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Van-e okunk a fokozott szorongásra?

SZÓSZÓLÓ

Fortélyos félelem igazgat

Lapja

Kisebbségek és a gazdaság
A Szószóló évek óta, rendszeresen vállalkozik arra, hogy a
határokon túl élő magyar kisebbségek helyzetéröl tudósítson.
Ezúttal a kérdéskör egyik alapvető en fontos, eddig mégis ritkán
említett szempontj áról, a kisebbségek gazdasági tevékenységérő l
közlünk néhány gondolatot.
Korábban gyakran hallhattunk a
külhoni magyar kisebbségek
oktatásügyi, kulturális, tömegkommunikációval kapcsolatos problémáiról.
Kétségtelen: mindezek meghatározó
szerepet játszanak a kisebbségi
identitástudatban. Azonban rettenetesen sokba kerülnek, a térség országai
pedig rettenetesen szegények.
Ezért tudathasadásos állapotok
alakulnak ki. Itthoni térfélen maradva:
a magyar kormányzatnak ő szintén
deklarált szándéka mind a környező
országokban él ő magyar kisebbségek,
mind a Magyarországon élő nemzetek
és etnikai kisebbségek oktatásának,
kulturájának és hitéletének anyagi
támogatása: azonban a forráshiányos
gazdaságban a törekvés - hosszú
időtávon - jámbor szándék marad. A
környező országok kormányai is rossz
anyagi helyzetben vannak.

Reich Károly

TAVASZ

Érdemes
visszalapozni
a
történelemben. A Trianon után
elszakított területeken, a két
világháború között, az elébb lopakodó,
majd a harmincas évek közepén elemi
er ő vel felszínre tört jobboldali
nacionalizmusok és diszkriminációk
ellenére a magyar kisebbségek
életképes oktatási-művelődési intézményekkel rendelkeztek. A II. világháború
utáni államszocializmusok - változó
id ő pontokban és intenzitással többévszázados magyar iskolák
tradícióit semmisítették meg: tárgyi
valóságukban megtartva, de mégis
beolvasztva az uniformizált rendszerbe.
Az I. világháborút követ ő évtizedekben
valamennyi közép-európai országban féloldalasan és korlátozva -, de
működött a piacgazdaság. S ez - a
nacionalista politika mellett is biztosította a kisebbségek gazdasági
autonómiáját, ezáltal önszerveződéseik,
oktatási és művelő dési intézményeik
anyagi alapjait.
A második világháború utáni
társadalom - és gazdaságszervezés
sztálinista módja: a rendszer cső djeit
idézte elő; ami napjainkban látványosan és emberi tragédiákkal terhelten
nyilvánvalóvá vált. A cső d azonban a
kisebbségeket fokozottan és halmozottan sújtja.
Ezek után szükségszerű: a magyar
kisebbségpolitika romantikus szakasza
lezárulóban van. És érik a felismerés,
hogy a közel azonos fejlettségű, illetve
fejlettlenségű nemzetek csak együtt
léphetik át a „Paradicsom" kapuit.
Kedvező momentum: valamennyi úton
lévő ország struktúráiban vannak
kedvező elemek. Lengyelországban a
szolidaritás társadalmi integrációs
folyamatok
feler ő ső désére,
Csehszlovákiában az évszázados ipari
kultúrára, valamint a viszonylag
alacsony adósságszolgálatra alapoznak,
Magyarország - •néhány mai autoritás
tagadó buzgalma ellenére - a puha
diktatúra utolsó évtizedében féloldalas,

A közvélemény a tudományról
„Több pénzt a tudománynak!" Ezúttal nem a kutatók mondták ezt, hanem
az ország más-más részében élő egyszerű polgárok. A Magyar
Közvéleménykutató Intézet munkatársai tették fel nekik a kérdést: miként ítélik
meg a hazai kutatást, a tudományos kutatók szerepét? Valkó Emőke tudományos
kutató, aki Tamás Pállal együtt a reprezentatív vizsgálatot vezette, újságíróknak
adott tájékoztatójában elmondta: a legkülönbözőbb iskolai végzettségű és
foglalkozású megkérdezettek többségének az volt a véleménye: a tudomány
jelent ős mértékben segítheti a kilábalást a gazdasági válságból, hazánk
felzárkózását a nyugat-európai országokhoz. Fő leg a m űszaki-, a
természettudományok, az orvostudomány, a gyógyszerkutatás járulhat hozzá az
ország fejlő déséhez. Lám, a fejlett országok eredményeinek elérésében is döntő
része volt a tudománynak - vélekedtek az emberek. A megkérdezettek zöme,
annak ellenére, hogy azt válaszolta: a magyar tudomány színvonala elmarad a
nyugat-európai országokétól, egyetértett azzal, hogy iparunk a hazai kutatási
eredmények hasznosításával is állíthatna elő világpiacon is versenyképes
termékeket, növekedhet a lakosság életszínvonala. A tudományos kutatók sokat
tehetnek a fiatalok felsőfokú képzéséért. A tudósok politikai szerepét azonban
korántsem becsülték ilyen nagyra. A válaszolóknak csupán 31,6 százaléka vélte
azt, hogy a tudósok megmondhatják a képviselőknek, a minisztereknek, a pártok
és önkormányzatok vezetőinek: hogyan lehetne jobban irányítani az országot.
Nemmel a megkérdezettek 37,4 százaléka válaszolt erre a kérdésre, 24 százaléka
pedig azt felelte: .. attól függ...
A tudósok társadalmi megbecsülését jelzi, hogy a szakmák rendjében a
tudományos kutatót a második helyre, a professzor mögé sorolták, nekik adnák
a legtöbb fizetést. Utánuk következne a tanár, a bíró, a képviselő, a gazda, a
pap, a lakatos, a keresked ő, a műszerész és így tovább. Amikor arra kérték az
embereket, hogy nevezzenek meg egy jelentős magyar tudóst, a legtöbben
Szent-Györgyi Albert, Teller Ede, Semmelweis Ignác, Jedlik Ányos, Szentágothai
János, Eötvös Loránd nevét említették.
A közvélemény szeretné megismerni a legújabb felfedezéseket, a Magyar
Tudományos Akadémia tevékenységét, a hazai természet- és társadalomtudományi kutatások eredményeit, a magyar tudósok külföldi sikereit. A
többség elsősorban a televízió at-lából, az újságból, a folyóiratokból, a rádióból,
a könyvekből és a munkahelyen értesül a tudományos hírekről. Az iskolában,
ismeretterjeszt ő előadásokon, a múzeumi kiállításokon kevesebben szereznek
ilyen ismereteket.
A részletes elemzést tartalmazó tanulmányt a következő hónapokban teszik
közzé.

ám feltartózhatatlannak bizonyult
polgá-rosodásban, a vállalkozói attitűd
tartós beépülésében bízhat.
Magyarország a köteles és vállalt
anyagi-erkölcsi támogatáson túl, éppen
a szellemi t ő ke, a• menedzsmentszemlélet terjesztésével segítheti a
magyar kisebbségeket. A környező
országok jogalkotásában szinte párhuzamosan, id őbeli szinkronitásban
jelentkeznek a privatizációs, valamint
a magántulajdont újra szentesít ő
törvények.
Ha a piacgazdaságba való
átmenetben szerzett magyar tapasztalatok Erdélyben, Szlovákiában,
Kárpát-alján - az ottani magyar
kisebbségekben - gyorsan gyökeret
vernek, ha magyar vegyesvállalatok a
kisebbségi területeken működő „kistestvéreiket" bevezetik a piacgazdaságba, lassan, de átalakulhat a
magyar kisebbségek mai, felettébb
kiszolgáltatott intézményrendszere.
Ehhez azonban arra van szükség, hogy
a vállalkozók ne gyarmatnak, szpáhi
birtoknak tekintsék azokat a kisebbségi
területeket és társadalmakat, ahova
behatolásuk kívánatos.
/ea/

HEUREKA,
EUREKA!
Az EUREKA nem pénzbeni
támogatást kíván adni a kelet-európai
országok számára, hanem rendszert
nyújt az együttműködés megtetemtéséhez - állították azon a
sajtótájékoztatón, amelyet a budapesti
EUREKA Kongresszuson tartottak.
Amerika és Japán rendkívüli
tudományos-technikai előrehaladása
arra készteti Európát, hogy felvegye a
versenyt a kutatási-fejlesztési szférában, a létrejött különbséget azonban
ma már csak egyesült er ővel lehet
pótolni. Az Európai Közösség és az
EUREKA programjainak közös célja,
hogy létrejöjjön az az új európai
technológiai térség, amely az Atlantióceántól az Uralig tart. A helyzet
paradoxona, hogy a kelet-európai
országok önmagukra hagyatva nem
képesek jelent ős fejlesztő i-kutatói
hálózatot foglalkoztatni, viszont a
gazdasági felzárkózást az is
lehetetlenné teszi számukra, ha a
szakembereik kivándorolnak az
országból. Koos Andriessen, a holland
gazdasági miniszter szerint az
EUREKA-projektekben való részvétel
ugyan valóban együttjár a legjobb
szakemberek bizonyos mértékű
elszívásával, a történelem azt bizonyítja, hogy az új technológiákban
jártassá vált szakemberek előbb-utóbb
hazatérnek a megszerzett tudással.
Ugyanerr ő l szólva Pungor Ern ő
akadémikus azt mondta: itthon olyan
feltételeket kellene teremteni, amelyek
lehet ő vé teszik, hogy a külföldön
dolgozó magyar kutatók megfelel ő
körülmények közé térhessenek haza.
Filippo Maria Pandolfi az EK
bizottsági alelnöke a kérdéshez
kapcsolódva kifejtette: az EUREKA
keretében az eddiginél sokkal
konkrétabb lépésekre volna szükség az
együttműködés elmélyítése érdekében
Európa keleti és nyugati része között.
Maria Pandolfi a jelenleg folyó
műszaki tudományos kutatási
együttműködéssel kapcsolatban arról
beszélt, hogy a fejlett ipari országok
és a közép-kelet-európai régió országai
között javítani kell a tudományos
együttműködést az emberi er őforrások
hatékonyabb kihasz-álásának formáit,
valamint javítani kell a technológiák
átadásának jelenlegi rendszerén.
Elmondták még, hogy június közepén
az EUREKA miniszteri konferenciáján
Hágában újra napirendre t űzik a
„további együttmű ködés részletkérdéseit".

