a Tudománypolitikai Bizottságnak eljuttatják. 

* 
AZ ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TOMORLILES A MUNKAVÁLLALÓI ER-

DEKKÉPVISELET KERDESETBEN ALLAST FOGLALT. Szükségesnek ítélték, hogy 
miel ő bb ratifikálják a Magyar Köztársaságban az Európai Szociális Chartát, s a 
jöv ő ben minden érdekképviseletet és érdekvédelmet érint ő  törvény ezen alapuljon. 
Csak igy látják biztositottnak. hogy a magyar munkavállalói érdekképviselet az 
Európában alkalmazott rendszerekhez illeszkedjen. 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

1991. MÁRCIUS VÉGÉIG INGYENES ADOTANÁCSADÁST tartunk minden csü-
törtökön 17.30-tól 20.30-ig a TUDOSZ-irodaban (Puskin u. 4. II. em. 83.). Az elsó 
alkalom: február 18. 

A MUNKÁLTATÓ ALTAL TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT MUNKAHELYI ÉTKE-
ZÉS vagy a természetben nyujtott munkahelyi étkezés helyett PÉNZBEN KIFI-
ZETETT összegnek a havi 800 forintot meg nem haladó része mentes az adó alól, 

(1990. évi CIL törvény 3. par. ig. 20. pont.) 

* 
AZ ADOALAP MEGÁLLAPITÁSAKOR AZ OSSZJOVEDELEMBOL LEVONHATÓ 

TÉTELEK: a belföldi székhelyű  alapítvány céljára forditott összeg: a munkavállalói 
érdekképviseletet ellátó szervezet az adóévben befizetett (levont) tagdijának a havi 
300 Ft-ot meg nem haladó része. 

(1990. évi CII. törvény 17. par. 1.) 
* 

KORMÁNYRENDELET MODOS.ITOTTA A ..MUNKÁLTATO-SZAKSZERVEZE-
TEK KAPCSOLATÁT". Az a munkáltató. aki ... „c) a szakszervezet választott 
tisztségvisel ő jének védelmével kapcsolatos szabályokat megszegi. d) a szakszervezet 
által kifogásolt intézkedést (Mt. 14. par.) az arra jogosított szerv döntése elő tt hajtja 
végre. 10 000 forintig terjedö pénzbírsággal sújtható." 

[126 1991. (XII. 30.)j 
* 

1991-BEN TOVÁBBRA IS 	KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATNAK 
TUDOSZ-TAGOK a TEKA könyvesboltokban. Az ehhez szükséges utalványok 
TUDOSZ-irodába megérkeztek. 

AZ AMERIKAI-MAGYAR BIZTOSITO TÁRSASÁG A RÉSZVÉNYES SZAK-
SZERVEZETEK véleményét, javaslatait várja, milyen kollektív, illetve egyéni biz-
tosítási módozatokat tartanának szükségesnek. 

* 
ELKÉSZÜLTEK A TUDOSZ-TAGKONYVEK. AMELYEK 2 LAPOSAK, CSAK A 

legszükségesebb adatokat tartalmazzák. A TUDOSZ-irodában átvehetök, 
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TUDOSZ 

A véleményed 
kérjük 

TÜKÖR 

SZEIDL LÁSZLÓ 

HIVATALos levél 
Narancsszínű , „Sürgő s" feliratú, vignettával dekoráltatott, borítékba csoma-
golt, hivatalos levelet hozott egy akadémiai futár (1991. február 8-án, pén-
teken délután) a Szószóló szerkesztő ségébe. 

Tisztelt Szerkeszt ő ség! 
Érdekl ő déssel olvastam a lap legutóbbi számában a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia rendkívüli közgyű lésér ő l „Mivel foglalkozik a tudományos 
elit?" címmel közölt tudósítást, A „Rejtő zköd ő  alapbérek, támogatások" 
alcimmel leírtak egy része így félrevezet ő , megjegyzés nélkül nem hagy-
ható. 

1. A tudóstámogatás vaiiiiban a minisztertanácsi személyi alapbérben 
részesül ő  akadémikusok béir és társadalombiztosítási járulék el ő irányzatát 
jelenti. Ezt .a hivatkozott elő terjesztést nyíltan vállalja és egyértelmű en 
meg is npondja. Tehát ez az el ő irányzat nem „rejtő zködik" és így a „fel-
tehet ő en'' jelző vel nincs szükség az olvasókat - akik a tudósítóval szem-
ben az el ő terjesztést nem, csak a tudósítást olvashatják - sokat sejtetöen 
megtéveszteni. 

2. A társadalomtudományi kutatóintézetek 336,2 és a természettudo-
mányi kutatóintézetek 1483,1 millió Ft költségvetési támogatása 
- nem tartalmazza (nem tartalmazhatja) a nem költségvetési forrás -
hanem pl. OTKA, AKA, Ts, szerző déses árbevétel - terhére folyósításra 
kerülő  béreket és egyéb kiadásokat; 
- még nem tartalmazza az 1991, évi bér és dologi automatizmus miatti 
támogatási többletet (amint azt az él ő terjesztés szintén egyértelmű en meg-
mondja). 

Miután az is nyilvánvaló, általánosan ismert tény, hogy a „több mint 
3000 kutató" jelentő s hányadának  a bére költségvetési forrásból származik, 
tehát  a fent említett támogatási el ő  irányzattal a teljes létszám bére nem 
hozható összefügésbe, a tudósítással e tekintetben is félreinformálják az 
olvasókat. 

