IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

1991. DECEMBER

SZÓSZÓLÓ

Kérdések a Magyar Parlament képviselőihez

smoi

411.111.

•
.

.

.11

••••

•i
ii

11.

_

All

ie.. onirt

.•

•

'' a

•••••••

alak
•
aaaaaaaaaa

.":"::'
11: C
trirt
.

hrlI
i

1
1I I I

•

"

A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Felhívás a magyar parlamenthez

Unnepek múltán
Dió, alma, mogyoró.
Valami mégiscsak kerül a
karácsonyfa alá. Nincs olyan
szegény, zaklatott év, amikor legalább néhány napra nem próbálná
szebbik arcát mutatni az ember. Még
a lövészárkok katonái sem puffogtatnak ilyenkor, nehogy eltalálják a
levegőben suhogó angyalokat. Hadd
éljen kicsit tovább a tuloldalt hasaló
szerencsétlen, majd folytatódhat a
csata, ha az egek szárnyas lakói
visszaültek a fellegek fölé.
Jó egy kevéssé megpihenni. Hinni, hogy közel kétezer évvel
ezel őtt nem született hiába az ember fia,, aki a szeretet országát
ígérte. 0, de nagyon sok nemzedék
bukdácsolt azóta vérben és mocsokban, s szállt apáról fiúra a
remény, hogy majd az unokáknak
jobb lesz. Mi magyarok, most léphetnénk át a kapun, amely az ígéret
földjére nyílik, de lecövekeltünk a
mocsaras vidéken és csak süllyefuldokolva.
dünk, kapálózva,
Évszázadokon át tartó, cifra rabságok után, végre élhetnénk szabadon, és íme elszalad el őlünk a nagy
lehetőség. Mohó harácsszed ők mindig elvitték innen a munka hasznát,
ma pedig eladják a fejünk fölött az
ország értékeit. Ideig-óráig akár fenn
is tartható a látszat, hogy a dolgos
munkáskéz s az alkotó gondolat
elnyomása közben sem pusztul el
az ország. De mi lesz, ha mind elkelt
nagyapáink öröksége? Miből fizetik
majd a kölcsönök kamatait, s a
g őgös elit buta tivornyáját, ha
közben elsorvadt a munka, a szellem, az élet?
Kalucsnikon is sarkantyút
penget ő urak! Mi élni szeretnénk és
élni is fogunk! - három év múlva és
évtizedek múltán is. Felel ősséget
érezve a sorsunkért. S ha ma csak
jajgatunk, félre ne értsék panaszunkat, hiszen a sokaság hangja
az ég felé kiált: tessék hagyni bennünket élni, dolgozni, boldogulni!
Valami kis d őre jókedv mindig akad, amellyel próbáljuk elfelejteni a karcos esztend őket. De ha
végetér a kába mámor, újév
reggelén fenyeget ő káromkodások
zúgnak a leveg őben. Amikor
rádöbbenünk, hogy nincs remény.
Ünnepek múltán, ha nem kerül hús
a fazékba, ha meggyötör a tél, nincs
munka és bizonytalan a holnap,
ugyan miféle szép szavakkal lehet
begyógyítani az elmérgesedett sebeket? Micsoda trükkökkel képes
bárki is megosztani a munkás
sokaságot, hogy uralkodjék felette?
Amikor éppen számítani kellene
ránk, itt él ő, tenni kész polgárokra,
hiszen csak általunk juthat el az
ország abba az állapotba, amilyenr ől az ünnepeinken álmodunk.
Rontás ül rajtunk? Megbénult a gondolat, tehetetlenül csüng
alá a cselekvésre teremtett kéz,
sikoltásra torzul a hang, amely
összefogásra szólít? Ma még úgy
t űnik, hogy minden nap közelebb
sodor a ki nem számítható összeomlás felé. De amikor a legsötétebb az
éjszaka, akkor szokott felragyogni a
reménység csillaga. Megerdemelnénk végre egy tiszta fénysugarat,
amely emberibb utakra vezérel. S
akkor majd megszólalhatnak a
karácsonyi és újévi harangok: halleluja, halleluja, eljön íme a mi országunk, elindultunk felé.
A.T.