(d.1.)

Abból az agyonismételt bibói tételből kellene kiindulni,
hogy csak az a demokrácia, amelyben nem uralkodik a félelem,
kizárólag az mondhatja magát demokratának, aki nem fél.
Zseniális társadalomtudósunk egész gondolati rendszerét történelmi, szociológiai megközelítését - a félelemfaktor
meglétére, illetve hiányára, mennyiségére és minőségére
építette. A félelem vagy a szabadság vezethet népeket,
nemzeteket történelmi zsákutcákba, avagy az emberiséghez
vivő sugárutakra.
Biztos vagyok abban, hogy egy népesség aktuális
szorongásfoka,
félelmi lázgörbéje mindenkori
társadalomformáló tényező, történelmet befolyásoló faktor.
Természetes ez, hiszen a különböző félelmek meggátolják
'kisebb-nagyobb csoportok egymásra találását, zavarják az
információáramlást, a kommunikációt, nehezítik az érdekek
nyílt artikulálását, az alkukba fölösleges feszültségeket,
indulatokat visznek. Így akadályozzák a kompromisszumkötések menetét, s végkövetkezményükben torz társadalmi
döntéshez vezetnek, amelynek alctuálpolitikai levét éppúgy
megissza a nemzet, miként a következők elszenvedik az ilyen
elhatározások történelmi hátrányait.
A félelem agressziót szül, a félő ember túlreagálja az őt ért
ingereket, attitűdje válik indulatai meghatározottságúvá, amely
minden szélsőség befogadásának kedvez, táptalaja mindenféle
demagógiának, bűnbak-keresésnek, populizmusnak. S máris
előttünk áll a szorongó, félő ember, aki infantilizált - hiszen
ontológiailag a gyermekkor a félelem természetes időszaka s e retardált gyerekember a paternalista, totalitárius államok
kedvenc torzszülőtte s nem a demokráciáké. A félelem
eluralkodása mindenkor az antidemokrácia tényét vagy
veszélyét jelzi, s e folyamat az antidemokratikus személyiségek

tömeges társadalmi színpadra lépésével veszi kezdetét.
Hogyan is állunk ma Magyarországon a félelem
elszabadulásával? Minden forradalom - még a csendes, a
„bársonyos" (Havel) is - szorongást indukál.
Fél a volt hatalmi elit a leszámolástól, a teljes egzisztenciális
lesüllyedéstől, a felemelkedők szoronganak attól, hogy nem
tudják, a társadalmi lift hányadik emeleten áll meg velük. A
megsebzettek, a megsértettek indulatosak, hiszen elfojtott
agressziójukat még nem tudták elszikráztatni, tárgyiasítani,
ezért szoronganak.
A félelemszint megemelkedése minden lényegi átalakulás,
ellentettbe fordulás természetes következménye. S így van ez
ma Magyarországon is.
Fél a hatalmi elit, mert súlyos örökség legtetején ül.
Szorong, mert egyelőre csak valami-valaki ellen - a szocialista
berendezkedéssel, a kommunistákkal szemben - bír
legitimációval s nem önmagáért.
Spontán reakciója hát, hogy többször él ellenlegitimációs
létező bázisával, mint nem létező önértékű hitelével. Így
azonban a szorongó elit is félelmet gerjeszt: ellenlegitimációs
bázisának ostorozásával e réteget szorongatja, egyéb
cselekedetei elmulasztásával pedig azokat kergeti rettegésbe,
akik többre vágytak a régi bűnösök s bűnbakok elítélésénél.
A félelmek pedig összeadódnak, ha a hatalmi, politikai
szorongások a gazdasági, pénzügyi csőd kontúrjaiban
bontakoznak ki, ha a jövőfélelmek mindennapi egzisztenciális
krízisek rettenetében keletkeznek. Mindez a feszültségek
halmozódásának kedvez s az agressziók elszabadulásának.
Az így túlfeszített - fortélyos félelmektől irányított társadalmi nagycsoportok, szervezetek, pártok s embereik
fokozottan agresszívvé, indulati meghatározottságúvá válnak.
Gondoljunk most csak a pártok agresszivitásának
emelkedésére, az indulati meghatározottságra - mondjuk - a
kisgazda pártnál, az indulatok dühbe csapására a Politikai
Foglyok Szövetségénél /POFOSZ/.
A választók agresszivitása hat a pártok „cselekvéskötelesség" hajlamaira, s ez utóbbi visszahat az előbbiekre.
A gondolati agressziók tettekbe csapnak át: a földfoglalók
jogellenesen karókat vernek a táblákba, kocsikkal reteszelik
el az utat a szántani igyekvő szövetkezeti traktorok elől. A
tettekbe csapott agresszió aztán megemeli a képviselők indulati
rátáját - Torgyán-szindróma -, s az ördögi kör önmagát
gerjesztő spirállá válik.
Az érzelmi-indulati politizálás egy bizonyos ponton túl
pánikreakciókat szül. A fortélyos félelem indukálta feszültség
csúcsszorongásos kisülése a legnagyobb ön- és közveszélyek
hordozója. Az ilyen, pánikba szorított politikai irányító
szervezet, társadalmi nagycsoport, személy szorongása
feloldásául szinte mindenre képes: feláldoz embert, létet,
törvényt, alkotmányt, akár békét is, csakhogy elviselhetetlen
félelemerősödési folyamatát bárhogy megszakítsa. Sajnálatos
módon e pánikelöttes hangulat pontosan érzékelhető a mai
Magyarországon.
Amennyiben a félelemmentesség egyenlő a
demokráciával, akkor az indulati meghatározottság, a pánikreakcióra készség minden szélsőbal-, szélsőjobb berendezkedés, a totalitarizmus édestestvére.
Ahogyan egyre magasabb értéket mutat félelmi
mérőműszerünk, úgy távolodunk a hőn vágyott demokráciától,
s úgy közeledünk vissza múltunkba: a bolsevizmusba, illetve
a fasizmusba.
Törékeny féldemokráciánk már ma /vég/veszélyben van.
F.P.
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Brain-storming

Protestálás

Törvény a bicentenáriumra?
Az Akadémiáról szóló törvény - amely tervezet formájában
immár sokadik változatban és hosszabb ideje közkézen forog , olykor heves vitákat is kivált. Ezen polémiák sorába illeszkedik
az a beszélgetés, amelyen a Szószóló szerkesztősége megkérte
Bata Lajost (KFKI,TUDOSZ elnökségi tag), Szőke Bélát
(Régészeti Kutató Intézet TUDOSZ-titkára), Patkós Lászlót
(Csillagászati Kutató Intézet TUDOSZ- titkára) és Révész Mártát
(a TUDOSZ titkára) fejtsék ki gondolataikat a sokakat érdeklődő
kérdésekről. Tekintettel arra, hogy a résztvevők véleménye ezúttal - nagyjából megegyezett, az elhangzott véleményeket
összefoglalva - nevek feltüntetése nélkül - adjuk közre.
Tény, hogy az akadémiai hálózat
jelenlegi rendszerében nem működőképes. Az intézetek nagytöbbsége
valójában nem a szakmai munkával
foglalkozik, hanem azzal: hány embert
fognak
elbocsátani,
hányan
maradhatnak, hány forintból kell
megélni... Ezért oly sürget ő a törvény
elfogadása. Ráadásul az Akadémia
tulajdonképpen arra törekszik, hogy
máris úgy dolgozzon, mintha a
törvénytervezetet elfogadták volna. Ám
ez sok problémát vet fel. Hiszen ehhez
egy valóban átgondolt, hosszú távon
érvényességre számot tartó koncepció
kialakításához olyan elaborátumra lett
volna szükség, amely nem csak a
felső oktatás viszonyainak újraszabályozásához, a kutatásra vonatkozó
jogszabályokhoz, a leendő privatizációs
törvényhez illeszkedne, hanem
számolna az európai normákkal is.
Az alapvető probléma az, hogy míg
jelenleg „válságkezelő" költségvetési