Kérem a Tisztelt Szerkeszt ő séget, hogy meg jegyzéseimet a lap leg-
közelebbi számában szíveskedjenek közölni. 
Budapest, 1991. február 4. 

Köszönjük Csomó István fő osztályvezető  úr megtisztelő  figyelmét, amely-
lyel kitüntette az akadémiai bérügyekrő l szóló írásunkat. Azért külön is 
hálásak vagyunk, mert a szerinte félrevezető nek ítéltetett közlendő nket 
megjegyzés nélkül nem hagyta. Isten látja lelkünket: nem állt szándékunk-
ban akarattal félreinformálni olvasóinkat, sokat sejtető en megtéveszteni 
pedig pláne nem. Bizonyítékul szolgálhat erre most megjelent bér-
ügyekkel foglalkozó két opuszunk is. 

Vdvözlettel 
Dr. Csomó István; 

az MTA Titkárság pénzügyi f ő osztálya 
vezet ő je 

Dura László 
felelő s szerkesztő  
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	Sorrendiség 
Ne fessék 
spájzolni! 

BÉRRE MENŐ  VITÁK 

Az idei év első  'ülését 1991. ja-
nuár 30-án tartotta a TUDOSZ tit-
károk tanácsa. Az ülésen Tóth At-
tila adott tájékoztatást az akadé-
miai bértárgyalásokról. Kijelentet-
te: „az élénk hangulatú béralku vé-
gül is jó eredményekkel zárult". A 
kiinduló alap szerint adott volt egy 
20%-os béremelés. (380 millió Ft), 
amibő l az intézetek költségve-
tési bérük 18%-át kapták volna 
meg, 2° 0-ot differenciáltan, a fenn-
maradó részt pedig szerző déses bevé-
teleik arányában. „úgynevezett lehe-
t ő ség formájában", (ha ki tudják gaz-
dálkodni, emelhetik a bért.) Ezenkí-
vül: „van egy 10°,0-os kutatói bér-
emelési keret", amely 155 millió Ft-
ot jelent. A vita első sorban akörül 
alakult ki, hogy amennyiben az Aka-
démia a költségvetéstő l teljes bér-
tömegre 20° 41-ot kapott meg, akkor 
miért kellene „elspájzolni" jelentő s 
részét. 

A TUDOSZ álláspontja ellenezte 
az Akadémia által tervezett 83 mil-
lió Ft megspórolását, ebben a kér-
désben az alku folyamán a TDDSZ-
szel közösen léptünk fel. A komp-
romisszum eredményeként elő ször 
egy elvi jelentő ségű  állásfoglalás 
született a béremelésrő l. Ennek f ő bb 
megállapításai: az Akadémia képvi-
selő i elfogadták, hogy az intézetek 
teljes béralapjuk 18",e-át automati-
kusan megkapják, a szakszervezetek 
pedig elfogadták, hogy 2% diffe- 

Szeidl László tudományos f ő mun-
katárs, az ELTE Számítóközpontban 
a helyi TUDOSZ-alapszervezet ügy-
vivő je. Bizonyára épp elég teendő je 
van a saját szervezetében, de még-
sem errő l faggatom. 

Kivételesen arról beszéljen, mi-
lyennek látja az ELTE-r ő l magát a  

renciálva kerüljön zaktosztásra: 
TUDOSZ képviselő i a 155 millió 
Ft-ból javasoltak differenciálást). 
Megegyezés született a béremelés 
intézményi tartalékpiás nélküli, 1991 
január 1-jel, visszamenő leges ha-
tályú felosztására. 

Az intézetekhez kerül tehát az inté-
zeti teljes béralap 18(1 0-a, és az aka-
démiai átlag (100%) alatti személyi 
alapbérű  intézeteknél dolgozónként 
az alábbi összegek: 

Intézeti sorrendiség Ft'f ő , havonta 

11-14 
	

300 
15-22 
	

400 
23-28 
	

800 
29-37 
	

1000 
38-39 
	

1100 

A tudományos besorolású beosz-
tott kutatók létszámát és alapbérét 
figyelmbe véve a következő képpen 
történt a 155 millió Ft szétosztása 
intézetenként: 

Intézeti sorrendiség Ft."1•5, havonta 

1-12 
	

3700 
13-17 
	

4200. 
18-23 
	

4700 
24-27 
	

5200 
28-34 
	

5500 
35-38 
	

6000 
39 
	

6500 

Ezen felül a tanszéki támogatott 
kutatóhelyek teljes létszámukra 

TUDOSZ-t? Mi vonzotta, miért 
csatlakozott éppen ehhez a szak-
szervezethez? 

- Még '89 novemberében csak 
olvastam róla, aztán az „utcáról" ér-
deklő dtem, telefonon. Számomra 
azért volt vonzó, mert kiderült, hogy 
nagyfokú önállóságot és mozgásteret  

1500 Ft-ot kapnák bétlemaradásuk 
kompenzálására. Számításaink sze-
rint ez a fajta differenciálás jelen-
t ő sen csökkenteni fogja a 'kutatói 
bérek - -közötti 2,2-szeres eltérést. 
(Egy bértarifarendszer kialakításá-
hoz szükséges információk elő bb-
utóbb a TUDOSZ-elnökség birtoká-
ba kerülnek. A. kutatóintézeti rang-
sorok TUDOSZ-titkároknál, egyéb 
részletes bérlisták a TUDOSZ-iro-
dában megtekinthető k.) 