Tisztelt képviselők!
Ne végezzenek félmunkát! Az 1992. évi állami költségvetés törvényi vitája során, illetve elfogadásakor elkerülhetetlen, hogy állást foglaljanak a tudományos kutatás jövőjét illetően.
A Pénzügyminisztérium elő terjesztése nominálértéken mintegy
10 százalékos támogatáscsökkentést irányoz elő a Magyar Tudományos
Akadémia fejezetben, ehhez 10 százalékos bérautomatizmus és 5 szazalékos dologi automatizmus adódik hozzá. Lényegében véve tehát a Pénzügyminisztérium nominál értéken szintentartást javasol, az infláció figyelembevételével ez reálértékben mintegy 30-35 százalékos támogatáscsökkentésnek felel meg. Ennek elfogadását tartjuk félmunkának!
A Parlament joga és kötelessége, hogy az ország jövőjét befolyásoló döntések sorában meghatározza a hazai tudomány jövőjét kialakító feltételrendszert. Az előirányzat elfogadásának közvetlen következménye, hogy megélhetési gondok miatt visszafordíthatatlanná válik a
kutatómunka szellemi bázisának leépülése, a kutatók külföldre távozása,
illetve gyökeres pályamódosítása. Nem emelnénk szót emiatt, ha ez a
leépülés a kívánatos szakmai szelekció jegyében történne - de sajnos
tapasztalatunk szerint épp az ellenkező tendencia jellemző: az marad a
kutatói pályán, aki nem képes másutt elhelyezkedni. Nem nehéz megjósolni, hogy néhány év mulya - amennyiben a kutatásfinanszírozás az
előirányzat szerint alakul - jogosan teszik fel a kérdést: szükség van
ilyen színvonalú kutatásra?
Tisztelt képviselők!
Tegyék félre a félmegoldásokat, ne kárhoztassák lassú halálra a
kutatást! Legyen bátorságuk kimondani: Magyarország nem képes tudományos kutatást finanszírozni, számolják fel az állami pénzen működ ő
kutatást! Igaz, hogy ennek jóvátehetetlen következményei lesznek az
oktatás, majd évek múltán a termelés terén, de ez legalább tíszta helyzetet eredményez, bizonyítva ezzel a Parlament eltökéltségét a „szükségtelen" kiadások teljes megszüntetésére. Amennyiben ezt a megoldást nem tartják helyesnek, úgy legyen bátorságuk kimondani, hogy a
kutatás jövőjének biztosításához elengedhetetlenül szükséges a kutatásfinanszírozás reálértéken tartása. Legyen bátorságuk kimondani, hogy
egy piacgazdaságon belül sincs értelme a kutatómunkába invesztált tőke
napi megterülését firtatni, még kevésbé értelmes a kutatómunkát, annak
témáját és színvonalát kicsinyes pénzügyi eszközökkel irányíthatónak
vélni. Nem kívánunk olyan látszatot kelteni, hogy a kutatásban bizonyosan nincsen szükség szervezeti megújulásra, viszont feltétlenül azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy ezt pénzügyi megszorításokkal semmiképpen nem
lehet elérni.
Végezetül, ismételten felhívjuk a magyar Parlamentet, hogy ne
fogadjon el langyos félmegoldásokat - mondja ki a halálos ítéletet a
hazai kutatásra, vagy - egy szebb jövő reményében - tegye lehető vé
életben (szinten)-maradását!
Vidóczy Tamás,Ábrahám CsongorÁbrahám Péter,Anatal Kálmánné,B. Muskó
Ilona, Balázs Lajos,Batke József,Battha László,Becskeházi Attila,Bérces Tibor,Berey
János,Bíró Ágnes,Bottka Sándor,Bródy András,Czórán Lászlóné,Czuczor
Ernőné,Deii Maiia,Droppa Magdolna,OuFa László,Eke Anna,Eóry Vilma,Fekete
Erzsébet,Frontó András,Fülvely István,G. Márkus György,Gabos Zoltán,Garab
Győző,Gazsó Ferenc.Gyimesiné N.Agnes,Gyurkovics Henrik,Hoch Róbert,Hadlaczky
Gyula,Halász Norbert,Halay Tibor,Halmai Endre,Hegedüs Tibor,Hernádi László,Hiripi
László,Holly Sándor,Horváth Attila,Horváth Gábor,Horváth lbolya,Hosszú
Ferenc,Hoyr Zsófia,lll Márton,Jáky Miklós,Jalsovszky György,Jobbágy
Zsolt,Johancsik János,Jókay László,Juhos Szilveszter,Jurcsik Johanna,Kalló
Dénes,Kelemen János,Kemény Gábor,Kereszturi Gábor,Kiss György Botond,Krausz
Károly,Kun Mária,Kúti Zsolt,Lakatos Erika,Lehere Károly,Lengyel Zsuzsa,Makaruk
L.,Marton János,Mastala Zoltán,Mayer István,Medgyessy Péter,Módly
Lászlóné,Mustárdy László,Németh Sándor,Nikovics Krisztina,Orbán Aladár,Ormos
Pál,Patkós László,Paulovits Gábor,Ponyi László,Radnóti Eva,Révész Márta,Sass
László,Seregi Lajos,Siklós László,Simon György,Simon István,Somogyi
József,Steiner Tibor,Szabados László,Szabó Mánon,Szádeczky Kardos Gyula,Szegő
Szilvia,Szigeti Péter,Szilágyi Gáborné,Szilákné Kovács Eszter,Szpirulisz Ildikó,Szűcs
Attila,Táll Eva,Tarjai Tamás,Taruhs Tibor,Tassi Tamásné,Tátrai István,Tibay
Tamás,Török Zsolt,Tóth A. Ernő,Tóh Károly,Trésing Mátyás,Tüdős Ferenc,V. Balogh
Katalin,Vass Imre,Vehovszky Agnes,Vígh László,Virág Ildikó,Wesztergom
Viktor,Zánkai Nóra,Ziegler Bertalan