törvény határozza meg az Akadémia
helyét és lehet őségeit, addig az
akadémiai törvénytervezet nem e
kritikus helyzettel számol, hanem a
távoli jövőt idéző, remélt képet vázol
fel. Például „az Akadémia
gondoskodik a kutatók szakmai
fejlő désének el ősegítéséről, a kutatások
anyagi támogatásáról és az
eredményeknek megfelelő anyagi és
erkölcsi elismerésr ől".
Az intézeti vállalkozási formákkal
kapcsolatos optimista várakozások is
ellentmondanak a tapasztalatoknak: a
megrendelések csökkenésével egyre
inkább érezhet ő a piac leszűkülése.
Nyitott kérdés a profit és nem profit
orientáltságú egységek egymáshoz való
viszonya, aránya, a nyereség visszaáramoltatásának mértéke és módja is.
Hiszen végtére a tudományos
kutatásokból származó nyereségeket és
a profit-törekvéseket is alapvet ően a
tudományos-kutatás szolgálatába kelle-

ne állítani. A törvénytervezet egyik
alaptétele szerint az Akadémia
önkormányzati elven alapuló
köztestület. Az önkormányzat
kritériumaként szereplő demokratikus
(választásokon alapuló) képviseleti
rendszer viszont teljesen kidolgozatlan
maradt: nem tekinthet ő megoldásnak
a kibővített ülés vagy a nagygyűlés,
amelynek egyébként nincs semmilyen
döntési jogköre. Felel ősségre
vonhatóság és visszahívhatóság mellett
határozott időre megválasztott rotációs
alapon működő kisebb testületnek
kellenne a jelenlegi közgyűlés jogait
gyakorolnia. Igy az akadémikusok természetesen: tekintélyes - testülete
vélemény-nyilvánító, állásfoglaló, de
nem döntéshozó grémiummá alakulna
át.
Nyilván előny: egy szűkebb, operatív
szerv, föltehet ően nem lenne
„kiszolgáltatottja" a bizottságok,
valamint az akadémiai szakigazgatás
döntéselőkészítő, a végkimenetelt nagy
valószínűséggel eleve meghatározó,
befolyásoló tevékenységének.
A Szószóló kérésére folytatott
beszélgetés résztvevői egyetértettek
abban is, hogy "egyértelműbbé kell
tenni" a tudományos élet jelentőségét,
a kutatások fontosságát, a- társadalom
- és így: a költségvetés - számára.
Általában véve az volt a véleményük,
hogy alaposabb, kimunkáltabb tervezet
elkészítésére volna szükség, amit nem
akadályozhat, de nem is siettethet a
Széchenyi bicentenárium közeledte
sem...

A Szószóló szerkesztősége megkapta Horányi György az
MTA elnökségének címzett levelét, amelyet mi is
nyilvánosságra hozunk:
Tisztelt Elnökség!
1991. április 11-i keltezéssel a Magyar Tudományos Akadémia Jogi
és igazgatási főosztályának helyettes vezetője arról tájékoztatott, hogy
a MTA Elnöksége 1991-ben Akadémiai Díjban részesít.
Sajnálattal kell közölnöm, hogy ezt a díjat nem fogadom el.
Nem fogadhatom el a díjat, mert immár több mint két éve harcolok
az Alkadémía vezet ő i által erőltetett akadémiai törvénytervezet
különböző változatai ellen. Egyik kezdeményezője és aláírója voltam
annak a több mint 150 akadémiai kutató és egyetemi oktató által aláírt
- az 1990. decemberi rendkívüli közgyűlés előtt -, az Akadémia elnökéhez
eljuttatott nyílt levélnek, amelyben kértük az Elnökséget, az Akadémia
rendes és levelező tagjait, hogy a rendkívüli közgyűlés vesse el a
közgyűlés elé bocsátott törvénytervezetet, és tegye meg a szükséges
lépéseket, hogy az akadémiai törvény egy átfogó tudománypolitikai,
oktatáspolitikai és tudományfinanszírozási koncepció részeként szülessék
meg.
Erre a nyílt levélre választ nem kaptunk, ső t, a közgyűlés lefolyásából
és határozataiból arra lehetett következtetni, hogy az Akadémia és vezetői
hajthatatlanok elképzeléseik megvalósításában. A nyílt levélben
foglaltakkal továbbra is egyetértve, azt hiszem, aligha volna etikus lépés
a részemről, ha az Akadémiai Díjat elfogadnám.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem fogadhatom el az Akadémiai
Díjat azért sem, mert a Díj fejében nem tudom lojalitásomat felajánlani.
Még a nagyobb összefüggések racionális figyelembevételével sem vagyok
hajlandó az Akadémiával kapcsolatos nézeteim önkritikus
felülvizsgálatára.
Nem fogadhatom el az Akadémiai Díjat amiatt a - remélem végülis
feleslegesnek bizonyuló - aggodalmam miatt sem, hogy a szellemi elit
nagy kompromisszuma jegyében az elmúlt negyven év jegyeit magán
viselő Akadémia fokozatosan ismét József főherceg akadémiájává válik.
De mindezekt ől az okoktól függetlenül, az Akadémiai Díj elfogadását
illetően megfontolásra késztetne az a mód is, ahogy engem - és nyilván
másokat is - a Díjról értesítettek.
1991. május 3.
Horányi György
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AZ AGRÁRKUTATÁS VÁLSÁGOS
HELYZETÉVEL a Szószóló már több
ízben foglalkozott. Az ellehetetlenülés
gyökerei az 1991. évi költségvetési
törvényhez nyúlnak vissza. Ez ugyanis
300 millió forinttal (a tervezett összeg
mintegy 50%-ával) csökkentette e
kutatási intézmények támogatását,
ezzel a beláthatalan jövő egyetlen
biztos pontját jelölve meg: az
ellehetetlenülést. Ezért került sor a
Földművelési Minisztériumban egy
egyeztető megbeszélésre az érintett
szakszervezetek,
valamint
a
munkáltatói szervek képviselő i, az
agrárkutatás és az erdőgazdálkodási
intézmények részvételével.
Ezzel kapcsolatban Kuti László, aki
a TUDOSZ elnökeként vett részt a
tárgyalásokon a Szószólónak a
következőket mondta: az elvonással
érintett költségvetési támogatásból
adódó problémák megoldása sürgős
intézkedések megtételét igénylik. A mi
szakszervezetünk azt követeli, hogy az
agrárkutató intézeteknek és az
erd őgazdálkodási intézményeknek a
feladataik ellátásához hiányzó összeget
pótelőirányzatként kell biztosítani.
Ennek hiányában az agrárkutatás
leépülése, a gazdasági átalakulást
segítő szellemi bázis megszűnése, a
legjobb kutatók elvándorlása
következhet be. A gondok súlyosságát
átérezve az Akadémia elnöksége is
kérte a Tudománypolitikai Bizottság
támogatását az illetékes kormányzati
szervektől
A nyolc költségvetésből gazdálkodó
agrárkutató intézetnek talán még soha
nem volt olyan nagy szüksége a
megújulásra, mint napjainkban. Az
agrárágazatnak ökológiai, biológiai,
műszaki-termesztéstechnológiai alapok
gyarapítását segít ő, a nemzetközi
kutatási eredmények adaptációs
minősítését is elvégző kutató-fejleszt ő
bázissá kellene mielőbb átalakulnia.
Ezt mint állami feladatot, csak állami
támogatással lehet finanszirozni! A
közelmúltban ez a problémakör is az
Érdekegyeztető Tanács Költségvetési
Intézmények Érdekegyeztető Bizottság
ülésének napirendjére került. A
bizottsági vita alapvet ően a mintegy 7
milliárd forint összegű költségvetési
tartalék felhasználásáról folyt. A
Pénzügyminisztérium ebb ől most 5
milliárd forint tartalék felhasználására
tett javaslatokat. Az érdekképviseleti
szervezetek azonban ezeket - mivel a
minisztériumi
el őterjesztés
tanulmányozására rendkívül kevés idő
állt rendelkezésükre, továbbá a
részletes szakmai információk is
hiányoztak -nem tudták érdemben és

felelősséggel megítélni. Ugyanakkor a
szakszervezetek - az egyes
költségvetési ágazatokban tapasztalható
feszültségek, egyes területek
működésképtelensége miatt - az
előterjesztett pénzügyminisztériumi
javaslatban szereplő összegnél nagyobb
keret
megvitatását,
illetve
felhasználását tartják szükségesnek.
Az érdekképviseleti szervek által
bejelentett többletigények területén az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
az előzetes egyeztetés alapján, főként
három - a Földművelési Minisztérium
költségvetését érintő - kérdésben lépett
fel támogatólag. Az agrárkutató
intézetek működési feltételeire 250
millió
forintot,
földművelés
szakigazgatási szolgálatra (különös
tekintettel az erd ő felügyeletre és
erdő fenntartásra) 150 millió forintot
javasolt megszavazni, a Meteorológiai
Szolgálat finanszírozására pedig a
költségvetés
terhére,
nem
számszerűsített igényt támogatott.