Megegyezés született: az Akadé-
mia ajánlást is készít az intézetek 
számára, melyben felhívja a figyel-
met arra, hogy a bérek.  elosztásánál 
a kutatói teljesítményt kívánatos 
mérvadónak tekinteni, javaslat «ké-
szült továbbá a nem tudományos 
besorolású, diplomás munkavállalók 
bérhelyzetének rendezése is. Bi-
zonyos elő számítások szerint - az 
ajánlás jellegű  irányelvek alkalma-
sak lehetnek arra, hogy a lehető -
ségekhez képest egy kellő en diffe-
renciált, ugyanakkor az igazságos-
ságot is figyelembe vevő  bérszerke-
zet legyen kialakítható, a szakszer-
vezetek közretnű ködésével. A lét-
rejött alkunak - remélhető en a jö-
vő re nézve is hatással levő  - leg-
föntosabb eredménye az, hogy a 
bérfejlesztés a teljes bértömegre fi-
gyelemmel került kialakításra. A 
TUDOSZ tárgyalóinak eredményes 
„bérharcát" a titkárok tanácsa elis-
merte és egyben köszönetét fejez-• 
te ki, 

ad az érdekvédelemhez. A részletek-
rő l, hogy formailag miként zajlott 
a csatlakozás, talán.  nem , érdemes 

' 	  

• ön matematikus, kutató, és 
nyilván saját ,  bő rét is perzselik az 
ismert bajok. Nem csalódott vára-
kozásában? 

- Nem. A TUDOSZ  a mai napig 
megadja azt a lehető séget, hogy az 
intézményen belül önállóan dolgoz-
zunk. 

• Semmi kifogása nincs? 
- NézZe, el foglalt ember va-

gyok, tudományos munkát végzek, 
építkezem - és nem készültem erre 
az interjúra. Ha már a problémákat 
firtatja, inkább kérdeznék: vajon a 
TUDOSZ hogyan jelenik meg a nyil-
vánosság elő tt. a rádióban, a tévé-
ben vagy a napilapokban? És mint 
szakszervezet, mint központ, milyen 
hatékonysággal' tudja befolyásolni 
társadalmi szinten az érdekvédelmi 
munkát? 

• A kérdések hiányérzetet tükröz-
nek? 

- ggy érzem, hogy a problémák 
megvizsgálásában, a vélemények ki-
alakításában a tagságnak viszonylag 
szű k köre vesz részt. Valószínű , hogy 
a TUDOSZ vezető sége és a tagság 
között nincs olyan fórum, ahol a 
véleményekbő l Szélesebb körben le-
hetne meríteni. Ez mindenképpen 
gátja a megalapozottabb és egysége-
sebb „mozgalmi" munkának. 

• Egyéb? 
- Nagyon kevés, illetve egyálta-

lán nincs érdemi informácíó azokról 
a tárgyalásokról, amelyekben a TU-
DOSZ részt vesz. És nem világos, 
hogy az ott képviselt álláspontok ho-
gyan alakulnak ki. Ez teljes mérték-
ben vonatkozik a múlt évben alakult 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörü-
lésre, az ÉSZT-re is. -Az ÉSZT-  poli-
tikájának formálásába feltétlenül 
jobban be kellene vonni a TUDOSZ 
tagságát! S még elmondanám azt is: 
az az érzésem, hogy a bérekkel kap-
csolatban a TUDOSZ kezdeménye-
zései kicsit egyoldalúak. 

• Mennyiben? 
- A bérpolitikát elválasztják a 

követelményrendszertő l - ez utóbbi-
ról kevés szó esik. A TUDOSZ-nak 
árnyaltabban kellene foglalkoznia a 
követelményrendszerrel, akár a ku-
tatók, akár az oktatók viszonylatá-
ban. 

- Végül, hadd mondjam el, hogy 
nem világos eléggé számomra: mi-
lyen együttm ű ködési lehet ő ségeink 
vannak a többi szakszervezettel? És 
nem értem azt sem, hogy párt-
semleges álláspontot képviselvén a 
TUDOSZ miképpen tud a több-
párti parlamenttel szemben szak-
szervezeti érdekképviseletként mű -
ködni? A semlegességgel egyetér-
tek, csak nem értem, a semleges ta-
lajról. hogyan lehet megvalósítani 
az érdekvédelmet? 

Az idei „béremelés" kapcsán ér-
demes talán felfigyelni az akadémiai 
kutatóintézetekben és ezen belül a. 
kutatói állománycsoportban dolgo-
zók anyagi helyzetét érintő  néhány 
összefüggésre. Az Akadémia felmé-
rése szerint 1990 decemberében az 
akadémiai dolgozók (7742 f ő ) bruttó 
személyi alapbérátlaga 13 811 Ft volt. 
Nézzük meg ennek az alapbér sze-
rinti megoszlását (akadémikusok és 
intézeti igazgatók nélkül): 

létszám: alapbérátlag: 

vezető k 	305 f ő 
	

25 888 Ft 
kutatók 	2641 fő 

	
15 733 Ft 

nem kutatók 4796 f ő 
	

11 985 •Ft 

Érdemes az arányokon eltöpren-
geni, a kutatói státuszon lévő k bére 
1,3-szorosa a nem kutatókénak, a ve-
zető ké pedig 2,1-szerese. A termé-
szettudományi és a társadalomtudo-
mányi intézetek bérátlaga közti kü-
lönbség 1982 Ft, a természettudo-
mányi intézetben dolgozók javára, 
mig a kutatói átiagokat tekintve 
3685 Ft a különbség. 