Rendkívüli közgy űlést tartott a hónap elején a Magyar Tudományos Akadémia. A Szószóló közreadja Révész Márta TUDOSZtitkár felszólalását, amelyben a jövő évi állami költségvetési törvénytervezetről folytatott szakszervezeti tárgyalásokról tájékoztatta
a tudós testületet.
A kutatásban és a felsőoktatásban érintett valamennyi szakszervezet már hetekkel ezelő tt
közös gondolkodásra invitálta Kupa
Mihály pénzügyminisztert. A találkozóra végül is november 26-án
került sor, ahol Naszvady György
államtitkár-helyettes úr képviselte a
minisztert. Az értekezletre eljöttek
továbbá a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az Országos
Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Tudománypolitikai Bizottság és az
MTA képviselői.
Az MTA-t érintő költségvetési elvonást Naszvady államtitkár úr
azzal indokolta, hogy így kell az
Akadémiát struktúraváltoztatásra
bírni. Szívesen megismertünk volna
bármilyen tudománypolitikai koncepciót, viszont arra a kérdésre,
hogy ki csinál ma Magyarországon
tudománypolitikát, a pénzügyminisztériumot nevezték meg. Úgy véljük,
ez nem a pénzügyminiszter feladata. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy
az elvonás az alapkutatást súlytja
leginkább, hiszen a külső árbevételre nem számítható intézeteket
létszámcsökkentésre
további
kényszeríti, a természettudományi
kutatóhelyeket pedig arra, hogy még
több időt fordítsanak megrendelések
szerzésére.
A LIGA és az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés kezdeményezésére a kormány a múlt
hónap végén munkamegbeszélést

hívott össze. Ezen a kormány
részéről a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Földmű velésügyi
Minisztérium, a Népjóléti Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, az Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium és a
Pénzügyminisztérium képviselő i
vettek részt. Nem volt jelen az MTA
és a Tudománypolitikai Bizottság
képviselő je. A szakszervezetek
képviselői az oktatás és kutatás prioritásának szükségességéről igyekeztek meggy ő zni a kormány
képviselőit, felhívni a figyelmet arra,
hogy a politika feladata a prioritások megfogalmazása, a költségvetésben ennek kell tükröződnie.
A PM igen tisztelt képviselői
szerint az MTA intézeteinél el kell
dönteni, melyik intézetet mennyire
kell támogatni, valamint az a bírálat
is elhangzott, hogy az intézeteknek
nincs követelményrendszere. Ez
utóbbira természetesen azt kellett
válaszolnunk, hogy követelményrendszer van, feltételrendszer nincs.
A tárgyalások során arra a
következtetésre juthattunk, hogy
jelenleg senki nem foglalkozik Magyarországon tudománypolitikával
és a kormányzati oldalról senki
nincs, aki a kutatás érdekeiért szót
emelne. Pedig igen nagy szükség
lenne rá, hiszen az áhított Európához való csatlakozást nem
érheti el országunk a kutatás feltételeinek biztosítása nélkül.