A kormányzati tárgyalócsoport
ugyanakkor rendkívül veszélyesnek
tartaná az ezévi költségvetés
módosítását és a pénzügyminiszter
javaslatában szerepl ő összegnél
nagyobb tartalék felhasználását. Csak
az 5 milliárd forintos kereten belüli
változtatásokat tartja elfogadhatónak.
Az érdekegyeztet ő tárgyaláson tehát
egyelőre nem született megállapodás.
Az érdekképviseleletek javasolták,
hogy a kormány err ő l korrekten
tájékoztassa az országgyűlést.
AZ ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS és a
Vasasszakszervezet Intézményi
Tagozata közös javaslatot készített a
K+F-intézmények szerkezetátalakításának alapelvére, távlati céljaira, a
vagyonkezeléssel, privatizációval
kapcsolatos feladatokra, a kialakítandó
intézmények mű ködési elveire,
felépítésére, finanszírozására. A

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

javaslatot az érintett kormányzati
szerveknek
megküldték,
a
minisztérium szakértő ivel megvitatták.
Az Agrároktatási és' Kutatási, a
Távközlési, a Vegyipari, a Vasas
Intézményi, a TDDSZ és a TUDOSZ
szakszervezetek képvisel ő ib ő l álló
ugynevezett koordinációs- és tárgyaló
csoport véglegesíti a közös
szakszervezeti előterjesztést.

AZ MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK TUDOSZalapszervezete 1991. április 12-én 21
fő vel újjáalakult és új vezető séget
választott.
Az alapszervezet új titkára Varga J.
János, a történettudomány kandidátusa.
Kutatási területe: a XVI-XVII. sz.
társadalom- és gazdaságtörténete.
ELEKES KÁROLYT, az MTA
Balatoni Limnológiai Kutató Intézet

Titkári tájékoztató

Megváltoztak a kivételes méltányosságból történő nyugdíjak emelésének
szabályai. A társadalombiztosítási tanácsok a nyugdíjakat egyedülállóak esetében
9000 Ft-ig, egy nyugdíjból ketten élő házastársnak esetében 13500 Ft-ig
egészíthetik ki. Az elbírálásnál figyelembe veszik az igénylő szolgálati idejét,
korát, egészségi állapotát és szociális helyzetét. Továbbra is elutasítják azok
kérését, akik 5 éven belül mentek nyugdíjba vagy a nyugdíj mellett dolgoznak,
vagy 3 éven belül kivételes nyugdíjemelésben részesültek. Kivételes
nyugdíjemelési kérelemhez nyomtatványok az alapszervezeteknél kérhet ők.
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG SZARVASON
TUDOSZ-tagok részére szobákat bérlünk Szarvason, a Debreceni
Agrártudományi Egyetem Vizgazdálkodási Karának kollégiumában.
.
A Szarvas tábla után a Körös hídja következeik, és már megérkeztünk a
kollégium parkolójához. A kollégium 2 és 3 ágyas vendégszobáit kaptuk meg,
pótágyazási lehetőség van. Minden szobához külön WC van, 2 szobához közös
fürdőszoba tartozik.A szobákban hűtő, színes TV. A kollégium földszintjén
konditerem van, a kollégium udva a Körös part, fürdési lehet őséggel
Gyerekeknek külön kismedence áll rendelkezésre. Hétköznapokon helyben
rendelhető ebéd a menzán. Másik lehetőség az 5 percre levő Granárium étterem
és kávéház (III.o árak), ahol még olcsóbb menü fizethet ő elő, érdemes
megpróbálni.
Közel az Arborétum, a Ligetben a Párizsban élő Ruzsicskai György
fest őművész állandó kiállítása látható. Érdemes megkeresni a száraz malmot,
a szlovák tájházat. A Körösön sétahajózási lehetőség is van, fiataloknak a
ligeti Pavilonban disco.
Csendes, barátságos a város, segít őkész emberekkel.
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BAJÁN.
A Tanítóképző Főiskola kollégiumában 3, illetve 4 ágyas szobákat bérlünk.
Minden szoba előterében hűt ő, kézi mosdó, folyosónként közös tusolók, társalgó
van színes TV-vel. Ebédet 70 Ft-ért lehet kérni a kollégium önkiszolgáló
éttermében (hét végén is) előzetes napi rendelés alapján. Főzési lehet őség is
van, de edényeket vinni kell. A kollégium parkkal, focizási, tenisz lehet őséggel
is rendelkezik. 5 percnyi sétával elérhető a Slugovica, a másik irányban szabad
strand mérsékelt áru nyalánkságokkal. A hídon túl a csupa zöld szigeten uszoda,

igazgatóhelyettesévé nevezték ki, ezért
a TUDOSZ-alapszervezet dr. Hirty
Lászlót választotta elnökének. Hirty
László a biológiai tudomány
kandidátusa, tudományos főmunkatárs.
Kutatási területe a gerinctelen állatok
központi idegrendszer biokémiája,
neurokémiája.

VIDÉKIEK
FIGYELMÉBE!
A KSZSZ Puskin utcai
székházának
vendégszobái ismét
igénybevehetők. Egy
éjszakára 690 Ft,
TUDOSZ-tagoknak és
családtagjaiknak 552 Ft.
Ha két éjszakát vesznek
igénybe, akkor
éjszakánként 633 Ft,
TUDOSZ-tagoknak
kedvezményesen
506 Ft.

solarium, gyerekeknek játszótér. Nyugodt, csendes békés város, a kollégiumban
is kedves, segít ő kész csupaszív emberekkel, akik szeretik a városukat. A
környéken horgászni is lehet, kirándulási lehet őség Mohács, Kalocsa, Pécs,
közel a jugoszláv határ is.
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG KESZTHELYEN.
A Siófokról bevezető úton még a gesztenyesor vége előtt balra található az
.agráregyetem 7 szintes kollégiuma. 3 ágyas, pótágyazható szobákat bérlünk. A
szobák erkélyesek, az előtérben beépített szekrény és kézmosó található.
Folyosónként közös zuhanyozók, WC-k vannnak. A földszinten 2x30 személyes
TV-szoba, jól felszerelt kondi terem, csapolt sört (de reggelihez kakaót, tejet,
felvágottat is) áruló büfé van. Kívánság szerint a kollégiumban reggelit,
kétfélébő l választható ebédet, vacsorát lehet igényelni. Elérhet ő áron
igénybevehető a kollégiumhoz tartozó teniszpálya, kondi terem, lovaspálya
(lovat nem kell hozni) csónakház. A strand 5 percnyi sétaút, a kollégiumot
óriási park veszi körül, a szobákból a kilátás gyönyörü.

Van még hely az iskolai szünidőben bérelt kollégiumi
szobákban. A TUDOSZ hozzájárulása után fizetendő
szállásdíj fejenként maximum 1500 Ft két hétre.
ÜDÜLÉSI SZOLGÁLAT a TUDOSZ-IRODÁBAN
Budapest, VIII. Puskin u. 4.
telefonon (üzenetrögzítő éjjel-nappal): 1384-287
Ingyenes jogi tanácsadás a TUDOSZ-tagok részére!
Minden szerdán 16 órától 19 óráig
Előzetes bejelentkezés az 1665-372 és
az 1384-287 telefonszámokon.