Továbbra is az alapbéreket vizs-
gálva az intézetek között igen nagy 
különbséget találunk. A legmaga-
sabb intézeti átlagalapbér 2.6-szo-
rosa a legalacsonyabbénak, a kutatói 
béreket tekintve, ez az arány 1:2,2. 
Négy intézet (Filozófiai, Regionális 
Kutatások Központja, Néprajzi Ku-
tató Csoport, Nyelvtudományi Inté-
zet) esetében azonban ez 12 ezer Ft 

- 

ALATT MARAD, míg ötnél (SZTA-
KI, KSZI, Izotóp K. I., Társadalom* 
tudományi K. 1., Balatoni Limao-.  
lógiai Kut. I.) MEGHALADJA a 
20 ezer Ft-ot, (Ez azonban már kö-
zel fele az osztrák munkanélküli 
segélynek!) 

Az akadémiai átlagnál jobban álló 
intézetek és a lemaradottak között 
egyaránt vannak természettudo-
mányi és társadalomtudományi in-
tézetek, eszerint tehát nem lehet 
megkülönböztetést tenni. Az viszont 
egyértelm ű , hogy a kimondottan 
nemzeti tudományokat mű velő  mű -
helyek dolgozói, kutatói  a  ‚„sereg-
hajtók": Olyan kis létszámú intéze-
tek tartoznak ide, mint például a 
Néprajzi Kut. Csop., a Történet- 
tudományi, 	irodalomtudományi, 
Nyelvtudományi, Régészéti Intézete/e 
és a Regionális Kutatások itözpont-
ja. Az itt dolgozók jó részének arra 
sincs lehető sége, hogy külföldön 
idő nként feltöltse a pénztárcáját, hi-
szen nem igazán van kereslet pl. a 
magyar nyelvészet iránt má's or-
szágokban. Nemzeti kultúránk ápo-
lásának sokkal megbecsültebb m ű -
velő iként kellene munkálkodniuk. 

Külön figyelmet érdemelnek az 
egyetemen dolgozó akadémiai ku-: 
tatócsoportok. Ok ugyancsak  az alsó 
negyedben foglalnak helyet, és re-
latív helyzetüket tovább rontja, 
hogy a velük egy munkahelyen azo-
nos munkát végző , de oktató stá-
tuszon lévő  kollégáik bére  maga-
sabb. 



Helyzetjelentés 

Kárpátaljáról 

Hány nagykövetre 
van szükségünk? 

A szellemi munka terén (is) kialakult 
feszült helyzet egyik lehetséges magya-
rázataként Jeszenszky Géza legutóbb 
(M. 1-1. 1991. jan. 21.) a takarékossági oko-
kon túl a gyökeresen más finanszírozási 
rendszer kialakításának szükségességét is 
megemlítette. Természetesen feltnerül a 
kérdés, mi várható abban az esetben, ha 
az újonnan bevonni kívánt különböző  
nanszírozók, a termel ő cégek, amelyek 
szintén aktív szenved ő i a kriziafolyamata 
nála; nem képesek a t ő lük elt.a.rt mecé-
nási szerepet eljátszani? 

A határokon túli (nyugati) esélyeket 
figyelembe véve látható, hogy a tudomá-
nyos kutatók „kivándorlásának" mérté-
ke. valamint élet- és munkakörülményei-
nek relatív (esetenként abszolút) rosszab-
bodása között milyen közvetlen összefüg-
gés alakult ki. Az ösztöndíjasok, illetve 
munkavállalási szerző déssel távozók szá-
ma az utóbbi\ években tovább n ő tt. Anél-
kül, hogy ennek a hazai tudományos 
életre gyakorolt jótékony hatását kétség-
be lehetne vonni, indokolt arra a tenden-
ciára is felfigyelni, amely szerint ,a húsz-
szebb idő tartamú. a többszörösen meg-
hosszabbított. vagy a „kvázi-végleges" 
kinntartózkodások aránya is növekvő . 
Kölaayminiszterünk — említett nyilatko-
zatában — enyhe eufémizmussal a kül- 

földre távozottakat az ország „szellemi 
nagyköveteinek" tekinti, akik legkivá-
lóbbjai „elhivatottan ápolják és építik 
nemzeti, gazdasági, tudományos és kul-
turális kapcsolatainkat". 

A távozási motívumok között nyilván 
első  helyen szerepelnek a személyes 
anyagi, illetve a tudományos munkavég-
zést feltételek. A távozást nagymértékben 
befolyásolják p1. olyan tényező k, mint 
az életkor, családi állapot, a vagyoni 
helyzet, a munkavégzés feltételei, vagy a 
kutatási téma nemzetközileg elismert 
presztízse stb. A kérdés inkább az, hogy 
a nálunk magas kvalifikációra szert tett 
kutató kivándorlásából profitálhat-e 
olyan mértékben az ország, amely ki-
egyenlítené a „bekerülési költséget", de 
esetleg még az elmaradt hasznot is be-
számítana? A nyugati kutatói helyzetet 
ugyanis első sorban személyes sorsként 
éli át a tudós és csak másodlagosan kö-
t ő dik társadalmi bajaink megoldásának 
generális rendszeréhez. 

