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sz sz ÓL 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

INNOV ÁC 10 
A hazai Innováció esélyeit katasztrofálisnak 

ítélték azon az országos tanácskozáson, amelyet a 
Magyar Innovációs Kamara és a Szervezési- és Vezeté-
si Társaság rendezett június közepén. A szakemberek 
egyöntet ű  véleménye szerint csak az Innováció lehet a 
leendő  modern, versenyképes magyar gazdaság Igazi 
erő forrása, amihez végre meg kell teremteni a feltétele-
ket. Milyen konkrét elképzelései és Javaslatai vannak a 
Magyar Innovációs Kamarának (MIK) a hazai Innováció 
fejlesztésére? - e Szószóló err ő l kérdezte dr.Pakucs Já-
nos elnököt. 

Nukleáris balesetelhárítási gyakorlat 
a Központi Fizikai Kutató Intézetben 

A rendszerváltozás után is megtörténhetett 

Morál '91 
„Nálunk a KFKI-ban a munkáltató a gyakorlatban azt 

tesz, amit akar. Ezt a tarthatatlan állapotot Jól jellemzi, hogy 
nincs kollektív szerző dés, nincs bértarifa. Felháborító 
például az Is, hogy a fő igazgató-helyettes önkényesen a 
saját rokonát - a vejét - beköltöztetl egy intézet' szolgálati 
lakásába"... - mondta a Szószóló szerkesztő ségében Hajdu 
Csaba, a KFKI TDDSZ prominens képviselő je. VÉLEMÉNYEK • 

Ostobaság 
A Szószóló munkatársa megkérdezte Kosáry Do-

mokost, az Akadémia elnökét, hogy mi a véleménye 
a Magyar Innovációs Kamara vezető inek azon javas-
latáról, amelyben indokoltnak tartják egy innovációs, 
más néven tudományos és technikai minisztérium 
felállítását? 

- Az új minisztériumra vonatkozó elképzelést 
teljesen elhibázottnak tartom, hiszen most éppen az 
a feladat, hogy megszabaduljunk az állami bürokrá-
cia túlsúlyától, és megteremtsük a tudomány szabad-
ságát és önkormányzatát. Nem tudjuk elfogadni azt 
a szakszerütlen, szű klátókör ű  mű szaki szemléletet, 
amely az egész tudományos kutatást be akarja 
szorítani az innovációba, a mű szaki fejlesztésbe, hi-
szen ez csupán az egyik, noha fontos szektora a 
tudományoknak. Ha egy ilyen minisztérium központi 
irányítása alá helyeznék az egész magyar tudo-
mányt, az annak tönkretételével lenne egyenl ő . Ezt 
még Geró és Rákosi sem merészelte megtenni! A 
nyolcvanas évek elején egyes pártállami kultúrpoli-
tikusoknak volt egy elképzelésük valamiféle kutatá-
si minisztérium létrehozására, mert ezzel akarták szo-
ros ideológiai gyepl ő n tartani az egyre szabadabbá, 
önállóbbá váló kutatóintézeteket. Most más szín alatt 
ugyanazt a színvonalat és célt képviselik azok az 
emberek, akik ilyen minisztériumot szeretnének. De 
amíg én vagyok az Akadémia elnöke, nem engedem 
meg az állami bürokrácia központosított hatalmát a 
tudomány fölött. És ha ezt az ostoba és veszélyes 
elképzelést valakik mégis keresztülviszik, a 
nemzetközi tudományos nyilvánosság elő tt, meg 
fogom ő ket bélyegezni, és itthagyom ezt a posztot. 

Intézeti hálózat nélkül 
Az Akadémia elnökének, Kosáry Do- 

mokosnak véleménye Ismeretében újra meg-
kerestük Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs 
Kamara elnökét, s a Szószóló nevében 
megkérdeztük, mit szól Kosáry Domokos pro- 
fesszor nyilatkozatához? 

-  Mi nem vitatjuk el, hanem éppen er ő síteni 
akarjuk az Akadémia azon szerepét, hogy ez a 
nemzeti intézmény képviselje legmagasabb szin-
ten a magyar tudományt. 

- Mi nem tartjuk jó megoldásnak, hogy az 
Akadémia saját kutatóintézeti hálózattal rendelkez-
zen. Ehelyett azt javasoljuk, hogy sokféle tulajdono-
si és mű ködési formát célszer ű  létrehozni a ku-
tatási-fejlesztési szférában is, vagyis az Aka-
démiának ne legyen tulajdonosi és pénzt elosztó 
funkciója. Mi sem akarjuk kiterjeszteni az állami 
bürokrácia hatalmát a tudomány fölé. 

- Miért kell akkor mégis létrehozni egy ál-
lami csúcsszervet? Egyrészt, mert szerintünk az 
állam nem vonulhat ki err ő l a fejl ő désünk szem-
pontjából létfontosságú területr ő l. Nem megszün-
tetni akarunk meglev ő  intézményeket, hanem 
összevonni, s ezáltal ésszer ű síteni és egyszer ű síte-
ni az államigazgatási apparátust, csökkenteni a 
szervezetek számát és a költségeket. Ez nem 
irányul az Akadémia ellen, hanem a teljes in-
novációs folyamatot segítené, összehangolná, ösz-
tönözné a kutatástól a piacon történő  értékesítésig. 

Mi lesz veled, KFKI? 

TUDOMÁNYOS KUTATÓPARK 
A moratórium alól felmentést csak a kormány adhat! 

Tudományos kutatóparkká 
- úgynevezett Innovációs parkká -
alakul a tervek szerint a Központi 
Fizikai Kutató Intézet, a Magyar Tu-
dományos Akadémia s egyben 
Közép-Európa legnagyobb ku-
tatóintézete - tájékoztatta a Magyar 
Távirati Irodát Lovas István f ő i-
gazgató. 

A Központi Fizikai Kutató 
Intézetben a korábbi években öt 
különálló intézet - a Részecske- és 
Magfizikai, a Szilárdtestkutató, az 
Anyagtudományi, az Atomenergia és 
a Méréstechnikai, valamint a 
Számítástechnikai Kutatóintézet 
m ű ködött -, s több termel ő tevé-
kenységet folytató kft. is tevékenyke-
dett. Igy meglehető sen bonyolult hely-
zet alakult ki - mondotta a fő igazgató. 
Az alapkutatás és a gyakorlatot szol-
gáló termel ő tevékenység megle-
het ő sen összekeveredett, s ebb ő l sok 
probléma adódott. Egyebek között 
ennek tudható be az is, hogy jelenleg 
az intézetek egymásnak is adósai. A 
Központi Fizikai Kutató Intézetben 
olyan méret ű  termelő tevékenység 
zajlott, amelyhez forgótő ke nem állt 
rendelkezésre, kölcsönöket kellett fel-
venni, s a halmozódó kölcsönökbő l 
tetemes adósság lett. 

- Véleményünk szerint itt 
egy korrupciós ügyr ő l van 
szó, beszéljünk most csak 
err ő l. 

- Az intézeti létszámle-
építések kényszeréb ő l fakadó 
gondokat csökkentendő  az 
igazgatótanács hozott egy 
olyan határozatot, hogy a KFKI-
ba új belépő t - ha az belső  át-
csoportosítással nem megold-
ható - csak fő igazgatói enge-
déllyel lehet felvenni. A két 
szakszervezet képviselő i ezért 
igencsak megdöbbentek, 
amikor - informális úton -
értesültek arról, hogy a KFKI-
sportpálya megüresedett gond-
noki állásának betöltésér ő l 
anélkül döntöttek, hogy az in-
tézetben errő l bárkit is megkér-
deztek volna. Amikor a szak-
szervezetek megtudták, hogy 
„kívülrő l" vették fel az új gond-
nokot -aki történetesen a fő i-
gazgató-helyettes veje -, a 
korábban kialakított szolgálati 
lakást egy újabb szobával 
bő vítették, frissen tatarozták és 
a KFKI teljes egészében 
magára vállalta a lakás rezsi- 

A kiút ,pedig csakis az áta-
lakulás. Az elképzelések szerint a 
jöv ő ben a Központi Fizikai Kutató In-
tézet olyan kutató-, illetve innovációs 
parkká alakul, amelyben az öt intézet 
önállóan gazdálkodik, mű ködésük 
feltételeit pedig egy kutatóközpont 
biztosítja majd. A kutatóközpontot az 
igazgatók tanácsa vezeti, amelynek 
lesz ugyan egy elnöke, de ő  csupán 
koordináló szerepet tölt be. Mindettő l 
teljesen különválasztva, részvénytár-
sasági formában folytatódhat a ter-
melő tevékenység. Az innovációs park 
lényege éppen az - hangsúlyozta a 
f ő igazgató -, hogy egy helyütt van a 
kutatási és a vállalkozási szféra, s íly 
módon a kettő  egymást igen jól tudja 
segíteni. 

Az átalakulási tervet mint-
egy nyolc hónapja fogalmazták meg, 
egyetértett vele a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia vezetése is, azóta kü-
lönböz ő  fórumokat járt meg, amelye-
ken mindenki hozzáf ű zte véleményét. 
Jelenleg azonban a költségvetési 
szervek cselekvését - s a KFKI is ez 
- moratórium korlátozza, amely alól 
felmentést csupán a kormány adhat. 
Amíg ez nem történik meg, az áta-
lakulás várat magára. Ez pedig tovább 
növeli az amúgy is sok nehézséggel 
küszköd ő  intézet gondjait. 

jét, s mindezekhez az illető  
még 16 ezer Ft bruttó fi-
zetést is kap - igencsak el-
csodálkoztak... Nem lehet 
szó nélkül hagyni azt sem, 
hogy az elő ző  gondnok fog-
lalkoztatási feltételeihez vi-
szonyítva, lényegesen elő -
ny ő sebb feltételeket te-
remtettek. Amikor ez az 
egész „kiderült", az em-
berekben is nagy fel-
háborodást keltett, ezért a 
TDDSZ és a TUDOSZ be-
jelentette tiltakozását. Per-
sze voltak olyanok is, akik 
úgy jellemezték a helyzetet, 
hogy „büdös van, de be-
fogom az orrom". 