Tisztelt Képvisel ő!
Az Ön elé kerül ő
költségvetési törvénytervezetet, a
Magyar Tudományos Akadémia
költségvetésének 400 millió Ft-os
báziscsökkenését irányozza el ő /VI.
kötet, XXI/.
Tudja-e, hogy a Pénzügyminisztérium célja ezzel a restrikciós intézkedéssel az MTA-intézethálózat
szerkezetváltásának meggyorsítása
volt? Tudja-e azt is, hogy az elvonás
„felosztási" tervében éppen ezt a
szempontot volt lehetetlen
érvényesíteni?
Tudja-e, hogy az MTA-intézetekben
dolgozók maguk is reménykedve
várják a szerkezetváltást, hogy
végre tisztázzák a feladatokat, a
m űködés garanciáival együtt?Tudjae azt is, hogy még ma sincs kidolgozva a fels őoktatás, kutatás,
m űszaki fejlesztés új rendszere, még
az elérni kívánt célok sincsenek
egyértelm űen tisztázva, nemhogy a
megvalósításukhoz szükséges intézményrendszer szerkezete?
Tudja-e, hogy számos kisebb
(f őként a nemzeti tudományokkal és
alapkutatással) foglalkozó intézet
sorsa válik válságoS'sá, ha a báziscsökkentést végrehajtják? Tudja-e
azt is, hogy ezekben évtizedek óta
a szakma szeretete miatt dolgoznak
emberek erkölcsi-anyagi éhbérért?
Tudja-e, hogy pl. a Szegedi Biológiai Központ teljesítményével a
többszáz amerikai egyetem rangsorában a 23. helyre sorolható? Tudja-e azt is, hogy az intézet munkatársai 10-20 százalékának alkalmazása forog kockán, hacsak nem mennek sokan és gyorsan külföldre?
Tudja-e, hogy az elvonás miatt
elkerülhetetlennek t űnő létszámstop
bevezetése megakadályozza a szakmai utánpótlást, megnehezíti a friss
diplomások elhelyezkedését, posztgraduális képzését (javítva persze
a munkanélküliek képzettségi színvonalát). Tudja-e azt is, hogy a fel-

nőtt lakosság az ipari oszágokhoz
képest alulképzett?
Tudja-e, hogy a természettudományos kutatásban az ország
teljesítménye, érdemben összemérhet ő az ipari országok teljesítményével (az országok rangsorában
- nem egy f őre számítva - a 26.)?
Tudja-e azt is, hogy a nemzetgazdaság és a tudományos kutatás
színvonala legkönnyebben báziscsökkentéssel „igazítható" egymáshoz: az elvonás révén a gazdaság színvonala nem fog ugyan
emelkedni, a tudomány színvonala
süllyed majd a gazdaságéhoz?
Tudja-e, hogy az óhajtott társadalmi-gazdasági felemelkedés alapfeltétele, egyúttal legnehezebben
megteremthető feltétele is, hogy a
kim űvelt f ők száma magas legyen;
a felhalmozott szellemi t őkére még
szükség lesz (lenne?), például az
oktatás korszer űsítésében. szakért őgárdaként, a technikai felemelkedés megkezdéséhez? Tudja-e azt
is, hogy az a szellemi t őke, határainkon belül ,,bebocsátásra vár" és a
legmesszebbmen őkig érdekelt abban, hogy az ország a felemelkedés
útjára lépjen?
Szavazatával hozzájárul-e Ön
a 400 millió forint báziscsökkentéshez az ország mégoly nehéz helyzetében is? Hosszútávú érdekeinkkel
összeegyeztethet őnek tartja-e Ön a
meglév ő szellemi infrastruktúra egy
jelent ős részének veszélyeztetését?
Kérjük, döntésekor mérlegelje:
arányban áll-e a költségvetés nyeresége, a várható káros hatás-sorral?
Köszönjük figyelmét. Eredményes munkát kívánva tisztelettel,
az MTA Szegedi Biológiai Központ
dolgozói nevében:
Garab Gy őz ő a TUDOSZ soros
elnöke, Gausz János az Intézeti
Dolgozók Tanácsának alelnöke,
Gyurkovics Henrik, a TDDSZ
ügyviv ője.

Pomogáts Béla:

Szükség van-e az értelmiségre?
Az új politikai elit - noha tagjai között jócskán találunk valódi
értelmiségieket: irodalmárokat, történészeket, jogászokat - nem respektálja igazán a magaskultúrát és az alkotó értemiséget. Nemcsak az utal
erre a magatartásra, hogy a költségvetési lobby-küzdelmek során - a
kommunista rendszer továbbélő hagyományai szerint - ma is a kultúra, a
tudomány és az oktatás jár a legrosszabbul, s ezeknek az ágazatoknak
az igényeit a pénzügyi kormányzat ma is a régi „maradékelv" szerint,
tehát az állami költségvetés maradványaiból elégíti ki, hanem az is, hogy
a politikai elithez nem tartozó s a pártpolitikai küzdelmek során el nem
kötelezett értelmiségnek igazán nincs közéleti szerepe és mozgástere. Ez
a független értelmiség alig tud befolyást gyakorolni a politikai erőközpontok működésére és a döntéshozatali mechanizmusokra.
A pártpolitikához nem csatlakozó (alkotó) értelmiség időnként
megpróbálja felemelni a fejét, ilyen kísérleteket jelentenek a különböz ő
kulturális szakmai vagy érdekképviseleti szervezetek fellépései, a különféle tiltakozó akciók vagy legutóbb a Demokratikus Charta létrehozása,
amely valóban széles kör ű értelmiségi támogatásra talált. A politikai elit
ezeket a kísérleteket rendre figyelmen kívül hagyja, esetleg ingerülten
visszautasítja, esetleg demonstrációkat szerveztet ellenük. Az értelmiség
megszorítására és marginalizálására irányuló törekvések pedig haladnak
a maguk útján tovább.
A legutóbbi hetekben is, midő n bizonyos kutatási ágazatok
(például az agrárkutatás) költségvetésének ötvenszázalékos csökkentése,
a Magyar Tudományos Akadémia 1992-re tervezett költségvetésének igen
radikális megszorítása, amely egész kutatási programok ellehetetlenülését
vonja maga után, vagy az alkotó m űvészek adóalapjának ugyancsak
tervezett brutális megemelése arra utal, hogy a kormányzó politikai elitben alig van érdeklődés és fogékonyság az alkotó értelmiség és a magyar magas kultúra sorsának alakulása iránt. Az úgynevezett
„rendteremtés" és „sarkosítás" politikája folytatódik továbbra is, szinte
függetlenül attól, hogy a pénzügyi megszorítások eredményeként megtakarított vagy befolyó összegek milyen mértékben képesek az államháztartást tehermentesiteni.
A helyzetben rejlik egy paradoxon: az alkotó értelmiség ugyanis
számos területen az új politikai elit természetes szövetségese lehetne,
hiszen többnyire azokat az értékeket - a nemzeti kultúra helyreállítását és
megerősítését, illetve az európai ideálok szolgálatát - vallja magáénak,
amelyeket az új hatalmi elit is követni kíván. Ezt a lehetséges szövetséget

aknázzák alá és teszik tönkre a kormányzat értelmiségellenes intézkedései.
Következésképp meggyengül maga a kormányzó elit is, amely
közben éles küzdelmekbe bonyolódott a gazdasági elit érdekcsoportjaival.
Az országos közéletben egyensúlyra volna szükség: a politikai, a gazdasági és a kulturális élet egyensúlyára. A kultúra meggyengülése, valamint a politika és a gazdaság közötti küzdelem fokozása ezt a kívánatos
egyensúlyt borítja fel.
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Válaszlevél
A Szószóló novemberi
számában közreadtuk, hogy az
MTA Történettudományi Intézete
TUDOSZ-alapszervezetének 21
munkatársa - miután hirül vették:
a pénzügyi kormányzat jelentő s
mértékben csökkenteni kívánja az
állami hozzájárulást az akadémiai
költségvetéshez - levelet intézett
Országgy ű lési képviselőkhöz és a
tudományos élet m ű ködéséért
felel ő s államférfiakhoz. A
petíciójukban - többek között leírták'. „a társadalomtudományokra fordított kiadás nem
luxus kiadás. Nélkülük nem
valósítható meg sem az oktatás
színvonalának emelése, sem az új
nemzedékek formálása. Az ország
súlyos gazdasági helyzetbe
került, de nem szabad megengednünk, hogy a tudományokat
ugyanarra a szintre romboljuk le.
Az akadémiai kutatóintézetekben igen értékes szellemi
kapacitás halmozódott fel, nagy
hiba lenne azt elherdálni, nemcsak magunk miatt, de nemzeti
szempontból és a jövő szempontjából is." A napokban Mádl Ferenc tárcanélküli miniszter írásos
választ küldött Varga J. János
intézeti TUDOSZ-titkárnak, amelyet a Szószóló nyilvánosságra
hoz.
Tisztelt Titkár Úr!
Köszönettel vettem az intézetük TUDOSZ-alapszervezete
által készített nyilatkozatot. Az abban felvetettekkel alapjában
egyetértek.
Az ország gazdasági helyzetéből adódóan - a költségvetés a
következő évre 70 milliárd Ft hiánynyal számol - sajnálatos módon az
oktatáshoz és az egészségügyhöz
hasonlóan a tudomány állami támogatása is messze elmarad a
kívánatostól.