A szürkeállumány kivándorlása — tette 
még hozzá a külügyminiszter — „a fej-
lő d ő  országok számára jelent Igazi ve-
szélyt —"Lehet. hogy már a _fejl ő d ő" or-
szágok" felé tart tudományos életünk fej-
lő dése? 

Révész Béla 

LAPZÁRTA UTÁN: 

feloszlott 
a Kerekasztcl 

Megszű nt létezni a Szakszarvezeti Ke-
rekasztal. Az ügyrend alapján mayanis, 
abban az esetben, ha ennek a szakszer-
vezeti fórumnak bármelyik tagja beje-
lenti kilépését, az egyet jelent a Kerek-
asztal felbomlásával. Ez történt 1991. feb-
ruár 7-én, amikor a Független Szakszer-
vezetek Demokratikus Lizája és a Mun-
kástanácsok Országos Szövetsége beje-
lentette: nem kíván tovább részt venni a 
Kerekasztal munkájában. A Szószóni 
megkérte Kuti Lászlót. a TUDOSZ elnö-
két, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömö-
rülés elnökségi tagjat, kommentálja az 
eseményeket, s beszéljen a „hogyan to-
vább" kérdéskörérő l: 

— Kár érte! A Kerekasztal _felbomlá-
sa" tu m volt meglepetés. hiszen a kilé-
pett felek régóta -fenyeget ő ztek" ezzel. 
Az egymásra mutogatás helyett ezen a 
fórumon a munkavállalók valóságos 
problémáival kellett volna foglalkozni. 
amint ez néhány esetben elvitathatatla-
nul megvalósult (minimálbér, taxisblo-
kad stb.). 

Az grtelmiségl Szakszervezeti Tömörli-
lés szándéka ellenére osztott fel a Szak-
szervezeti Kerekasztal. A Kerekasztal fel-
bomlása után nyomban összeült az ÉSZT 
elnöksége és megfogalmazta saját állás-
foglalását s a tennivalókat: a Kerekasz-
tal megsz ű nése nem jelentheti azt. hogy 
lehetetlenné vált az Erdelceayeztet ő  Ta-
nács munkavállalói oldalának összehan-
golt megjelenése. 

Találkozó 
a köztársasági elnökkel 
Göncz Árpád köztársasági elnök 1991. 

február 27-én találkozott az Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés vezető ivel, töb-
belv között Kutl Lászlóval és Pomogáts 
Bélával. Felhívták a köztársasági elnök 
figyelmét arra a reális veszélyre, amely 
a különböző  kutatási területeken az ala-
csony szint ű  dologi kiadások miatt fenn-
áll. Elmondták. hogy az intézetek m ű kö- 
d ő képessége--  rohamosan •  -romlik 	jelek-  
tais, de szakmailag kell ő en nem indokol-
ható létszámcsökkentésre, ső t történelmi 
múltú és igen fontos szerepet betölt ő  in-
tézmények megszanésére kell számítani 

NÉZ Ő PONT 
.aataatataassaaas  

att 

Klubélet 
A társadalmi elidegenedést véglege-

sen (az „id ő k végezetéig") felszámolta 
a legutóbbi magyarországi rendszer-
váltás. Befellegzett annak az 	utó- 
pisztikus kommunista rendszernek, 
ahol az emberi viszonyok dologivá 
válása nyomán kialakulhat olyan ha-
mis tudat, amelyben a társadalom, a 
világ idegen és riasztó ielenségként 
tükröző dik. Megsz ű nt 	az elidegcni- 
tett atomizáció, nincs többé magának 
való elhagyatott magányos ember. 
Ütött az úri társaságok órája. Szer- 
keszt ő ségünk vallja: kell, hogy 	le- 
gyen az embernek társasága. Nincs 
iobb-, mint egy jó kis összeszokott 
társaság. A fiataloknál (a let ű nt rend-
szerben pedig a tudósoknál) a legna-
gyobb baj, ha rossz társaságba keve-
rednek, A Szószóló segítséget szeret-
ne nyújtani ahhoz. hogy az egyszerű  
mezei kutatók is valóságos és szer-
vezett klubéletet teremthessenek ma-
guknak. Jó példaként: szó szerinti 
pontossággal mi is közreadjuk az 
akadémikusaink klubéletét pezsdí-
tend ő  akadémiai elnökségi határozat 
néhány figyelemre méltó passzusát, 
amely fellelhető  az Akadémiai Ertesit ő  
XXXIX. (1990) évfolyam 9. számában. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Hivatalos Lapja tettes terjedelmében 
nyilvánosságra hozta (145. paglnáján 
bárki elolvashatja!). a 411990. számú 
MTA Elnökségi határozatot, amely 
megszabta a Tudósklub további m ű - 
ködésének 	kereteit, s kácierileyben 
hozott szemeit" döntését a Klub Ta-
nács tagjainak és titkárának megbí-
zásáról. 

(Kivonat) Az Elnökség 11/1990, sz. 
határozatából 

EKTEKELES 

2 (...1 
3. Tudomásul vette Szentágothal 

Jánosné professzor asszony bejelen-
tését. hogy a n ő i klubnapok szerve-
z ő  háziasszony! teandaiit ő l — melyet 
több megel ő z ő  ciklusban látott el 
közmegeleeédesre — megválni óhajt 
és e teend ő it az úi ciklus kezdetével 
ejfalussyné Pap Enik ő  klubtársára 

kívánja bízni. Köszönetét fejezi ki az 
Elnökség Szentágothai Jánosné pro-
fesszor asszonynak azért a gondOs. 
tapintatos és közmegelégedésre vég-
zett munkájáért, mellyel a n ő i klub-
napokat igen vonzóvá és kedveltté 
tette. 