1991. május

TUDOSZ

TÜKÖR

A véleményed kérjük

Patkós László

A "korlátnak dől ő csillagászról" szóló hajdani Bródy-féle slágerszöveg
jutott eszembe, a sváb-hegyi Csillagászati Kutató Intézetbő l jövet, ahol
dr.Patkós László kandidátussal, az ottani TUDOSZ-titkárral beszélgetve
óhatatlanul korlátokról, akadályokról volt szó, no és a (hiányzó) pénzről.
A helyi szakszervezeti problémák számbavétele előtt beszélgetőpartnerem
általában - a szakszervezeti mozgalom egészét érintő - gondokról beszélt.
- Ma a dolgozók többsége egyáltalán nem érzi, hogy szüksége lenne a
szakszervezetekre. Felesleges dolognak tartják és csak a megszokás vagy a
tehetetlenség az oka, hogy nem léptek ki. Ugyanakkor világos az, hogy a jól
működ ő szociális piacgazdaságban nagyon is fontos szerep jut a
szakszervezeteknek. Egy ilyen körülmények között élő ember aligha mosolyogna
olyan egyetért őleg a közismert viccen, miszerint három rendkívül fölösleges
dolog van a világon - köztük az egyik a szakszervezet... Az ottani ember
számára az is természetes, hogy érdekeit csak erős szakszervezet védheti
eredményesen, aminek persze ára van, amit tagdíjban meg kell fizetni. Mi ettől
még most messze vagyunk, és valőszínűnek tartom, hogy mielőtt ide eljutunk,
elő bb még a szakszervezetek további leépülésével kell szembenézni - mondja
beszélgetőpartnerem.
Helyi kérdésekre áttérve Patkós László elmondla,hogy a Csillagászati Kutató
Intézetben kezdett ő l fogva magától értet ő d ő volt a TUDOSZ-hoz való
csatlakozás. Az itt dolgozóknak körülbelül 70%-a ma is tag, sőt, van két fő,
aki egyben a TDDSZ-nek is tagja.
- Egyik fő gondunk: nem sikerült eddig létrehozni az intézeti kollektív
szerződést. A Csillagászati Kutató Intézet tisztán alapkutatást végző , száz
százalékig állami költségvetési támogatásból élő intézet (az állami büdzse
viszont egyre soványabb!). Ilyen körülmények között mi hiába deklarálnánk
például a más munkahelyeken evidenciának tartott különféle nyelvi-, éjszakaivagy különélési pótlékokat. Még a - ma már teljesen általánosnak mondható 800 forintos étkezési hozzájárulás kifizetésére sincsen lehet őség. Folytatva a
sort: már-már a működőképességet veszélyeztet ő elemi gondokkal is számolni
kell. Drasztikusan korlátozni kellett például a fénymásolást, a telefonhasználatot,
sőt, olykor még a munkavédelmi előírások betartása is nehézségekbe ütközik.
A vidéki kutatóhelyeket (például a bajai obszervatórium) a bezárás veszélye
fenyegeti. Nem biztosítottak az anyagi feltételek, a műszerek folyamatos
m űködtetéséhez (például fotólemez). A piszkéstetői obszervatóriumban még
azt is meg kell fontolni, ha be akarják kapcsolni a hűt őszekrényt. Gondot okoz
a tüzelő beszerzése is. A külföldi kapcsolatok fenntartását és fejlesztését
akadályozzák a nemzetközi szervezeteknek járó tagdíjak befizetési nehézségei.
A havi finanszírozási rendszer szinte lehetetlenné teszi a külföldi folyóiratok
elő fizetését. Az év első három hónapjában csak azok a folyóiratok érkeztek
meg, ahol a kiadók nem vették észre vagy megértőleg kezelték a megrendelési
befizetésünk elmaradását.
- Mi volt a legutóbbi fizetésemelés visszhangja?
- Általában pozitív fogadtatásban részesült. A tagság úgy érezte: a TUDOSZ
valóban tett értük valamit. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy abban a
bizonyos "rangsorolásban" - amelynek alapján a fizetésemelést elosztották intézetünk a feltüntetett helyzeténél még sokkal rosszabb helyzetben van. (A
folyton változó mellékjövedelmek figyelmen kívül hagyása szerintem is jogos
volt. Tény viszont az is, hogy nálunk nem változnak a mellékjövedelmek,
hiszen ilyenek itt egyáltalán nincsenek.)
A gondok ellenére csak remélni lehet, hogy talán szerencsés csillagzat alatt
hajózik a Csillagászati Kutató Intézet.

Akadémiai Fórum

Meg kell mérettetnünk,
nehogy könnyűnek találtassunk II.
A tudományos kutatás napjainkra költséges tevékenységgé vált. Ennek pénzügyi alapjait csak az
állam vagy a kutatás eredményeinek alkalmazásában közvetlenül érdekelt nagyvállalatok képesek
megteremteni. Az alapkutatások esetében pedig, ahol a f6 cél inkább a tudományos ismeretanyag
növelése, mintsem technológiai, gazdasági vagy társadalmi haszon közvetlen létrehozása, a
finanszírozás terhei szinte mindenütt a költségvetésre, más szóval az adófizetőkre hárulnak. A
kutatók tehát nem kerülhetik el, hogy az adófizetőknek számot adjanak arról, hogyan gazdálkodtak
a rájuk bízott javakkal. A Szószóló elmúlthavi számában már írtunk arról a fórumról amelyet a
Magyar Tudományos Akadémia rendezett (1991. március 5-7. között) a természettudományos alapés alkalmazott kutatásokról, valamint a társadalomtudományi kutatásokról. Most folytatjuk, illetve
befejezzük e fórumról szóló tudósításunkat.
Segélyt az újraés elkezdőknek!
Mojzes Imre az alkalmazott kutatást
„tudományos termelési folyamatként"
jellemezte, amely az erő forrásokból a
többféle formában jelentkez ő
eredményt előállítja. Konkrét javaslatai
közül a legmeglepőbb egy, az OTKAból elkülönített „tudományos
újrakezdési segélyalap" létrehozása
volt, amely azt tenné lehet ővé, hogy a
külföldr ő l hazatér ő kutatók a
"külföldön megszokott színvonalon
folytathassák tevékenységüket" és
ezekkel az anyagi eszközökkel
létrehozhassák akár saját kutatócsoportjukat is. Bár az elgondolás
kétségtelenül dícséretes, többek
véleménye szerint el ő bb az
itthonmaradottak (és főleg a fiatalok)
számára kellene (első el)kezdési
segélyalapot létrehozni!
Nagy sikert aratott Gyulai József
érdekes és szellemes megfogalmazásokban bő velkedő előadása. Ime
egy kis csokora:
fejlesztés oldaláról nézve az
alkalmazott kutatás tulajdonképpen egy
feasibility study, nem "jedlikányosi",
hanem "wernersiemensi" siker a cél,
nem Newton utódai vagyunk, hanem a
középkori órásmestereké.
Gyulai akadémikus egyebek között
rámutatott arra, hogy a megváltozott
viszonyok között a „visszmérnökség"
(reverse engineering) helyett az alkotó
tevékenységre kell törekedni, erre
késztet bennünket a COCOM-tilalom
oldódása miatt beszűkülő piac is.
Vonzóvá kell tenni a technológiai
jellegű kutatásokat is, ne csak a
software terén igyekezzünk betörni a
nemzetközi színtérre.
Balla László elő adása sok olyan
kevéssé ismert tényre hívta fel a
figyelmet a növénynemesítési
kutatások terén, amelyek a hagyományos scientometriai elemzést szinte
értelmetlenné teszik. A növénynemesítést általában alkalmazott
kutatásnak tekintik, de e tevékenység
számos
fontos
alapkutatási
eredményhez is vezet. A munka
természeténél fogva a kutatás
eredménye - a létrehozott új fajta,
tulajdonságaival együtt - objektíven
értékelhető . A baj csak az, hogy ez az
objektíven értékelhet ő eredmény a
legjobb esetben is csak 12-15 év után
jön létre. E szakmában egy fiatal
kutató csak évtizedek múlva kaphat
önálló feladatot, időközben a munkája
eredményessége csupán a vezetőjének
munkájától függ. Ha pedig egy
pályakezdő fiatalt a csapat nem fogad

be, almor az nem fog boldogulni a
pályán! Mit tehet ilyen helyzetben a
scientometria?
Az első két nap vitái alapján azt
lehetett összegzésképpen megállapítani, hogy a kutatók általában
egyetértenek a tudományos kutatási
tevékenység értékelésének a
szükségességével és az eredményeken
alapuló új értékrend kialakításának a
fontosságával. Az értékelésnél az
általános vélemény szerint csak
egyetlen módszer kizárólagos
alkalmazása nem vezet objektív
eredményhez, fontos szerep jut az
"emberi tényezőnek". Minden hibája
ellenére elő relépésnek minősítették a
természettudományi
kutatások
publikációs és idézettségi vizsgálatának
az elkészítését a „fehér könyv"
formájában (Bíróné Vasvári Lilian,
Braun Tibor és Schubert András: A
magyar természettudományos alapkutatás publikációs és idézettségi adatai
1981-1987, MTA Könyvtára, Budapest,
1989). A főtitkár bejelentése szerint
1992-ben sor kerül a következő
elemzés elkészítésére, amely a 80-as
évtizedet fogja felölelni és
kiküszöbölni az el ő z ő vizsgálat
módszertani
okokból
adódó
pontatlanságait.