E nehéz gazdasági helyzetben sikerként kell azonban
elkönyvelni, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát érint ő támogatáscsökkentést sikerült mintegy 5%-ra mérsékelni. Az OTKA
támogatása a jövő évben több mint
10%-kal növekszik, de van esély
arra is, hogy az Országgyű lés ennél jelentősebb támogatásról hoz
döntést. Mindehhez várhatóan
további 15% járul a Világbanktól
felvett kölcsön eredményeképpen.
Az MTA-kutatóintézeteknek az
OTKA-ból való részesedését figyelembevéve összességében az
MTA területére jutó támogatás
növekedni fog.
A Kormány a napokban
fogadta el a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló törvényjavaslatot.
Ez megnyitja az utat az akadémiai
intézethálózat legalább tíz éve aktuális reformjához. E reform eredményeként várható, hogy a kiemelkedő tudományos munkát végző kutatók, kutatócsoportok, valamint a nagyfontosságú tudományterületek finanszírozása jelentősen
javítható.
A társadalomtudományi
kutatások fontosságával magam is
egyetértek. A kormány saját tevékenységének megalapozásához is
támaszkodni kíván ezekre a kutatásokra, s erre vonatkozóan határozatot is hozott. A jövő évtől induló
Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások gyakorlati kérdéseir ő l a közeljöv ő ben tárgyal a
kormány.
Meg kell említeni, hogy az
Országos Tudományos Kutatási
Alapból növekvő arányban részesednek a társadálomtudományi kutatások.
Bízom abban, hogy ezek a
lehetőségek segítenek átvészelni a
várhatóan mélypontot jelentő jövő
évet.
Budapest, 1991 november 28.
Üdvözlettel:
Mádl Ferenc
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Jogértelmezés
A Szószóló levelet kapott az MTA titkárságától, amely azzal kezdődött, hogy a TUDOSZ Világ, TUDOSZ NEWS Révész Márta rovatából néhány sort felidézett.
„Az MTA titkársága és a szakszervezetek képviselő iből létrehozott konfliktust
megelő ző és -kezelő alkalmi bizottság 1991. november 18-i ülésén a TUDOSZ képviselő i
azt javasolták: a határozott idej ű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozók, akik öt éve
folyamatosan az MTA alkalmazottai, ugyanolyan elbírálás alá essenek, mint a határozott
idejű munkaszerződésűek. (Ez ugyanis a munkaviszony megszű nésekor érvényes felmondási idő t, illetve végkielégítést érint.) Jelenleg az akadémiai dolgozók munkaviszonyát az
MTA főtitkára 1984-ben kelt rendelete szabályozza." A levél többi részletét teljes terjedelmében közreadjuk.
A közlemény több olyan
munkajogi kérdést is felvet, amelynek
a megoldása az MTA Titkárságától
függetlenül is a közeljövőben törvényi
szabályozással (a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényben) rendeződik, megszű nik ugyanis a kutatók
határozott idejű foglalkoztatásának
főszabálya. Arra pedig jelenleg is van
mód, hogy a kutatók a munkaviszony
megsz ű nésekor a határozott idej ű
szerző dés lejártával is részesülhessenek végkielégítésben. Erről a
kutatóintézet kollektív szerződésében
lehet rendelkezni. Ezt a lehetőséget
többen vitatták, mivel szerintük a végkielégítésről szóló törvénymódosítás
erre nem ad felhatalmazást. A vitát
azonban a Munkaügyi Minisztérium
hivatalos állásfoglalása a határozott
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott
kutatók tekintetében is kedvezően zárta le. Megerősítette ugyanis, hogy a
végkielégítésről rendelkező törvény
nem gátolja meg a munkáltatót és az
érdekképviseleti szerveket, hogy a
törvényben biztosított feltételeken és
mértéken túlmenően megállapodjanak.
A minisztérium említett állásfoglalásának (6774/91. V1/6.) szövege
a következő :
„A Munka Törvénykönyve
(Mt.) 8. paragrafusa szerint kollektív
szerződés munkaviszonyra vonatkozó
szabálytól csak annyiban térhet el,
amennyiben ez megengedi. Az Mt. 9.
paragrafusa a) pontja értelmében a