4. Köszönetét fejezi ki a Klub Ta-
nács volt tagjainak és titkárainak az 
elmúlt öt évben végzett odaadó mun-
kájukért... 

FELADATOK 

A vitában felszólalók — egyetértve 
az elő terjesztéssel — kiemelték, 
hogy a klubélet a tudományos élet 
fontos része, fenntartása és tovább-
fejlesztése szükséges. 

... Szükséges a Klub jelenlegi 'm ű -
ködésének fenntartása, csekély mó-
dosítással. Igy: 

— a szokásos férfi- és n ő i klubna-
pok, az akadémiai évad folyamán ha-
vonta egy-egy alkalommal maradja-
nak meg, esetleg egy-egy tájékoztató 
el ő adás 	beiktatásával. 	Szükséges 
azonban. különösen a férfiklubnapok 
iránti érdekl ő dés felkeltése érdeké-
ben, azokra felhívni az Akadémia 
valamennyi, de f ő ként új tagjainak 
figyelmét. 

— Alkalmanként nem lehet kizárni 
közös férfi—n ő i klubnapok szervezé-
sét. 

— Folytatandók a bevált elnökségi 
klubdélutánok meghatározott témák 
megvitatására. 

— Tovább folytatandók a klubkon-
certek. a m ű sorok gondos összeállt-

ellen ő rzésével, valamint az-
zal, rioay a hangversenvek közönsé-
ge ismét első sorban a klubtag akadé-
mikusok - és közvetlen hozzátartozóik 
legyenek. 

Az Elnökség a Klub Tanács tag-
lalul továbbra is a feladatát lói ellá- 
tó eddigi Klub Tanácsot bízta 	meg 
1993- június 30-ig terjedá hatállyal. 

(elural 

O szósz ÓL 1991. február 

Lehet, hogy jegelnek? 

Kisebbség, rendszerváltás, 
Kelet-Európa 

kádári kurzus mindvégig az 
úgynevezett lenini nemzetiségi poli-
tika koncepciója alapján igyekezett 
foglalkozni a Trianon után a hatá-
ron kívülre került magyar kisebb-
séggel. E felfogás kétségtelenül leg-
nagyobb gyengéje, hogy szinte ki-
zárólag kulturális, mű vel ő dési kér-
désként kezeli a kisebbségeket. A 
demokráciákban ez lényeges voná-
sa.a nemzetiségi politika egészének, 
a („külső ”) a diktatúra körülmé-
nyei között azonban csupán erre 
szű kíteni a dolgot súlyos hiba, ami 
egyben jelzi a diktatúra (..belső ") 
természetét is. Mondhatni kéz ke-
zet, diktatúra diktatúrát mos. 

1989 tájékáig persze külpolitikai 
okok miatt is rendkívül nehéz volt 
a kisebbségi kérdés kezelése. Első -
sorban azért, mert a térség „f ő rész-
vényeseként" fellépő  Szovjetuniósa-
ját nemzetiségi problémái miatt 
mintegy mélyh ű tött állapotban igye-
kezett tartani minden ilyen feszült- 

A tv elé szegezett európai, ke-
let-európai néző  bámulattal figyea 
li a pergő  „actiont" az öbölben zaj-
ló „csillagok háborúját" és lehet, 
hogy nem veszi észre a Vilniuszban 
és Rigában a KGB kommandósai-
nak kezében eldördülő  Kalasnyiko-
vok torkolattüzét. Pedig a sortüzelt 
tucatnyi, szabad talán sosem volt 
nemzet, etnikum reményeit temet-
hetik, köztük magyarokét is. 

Az elmúlt esztendő k • etnikai re-
neszánsza a korábbi magyar poli-
tika félénksége és butasága után 
éles fénnyel világított rá a ma-
gyar kisebbségek szomorú állapo-
tára. Persze sokáig Temesvár küz-
delmét és a szlovákiai nacionalista 
hullám ellen fellépő  magyar szer-
vezetek harcát figyeltük. Közben 
Nyíregyházától és Debrecentő l alig 
száz kilométerre egy kétszázezres 
népcsoport csendben, drámai gesztu-
sok nélkül utoléri a történelmet. Kár-
pátalja magyar népe 1989-tő l létre 
hozza a maga sajátos, pártnál ke-
vesebb és több szervezetét; a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szövet-
séget. Eltemeti a maga halottait és 
emlékm ű veket állít nekik. Mert van 
kinek: a sztálinizmus első  tömeges 
magyar áldozatai kárpátaljai ma-
gyar férfiak. 

Hosszabb id ő  óta csábító ötlet a 
területi autonómia, amely a kínai 
példából vett különleges gazdasági 
övezet, ökonómiai bázisra alapul-
na. A vita hónapok óta a lehetséges 
modell körül folyik. Az egyik el-
képzelt modell összkárpátaljai, te-
hát ruszin—magyar autonómiát je-
lentene. A másik, sok magyar szá-
mára kedvesebb és vonzóbb megol-
dás: a dönt ő en magyarlakta terü-
letek, Beregszász és a hozzá tartozó 
járás, a nagysző lő si körzet magyar 
területi autonómiája. E megoldás 
azonban a Felső -Tiszavidék (Huszt, 
Técső ) szórványmagyarságát — kö-
rülbelül 35 ezer emberr ő l van szó —
kizárná és rohamos asszimilációját 
eredményezne. 