A harmadik napon
a legnehezebb

Az Akadémiai Fórum harmadik
napján a társadalomtudományok
képvisel ő i tették mérlegre önnön
megmérettésüket és teljesítményeik
elérésének feltételeit.
Kosáry Domokos elnök megnyitó
szavaiban elmondta, hogy a
rendszerváltás részeként az Akadémia
megújulására is elkerülhetetlenül
szükség van. Ez főként azt jelenti, hogy
szovjetunióbelieknek 37 százaléka
a központi, hivatali irányítás helyett a
vélte úgy, hogy nem árt az óvatosság.
kutatóintézetek
messzemen ő
Míg az amerikai válaszadóknak
autonómiája érvényesüljön mindenekkevesebb mint a fele, a szovjet
el ő tt abban, hogy saját, szakmai
válaszolóknak valamivel több mint a
célkitűzéseiket, a kutatási terveiket
fele mondta azt, hogy az emberek
önállóan fogalmazhassák és szuverén
önz ő ek, általában csak a saját
módon valósíthassák meg. Ennek során
érdekeiket nézik. A magyaroknak
nagyobb jelent őséget kell tulajdonítani
viszont a háromnegyed része
a végzett munka eredményeinek,
vélelkedett így.
kifejezetten
szakmai
jellegű
Ez a reprezentatív vizsgálat
értékelésének, ellenő rzésének. Ezért
hosszabb idö óta zajló kutatás része,
óvakodni kell azoktól a módszertani
nem a politikát szolgálja, hanem a
egyoldalúságoktól, amelyek a
társadalom önmegismerését kívánja
tudományos teljesítmény értékelését
elősegíteni. A kutatók most a magyar
egy olyan formális mutatóra kívánják
lakosság
gondolkodásmódját,
szűkíteni, --amelyben a fő helyet az
közérzetét lényegesen befolyásoló
úgynevezett idézettségi (citatológiai)
okokat, körülményeket tárták fel. A
index jelentené.
magyar adatokat hamarosan
Így ugyanis számos szubjektív,
tanulmányban is közzé teszik.
véletlenszerű
körülmény
is
befolyásolhatja a végeredmény kialakulását, mint például egy adott
publikáció (esetleg külföldi) hozzáférhet őségének mértéke. Hogy ki
érdekelt a tudományos teljesítmény
A Munkaügyi Minisztérium áttekintette a költségvetés területén dolgozók kereseti minősítésének objektivitásában azzal
viszonyainak alakulását 1986-89. között. A tényleges kereseti viszonyokat tekintve a kapcsolatosan megállapította: ez
kutatásban dolgozók kereseti helyzete romlott relatíve legtöbbet a költségvetési szférán végső soron a kutatók legterbelül, az 1986-os elsó helyükrő l 1989-re a 4. helyre estek vissza.
mészetesebb igénye, hiszen a
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a költségvetésben dolgozók bére az elmúlt években megbecsültség és az önbecsülés
- az igéretek ellenére - nem követte az inflációt, tehát a relatív romlás még súlyosabb
mértékének az etalonja.
helyzetet takar. Jelezhet ez bizonyos szemléletet, tendenciát is, hiszen a vizsgált 3 évben
Tekintsük evidenciának, hogy az
az államigazgatás, igazságszolgáltatás a 2. helyről az 1. helyre került, és 1991-ben az ő
értékelés-megítélés mozzanata nélkül
bérrendezésű k bizonyult legindokoltabbnak.
Jól tudjuk, hogy például a Lengyel Tudományos Akadémia intézeteinek egyik legnagyobb nincs modern tudomány - hangsúlyozta
Pataky Ferenc
veszteségét az okozta, hogy elvesztették a jól képzett technikusgárdájukat. Miután az 1980- bevezet ő jében
as években az értelmiséget azzal bű ntették, hogy drasztikusan elvonták a pénzeket a pszichológus.
Csak utópiába illó helyzet esetén
kutatástól. A külföldre került magyar kutatók egy része ugyan hazatér, hazatérhet, de a más
munkahelyre kényszerült kutatást kiszolgáló szakértő személyzet pótlása csak hosszú évek lehetne ez a folyamat felesleges,
amid ő n az optimális körülmények
múlva képzelhető el.
Az utóbbi időben a kutatók egyre-egyre inkább elharapódzó jelenséggel találják szembe magas fejlettsége folytán a spontán
magukat. A vezető i nyilatkozatok szerint az az igazi magyar kutató, aki a világ bármely szelekció is pótolhatná ezt a szerepet.
részén kutat, csak nem Magyarországon. Lassanként mentegetőznie kell annak, aki itthon Véleménye szerint az értékelés
dolgozik és külföldön csak publikál vagy pusztán külhoni konferenciákon vesz részt. funkcióinak köréből öt fő mozzanat
(Néhány éve Hofi Géza megkérdezte, nem lesz-e baja abból, hogy 56-ban nem ment Ici.) emelhet ő ki: a kutatói kiválasztás
Ismeretes az is „nyugaton" az azonos munkakőrben működ ő kutatók fizetése kb. 10-szerese processzusához való hozzájárulás
a magyarországi fizetéseknek. Éredemes lenne végiggondolni, milyen lenne a hazai (ennek diszfunkciója tudományos
tudományos élet, ha minden tíz itthon dolgozó helyére sikerülne hazacsalni valakit életünk aktuális zavarainak egyik
külföldrő l...

Magyar pesszimizmus

A nemzetközi közvéleménykutatás
tükrében
- A magyarok a legelégedetlenebbek
az életükkel, a legkevésbé bíznak a
jöv ő ben - ez tű nt ki abból a
vizsgálatból, amelyet hazánkban a
Magyar Közvéleménykutató Intézet
végzett, az Egyesült Államokban a
Pennsylvaniai Egyetem Kommunikációs Kutatóintézete vizsgált, a
Szovjetunióban pedig a tudományos
akadémia folytatott. Gyorsjelentésük
szerint - miként Fischer György kutató
újságíróknak
elmondta
Magyarországon a megkérdezetteknek
mindössze 10 százaléka elégedett,
illetve nagyon elégedett az életével, az
Egyesült Államokban viszont a 42
százaléka. Ez érthet ő , hiszen az
Egyesült Államokban magasabb az
életszínvonal mint hazánkban. Meglepő
viszont az, hogy a Szovjetunióban is
csaknem
ugyanennyien,
a
megkérdezettek 41 százaléka elégedett
A válaszoló magyarok 33, az
amerikaiak 10, a szovjet lakosok 9
százaléka volt elégedetlen.
A magyarok pesszimizmusára
vallanak a többi kérdésre adott
válaszok is. Magyarországon az
emberek 62 százaléka véli úgy, hogy a
közbiztonság romlása miatt bűntény
áldozata lehet, ugyanakkor az egyesült
államokbelieknek az 50, a
szovjetunióbelieknek 45 százaléka.
Főleg az alacsonyabb műveltségű, a
kevesebb hírforrásból tájékozódó és az
id ő s emberek félnek az er őszakos
megnyilvánulásoktól. Megkérdezték
azt is, hogy szerintük felelőtlenség-e
gyereket szülni, amikor bizonytalan a
jövőjük? A megkérdezett magyarok 32
százaléka, az Egyesült Államokban
vélekedők 22, míg a Szovjetunióban
nyilatkozók 19 százaléka válaszolt
igennel.
A magyarok nemcsak a jövő, hanem
embertársaik iránt is bízalmatlanabbak
másoknál: 79 százalékuk bizonyult
gyanakvónak. Az amerikaiaknak 61, a
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eredő je); a szakmai tudományos
forrásokhoz jutás szabályozása; a
megjelenés, a közléshez jutás
esélyeinek befolyásolása; a szimbolikus
és anyagi javak elosztásának
szabályozása a kutatói kollektíván
belül; végül a tudományos értékelés a
tudomány és a kutatói közösség
„mentál-higiénés" regulá-lásához is
hozzájárul. A tudománymetriának a
teljesítmény mérésekor az idézettségi
mutatók mellett újra kellene értékelni
a hasznosulási dimenziók lehetséges
körét (ilyen lehet például a
felső oktatásba történ ő beépülés
mértéke, a tananyaggá válástól egészen
az új kutatások insp irálásáig).
A jövő általi legitimitáció gondolata
merült fel Bródy András vitaindítójában. Véleménye szerint a kutatási
eredmény leghasználhatóbb mércéje,
hogy két generációval később részesüle még elfogadottságban vagy sem. A
hivatalos kvalifikáció túl az
adminisztratív minősítés egyoldalúságán, hajlamos a nemzetközi
elismertséggel, valamint a piac és akár
az utókor várható mérlegelésével
szemben is az alulértékelésre. Ennek
elhárítására vázolta fel azt az
ideálisnak tekintend ő jövőképet,
amelyben az Akadémia nem az éves
költségvetési rendszer esetlegességének
foglya lenne, hanem egy önálló
vagyongazdálkodási mechanizmus
alanyaként autonóm finanszírozást
müködtethetne.

A fórum sikeres volt
A vita során többen is megemlítették
a kutatási eredményesség mércéjének
alapvető kritériumaként a tisztességes
munka- és bérviszonyok kialakításának, a tudományos utánpótlási
szisztéma korszerűsítésének, a
publikációs lehet ő ségek teljesítményarányos kiszélesítésének szükségességét. A tudománymetriával
szembeni kritikaként még annak
tudományos jellege is megkérd ő jelező dött, de korrekciós
javaslatok is elhangzottak. Így például
az, hogy különbséget kell tenni az
idézet, mint szövegelemzés, valamint
az idézettség, mint hivatkozás között,
ugyanígy a nominális és a tényleges
hivatkozások közötti eltérésre is
figyelemmel kell lenni. Abban
egyetértés alakult ki, hogy a
társadalomtudományi kutatások
min ő sítésére
tudománymetriai
szempontból csakis egy többparaméteres eljárás alkalmazásával kerülhet
sor.
Ilyen mutatók lehetnek például az
eredményekre vonatkozó információ
áramlásának mértéke és sebessége, az
információs csatornák tartalmának
statisztikai elemzései, a tudományos
publikációk fajtáinak és szerkezetének
mennyiségi, tartalmi analízise és a
tudományos konferenciák hatékonyságának, súlyának értékelése. Ez utóbbi
szemponthoi a megrendezett Akadémiai Fórum eredményesen tudott
hozzáj árulni.
A tudományos teljesítmény
értékelésével foglalkozó akadémiai
fórumok feltétlenül sikeresnek
minősíthetők, még akkor is, ha a cél
nem konkrét ajánlások kidolgozása és
elfogadása volt. A viták során
határozott megújulási szándék volt
tapasztalható mind a kutatók, mind
pedig az Akadémia vezetése részér ől.
Az érdekl ő d ő ezen túlmenően sok
érdekes új tény és véleményt
ismerhetett meg. A fórumok
programjának megszervezéséért és
gördülékeny lebonyolításáért feltétlenül
elismerés illeti az Akadémia
illetékeseit.