kollektív szerződés szabályozhatja a ugyanis a kollektív szerződés alapvető
munkaviszonyból származó jogokat és funkciójának tagadását jelentené.
kötelezettségeket.
Az előbbieknek megfelelően
E két törvényi rendelkezés tehát a végkielégítésrő l rendelkező
közötti kapcsolat jogértelmezésénél 1991. évi XLVIII. tv. nem gátolja a
abból kell kiindulni, hogy az Mt. 9. feleket abban, hogy a törvényesen
paragrafusában foglalt, az 1989. évi biztosított feltételeken és mértékeken
V. törvénnyel megállapított szabá- túlmenően megállapodjanak, ha ez a
lyozás indoka - amint erre a törvény dolgozók jogait nem sérti."
miniszteri indoklása is utalt - elsősorMindezekre tekintettel tehát
ban az volt, hogy a kollektív szer- a szakszervezeteknek a közalkalmaz ő désre vonatkozó szabályok zottak jogállásáról szóló törvény
összhangba kerüljenek egyrészt a megjelenéséig nem az MTA Titmegváltozott gazdasági viszonyokkal, kárságától kell várni a megoldást,
másrészt az I LO 98. számú hanem az érdekképviseleti munka
egyezményével. Alapvető követel- keretében szorgalmazniuk kell az ilmény volt - mindkét szempontból - a letékes kutatóintézeti vezetőnél (/fő /
kollektív tárgyalások szabadságának, igazgatónál), hogy a végkielégítésben
ily módon a felek autonómiájának részesíthet ő k körének bő vítését
megteremtése. A szabályoknak le- munkaviszonyra vonatkozó belső szahetővé kellett tenniük a kollektív szer- bályozásban (kollektív szerződésben)
z ő dés valódi szerepének, ren- együttesen rendezzék.
deltetésének megfelelő en, hogy a
Dr. F.Tóth Tibor
munkáltatók és a szakszervezetek
MTA Titkárság
megállapodás útján - a helyi sajátosságoknak megfelelően - rendezzék
A Szószóló - lapzárta után
a munka világába tartozó kérdéseket.
- véleményt kért a TUDOSZ jogÍgy tehát az Mt. 8. paragratanácsosától az MTA titkárságán
fusa /2./ bekezdése semmiképp sem fogantatott levélről:
értelmezhet ő úgy, mint amely
A Munka Törvénykönyve
megakadályozná a feleket abban, módosítása azt sem zárja ki, hogy
hogy a jogszabály alapján a dol- az MTA fő titkára ilyen tartalmú - az
gozókat megillető jogosultságon kívül, intézetekre kötelező - intézkedést
emellett további juttatásokat állapíthás- hozzon az érdekvédelmi szersanak meg. Egy ilyen értelmezés vezetekkel egyetértésben.
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Negyedik az ÉSZT
a népszerűségi listán
Tóth Attila, a TUDOSZ
elnökségének szóviv ő je minden érdeklőd ő számára populáris hangvételben ismertette
szakszervezetünk stratégiáját,
szövetségi kapcsolatait, és
érdekvédelmi tevékenységét
országos, közép- és alapszervezeti szinten, beleértve a tagságnak nyújtott szolgáltatásokat
is. Ezekrő l, az ESZT közgy ű léséről, valamint az állami
tervezetér ő l
költségvetés
beszélgettünk vele.
- Mi tette most szükségessé az ismertet ő megírását?
- Kritikus időszakot élünk,
mivel a szakszervezetek országos
szinten felértékelődtek, s mozgásterük, lehetőségeik megnövekedtek.
Ugyanakkor erről a tagság nincs
kellőképpen informálva. Márpedig a
tagság támogatása nélkül a szakszervezetek nem tudnak élni ezekkel
a lehető ségekkel sem országos,
sem középszinten. A TUDOSZ szolgáltatásainak ismerete pedig tagjaink elemi érdeke. Ezért készült ez
az ismertető, amelynek téziseit a
közeljövőben valamennyi TUDOSZ
alapszervezethez eljuttatjuk.
- Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés november
végi küldöttgy űlésén mi történt?
- Az ESZT küldöttgy ű lése
szentesítette az elnökcserét és az
alapszabály módosításával lehetővé
tette területi ÉSZT-szervezetek létrehozását, biztosítva ezáltal részvételünket az országos és megyei
szintű érdekvédelmi munkában. Új
elnökünk Vígh László lett, aki korábban alelnök volt a MEDOSZ
részéről.
- Milyen most a szakszervezeti tömörülés?
-A legutóbbi közvéleménykutatás, amelyet a Medián kft.
végzett, azt mutatja, hogy az ismertségi és népszerű ségi listán a
hét konföderáció közül az ÉSZT
szoros versenyben került a-negyedik
helyre, megelő zve olyan nagylétszámú tömörüléseket mint a SZEF
vagy az Autonómok. Figyelembevéve az első három szakszervezeti