- Végülls, kinek van 
arra illetékessége a KFKI-
ban, hogy Ilyen „pályáza-
ton kívüli állásbetöltésr ő l" 
döntsön? 

- A szociális ellátás 
vezető je gyakorolja a sport-
pálya gondnoka felett a 
munkáltatói jogokat. A két 
szakszervezet elő ször külön-
külön erkölcsileg ítélte el ezt 
az ügyet - miután ennek 
(Folytatás a 3. oldalon) 

- Elő ször arra 
kérjük, röviden mutas-
sa be a kamarát. 

- Tavaly de-
cemberben alakultunk 
meg. Ma már több mint 
hatvan tagunk van és 
ez azt jelenti, gyakorlati-
lag valamennyi nem-
materiális tevékenység-
gel foglalkozó cég -
közöttük akadémiai ku-
tatóintézetek is - csat-
lakozott szerveze-
tünkhöz. A teljes in-
novációs folyamatban 

érdekeltek - kutatóintézetek, fejlesz-
tő vállalatok, tervező intézetek, inno-
vatív vállalkozások, szervez ő -, 
tanácsadó-, marketing és egyéb 
szolgáltató cégek, innovációs 
parkok, kockázati t ő kebefektető k, 
stb. - védelmét, összefogását, 
tájékoztatását látjuk el. 

- MI jellemzi a hazai in-
nováció helyzetét és esélyét? 

- A júniusi konferencián 
sokan katasztrofálisnak nevezték. 
Ennek alátámasztására érdemes 
megemlíteni, hogy az elmúlt évek-
ben minegy 30 százalékkal csökkent 
a kutató-fejlesztő  helyek és a ku-
tatásban-fejlesztésben résztvev ő k 
száma. Míg Nyugat-Európában 
tízezer lakosra átlagosan 40-45 ku-
tató jut, nálunk ennek alig fele. Fi-
gyelemre méltó az az összehason-
lító adat is, hogy míg a fejlett piac-
gazdaságú Nyugat-Európában és az 
Egyesült Államokban az állami 
költségvetésbő l fedezik a kutatási-
fejlesztési költségeknek körülbelül 
50 százalékát, nálunk ez már csak 
17 százalék körül van. A nemzeti 
jövedelem visszaesésével együtt 
azonban nem egyszerúen az állami 
támogatások mértéke csökkent, ha-
nem lényegében összeomlott a 
„m ű szaki-fejlesztési piac". A ma-
gyar gazdaság viszonylagos elma-
radottságának egyik lényeges 
összetevő je - a piacgazdaság hiá-
nya mellett -, hogy az elmúlt 
évtizedekben többnyire követő  ku-
tatás és fejlesztés folyt, nem pedig 
eredeti, új ötletek megvalósítása és 
piacra vitele, s a legfejlettebb tech-
nológiákhoz és új tudományos ered-
ményekhez korlátozottan vagy 
egyáltalán nem jutottunk hozzá. 
Véleményünk szerint ebben a hely-
zetben, amikor a gazdaságban még 
nem következett be lényeges vál-
tozás, s a tervgazdálkodás már 
nem, a piacgazdálkodás még nem 
m ű ködik, az államnak, azaz belül a  

kormányzatnak kiemelt szerepet kell 
vállalnia a tudomány, a kutatás-fej-
lesztés támogatásában, ösztön-
zésében és finanszírozásában. 

- Ezzel már el Is jutottunk 
a helyzetértékelést ő l a konkrét 
javaslatokig. A Magyar innovációs 
Kamara »Ilus 23-I kibő vített el-
nökségi ülésén - amelyen részt 
vett a miniszterelnök Is - ajánlá-
sokat fogadott el a hazai In-
novációs politika fejlesztésére. MI 
ezek lényege? 

- Első  javaslatunk lényege, 
hogy az állam ne vonuljon ki a ku-
tatás-fejlesztés területér ő l, hanem 
vállaljon nagyobb, konstruktívabb 
szerepet az innovációs folyamatok 
ösztönzésében, koordinálásában és 
pénzügyi támogatásában. Ezt azon-
ban a mai bürokratikus, túlcentrali-
zált államigazgatási irányítás 
leépítésével célszer ű  megvalósítani. 
Vagyis az lenne a jó megoldás, ha 
a mai sokcsatornás irányítási 
rendszer helyett a kormány létre-
hozna egy egységes koncepciót 
képviselő , a kutatás, a felső oktatás 
és az ipar közötti koordinációt biz-
tosító állami csúcsszervet. A 
meglév ő  államigazgatási intéz-
mények és feladatok össze-
vonásával csökkenteni lehetne a 
bürokráciát, ez létszám - és költség-
megtakarítást is eredményezne. 
Másik javaslatunk az, hogy a tu-
dományt, a kutatás-fejlesztést, az 
innováció egészét egy alaptörvény-
ben célszer ű  szabályozni. Ez a 
törvény részben deklaratív, részben 
normatív szabályozásokat tar-
talmazna, és pontosan meg-
határozhatja az állam szerepét, 
kötelezettségeit és feladatait az in-
nováció elő segítésében és' tá-
mogatásában. Szeretném leszögez-
ni, hogy mindkét ajánlásunk 
összhangban van az európai gya-
korlattal, hiszen a legtöbb fejlett 
országban mű ködik tudományos, ku- 

tatási minisztérium, 
és szintén általános, 
hogy innovációs 
törvényben rögzítik 
az állami feladatokat. 
Sok 	országban 
például pontosan 
meghatározzák, hogy 
a GDP hány száza-
lékát kell a kutatás, 
fejlesztés, innováció 
fejlesztésére fordí-
tani. Vagyis szó 
nincs arról, hogy a 
fejlett piacgazda-
ságokban az állam a 

versenyszférára bízná ezt a straté-
giai érték ű  feladatot. Ezért szeret-
nénk meggy ő zni a magyar politikai 
döntéshozókat, hogy - a fejlett ipari 
országokhoz hasonlóan - az iparfej-
lesztési és iparvédelmi szabályozás 
és a preferenciarendszer korsze-
r ű sítésével, innovációs alapok, 
alapítványok, centrumok és parkok, 
befektetési társaságok, kockázati 
tő ketársaságok létrehozásának ösz-
tönzésével, támogatásával vállaljon 
az állam közvetlen, kezdeményez ő  
szerepet. Azt javasolta tehát elnök-
ségünk: a fenti célokra fordítandó 
pénzeszközöket az Országgy ű lés-
nek a nemzeti jövedelem adott 
százalékában kellene meg-
határoznia, a nemzetközileg kialakult 
normákhoz igazodva. 

- Hogyan próbálják elfo-
gadtatni javaslataikat egy olyan 
törvényhozó testülettel, amelyben 
köztudomásúan a jogászok, 
történészek, közgazdászok és 
nem a m ű szaki és természet-
tudományi szakemberek vannak 
többségben? 

- A kormányzati és a 
törvényhozói munkában egyaránt 
hangsúlyeltolódásra van szükség. 
Ezt szolgálná egy újonnan szer-
vezend ő  országgy ű lési vagy bi-
zottságok közötti parlamenti bi-
zottság, amelynek a tudomány, a 
felső oktatás, a m ű szaki fejlesztés, 
illetve az innováció kérdéseinek fi-
gyelemmel kísérése és segítése 
lenne a kizárólagos feladata. Az 
Országgyű lés és a kormányhivata-
lok jogi és közgazdasági „félol-
dalasságát" viszont célszer ű  lenne 
kompenzálni a meglév ő  szakmai 
testületek és bizottságok köz-
rem ű ködésének szélesítésével és 
m ű szaki, tudományos szakért ő k 
bevonásával a törvényelő készítő , a 
végrehajtó és az ellenő rző  munká-
ban.  



TUDOSZ TÜKÖR 

A véleményedet kérjük Bürger Gábor 

TUDOSZ TÜKÖR 

A véleményedet kérjük Garab Gy ő ző  

Dr. Garab Győ ző  kandidátus, a MTA Szegedi Biológiai 
Központ TUDOSZ alapszervezetének soros elnöke.* 

Bürger Gábor, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai 
Kutató Intézete villamosmérnöke, az Intézet TUDOSZ-titkára. 
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Vendégünk volt 

Balázs Nándor professzor 
Balázs Nándor pro-

fesszor-fizikus, a State Univer-
sity of New York at Stony 
Brook tanára (tudományos 
nacionáléját múlt hónapban 
leírtuk). Balázs professzor a 
Szószóló szerkeszt ő sége 
felkérésére hosszasan el-
beszélgetett a tudományos 
kutatás és a kutatók aktuális 
problémáiról. A beszélgetés 
résztvev ő i voltak Bencze 
Gyula fizikus, Kuti László ge-
ológus, Pomogáts Béla iroda-
lomtörténész, Révész Márta 
kémikus, a TUDOSZ titkára és 
Dura László a Szószóló 
szerkeszt ő je. Július havi 
lapszámunkban a hosszú be-
szélgetés legérdekesebb ré-
szeib ő l már válogattunk. 

- Amerikában milyen az 
adminisztratív dolgozók ás a se-
gédszemélyzet aránya a kutatók-
hoz ás az oktatókhoz? 