szószóró
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Két hét Erdélyben
Annak idején szakszervezetünk tett
javaslatot arra, hogy a hazai
tudományos élet képviselői vállaljanak
oktató munkát a kolozsvári egyetem
magyar tanszékén, illetve a reményeink szerint - újra Bolyai
Tudományegyetemen. Nos, én
nemrégiben két hetet töltöttem
Erdélyben: az els őt a kolozsvári
egyetem magyar tanszékén, ahol
negyedéves hallgatóknak tartottam
előadásokat az 1945 utáni magyar
irodalmi élet alakulásáról, a másikat a
Székelyföldön, ahol négy városban
(Marosvásárhelyen,
Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán és Székelyudvarhelyen) beszélhettem az igen
érdekl ő d ő hallgatóság, első sorban
magyarszakos tanárok előtt. Talán nem
kell különösebben magyaráznom annak
a jelent őségét, hogy egy budapesti
irodalomtörténész a kolozsvári
egyetem katedrájáról szólhat azokhoz
a fiatalokhoz, akik néhány esztendő
múlva az iskolákban és a
szerkeszt őségekben fogják szolgálni az
erdélyi magyarságot.
Számomra mindez személyesen,
mondhatnám így is: morális és érzelmi
tekintetben is sokat jelent. Erdélyben
tanítani nagy öröm és nagy felelősség,
hiszen aki az egyetemi hallgatók vagy
éppen a magyartanárok elé áll,
szüntelenül érzékeli a felfokozott
érdeklő dést és várakozást. Különösen
akkor, midő n a magyarság szellemi és
lelki egységének helyreállításáról
beszél. Székelyföldi, majd a körutamat

1991. május

záró nagyváradi előadásom ugyanis a
magyar irodalom és kultúra
egységének eszméjét kívánta
a
s
meger ő síteni,
azokról
tapasztalatokról, illetve azokról a
tennivalókról szólt, amelyeket a
szellemi egység helyreállításáért
folytatott többévtizedes küzdelem
felhalmozott és megkövetel. Az erdélyi
magyar irodalom, általában az erdélyi
magyar értelmiség ma sem kételkedik
abban, hogy a magyar kultúra egységét
annak a lelki és erkölcsi egységnek kell
megalapoznia, amely a több országban
él ő magyarságot egyetlen él ő
nemzettestté teszi. Ha igaz az, hogy a
nemzet, mint mondják, „mindennapi
népszavazás", akkor az erdélyi magyar
értelmiség valóban minden nap,
méghozzá küzdelmeket és áldozatokat
vállalva, adja le voksát a magyarság
nemzeti és kulturális egysége mellett.
Küzdelmekr ő l és áldozatokról
beszélek, és ez nemcsak azt jelenti,
hogy Erdélyben igen nehéz értelmiségi
életet élni a huszadik század végének
követelményei szerint. Nemcsak a
végeláthatatlan sorbanállásokra, a
bevásárlási nehézségekre gondolok,
nemcsak
arra,
hogy
az
élelmiszerüzletekből hiányzik a hús és
olykor a kenyér, s a fürd ő szobai
csapból a meleg víz s gyakran a hideg
víz sem folyik. Hanem arra, hogy kevés
a magyar könyv, elemi gondokkal
küszködnek a magyar kulturális
intézmények, s noha sajtószabadság
van, sőt Erdélyben talán sohasem volt

MEGALOPOLIS EXPRESS - szovjet hetilap

MUNKA - ÉS ÁLLÁSKŐZVETITO IRODÁK
Catro-Szenzor Személyzeti Tanácsadó Kft. (1363 Bp., Pf.33. Tel.:2020216).
Pest Megyei Foglalkoztatási Központ (Bp.,XL,ICarinthy F.11.3.; tel.:1852411/149).
Személyügyi Tanácsadó és Munkaközvetítő Iroda /UNICONTACT
osztrák-magyar üzleti Szolgáltató Kft,/ (1113 Bp., Bartók B.út.78.)
Állásközvetítő /külföldre/ <Postacím: 1385 Bp.62., Pf.828.)
LPWT-Transdata Munkaerő-Közvetít ő Ügynökség (1037 Bp. Zay u.I-3.;
tel.:1688-407; ügyfélfogadás: 8-18 óráig).
Egzisztencia Munkaközvetít ő Iroda /kül- és belföldre/ (Bp. V., Molnár
u. 3;
tel.:1378-952. Ügyfélfogadás munkanapokon 8-17 óráig).
Kánaán Gmk. /külföldre/ (tel.:1298-821)
Hot Line Bt. (tel.:1531-586, 17 óráig)
Prosperitás (tel.:1896-252)
Manhattan /amerikai állások/ (1055 Bp., Néphadsereg u.18.11/16.; tel.:
1110-133)
Manager Contact /személyzeti tanácsadás, menedzserképzés és
számítógépes munkatárs-közvetítés/ (bp-i főiroda: XIII.Katona J. u.3.II/
18.; tel.:1316-390.Vidéki iroda: Győr, Rózsa F.u.6.; tel.:96-28-281)
HILL International Consulting Group (1027 Bp., Szász K.u.2.; tel.:2012252; 2012-973; 2012-560)
STÁB (1117 Bp., Schönherz Z.u.17.; tel.:1868-122/280; 1666-469; 1612880)
Ildikó Team (Tel.: 1272-006)
Selektor (Bp. XIV., Vezér u.28/b. Cserepesház; ügyfélfogadás: kedden
és pénteken 16-20 óráig.
NORTH Adatbank (tel.:1475-172)
Suzanne Adatbank (1399 Bp., Pf. 701/573)
Extra-Top Management Kft. /diplomásoknak/. Jelentkezés írásban:
önéletrajz, fénykép és elképzelés leirása. (1506 Bp., Pf. 22.)
Munkaközvetítő (Bp., I., Ostrom u.29.; tel.:1168-179)
Munkaközvetít ő -, reklám- és propagandairoda /hosstes, társalkodó,
statiszta, felszolgáló, táncos, artista, szórakozatóipar - külföldi
ügynökségekkel együttműködve./ (tel.:1115-716; 10-16 óráig)
MANPOWER Munkaerő -Szervezési Kft.(1065 Bp., Nagymező u.21.;
(tel.:1129-888; 1531-366)
Adatbank Munkaközvetit ő Iroda (tel.:1898-286)
KLIENS /munkaközvetítés bel- és külföldre/ (1143 Bp., Hungária 1(11.15.;
tel.:2528-944)
Állásközvetít ő /bel- és külföldre/ (tel.:1697-578, hétfőtő l péntekig: 9-12
óra között)
WORKPLUS (tel.: 1485-465)
Magissztrál Kft. (Bp. V., Tanács krt.28.; tel.:1176-723)
Protektor Kft.(Bp. I., Krisztina tér 1.11.9.; tel.: 1757-855)
ERGONOSOFT Munkaerő - és Szervezetfejleszt ő Kft. (1015 Bp.,
Csalogány u. 6-10.; tel.: 2011-416; 2010-206)
dr.Telkes Kft. (1055 Bp., Néphadsereg u.4.; tel.: 1325-158; 1124-456)

A demokrácia racionalizálása
annyira szabad a magyar sajtó a hetven
esztendős román uralom alatt, mint
most, mégis az elhalás rémével
viaskodnak a kolozsvári, marossepsiszentgyörgyi,
vásárhelyi,
nagyváradi magyar lapok és
folyóiratok.
A „forradalomnak" tisztelt 1989-es
hatalomváltás óta Romániában alig
jelent meg magyar könyv: a valamikor
hősiesen és igen eredményesen dolgozó
Kriterion Kiadó éppencsak vegetál.
Igazából csak olyan könyveket, például
Szilágyi István, Gyimesi Éva, Cseke
Péter, Mózes Attila műveit juttatta el
az olvasó elé, amelyek már készen
voltak, a cenzúra azonban megtiltotta
terjesztésüket. A Kriterion mellett
nemrég újjáalakult a két világháború
közötti korszak legendás könyves
műhelye: az Erdélyi Szépmíves Céh„
amely minden tekintetben a nagynevű
elő dök munkáját kívánja folytatni,
tehát a könyv külső formáját is a nagy
hagyományok szerint képzeli el.
Egyelőre azonban se korszerű nyomda,
se elegendő papír, s persze hiányoznak
a magyar nyomdászok, nyomdatechnikai szakemberek is. A nagy
sikerrel indult s a cenzura által
megállított irodalmi lexikon már
kiszedett második kötetének
megjelenését is az egyre nyomasztóbb
papírhiány akadályozza.
A Ceausescu-féle diktatúra néhány
évtized leforgása alatt jóformán
tönkretette az erdélyi magyarság
kulturális intézményrendszerét. Ezért
van igen nehéz helyzetben a kolozsvári
magyar tanszék is, amely most, hogy
ismét nagyobb számban vehet fel
hallgatókat, igen súlyos oktatói
gondokkal küzd, emellett nincs igazán
használható és korszerű kézikönyvtára
sem. A magyarországi vendégtanárok
talán valamit tudnak enyhíteni az
oktatói gondokon, a tanszéki könyvtár
felépítése azonban módszeres munkát
és feltétlenül széleskörű magyarországi
segítséget követel. Hiányoznak az
alapvet ő kézikönyvek, bibliográfiák,
mindezeket a hazai tudományos és
felső oktatási intézményeknek kell
Kolozsvárra,
természetesen
ajándékként, eljuttatniok. A TUDOSZ
ama - több mint egy esztendeje megfogalmazott felhívása ezért
változatlanul érvényes a jelenben: az
erdélyi magyar egyetemi képzést
továbbra is támogatnunk kell
mindannyiunknak, akik az egyetemes
magyar kultúra sorsáért felelsek
vagyunk.