Kevés érvényes elképzelés szüle-
tett az autonómia gazdasági feltéte-
leinek kialakítására. Bár a térség 
b ő velkedik ásványi nyersanyagban, 
az Erdő s-Kárpátok fában, a helyiek 
a természeti szénségekben bízva 
nagy reményeket f ű znek az idegen-
forgalomhoz. Ám a még mindig 
erő sen központosított szovjet terv-
gazdasági szisztéma és az igen. el-
maradott infrastruktúra-  miatt e két 
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séget. Am az is nehézséget okozott, 
hogy a befolyásos nyugat-európai 
országok is (nemzetiségi ügyekben 
többnyire szintén jó adag vajjal a 
fejükön) ameddig 'lehetett, inkább 
balkáni acsarkodásnak állították be 
a környékünkön felvillanó nemze-
tiségi konfliktusokat. 

Ma már- sajnos világos, hogy a 
Trianonban konstruált közép-euró-
pai nemzetiségi bombát sem a bár-
sonyos csehszlovák, sem a véres ro-
mán forradalom, .sem pedig a zű r-
zavaros jugoszláv átalakulás nem 
hatástalanitotta. De a békés magyar 
átmenet sem, s ez nem csoda. A ki-
sebbségi kérdések megnyugtató ren-
dezésére a fejlett polgári világban 
is alig találunk példát. Nyugat-Eu-
rópában a probléma mélyen beágyaa 
zódott a térség általános integráció-
jába és a gyorsan fejl ő d ő , gazdag 
társadalmak lehető ségeibe. Itt, a 
Balkán peremén, messze vagyunk 
ett ő l. A kialakult — kétségtelenül 

adottságra épül ő  önálló gazdaság, 
még csak jámbor óhaj maradhat. 

A kárpátaljai magyarság terveit 
gátolhatjált az úgynevezett szemé-
lyi tényező k is. Félreértés ne es-
sék, csak tisztelet illeti a KMKSZ 
vezető it, akik, ritka történelmi ér-
zékkel ismerték fel a cselekvés —
a szovjetunióbeli viszonyok között 
ritkán adódó pillanatát. Emberfe-
letti erő vel szervezték meg az el-
nyomorított magyarság társadalmi 
mozgalmát, visszaadták e nép tör-
ténelmi tudatát és önbecsülését. 
Azonban — végzettségüket tekintve 
— zömmel irodalmárok, költő k, 
szerkesztő k, m ű vészek. Bár a ke-
let-európai forradalmak paradox 
módon bizonyítják Réval. József  

szabadabb légkör ellenére — az igaz-
ságosabb megoldások vagy legalább 
a jobb kompromisszumok továbbra 
is távolinak t ű nnek. 

A helyZet különös fintora, hogy 
a továbbiak — vélhet ő en — nagymér-
tékben függenek a Szovjetunióbeli 
helyzet alakulásától. A Szovjetunió 
nyugati, déli területeinek vagy eset-
leg csak a Baltikumnak a kiválása 
a szövetSég,bő l ugyanis nagy létszá-
mú orosz kisebbségeket hozhat lét-
re, amit ő l Moszkva véleménye alap-
vető en megváltozhat a kisebbségi 
kérdésben, s legfontosabb partne-
rünkké válhat jogaik védelmezésé-
ben. Megint más a helyzet, ha a 
Szovjetunió együtt marad, ha lesz 
politikai, netán katonai erő , amely 
egyben tarthatja a birodalmat. Eb-
ben az esetben ugyanis az oroszok 
a nemzetiségi kérdések további „je-
gelésében" lesznek érdekeltek. 

(Moldován) 

kedvenc, az irodalomnak a társa-
dalmi viszonyokra gyakorolt köz-
vetlen hatásáról szóló tételét (gon-
doljunk csak Havelra vagy Göncz 
Árpádra, de mondhatnánk Csurka 
Istvánt is, hogy groteszk tónussal 
színesedjék az írás), azonban a szo- 
ciálisan-gazdaságilag 	megalapozott 
kisebbségi programokhoz az érdek-
védelem miatt jogászokra, a gazda-
sági fejlesztési tervek kivitelezésé-
hez közgazdászokra, agrárszakem-
berekre, az infrastruktúra javításá-
hoz mérnökökre, várostervezökre, a 
hatékony oktatáshoz a pedagógusok 
mellett pszichológusokra van szük-
ség. És tanult szakmunkások •kelle-
nek. 

E területen az anyaország felel ő s-
ségér ő l is érdemes említést tenni. 
Hiszen segíthet: nem beleszólva a 
kisebbség belső  ügyeibe, első sorban 
a felső oktatásban, a tudományos 
továbbképzésben nyújthat tánrioga-
tást és meghívásokkal ösztönözheti 
az organikus magyar értelmiség mi-
el ő bbi kialakulását. Egyed Albert 

Abban biztos vagyok, hogy az 
infláció gerjesztése bizonyosan nem 
jó gyógymód gazdasági bajaink ke-
zelésére. 