- Pontosan nem tudom, de 
nagyon nagy az adminisztráció 
létszáma, körülbelül 5-6-szor annyi 
az adminisztrációé, mint a fakultásé. 
Ez különösen az állami egyeteme-
ken áll fenn. Az államnak ugyanis 
meg kell jutalmaznia azokat a párt- 

tagokat - és ez nem vicc! -, akik a 
választásoknál segítették a külön-
böző  „tengerimalacokat". Ezek az-
tán jól fizető  állásokat kapnak az 
adminisztrációban. 

- Manapság sokan a 
külföldön él ő  sikeres magyar 
tudósoktól várják tudományos 
életünk problémáinak megol-
dását, mert „Itthon a középszer 
uralkodik". Ezalatt pedig a te-
hetséges fiatalok tömegesen 
távoznak külföldre. Ez az exodus 
komoly aggodalomra ad okot tu-
dományos körökben! 

- Ami az exodust illeti, ez 
minden kis országnál elő fordul és 
elkerülhetetlen. Tudniillik kell egy 
kritikus tömeg ahhoz, hogy tanítani 
lehessen. Nem lehet ugyanis például 
évente három és fél elméleti fizikust 
kiképezni. Vagy ötvenet tanítottunk 
ki, vagy egyet sem! Gondot okoz, 
hogy ha csak háromnak lesz állása, 
akkor mit csináljunk a többi 47-tel? 
A kritikus tömeg független az ország 
méretétő l, egy kis országban a 
népességhez viszonyítva ez relatíve 
mindig nagyob arányt jelent. Ezért 
van például az, hogy a hollandok 
legalább annyi fizikust exportálnak, 
mint a magyarok. Nincs olyan nagy 
amerikai egyetem, ahol ne lenne hol-
land vagy magyar kutató éppen 
emiatt. A dánoknál is tapasztalható 
ez, de a Bohr Intézet ajánlása miatt  

szinte azonnal kapnak állást. 
Megvan ez a jelenség a svájciaknál 
is, pedig az egy gazdag ország. Ezt 
a problémát egyer ű en nem lehet 
megoldani, és az ellen sem lehet 
semmit tenni, hogy ne a legjobbak 
menjenek el. 

- A tehetség elvándorlá-
sa mindig bal, mert a vándorlás 
Iránya mindig keletr ő l nyugatra 
mutat. Erre mindig a szegény 
országok fizetnek rá. 

- Ez valóban így van. Ez 
termodinamika másik f ő tételének 
ellenpédája: a hő  oda megy, ahol 
hő  még nincs, a pénz oda, ahol már 
'van. 

- Az amerikai egyeteme-
ken az állások betöltésénél vagy 
az el ő léptetéseknél milyen sze-
repet látszanak a politikai meg-
fontolások? 

- Semmilyet. Ott kizárólag 
csak a szakmai szempontok jöhet-
nek számításba. Ha nyílik egy új ál-
lás, akkor a fakultás elő ször eldönti, 
milyen szakterületnek van erre szük-
sége, majd pályázatot ír ki (sokszor 
csendben felhívja a kívánatos 
jelöltek figyelmét is erre), és létre-
hoz egy bizottságot, amely kiértékeli 
a pályázatokat. A pályázóknak meg 
persze neves szakemberekt ő l kell 
ajánlóleveleket mellékelni. 

- Sokat emlegetik ma tár-
sadalmunk erkölcsi színvonalá- 

nak drámai csökkenését. Vissza-
hat-e ez a tudományra is? 

- Az, hogy az erkölcsi nívó 
leesett, az nem vitás, és hogy ez 
visszahat a tudományra, az is vitat-
hatatlan. Ezért van ma az a nagy 
könyöklés, és mások bemószerolá-
sa. Ez annak a következménye, 
hogy a társadalom aszerint ítéli meg 
az illető t, mennyi pénzt hozott össze. 
Az üzleti életben az ilyenfajta ügyes-
kedés nem számít olyan mértékben 
tisztességtelennek, mint a szellemi 
életben. Ez a közelharc most áttevő -
dik a tudományos életbe is. Még 
egy szentnek is maga felé hajlik a 
keze, hát még egy tudósnak. 

- Az áltudományok soha 
nem látott virágzásnak Indultak 
nálunk. Van-e ennek valami 
specifikus oka? 

- Áltudományok mindig is 
voltak, de most sok pénzt lehet vele 
keresni, ettő l felmegy az ázsiója. A 
helyzet az, hogy az emberek nagy 
többsége ritkán gondolkozik krtitiku-
san. Ezenfelül az érzelmi helyzet az, 
hogy ami ismeretlen, ami misztikus, 
az érdekesebb. Ha pedig illogikus, 
akkor nem is kell er ő ltetni a fárasz-
tó logikus gondolkodást. Ameriká-
ban bármit meg lehet írni, és ez ne-
kem nagyon szimpatikus annak elle-
nére, hogy irgalmatlan mennyiség ű  
maszlag jelenik meg. Az áltudomá-
nyok ellen nem szabad tiltással har- 

colni. Az ostobaságokat csak egy 
jóindulatú diktátor tilthatná be, de ez 
ellentmondás, mert egy diktátor nem 
lehet jóindulatú. 

Beszélgetésünk végén, ha 
én egyáltalán tudok valamiben ta--
nácsot adni, az egyetlen az lenne, 
hogy a szakszervezeteinknek minél 
elő bb egyesülniük kellene, ha szük-
séges, akár kompromisszumok árán 
is. Ami a szellemi munkát és az ér-
telmiség helyzetét illeti, nem vagyok 
optimista. Itt legfeljebb arra lehet 
törekedni, hogy a helyzet ne rosz-
szabbodjon. Ha az értelmiség hely-
zete itt nem javul nagyon hamar, ez 
hosszú távon súlyos következ-
ményekkel jár. A politikusok rövid-
távú sikerekre törekednek, hosszú-
távon való gondolkodás nem érde-
kük sem nekik, sem a nagyközön-
ségnek. Nekem errő l is volt egy 
elképzelésem (amit nem hiszem, 
hogy egyetlen ország is elfogadna): 
én a megválasztott politikusnak nem 
fizetést, hanem kölcsönt adnék. A 
következő  választásnál pedig nem-
csak arról döntenék, hogy ki legyen 
a következ ő  megválasztott, hanem 
a tíz esztendő  elő tti politikusnak 
elengedjék-e a tartozást... Igy a 
politikusok abban is érdekeltek len-
nének, mi lesz tíz év múlva... 

- Köszönjük ezt az 
érdekes beszélgetést. 

- Orömomre szolgált. 
BGY 
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- A szakszervezeti tör-
vények elfogadása hogyan értékel-
het ő ? 

- Én a szakszervezeti tör-
vényeket egyáltalán nem látom olyan 
tragikusan, mint sokan a TUDOSZ-on 
belül is. Véleményem szerint a TU-
DOSZ egy reális és tisztességes 
vagyonelosztás során nem járhat 
rosszul. Minthogy az MSZOSZ-szel 
ellentétben mi sem vagyunk „birtokon 
belül", nekünk is érdekünk, ha egy 
kicsit a körmükre néznek. Mellesleg 
nekem sincsenek és kollégáimnak 
sincsenek illúziói az MSZOSZ-szel 
kapcsolatban, többek között vagyon-
kérdésben sem. Ezért még kevésbé 
értem, miért kellett a TUDOSZ-nak az 
MSZOSZ mellé állnia. Ha Nagy Sán-
dor úgy érzi, az MSZOSZ-nek „jajgat-
nia" kell a törvény miatt, lehet, hogy 
jó oka van rá. Nekünk nincs. A 
részünket akarjuk, és csak a részün-
ket akarjuk, és ez a törvény ezt ga-
rantálja. 

- Van-e különbség a 
szakszervezeti törvények jogi, Il-
letve politikai megítélése között? 

- Én úgy látom, hogy nem a 
szakszervezetek és a kormány közötti 
vitáról van szó. Ez az MSZOSZ és a 
többi szakszervezet viszálya. A politi-
kai megítélést illet ő en az a 
véleményem, hogy az MSZOSZ és 
Nagy Sándor legitimációs bázisa in-
gatag: pozíciójuk a kellő en korán 
megtartott választásoknak köszön-
hető . Legitimációs helyzetüket egyes, 
korábbról is ismert személyiségek és 
pártok dél-kelet-európai választások 
során szerzett poziciójához hason-
líthatnám. Ráadásul a SZOT „transz-
formációja" idején a tekintélyes 
vagyonnak a SZOT-on kívül volt szak-
szervezetekkel való megosztásáról 
még szó sem eshetett. A vagyon 
hovatartozása a tagság számára, a 
választás során nem közömbös. Ha 
egy munkahelyen a szakszervezetek 
kozötti választásnál az egyik szak-
szervezetbő l a másikba átlép a tagok 
egy része, az adott munkahelyen ez 
nem feltétlenül veszélyezteti az erő s 
érdekképviseletet. A TUDOSZ és a 
TDDSZ együttes jelenléte - különö-
sen pedig együttes fellépése - tapasz-
talataink szerint a kollektíva érdek-
védelme szempontjából el ő nyös. Egy  

er ő s érdekvédelmi szervezetnek, ami-
lyennek én a TUDOSZ-t ismerem, a 
megmérettetéstő l nem kell tartania. 
Egyáltalán nem érzem tehát, hogy 
ennek a szakszervezeti törvénynek, 
akár jogi, akár politikai aspektusai a 
TUDOSZ ellen irányulnának. 

- Mennyire alkalmas ez a 
törvény a helyzet tisztázására? 