A PÁ PA
A
SZAKSZERVEZETEKRŐL
II. János Pál pápa a szakszervezetek
szerepét méltatva kijelentette: a
szakszervezeteknek, a munkások
mozgalmának köszönhet ő, hogy a
Rerum Novarum enciklika óta eltelt
száz évben sok minden elő nyösen
változott a dolgozók szociális
helyzetében. A szakszervezetek
feladata, hogy ezután is fellépjenek az
igazságtalanságok
ellen,
a
munkásvédelmi törvények betartására
szorítsák a vállalatokat. A dolgozók
jogait ma szinte mindenütt elismerik,
törvényekkel biztosítják, de nem
mindenütt tartják be ezeket a
törvényeket - mutatott rá. II. János Pál
felhívta a szakszervezeti vezet ő k
figyelmét arra, hogy számos helyen
foglalkoztatnak "fekete-munkaerőt"
vagy kiskorúakat, hiányos a
társadalombiztosítás, kiterjedt a
munkanélküliség.
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Könnyedén mondhatná az olvasó, hogy a címben szereplő két szó: fából,
vaskarika. A demokrácia a legkevésbé racionális megvitatási, döntési
(gyógy)mód, sokkal hosszadalmasabb, irracionálisabb elemekkel tűzdelt
procedúra, amelynek nem az eljárása, legfeljebb a végeredménye mondható
racionálisnak. A végigküzdött érdekek, az érdekek mentén kötött
kompromisszumok végül racionalizmust visznek a kisebb-nagyobb társadalmak,
nemzetek döntési mechanizmusának végkövetkeztetéseibe.
Én mégis azt mondom, hogy a demokrácia racionalizálása nem fából
vaskarika, hanem, ha nehezen is, de járható út. S ez valóban terápiája lenne
mai, a demokrácia felé csak haladó parlamentarizmusunknak. Úgy tűnik ugyanis,
hogy a szabad választások után felállt szabad országgyűlés működése egyáltalán
nem racionális, nem hatékony, nem eredményes. E tény pedig a demokrácia
létét áshatja alá.
Próbáljunk okokat keresni arra, hogy miért nem dolgozik racionálisan felemás
demokráciánk? Elsősorban azért, mert még felemás, azaz benne a totalitárius,
az áldemokratikus, a szociáldemagóg, a populista elemek keverednek: hatnak
négy évtized beidegződései. Azért sem racionális demokráciánk, mert e
köntösben lényegileg diktatórikus módszerek, ambíciók, törekvések jelennek
meg. A sajnálatos taxisblokád mutatta meg „legfényesebben", hogy totalitárius
reflexek működnek az új hatalmi elitben - ez a tömegek lenézésétől a nyugodt
erő kemény kézzé válásának akarásában egyaránt tetten érhető -, s az uralmi
mag csak a részletkérdésekben akar demokratikus fátylat teríteni a vitákra,
diskurzusokra. Ezért gondolom a demokrácia racionalizálásának első számú
gyógymódjául: a diktatórikus ambíciók demokratikus alapon történő legyőzéséti
Gátolja a racionális demokráciát, ha hiányzik a modernizációs utak közötti
választásban a társadalmi konszenzus. Amennyiben egyidőben a nyugat-európai
modernizációs modell irányában éppúgy születik demokratikus döntés, mint a
négy évtizeddel ezelőtti modernizációs zsákutcába való visszatalálás jegyében,
akkor elveszik a demokrácia racionalitása. Pontosabban: amely demokratikus
döntés racionális az egyik modernizációs minta szerint, az irracionális a másik
szempontjából, s ez természetesen fordítva is igaz.
Elveszi egy demokrácia racionalitását, ha az érdekeket képviselő pártok nem
markánsan térnek el egymástól, amennyiben széleik egymásba érnek, közöttük
a határok csúsztathatók, összemoshatók. Igy racionálisan irracionális belső
megosztottságok feszítik szét a demokrácia kereteit, felemésztik az energiákat,
rontják a demokrácia racionalitását, hatékonyságát. Különösen így van ez, ha
a pártok nem képesek felölelni még választóik érdekeit sem, nemhogy jól
körülírható társadalmi nagycsoportokat képviselhetnének. /Hát még, ha azt
hiszik, hogy az egész nemzet voksát birtokolják!/ Igy az uralmi elit racionalitása
határozza meg a demokráciát, amely teljességgel irracionális lehet az egyes
nagycsoportok, akár a teljes népesség szempontjából.
A racionális demokrácia nem nélkülözheti, hogy a pártok mellett más
érdekképviseletek racionalitása is gazdagítsa a demokráciát. Nálunk a pártosodás
valamilyen szinten megtörtént, azonban a különböző érdekvédelmi szervezetek
- köztük a szakszervezetek is - legitimációs gondokban szenvednek, hangjuk
erőtlen, érdekütköztető fórumaik gyengég, s ez sem kedvez a racionális
demokráciának.
Meggyőződésem, hogy demokráciánk betegségének elő bb ezen tüneteire - s
a lázak, kiütések, légszomjak, egyéb nyavalyák száma még jelentékenyen
gyarapítható - kellene gyógymódot találnunk s csak ez után keresgélnünk a
modern demokrácia technikájának azon elemeit, amellyel demokráciánk
racionalizálható.
Legutóbb e technikákra vonatkozóan a FIDESZ tett javaslatot. Ilyeneket:
szűkíteni kellene a parlamenti képviselő k számát, mert a nagy tömeg gátolja
a racionális, hatékony munkát. Változtatni szükséges a bizottságok rendszerén,
a házszabályokon, mert ezek a „technikát" is gátolják a hatékonyabb
törvényalkotó munkát. Miközben tény, hogy több tapasztalatot kellene birtokolni
az angol, francia, a német parlament működéseiről, előbb a racionalitás lényegi
hiányait kéne megszüntetni, hiszen csak ezután érzékelhetnénk a demokratikus
technikák bevezetésének gyógyító hatásait.
/Fóti Péter/

NEZ013ÖNIT
A hazai bunyevácság és a
környéken élő horvátok 1910ben két kezükkel, saját
pénzükből (több száz négyzetméter alapterületű, de mégis lakályos)
otthont építettek maguknak. Az építményben olvasókört alapítottak, hogy
benne otthonra leljen a kisebbségi kultúra ezernyi hajtása: dalárda,
műkedvelő színház stb.
1950-ben előbb a város újsütetű urai vetettek szemet a takaros
bunyevác-otthonra. Később a magyar állam kommunizálta a Sugovicamenti épületet. Az államosítás után ebek harmincadjára hagyott kincstári
ingatlant a teljes lepusztulástól - vagy ahogyan az ottélők állítják - a
végleges összedőléstől a Duna-táji Vendéglátó Vállalat „kezelésbe
vétele" mentette meg. Az itt kialakított éttermet viszont éppen most
„privatizálják". Az árverezési procedúrára a Szószóló megjelenésével
egyidőben kerül sor...
Az 1988-ban újjászületett „Bajai Bunyevác Olvasókör" idestova három
esztendeje szélmalom harcot vív, hogy visszakapja egykor saját otthonát,
a bunyevácok és horvátok közösségi házát. Minden protestálásuk eddig
süket fülekre talált. Petíciójukra a mai napig• sem reagált az Állami
Vagyonügynökség. Kérésüket nem akceptálta a Nemzetiségi és Etnikai
Kisebbségek Hivatala sem. (A Baján élő "dél-szláv kisebbség jogos
igényével" ugyan a helyi önkormányzat „messzemenőleg egyetért", de
ennél többet nem tehetnek, mert "a kérdéses ingatlan felett nem
rendelkezik az önkormányzat".)
Egy hajdani bunyevác olvasőkör már véglegesen áldozatul esett a
legújabkori „értékesítési" láznak. Itt egyszer s mindenkorra kútba esett
„a tulajdonjog iránti igényük".

Mást vakar...*

"Ki mást dorgálni akar, az maga feddhetetlen legyen" - tartja a
szólás. Vagy pedig: a korom a fazéknak nem hányhatja a szemére a
feketeséget. Előbb tehát saját házunk táján nézzünk körül, hogy más
portáján is söpörhessünk. Ne mondhassa ránk senki, magunk bűzét másra
kenjük...
(dura)

•Mást vakar, maga rühös, azaz másokat megszól ugyanazért a hibáért,
amelyet maga is gyakran elkövet (több mint százéves szólás) - idézet
O.Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Gondolat K. 1976.
468.p.) című könyvéből.