Az árindexromlás. a 'pénzleértéke-
lés az ökonómia sajátos eszköze. Itt 
van például Magyarország, ahol ezer 
és ezer dolgon kell változtatni, hogy 
az annyira áhított piacgazdaság felé 
lépegethessünk. Muszáj leépíteni a 
termel ő i, a fogyasztói támogatáso-
kat, a világpiaci árakhoz igazodó 
díjtételeket szükséges kialakítani, 
mivel az olcsó 4rú áruk nekünk sem 
teremnek valamiféle rezervált üveg-
házban. hanem a glóbusz rideg köz-
gazdasági klímájában szöknek szár-
ba. Bizonyos áremelések tehát na-
gyon is racionálisak, mások pedig 
azért válnak ésszer ű vé, mert belső -
külső  eladósodottságunk srófolja fel 
kényszer ű en és szükségszer ű en ezen 
árcédulák számait. 

E racionalitás azonban azonnal 
egyfajta irracionalitással jár kéz 
a kézben Kelet-Közép-Európában. 
A fejlett Nyugaton világpiaci bérek-
bot fizetik a világpiaci árakat: 
Ausztriában például 20 ezer schil-
linget keres havonta egy lakatos, 
ami a legszolidabb átszámítással is 
140 ezer forint, szerintem ebbő l a 
8,50 schillinges literenkénti benzin-
ár, a 60 forint, könnyebben kiperkál-
ható, mint a mi 6-15 ezer forin-
tunkból. A mikrogazdasági irracio-
nális •  világpiaci áralkalmazkodás 
makrogazdasági összefüggésben vá-
lik racionálissá: a bő rt ő l elszakadt 
ár csökkenti a fogyasztást, növeli 
a potenciális exportalapok nagy-
ságát, azaz lehet ő vé teszi  a belső  
forráselvonást. a küladósság, a honi 
költségvetési hiány fedezetét. (Mind-
ez megspékelve még erő s adózási, 
egyéb elvonási „f ű szerekkel".) 

A makrogazdasági árindex változ-
tatása, racionalitása másfajta mikro-
gazdasági irracionalitást is szül: az 
inflációs pszichózist. A kormány 
ésszer ű  kényszer ű séggel X mennyi-
ségű  hatósági árat emel, kikalkulál 
egy várható inflációs rátát, azt köz-
li, s vár. Az egyes gazdálkodók lát-
szólag racionálisan gondolkodnak: 
olyan súlyos tételeket érint az ár-
emelés — energia, közlekedés, szál-
lítás, alapvető  élelmiszerek stb. —, 
amelyeket képtelen korábbi költ-
ségeibő l, áraiból fedezni. Tehát ő  
is emel. No nem annyira, amennyi-
vel valóban növekednek a kiadásai, 
hanem mindjárt annyival, amennyi- 

vel „megeszi" az inflációt. A cégek 
egymás inflációját falják fel. Jó pél-
da erre a Fürd ő igazgatóság, amely 
rögtön ugrott, nehogy lemaradjon az 
árindex-feltornázásért folyó verseny-
ben. 

Csakhogy az inflációs pszichózis 
önmagát beteljesit ő  jóslattá válik. 
Mindenki gyorsan kívánja elérni a 
bű vös 35-40 százalékot —. a kormány 
prognózisát —, csakhogy néhányan 
50-200 százalékkal is emelnek, s így 
jaj az átlagnak. Az inflációs vára-
kozás beteljesül, a félt jóslat valóra 
válik, mert jogos vagy eltúlzott 
szorongásból, minden gazdálkodó jó 
el ő re ki akarja védeni várható inflá-
ciós veszteségét.. E pszichózis azon-
ban újabb spirált indíthat be: a 
negyedév végén, vagy a következő  
hónapokban magasabb árindexrő l 
indul minden árváltozás, s erre ra-
kódnak az újabb kárt kivédeni hi-
vatott védekező  áremelések. S ez 
már az infláció elszabadulásával fe-
nyeget. 

A makrogazdasági árindexváltoz-
tatás racionalitása csorbát szenved 
az inflációs pszichózisban, s sajátos, 
további irracionális követlaezményre 
vezet: a drasztikusan leszorított fi-
zet ő képes kereslet miatt, bizonyos 
áruk megvehetetlerre, azaz elad-
hatalanná válnak. Igy a cég, mint 
ügyes inflációkivéd ő , a saját csapdá-
jába esik, s „ügyessíge" áldozatává 
válik. Már eddig sem volt titok, 
hogy tej-, vaj-, bor-, húshegyek he-
vernek el a rakodó-, h ű t ő terekben, 
vevő kre várva. Nem elképzelhetetlen, 
hogy a gyengén értékesíthető  áruk 
„hegy- és borrajza" tovább bő vül. 
Tehát az inflációt jó elő re kivéd ő k 
hoppon maradnak: csökkenteni kell 
termelésüket, viselni a tárolás nem 
kis terhét, 'áruelkótyavetyélésre 
kényszerülnek, hiszen az a leggazda-
ságtalanabb termék, amit az isten-
nek se vásárolnak meg. 

Természetes hát a terápia: ha a 
piacgazdaság felé törekedünk —
mégha nincs is piac —, a piachoz 
kell alkalmazkodni. Ki kell törni az 
infláció:; pszichózis ördögi körébő l, 
vissza kell fogni az inflációs vára-
kozást, hogy ne m ű ködjön az ön-
magát beteljesitő  jóslat pszichológiai 
mechanizmusa. Az árakat mozgatni 
kell, lefelé is. S „érdekes" módon 
tapasztalni fogjuk, hogy ez áldásos 
hatással jár — az inflációra is. 

Fóti Péter 

Inflációgerjesztés? 
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