- Az természetes, hogy az 
MSZOSZ-t el kell számoltatni. Hiszen 
nyilvánvaló, hogy amíg a SZOT 
egyetlen, majd pedig politikailag 
preferált szakszervezet volt, a pénzek 
eléggé összekeveredhettek, és nem 
kevés állami pénz is került a kalap-
ba. Ennek tisztázása nem kis feladat, 
és nyilván vannak/lesznek vitás 
kérdések. Ha egy százéves múlttal 
rendelkez ő  szervezetb ő l, például a 
vasasok érdekképviseletéb ő l kiválik 
egy új kezdeményezés - mert mond-
juk úgy érzik, hogy a néhány évtizede 
fizetett tagdíjért nem kaptak haté-
kony érdekvédelmet -, akkor nekik 
ugyanolyan joguk van a vagyoni há-
nyadra, mint a tradicionális szervezet-
ben maradóknak. Ha ezt nem bizto- - 
sítanák, akkor a szakszervezetek 
közötti választásnál esélyegyenlő tlen-
ség lépne fel, amit leginkább az 
érdekvédelemre szorultak síny-
lenének meg. Tehát a helyes id ő be-
ni sorrend: vagyonfelmérés, választás, 
elosztás. Azért sem látom, hogy hol 
tisztességtelen ez törvény, mert itt 
semmi sem került ki a szakszervezeti 
érdekszférából. A TUDOSZ-nak tehát 
ebben a vitában nézetem szerint nem 
szabad több energiát elfecsérelnie, 
mert a törvény a valóban jól m ű ködő , 
és a meg nem alapozható vagyoni 
el ő nyöket nem követel ő  szakszer-
vezeteket nem sújtja. A törvény jog-
szer ű ségének elbírálása egyébként is 
az Alkotmánybíróság joga, de a 
törvények betartása termeszetesen 
nem lehet vita tárgya. A szakszer-
vezeteknek tehát le kell zárnia ezt a 
vitát, és a gazdaság kérdéseivel, a te-
herviselés égbekiáltó egyenlő tlen-
ségeivel, a folyamatos elszegé-
nyedéssel kellene foglalkoznia. Ezek 
megoldásához a szakszervezetek 
együttm ű ködése is kell. Remélem, a 
TUDOSZ közrem ű ködik ennek elő -
mozdításában a „nagypolitika" és a 
munkahelyi szakszervezetek szintjén 
egyaránt. 

- A politikai rendszer-
váltás folyamatában hogyan lehid 
értékelni a most elfogadott szak-
szervezet! törvényeket? 

- A szakszervezeti tör-
vények számomra azt jelzik - és erre 
fel kell hívni tagságunk és 
tisztségviselő ink figyelmét is -, hogy 
ez a rendszerváltás nem képes min-
den társadalmi réteg érdekét egy-
idő ben szem elő tt tartani. 

A gazdasági válság miatt 
meg akarják változtatni a társada-
lom elosztási rendszerét, felül akar-
ják vizsgálni az elért szociális 
vívmányokat. Ez a folyamat ütközik 
a szakszervezetek politikájával, 
ezért akarják lehető ségeiket korlá-
tozni. 

- MI a véleménye a sokat 
emlegetett legitimációs viták-
ról? 

- Miért kérdő jelezzük meg 
hagyományos szakszervezetek le-
gitimitását? Ha a tagság nem hagy-
ja ott ő ket, ha befizetik a tagsági 
díjat, megválasztja tisztségviselő it, 
ez miért nem elegendő  a legitimi-
táshoz? Nem értem a „kényszertag-
ság" fogalmát sem. Ha valaki nem 
akar szakszervezeti tag lenni, akkor 
már réges régen nem az. 

- Konvergálhatnak-e a 
kérdésben érintettek érdekel, 
megfontolásal? 

- Az alapvető  probléma az, 
hogy a szakszervezeti mozgalom 
nagyon megosztott, és ez a kö-
zeljövő ben nem is fog megváltoz-
ni. Úgy látom, itt három f ő  
csomópont kezd kialakulni. Az 
egyik az MSZOSZ, a másik a Liga, 
a harmadik pedig a rugalmasan 
politizáló józan középút. Itt érzem a 
helyét a mi szakszervezetünk-
nek is. 

A szakszervezetek ered-
ményességét semmiképpen sem a 
sztrájkokkal való fenyegető zés jelen-
ti. Nem tudom, hogy a sajtó elég jól  

tükrözi-e a jelenlegi hangulatot. Igaz, 
az emberek el vannak keseredve, 
de azt hiszem, hogy sokkal tapasz-
taltabbak, józanabbak annál, hogy 
sztrájkokkal késleltessék a gazdasá-
gi gondok megoldását. 

- Mit lehet tenni így ebben 
a helyzetben? 

- Úgy tű nik, meg kell várni 
a törvényekkel kapcsolatos alkot-
mánybírósági döntést, amire ter-
mészetesen különböz ő  módon fog 
reagálni minden érintett fél, és az 
MSZOSZ is politikájának mó-
dosítására kényszerül. 

- Elképzelhet ő -e a TU-
DOSZ-nak ás a TDDSZ-nek a kö-
zeledése ezekben a kérdések-
ben? 

- Az együttm ű ködésünk 
eddigi tapasztalatai alapján min-
denképpen elképzelhető nek tartom. 

- Mennyire képes hatás-
sal lenni a TUDOSZ ezekre a 
jogalkotási folyamatokra? 

- Sajnos nem volt érzékel-
hető  eddig, hogy az Értelmiségi 
Szakszervezeti 	Tömörülésen 
keresztül különösebb befolyása 
lenne a helyzet alakulásába a TU-
DOSZ-nak. Mondhatnám azt is, 
hogy ezen a területen első sorban a 
TDDSZ-nek van befolyásoló sze-
repe. 

El kellene azon gondolkod-
ni, hogy az ÉSZT hogyan mű kö-
dik, és hogyan tudná a TUDOSZ 
úgy befolyásolni, hogy hatéko-
nyabb legyen. A közeljövő ben dön-
teni kell arról ís, hogy a Szakszer-
vezetek Együttmű ködési Fórumá-
val milyen viszonyt alakít ki a TU-
DOSZ. 

Azt kell megfontolni, hogy 
a minél er ő sebb, a minél 
tömegesebb szakszerveti csoporto-
sulásnak er ő sebb a hangja és a 
hatása. A szakszervezeti mozgalom 
megosztottságát mindenképpen 
csökkenteni kellene. 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Mennyi is a tagdíj? 
A TUDOSZ titkárok taná-

csa döntése alapján a f ő fog-
lalkozású, aktív dolgozók havi 
tagdíja, az alapbér 1%-a, (ameny-
nyiben a dolgozó betegállomány-
ban van, a táppénz 1%-a), aminek 
fele az alapszervezetnél marad, 
fele pedig a TUDOSZ bankszám-
tájára kerül átutalásra. 

A Jelenleg érvényes 
adórendelet szerint a tagdíj maxi-
mum havi 300 Ft-ig adómentes. 
(Tehát például 11000 Ft-os havi 
alapbér esetén a tag évi 1320 Ft 
tagdíjat fizet, melybő l 660 Ft ma-
rad az alapszervezetnél, de az 
adómentesség következtében a 
tag tényleges terhe az 1320 Ft 
helyett 924 Ft). Sajnos ele-
nyésző en kevés azon TUDOSZ-
tagok száma, akiknek alapbére 
meghaladja a havi 30000 Ft-ot. 
Sajnálatos az is, hogy az érvényes 
adótörvény diszkriminatív kitétele 
miatt az ő  tagdíjuk immár havi 300 
Ft-Ig (évi 3600 Ft) adómentes. 
Nekik köszönjük szolidaritásukat 
és tiszteljük ő ket azért, hogy vál-
lalják a néhány 10 Ft-os többlet-
kiadást. 

A titkárok tanácsa 
döntése értelmében azon tagjaink, 
akik önálló keresettel nem ren-
delkeznek, vagy valamiféle okból 
nem kapnak bért (egyetemi, fő is-
kola) hallgatók, középiskolai ta-
nulók, GYES-en, GYED-en lév ő k, 
munkanélküliek stb.) jelképes tag-
díjat fizetnek. Az ő  tagdíjuk havi 
1 Ft (évi 12 Ft). A sorkatonai szol-
gálatot töltő k katonai szolgálatuk 
idejére, TUDOSZ-tagságuk folya-
matos fenntartása mellett, to-
vábbra Is tagdíjmentességet 
élveznek. Nyugallományban lév ő  
tagjaink tagdíját az alapszer-
vezetek állapítják meg, de nem 
javasoljuk e kategóriában a tag-
díj mértékének emelését. 

Fontos még megje-
gyeznünk, hogy a munkahely vál-
toztatása, vagy a munkahely meg-
sz-ünte nem jelenti automatikusan 
a TUDOSZ-tágság megszünését. 
Rendkívül örulünk minden olyan 
tagunknak, aki továbbrais 
fenntartja TUDOSZ-tagságát. Ő k, 
amennyiben nem óhajtják a kap-
csolatot a régi alapszervezetükkel 
tartani, a kapcsolattartást a TU-
DOSZ-Irodán keresztül közvetle-
nül is megteremthetik. 

(Egyéni tagjaink le-
hető ségeirő l következő  számunk-
ban írunk.) 

'A szakszervezeti törvények megítélésekor - a TUDOSZ-titkárok legutóbbi tanács-
kozásán - véleményével Garab Gy6z6 kisebbségben maradt. A Szószóló szerkesztósége a lap 
hasábjain az olyan vélekedéseknek is teret nyújt, amelynek nem minden kitételével ért egyet. 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
a foganatja nem volt - csak ezt követő en 
törekedtek egy jogi koncepció kialakítására: a 
döntés ellen közös jogi kifogást emeltek arra 
hivatkozva, hogy a munkáltató nem kérte ki a 
szakszervezetek egyetértését a sportpálya 
gondnokának adandó szolgálati lakással 
kapcsolatban. Miután azonban a KFKI vezető i 
gyakorlatilag nem válaszoltak a kifogásra, a 
TDDSZ választmány a bírósághoz fordult. 

- Meg kell említeni még azt is, hogy folytak 
a tárgyalások a KFKI fő igazgatójával, amelye-
ken mind a két szakszervezet együttesen vett 
részt. A fő igazgató úr láthatóan akceptálta a 
szakszervezetek felvetéseit, de erre vonat-
kozó írásos nyilatkozatot nem volt hajlandó 
tenni. A TDDSZ csak ez után fordult a 
munkaügyi bírósághoz. Szakszervezeti 
álláspont szerint, jogsértés történt azzal kap-
csolatban is, hogy a kifogás megtörténte után 
a sérelmezett ügy lefolyását nem függesztették 
fel azonnal. 

- Etikailag tehát nem kétséges, hogy 
mi kifogásolható ebben az ügyben, de mit 
szólt mindehhez a Magyar Köztársaság H-
letókes bírósága? 

- A bíróság a kifogást elutasította, mivel 
szolgálati és nem munkáltatói lakásról volt szó. 
Az alapbérrel és egyéb juttatásokkal kapcso- 
latos egyetértés kikérésének elmulasztását 
elismerték (bár mivel ez az eredeti kifogás- 
ban nem szerepelt, döntést nem hozhattak 
vele kapcsolatosan). Elhangzott, hogy a fenn-
álló jogi gyakorlat alapján már a létrejött és 
m ű ködő  munkajogi szerző dést amúgy sem he-
lyezték volna emiatt hatályon kívű l. A bíró a 

szóbeli ítélet kihirdetésekor - a jelenlévő k leg-
nagyobb megdöbbenésére - még a fellebezés-
nek a lehető ségét is kizárta. (A bírósági ítélet 
írásbeli formája lapzártáig nem érkezett meg.) 

- MI legyen a Szószólóban ennek az 
amorális ügynek az epilógusa - kérdeztük 
Haldu Csabától? 

- A fő igazgatónak vesztenivalója már úgy 
sincs, hiszen - hírek szerint - év végét ő l el akar 
menni az intézettő l (ha ugyan még ekkor létezik 
a KFKI). Nem az a fajta ember, aki egy ilyen 
ügyben a saját pozicióját féltené. Meg-
győ ző désem azonban, hogy a fő igazgató úr a 
mai napig is azt hiszi, hogy ebben az esetben 
a KFKI érdekében járt el, miután az intézet 
számára nélkülözhetetlennek tartja a („csak" 
ebben az ügyben kompromitálódott) helyettes 
igazgatóját. Ahogyan egyszer mondotta: „a 
nagy szent ügyek érdekében, el kell követni 
néha kevésbé szent lépéseket" is. Majd így 
folytatta Hajdu Csaba: én a korábbi érdeke-
gyeztetési mechanizmust, csak hallomásból is-
mertem, hiszen a munkáltató, a párt és a szak-
szervezet többnyire zárt ajtók mögött tárgyalta 
meg az ilyen dolgokat. Ha egy ilyen eset koráb-
ban történik, nyilván akkor is szólunk, legfeljebb 
nem csodálkozunk, ha nem kapunk választ. 
Annál inkább meglepett bennünket az, hogy 
ilyen dolog a rendszerváltozás után is 
megtörténhetett. Sajnos azonban az is igaz: 
néhány kollégám állítja, a baj sokkal nagyobb 
annál, hogy ilyen ügyekkel foglalkozzunk. A lét-
bizonytalanságban tartott emberek nem szíve-
sen mennek a falnak. 

(A Szószóló szerkeszt ő sége cikkünk kéz-
iratát elküldte Lovas István f ő igazgató úrnak. 
Reagálásának szívesen helytadnánk lapunk 
szeptemberi számában. 

A szerk.) 
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Befolyás a tudományra 

LESZ-E IMPAKTJA AZ IMPAKTNAK? 
Új folyóirattal gazda-

godunk: a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia könyvtára Im-
pakt címmel folyóiratot Indít, 
amely az alapkutatásról kíván 
tényeket közölni. Több okunk 
is van a mértéktartó és visz-
szafogott örvendezésre: 
el ő ször, mert az Akadémia a 
jelenlegi kritikus anyagi hely-
zetében Is módot talált az 
Impakt megjelentetésére, 
akkor optimisták lehetünk a 
hazai tudomány jöv ő jét il-
let ő en, másodszor pedig 
azért, hiszen különösen fon-
tos, a tudományos alapku-
tatásról az érzelemdús vitákon 
túlmen ő en végre tényeket is-
merhet meg mind a tudomá-
nyos közösség, mind pedig a 
nagyközönség. 

Milyen tények érdeklik a 
közvéleményt? Az adófizető  polgárt 
(de a kutatót is) első sorban az fog-
lalkoztatja, milyen anyagi támogatás- 

ban részesíti a társadalom a tu-
dományos szférát, valamint hogy ez 
a támogatás nem kidobott pénz-e, 
azaz eredményes-e  a tudományos 
kutatás? 

A tudományos teljesítmény 
objektív módon történő  mérésének 
lehet ő sége és annak módja már 
hosszú ideje foglalkoztatja a szak-
mai közvéleményt. Azzal minden 
kutató egyetért, hogy szükség van 
az objektív megmérettetésre, a  tu-
dományos teljesítmény ered- 
ményességének 	megbízható 
mérésére. A probléma megoldását 
némileg megkönnyíti az a kö-
rülmény, hogy tudjuk, létezik meg-
oldás, mégha az nem mindig algo-
ritmizálható. Kutatók között ugyanis 
jól ismert, hogy a „csendes többség" 
milyen csalhatatlan pontossággal 
rangsorolja, illetve választja ki a 
kutatói közösség kimagasló alakjait 
- esetenként akár a „hivatalos" 
értékelést ő l drasztikusan eltér ő  
módon is. 

Nekünk magyaroknak 
külön is szükségünk van a tényekkel 
való szembenézésre. Köztudomású 
ugyanis, hogy önértékelésünk  a leg-
mélyebb depresszió és az  eufóriás  

önáltatás között ingadozik, és ez alól 
a tudományos kutatás sem kivétel. 
Fentiek ellenére a scientometria 
vagy az egyre inkább elfogadott 
magyarításban „tudománymetria" 
nem minden kutató el ő tt egyformán 
népszer ű . Az Impakt megjelen-
tetésével a hétköznapok tu-
dománymetriáját kívánják a 
szerkesztő k a gyakorló kutatóhoz 
közel vinni. 

A folyóirat els ő  száma már-
is többféle érdekességgel szolgál. 
Az 1981-1985 közötti publikációk 
számítógépes feldolgozásából 
például megtudhatjuk, hogy 114 tu-
dományterület összesítése után 
hazánk 96 ország között az elő kelő  
26-ik helyet foglalja el mind a pub-
likációk számából való részesedés, 
mind pedig azoknak minő ségi mu-
tatói terén. 

„Milyen is ez az Aka-
démia'? - kérdezi egy másik cikk, 
amely akadémikusaink tudományos 
eredményességének egy egyszer ű  
kritérium alapján történő  becslésével 
foglalkozik, kivíva ezzel az MTA fő tit-
kárának neheztelését. Az Impakt 
közli az eredeti cikket, a fő titkár kri-
tikáját és a szerz ő  válaszát is. Az  

olvasó tehát megalkothatja saját 
véleményét, a fő titkárról és a szer-
ző r ő l egyszerre. 

Érdekes cikk foglalkozik a 
tudomány „kapu ő reivel", a tu-
dományos folyóiratok szerkesz-
tő ivel. A cikkbő l idézve: „Már a leg-
régebbi id ő k óta minden szakma 
éberen ügyelt hírnevére. A közép-
kori céhek, majd kés ő bb az ipar-
testületek legfontosabb feladata a 
kontárok és sarlatánok távoltartása 
és a selejtes termék el ő állításának 
megakadályozása volt. Különösen 
fontos szerep jut tehát ebben a 
folyóiratok kapu ő reinek, vagyis a 
bírálóknak/szerkeszt ő knek... Nem 
közömbös, hogy kik ülnek a 
(f6)szerkeszt ő i székekben és kik 
bírálják el a közlésre szánt cikkeket. 
Mert míg a szabad politikai élet nem 
élhet együtt a cenzúrával, addig az 
ugyancsak szabad tudományos ku-
tatás eredményei csak szigorú 
bírálat alapján közölhet ő k." 

A tudománymetria már ed-
dig is sok tévhitet segített eloszlat-
ni. Az idézettségvizsgálat alkalmazá-
sa elleni egyik tipikus ellenérv az, 
hogy egy ostoba hiba vagy rossz 
mérés több idézetet hozhat szer- 

z ő jének, mint egy tisztes munka. A 
tudománymetriai elemzés egyértel-
m ű en bizonyítja, hogy ez nem így 
van, a tudomány öntisztító mecha-
nizmusa révén - kissé frivol módon 
fogalmazva - az ostobaság ter-
jedése er ő sen csillapított. Az Im-
pakt remélhető leg sok más érdekes 
problémával foglalkozik majd. Most 
sebtében csak egyet említünk: so-
kan hangoztatják hazai tudomá-
nyos körökben (esetenként egy ki-
nyilatkoztatás magabiztosságával), 
hogy  a társadalomtudományok 
eredményességének mérésére a 
tudománymetriai módszerek nem 
alkalmasak. Vajon igaz-e ez és ha 
igen, akkor miért? Remélhet ő leg 
egyszer erre is megtudjuk majd a 
választ az Impaktból. 

A tudományos dolgozók 
érdekvédelme csak akkor lehet 
eredményes, ha a kutatók mindig 
tudatában vannak a realitásoknak és 
saját - lehető leg minél objektívebb 
módon megállapított - értéküknek. 
Ebben fog remélhető leg segíteni az 
Impakt, ezért a Szószóló a  szoká-
sos udvariasságí formaságokon felül 
is sok sikert kíván az új folyóirat- 
nak. 	 -BGY- 

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ  

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés hírei 
A NATO magyar tudó-

sokat vár 
A NATO lehet ő séget lát 

arra, hogy Magyarország bekap-
csolódjon a muszaki és tudomá-
nyos nemzetközi együttm ű ködésbe, 
s várja a magyar tudósokat tu-
dományos kutatási programjaiba -
jelentette ki Jacques Ducing,  a 
NATO tudományos és m ű szaki 
úgyekért felelő s fő titkár-helyettese 
egy, a Külügyminisztériumban tar-
tott sajtótájékoztatón. Az Észak-At-
lanti Szövetség vezető  tiszt-
ségviselő je azért jött Budapestre, 
hogy elő készítse magyar tudósok 
bekapcsolását a NATO tudomá-
nyos programjába. Ez a tudomá-
nyos program kizárólag polgári jel-
leg ű  kutatásokat tartalmaz. A tudó-
sok egyénileg, személyre szólóan 
ösztönzik, nem pedig szervezeteket, 
intézményeket támogatnak, hisz 
meglátásuk szerint a tudományos 
életben az egyes kutatókjelentik az 
igazi húzóer ő t. Annak érdekében 
pedig, hogy a tudósokat„össze-
hozzák” egymással, elő adásokat 
szerveznek, s fórumokat teremtenek 
a különböz ő  országokban dolgozó 
kutatók és kutatócsoportok mun-
kájának koordinálásához. (A szer-
vezet anyagi támogatást is nyújt az 
eszmecserék lebonyolításához, 
amelyeken évente mintegy 11 ezren 
vesznek részt a NATO tagorszá-
gaiból és Eszak-Amerikából.) A 
NATO Tudományos Bizottságának 
felajánlása alapján ezekbe a m ű -
helymunkákba, illető leg a nemzetkö-
zi információcserébe kapcsolódhat-
nak be a magyar -, valamint a 
közép- és kelet-európai kutatók. 

A Külügyminisztérium Eu-
rópai Együttmuködési F ő osztá-
lyának vezető je az elhangzottakhoz 
hozzáf ű zte: Magyarország számára 
tudományos és politikai téren 
egyaránt igen jelentő s a NATO-hoz 
fuz ő d ő  kapcsolatok építése. 
„Különös tekintettel arra, hogy 
hazánk a szövetségben olyan szer-
vezetet lát, amely az új európai 
struktúra alappillére lesz..." 

Magyar cserepek erdélyi 

templomokra 
Annak idején - a romániai 

forradalom első  napjaiban - a Szó-
szólóban is megírtuk, hogy a TU-
DOSZ néhány ezer kötetes könyv-
adományát személygépkocsijaink 
csomagtartóiba rakva viszonylag 
könnyen átvihettük Kolozsvárra, 
Marosvásárhelyre. Azóta azonban 
ismét rosszra fordult az Erdélybe 
szánt segélyadományok sorsa. Ma 
már a Máltai Szeretetszolgálat 
küldeményei o kívül ismét minden 
vámköteles. Éppen ezért tiszteletet 
parancsol a VAEV-Bramac cég segí-
tő készsége: mintegy 250 ezer darab 
cserepet adtak a felújításra szoruló 
sepsiszentgyörgyi, kő halmi, seges-
vári, kolozsvári és gyulafehérvári 
templomok, kápolnák, illetve ravata-
lozók tetejére. 

TDDSZ-TU,DOSZ 
közös kifogás 

Az 	akadémiai 	ku- 
tatóintézetekben m ű ködő  szakszer-
vezetek közös levélben fordultak a 
Magyar Tudományos Akadémia 
pénzügyi fő osztályvezet ő jéhez, 
melyben kifogásolták, hogy az 
„akadémiai üdül ő kre" vonatkozó 
„szabályzat" készítésénél nem 
igényelték a munkavállalók ér-
dekképviseleteinek véleményét. 

Publikációs és idézettségi 
adatok 

A Magyar Tudományos 
Akadémia fő titkárának megbízása 
nyomán az MTA könyvtára a kö-
zelmúltban elkészítette  a „Pub-
likációs és idézettségi adatok a 
magyar természettudományi kutatás 
tíz évéb ő l 1980-1989" cím ű  kötet 
tervezetét, amely elő reláthatólag 
1991 decémberében jelenne meg. 
A tervezet adatainak kiegészítése, 
javítása és pontosítása érdekében 
augusztus folyamán „több mint 20 
kiemelked ő  jelent ő ség ű  magyar tu-
dományos intézmény - egyetemek, 
akadémiai intézetek - kapja meg a 
szemlepéldányokat a kutatók, ok-
tatók el ő zetes tájékoztatása és 
észrevételeiknek összegy ű jtése 
céljából". Az MTA fő titkára levélben 
arra kérte a tudományos intéz-
mények vezető it, hogy a szem-
lepéldányokat - intézményi könyv-
tárukban - bocsássák a kutatók, 
oktatók rendelkezésére, s az 
észrevételeket 1991. október 10-ig 
az MTA Kutatás- és Szerve-
zetelemz ő  Intézete számára jut-
tassák el. 

Komárom-esztergomi 

tudományosság 
A tudományos élet tá-

mogatására Kultsár Istvánról elne-
vezett társadalomtudományi ala-
pítványt hozott létre a Komárom-
Esztergom Megyei Közgyű lés. Ebbő l 
a megyében keletkező , a megyére 
vonatkozó tanulmányok, nagyobb 
lélegzet ű  írások kiadását támogatják 
és fontos témákban kutatásokat 
kezdeményeznek. Pályázatokat is 
kiírnak eddig kiadatlan tanulmányok 
megjelentetésére. A pályázatokon 
egyaránt részt vehetnek egyéni ku-
tatók és kutatócsoportok. 

Személyi változás 
Az MTA Földrajztudományi 

Kutató Intézete TUDOSZ-titkára, dr. 
Lóczy Dénes 1991. szeptemberétő l 
Humboldt-ösztöndíjasként külföldön 
dolgozik. Távollétében Havas Fe-
rencné helyettesíti. Gratulálunk Ló-
czy Dénesnek, és sikeres munkát 
kívánunk. 

Elhanyagolt munkavállalói 

érdekvédelem 
Az Értelmiségi Szakszer-

vezeti Tömörülés Elnökségének a saj-
tóban közzétett állásfoglalása szerint 
rendkívül veszélyt jelent a mai hely-
zetben, ha a munkavállalók érde-
keinek védelme háttérbe szorul és 
olyan alapvet ő  jogszabályok kidol-
gozása késlekedik, mint a Munka 
Törvénykönyve, a dolgozói részvétel 
a privatizációs programban, a közal-
kalmazotti, köztisztvisel ő i és államház-
tartási törvények, s  a szakszervezeti 
tömörülések pedig egymás ellen 
folytatott küzdelemben ötlik fel ere-
jüket. Éppen ezért arra hívják fel az 
Érdekegyeztető  Tanács munkavállalói 
oldalán képviselt szakszervezeti 
tömörüléseket, hogy figyelmüket és 
tevékenységüket mindenekel ő tt a 
hatékony munkavállalói érdek-
védelemre fordítsák. 

Diszkriminatív VIKSZ 
Az ÉSZT az elmúlt hetekben 

többször óvást emelt az ellen, hogy a 
szakszervezeti Vagyont Ideiglenesen 
Kezel ő  Szervezet (VIKSZ) mega-
lakításáról rendelkez ő  törvény disz-
kriminatív eljárást tartalmazott, amikor 
négy szakszervezeti tömörülést és  

számos, a tömörülésen kívüli szak-
szervezetet kirekesztett a közvetlen 
képviselet lehető ségébő l. Véleményük 
szerint, éppen a szakszervezetek 
közötti elvszer ű  együttm ű ködés gya-
korlása követelné meg, hogy a 
„kiválasztott" szakszervezeti tömö-
rülések ne sajátíthassák ki a magyar 
szakszervezeti tagság egészének tu-
lajdonát képez ő  vagyon feletti ren- 
delkezést. 

A készülő  új Munka 

Törvénykönyvrő l 
Az Értelmiségi Szakszer-

vezeti Tömörülés adott otthont annak 
a megbeszélésnek, ahol az új Munka 
Törvénykönyve tervezetét vitatta meg 
az Érdekegyeztet ő  Tanács munkavál-
lalói oldalának szakértő i bizottsága. 
Hét pontban összefoglalt álláspont-
jukat a Szószólóban is nyilvánosságra 
hozzuk: 

1.) A munkavállalók szak-
értő i az új Munkatörvényt különleges 
törvényként kezelik, ezért mind a 
munkaadókkal, mind a kormányzattal 
konszenzusra kívánnak jutni. Mindent 
el fognak követni annak érdekében, 
hogy ehhez a szükséges tárgyalási  

id ő t túlzott törvényalkotói siettség ne 
korlátozza. 

2.) Az Érdekegyeztet ő  Ta-
nács augusztus 23-i ülését a jelenlegi 
Munka Törvénykönyv tervezetének 
er ő sen vitatható koncepciójának 
megtárgyalására szánják. 

3.) A szakért ő k egyetértettek 
abban, hogy ennek a tervezetnek a 
jelenleginél nagyobb figyelemmel kell 
lennie a munkavállalás körülményeit 
súlyosan befolyásoló gazdasági és 
tulajdonváltásra. 

4.) A munkavállalói jogokat 
egységesen kell kezelnie a tervezet-
nek. Csak a foglalkoztatási szféra sa-
játosságaiból származó különbségek 
jelenhetnek meg külön törvényben. 

5.) A liberális szabályozás 
helyett a normatív szabályozás elve 
mellett foglaltak állást. 

6.) A szakért ő i tárgyaló-
csoport megfogalmazta hosszútávú 
munkastratégiáját és elhatározta, hogy 
munkáját a munkaviszonyok szabá-
lyozására vonatkozó rész szabá-
lyozásának részletes megtárgya-
lásával kezdi. 

7.) A munkáltatói oldal 
részér ő l elkészült javaslatokra külön is 
figyelmet fordít a munkavállalói oldal, 
amennyiben azok nem sértik a 
munkavállalók eddig elért jogait. 
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Járadék 
Augusztusban már levonták a bruttó keresetek szerinti 0,5 

százalékos szolidaritási járulékot. 
A járuléknak elnevezett összege után nem kellett személyi 

jövedelemadót fizetni. A munkavállalókelfelejtettek köszönetet mon-
dani - e példátlan kormányzati nagyVófielúság miatt. A befizetéseket 
havonta az adóhatóság gyű jti össze, és utalja át a Munkanélküliek 
Szolidaritási Alapjába. Szintén ebbe az alapba fizetik be a munkál-
tatók a bruttó bérek szerinti 1,5 százalékot. Lám, lám a szabad és 
demokratikus magyar fiskális rendszer újabb 1,5 százalékkal meg-
javította a saját maga által beállított világcsúcsot: a munkáltatók a 
kifizetett munkabérek után most még 54,5 százalékot szurkolhatnak 
le a kincstár különböző  feneketlen zsebeibe. Idén csaknem 6 milliárd 
forintos járulék befizetésére számítanak. Ez a pénz azonban nem 
lesz elegendő  a mintegy 300 ezerre becsült munkanélküli ellátáshoz, 
ezért foglalkoztatási törvény módosításával, a járulékok további 
emelésével, vagy a munkanélküli járadékok csökkentésével lehet 
néhány hónap múlva számolni. 	 d.l. 

Bérliberalizáció 

Ismét született egy új szörnyszó: bérliberali-
záció. Ez a kifejezés nincs benne A magyar nyelv 
értelmező  szótárában, de nem található meg a legú-
jabb kiadású közgazdasági lexikonban sem. Az ugy-
nevezett bérliberalizáció valószínű leg azt jelenti, 
hogy egy korábbi - drasztikus eszközökkel szabá-
lyozott - munkabér-kifizetési szisztémával szemben 
feloldják az állam-szabta korlátokat, liberalizálják  a 
munkáltatók és a munkavállalók egymás közötti 
bérmegállapodási lehető ségét, azaz: felszabadíta-
nak ezzel minden eddigi kincstári kötöttség alól. 

Néhány hete a kormány, a munkavállalók és 
a munkaadók képviselő i az Érdekegyeztető  Tanács 
ülésén egyetértettek abban, hogy 1992-tő l semmi 
szükség nincs a bérszabályozás eddigi rendsze-
rének fenntartására. A kötött bérek nem felelnek 
meg a piaci követelményeknek, mert ez ma már 
akadályozza az ország gazdasági fejlő dését. 

Különösen a munkaadók tartották irraci-
onálisnak azt, hogy a liberalizálódó gazdaságban 
fennmaradjon a bürokratikus bérkorlátozás, hiszen 
az köti a vállalkozók kezét, korlátozza mű ködésüket 
a piaci versenyben. Első sorban ő k szorgalmazták 
az ágazatokat átfogó kollektív béralku rendszerének 
kiépítését, amelyben már a felső szintű  döntések he-
lyett a munkáltatók és a szakszervezetek ereje len-
ne a döntő  a mindenkori bérek megállapításában. 

A kormány sem zárkózott el attól, hogy jövő  
januártól teljeskör ű  legyen a bérliberalizálás, 
viszont fontosnak tartotta egy olyan önkorlátozó 
rendszer kidolgozását, ami meggátolja a bérek el-
szabadulását. 

Az Érdekegyeztető  Tanács háromszögletű  
asztalának munkavállalói oldalán ülő  szakszerve-
zetek lényegében elfogadták a „bérmegállapodá-
sos mechanizmus bevezetését", s az ugynevezett 
„önkorlátozás követelményének" elvét. 

A bérek liberalizálása után az állami 
költségvetés emlő jén élő  munkavállalók helyzete 

megváltozik. Szakértő k szerint a bérek teljes felsza-
badítása esetén jövő re az eddiginél még markánsabb 
eltérés várható az egyes cégek, vállalatok bérei, illetve 
a költségvetési intézmények által fizetett bérek között. 
A Magyar Tudományos Akadémia intézetei például, 
mint ugynevezett költségvetési szervek, tavaly év vé-
géig viszonylagos bérliberalizációval rendelkeztek (a 
dologi kiadási elő irányzatukból ugyanis szabadon ké-
pezhettek béralapot). Az idén ez a lehető ség meg-
szünt (az intézetek a jóváhagyott béralapjukat a ki-
adás fő összegén belül nem növelhették). A korábbi 
rugalmas bérgazdálkodás tehát újra besz ű kült, s ez 
mindenképpen visszalépést jelentett. 

A jelenlegi szabályok szerint ugyan van lehe-
tő ség a nem tervezett bevétel terhére béralap nö-
velésére kifejezetten bérkifizetési céllal. Ez azonban a 
kutatóintézményekben kifejezetten káros tendenciákat 
er ő sít, mivel az alapkutatást végző  intézményeket arra 
kényszeríti, hogy alaptevékenységeken kívüli felada-
tok vállalásával biztosítsák - az inflációs hatást ellen-
súlyozandó - dolgozóik bérhelyzetének javítását. Ha 
jövő re csak a versenyszférában valósulna meg a libe-
ralizáció, az oda vezethet, hogy az akadémiai ku-
tatóintézeteknek nem csak a „brain-drain"-tól kell még 

k
obban tartani, hanem a belföldi elszívástól is. Ez a 
utatókat pályaelhagyásra kényszerítené és veszélye-

sen tovább nő ne a kutatóintézeti tudományos segéd-
er ő k elvándorlása is. 

Az országos bérszabályozás megszüntetésekor 
a kutatóintézeteknek tehát garanciát kell kapni arra, 
hogy itt is lépést tartsanak a bérek például a verseny-
szféra béreivel. Tehát egy bérkövető  automatizmust 
kell követelni a kormánytól. A kormány e követelések 
hallatán viszont azt állítja, hogy ez újabb inflációs lökést 
eredményezhet... 

Be kellene végre látni: a munkabér nem csak 
(az egykoron elátkozott) kapitalizmusban  a munkaer ő  
ára, hanem például egy magyar kutatóintézetben is 
az. 	 (dura) 

4 
	

SZÓSZÓLÓ 	 1991. augusztus 

Munkahelyi alkotmányosság 

pólusúvá változtatta a magyar tár-
sadalmat. Történelmi tapasztalat, 
hogy ez a dichotomitás a hatalmi elit 
szélső ség-felé fordulásának kedvez, 
lett légyen szó politikai szélső jobbról 
vagy szélső balról. 

Nemkülönben a külső  pólu-
sok felé löki az uralmi magot a mai 
gazdaság állapota. Az ország eladó-
sodottsága, az ipari, a mező gaz-
dasági struktúrák m ű ködő képtelen-
sége, az infláció, az életszínvonal 
zuhanása, a munkanélküli sereg 
mértéktelen toborzódása mind a 
radikalizálódás, a szélső ségképzés 
malmára hajtja a vizet. E gazdasági 
állapot b ű nbakot kereső , rend után 
áhítozó, karizmatikus személyiséget 
követelő  néptömeget termel, amely 
igényt szintén csak a politikai vég-
pontokon lehet - feltéve, de meg 
nem engedve - kielégíteni. 

Mindez a veszély - a 
baloldal történelmi veresége miatt -
ma Magyarországon első sorban a 
jobb, a jobbabb és a legjobb oldal-
ról fenyeget, a szó politikai, s nem 
minő ségi értelmében. Erre figyel-
meztet a nemzetiség-ellenesség fel-
er ő södése, az antiszemitizmus 
rémisztő  reneszánsza, a naciona-
lizmus szárbaszökkenése, a soviniz-
m us, az irredentizmus térnyerése. 
Erre int a populizmus terebélye-
sedése, s befogadóinak tömege-
sedése, amelyet az elmúlt idő szak-
ban leginkább a kisgazdapártban, a 
torgyánizmus eddigi fejezetében 
észlelhetett az ország népe. 

Kimondva: újra a totalitariz-
mus felé halad a magyar! S 
miközben az ez elleni demokratikus 
harc a legfő bb feladatunk, nem sza-
bad elhallgatni egy ma még lebe-
csülhető , érzékelhetetlen veszélyt: a 
szélső jobb életre hívja a szélső bal 
rémet! Lehet, hogy a szakszerveze-
tek szétverése, a tömegek további 
lumpenizálása ad testet e bal-
veszedelemnek. Mindkettő tő l Isten 
óvja Magyarországot! 

F.P. 

Ingyenes jogi tanács- 
adás a TUDOSZ-tagok 

részére! 
Minden szerdán 

16 órától 19 óráig. 
Elő zetes bejelentkezés 

az 1665-372 és 
az 1384-287 telefonszá- 

mokon. 

A LIGA és Kerekes 
György pontosít 

Kerekes György, a Tu-
dományos Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezetének 	alapító, 
vezető ségi tagja a Népszavának 
arról nyilatkozott, hogy le-
hetségesnek tartja a tiltakozást a 
szakszervezeti törvények ellen, a 
polgári engedetlenség módszereivel. 
Ezzel kapcsolatban a Független 
Szakszervezetek Demokratikus 
Ligájának szóvivő je arról tájékoztat-
ta a Magyar Távirati Irodát, hogy 
Kerekes György a Népszavának 
szigorúan mint magánszemély nyi-
latkozott, hiszen „a parlamenti 
döntést a TDDSZ mint testület nem 
ítélte el"... Kerekes György, a tisz-
tázás érdekében, szintén felkereste 
a legnagyobb magyar hírügynök-
séget és nyilatkozatában elmodta: 
mint politológus fenntartja korábbi 
véleményét, hogy kezdeményezni 
kellene egy polgári engedetlenségi 
mozgalmat a szakszervezetek belü-
gyeibe beavatkozó intézkedések 
ellen. Azt azonban személyesen is 
hangsúlyozni kívánta - a TDDSZ 
tagságát err ő l senki még meg nem 
kérdezte, így még véletlenül sem 
szeretné, ha személyes véleményét 
a TDDSZ véleményének tekintené 
bárki is. 

A gazdasági rendszerváltás 
valahol azzal kezdő dött, hogy a 
magánvállalkozók „hatályon kívül 
kezdték helyezni" a Munka 
Törvénykönyét. A sztálinista kon-
strukciót könnyű  volt a munkavál-
lalóval folytatott diskurzusban disz-
kvalifikálni a „teljesítse ezt neked a 
pártállam" cinizmusával. Azóta a 
munkahelyi alkotmányosság nem-
kevés csorbát szenvedett - fel-
mondási idő k jogszabályai 
mértékétő l való lerövidítése, jubileu-
mi jutalmak ki nem fizetése stb. -, s 
ez a jogbizonytalanság nem gyógyir 
sem a gazdaság, sem a munkaerő  
talpraállítására. 

Terápiás hatásúnak kell hát 
tekinteni minden olyan kezde-
ményezést, amely  a munkahelyi 
törVét2jiességetvissza akarja állítani 
méltó jogaiba. Készültek hát az új 
tervezetek - nem is egy -, járták 
érdekegyeztető  körtáncukat, hó-
napokra megpihentek, új javallatok 
érkeztek a szakszervezetekhez is, 

a kormányzatot, a parlamentet 
megelő z ő  konszenzus csak nem 
akart megszületni. 

Nem egészen érthetetlen 
ez a huzavona. Jelen pillanatban az 
ország Mohamed koporsójaként le-
beg az „ ű rben": még nincs piacgaz-
daság, de már alig m ű ködik a köz-
ponti irányításos mechanizmus. A 
logika is azt sugallná, hogy átmene-
ti idő szakra átmeneti Munka 
Törvénykönyv dukál. De ezt a prak-
tikus tételt nem könny ű  védeni: 
Magyarország, ha nem is tisztán, 
nem körvonalazottan, de egy célmo-
dellt követ, amit nevezzünk egysze-
r ű en jóléti, fogyasztói társadalom-
nak, s az ezt alátámasztó piacgaz-
daságnak. Az átmenetre figyelő  sza-
bályozás a célbaérkezés idő távját 
tolhatná ki, s a célmodellt defor-
málhatná. A jövő képen csüggő  sza-
bályozástól azonban sok kellemetlen 
diszfunkciót várhatunk, míg ama 
jövő be érkezünk. Több rossz közül 
egy kevésbé jó választása az alter-
natívánk. 

Még ennél is nagyobb baj, 
hogy a mai jogalkotás - más-más 
törvényekhez hasonlóan -, a mun-
kahelyi szabályozásban nemkülön-
ben a fordítói ténykedésre degradál- 

k
a saját szorgoskodását. Szinte 
izárólag azt érzi feladatának a sok 

paragrafus-elő készítő , hogy a 
német, osztrák, olasz, spanyol - s 
kinek még milyen az ízlése - jogi 
elő írás-metodikát áttanulmányozza, 
kiválassza a legszakszer ű bbet, a 
legrokonszenvesebbet, s, azt átül-
tesse a magyar nyelvre. Igy azon-
ban olyan idegen testek kerülhetnek 
például a munkajog világába, 
amelyeknek szervesüléseire jóidő t 
kell várni. Ezt az árat is meg kell 
fizetni az effajta terápiáért. 

Lássunk erre egy példát a 
legutóbb 	kering ő 	Munka 
Törvénykönyv tervezetébő l. A javal-
lat német mintára meghonosítani 
kívánja Magyarországon az üzemi 
tanácsok intézményeit. A rövid életű , 
s egészen más hivatású, ideológiai 
beállítottságú 1956-os munkás-
tanácsokon, illetve az 1£:19-ig létező  
üzemi tanácsokon kívül e modell 
négy és fél évtizede nem fukcionál 
hazánkban. Természetes, hogy 
meggyökeresítéséhez idő  kell, élet-
re hívása azonban más veszéllyel 
is fenyeget: jogosítványokat oroz el 
a szakszervezetekt ő l, csökkenti 
pozíciójuk erejét, konfliktusokat in-
dukál a különböző  érdekképviseleti 
szervezetek között. Ma tehát az 
egyetlen - egyébként üdvözítő vé 
tehető  - intézmény bevezetésének 
további, szakszervezeti erodeáló 
hatása lehet, amely nemcsak a mai 
érdekvédelmi állapotok miatt 
rendkívül hátrányos, hanem a piac-
gazdaság jó mű ködéséhez szüksé-
ges tétel meghiúsulása okán is, 
nevezetesen: a jó, eredményes vál-
lalati munkához er ő s szakszervezet 
szükségeltetik! 

Más kellemetlen mel-
lékhatásuk is van azoknak a 
külföldrő l származó medicináknak, 
amelyeket anélkül akarnak beadni 
a magyar gazdaságnak, a magyar 
munkaer ő nek, hogy meg9y ő z ő d-
nének róla, a beteg kibírja-e a 
terápiát? A fejlett piacgazdaságban 
a munkaerő  már elért egy jogi ga-
ranciákkal megtámasztott viszony-
lag biztos egzisztenciát, s ezen 
alapokról lehet szabályozni munka-
helyi jogait és kötelességeit. Hason-
lóképpen meggyökereztek a 
munkáltatók, a munkavállalók in-
tézményei, alkufórumai, amelyek 
szintén elő segítik, hogy a kompro-
misszumok relatíve optimálisan szü-
lessenek. 

Mindezek Magyarországon 
hiányoznak. A szakszervezeteknek 
minderre gondolniuk kell, amikor az 
új Munka Törvénykönyvre áldásukat 
adják. Jó lenne kiharcolniuk, hogy a 
mi viszonyaink közepette a jogsza-
bály pontosabban szabályozza 
a  munkaadók kötelezettségeit. De 
olyan „apróságokra" is figyelni kell, 
hogy elérhető -e: a munkavállalói 
el ő nyök ne kizárólag az adott 
munkáltatónál eltöltött évek után jár-
janak, illetve gyorsabban emelhető  
legyen a szabadságnapok száma, s 
a felső  határ is b ő vülhessen. 

A szakszervezeteknek 
ebben az alkufolyamatban különö-
sen arra kell vigyázniuk, nehogy  a 
munkavállalók és szakszervezeteik 
betegedjenek bele a munkahelyi 
alkotmányosság terápiájába. 

Fóti Péter 

Amikor a politikai baloldal 
történelmileg lejáratódik - s ez történt 
a valamikori szocializmus országai-
ban - rendszer-, illetve kurzusváltás-
kor szükségszer ű en porondra lép a 
jobboldal. Amely országokban - mint 
Magyarországon - a politikai jobb-
ratartásnak nagy a históriai hagyo-
mánya, az efféle fordulat még 
jelentékenyebb valószínüségű . 

Itt és most az új hatalmi elit 
az uralom sáncának elfoglalásakor 
a jobbközépet célozta meg, s e 
célzott pozíciójának megfelel ő en 
szervezte meg koalícióját. Az 
újrarendezkedés pillanatában azon-
ban a politikai mérleg - az ismert 
történelmi okok miatt - féloldalasrá 
sii(eredett: a bal- és a szélső balon 
nem volt, nincs ellensúly, tehát 
képszer ű en is belátható, hogy jobb-
középrő l csak jobbra araszolgatva 
lehet tova-, lejjebb csúszni. 

Persze a hatalmi elit jobb-
ratartásának súlyos politikai, tár-
sadalmi, gazdasági okai vannak. 
Jelentékeny politikai tényez ő , hogy 
a világfejlő dés is ezt az irányt vette, 
ső t a követendő  országok - európai 
útmutatóink - szintén nem gyen-
gélkednek jobboldaliságban. Igaz, a 
célországokban a különböző  szintű  
jobboldaliság annyifajta konzervati-
vizmussal, liberalizmussal, szociál-
demokráciával keveredik, hogy jobb-
oldaliság-mérséklő  minta átvételére 
is mód nyílna Magyarországnak, de 
a szinte kizárólagos jobboldali mo-
dellszelektációval is „igazolható", 
hogy e hon bevált modernizációs 

A fokozatos magyar jobbra-
tolódás társadalmi okai nemkülön-
ben egyértelm ű ek. Társadalmi struk-
túránk szétszakadóban van: az 
elmúlt negyven évben mindenkor 
erő tlen középosztály mára annyira 
elvékonyodott, hogy a hierarchia 
kontinuitását nem képes biztosítani. 
A hatalmas alsó osztályokba 
tömörült tömeg, s a felső  osztályba 
s ű r ű södő  népesség újra két- 
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