szövetség minden szakmára kiterjedő aktivitását, szemben a mi értelmiségi területre koncentráló
munkánkkal, ez nagyon szép eredmény. Azon igyekszünk, hogy ezt a
pozíciót megtartsuk, és ha ez az
ismertség aktív támogatásban is
megnyilvánul, akkor az ÉSZT még
hathatósabban képviselheti az értelmiségi munkahelyeken dolgozók és
az értelmiségi munkavállalók
érdekeit.
- Hol tart, mit ért el a TUDOSZ az állami költségvetés
vitáján?
- Az Akadémia Közgy ű lése
és az Akadémiai Fórum kapcsán a
figyelem előterébe került a kultúra
és a tudomány helyzete Magyarországon, ami javítja tárgyalási
poziciónkat, hiszen a költségvetési
vita során a Parlament is most tárgyalja ezt a témakört. A TUDOSZ a
többi érintett szakszervezettel együtt
kihasználta ezt az egybeesést. Igy
sikerült a sajtó mozgósításával és
lobbyzással a „rémképekben"
felmerült 40% intézeti támogatáscsökkentést egy elviselhetőbb, 310,5%-ra csökkenteni, részben a
Pénzügyminisztérium, részben az
Akadémia döntéshozatalának befolyásolásával. Ez még mindig kritikus arány, de legalább nem jelenti
az intézetek azonnali ellehetetlenülését.
- Beszámolhat más biz-.
tató eredményr ől is?
- Másik pozitívum a tudományt irányító és finanszírozó
főhatóságok rugalmasabb hozzáállása az alapkutatás és a termékfejlesztés között húzódó alkalmazott
K+F fejlesztéséhez. Az akadémiai
fórumon megfigyelhettük az alkalmazott kutatás rangjának helyreállítását, az OMFB vezetőjének legújabb nyilatkozatai pedig a kutatás
és fejlesztés hosszútávú stratégiájának ígéretét sejtetik. Ez a
megközelitésmód megfelel annak a
gondolatmenetnek, amit márciusban
egy, a Pénzügyminisztérium számára írt tanulmányunkban kifejtettünk,
s ahogy ez megjelent a Szószólóban is.
- Az elmondattakból mit
tart kiemelend őnek, legfontosabbnak?
- Az alapszervezeti munkát,
illetve, hogy egészen pontos legyek,
a vállalt kiállást és a tagság számára
kézzelfogható eredményeket. Mind-

en, amirő l beszéltünk, a tagság
érdekében történik, és mi, szakszervezeti tisztségviselő k ehhez
kérünk segítséget, szolidaritást akár
munkában, akár ötletekben, hiszen
az érdekvédelemre és a jó szolgáltatásokra, hogy az életet elviselhetőbb legyen, nagyobb a szükség
mint valaha.

Törvényi garanciákat
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés a sajtóban is nyilvánosságra hozta állásfoglalását a
kormány és a szakszervezetek
közötti tárgyalássorozataíról. Hangsúlyozták: alapvető érdekik fűződnek
az ország felemelkedése szempontjából stratégiailag fontos szellemi és
kulturáls értékeink védelméhez,
ápolásához, gyarapításához. Az
ESZT az értelmiségi munkavállalók
szempontjából fontosnak tartotta
megtárgyalni:
-a munkavállalók szociális bizottságának megteremtése, beleértve annak gazdasági alapjait,
törvényi szabályozását és mindezek
garanciáit egy működő érdekegyeztetési mechanizmus keretein belül;
-egyértelmű és ösztönző összefüggések a magyar bér-, ár-, és adórendszerben, társadalmi igazságosság és gazdasági hatékonyság
alapján;
- átgondolt, törvényi garanciákkal
megerő sített foglalkoztatáspolitika,
ezen belül költségvetési keretekben
dolgozó alkotó értelmiség sajátos
igényeit is figyelembe vevő közalkalmazotti törvény érdekegyeztetés
után történő elfogadása.

Adóprés
A Szószóló szeptemberi
és novemberi számaiban már
megírtuk: jövőre az adórendszer
anélkül, hogy számottevő jövedelemhez juttatná az államháztartást, éppen annak az alkotó értelmiségnek a helyzetét fogja végzetesen lerontani és ezáltal kedvét szegni, amelynek igen nagy
feladatai volnának az ország szellemi és gazdasági felemelkedésében, európai felzárkózásában". Az elmúlt hetekben a TU-

DOSZ közzé tette hivatalos
álláspntját a személyi jövedelemadó (SZJA) kedvezményátalány megvonásáról, amelyet most közreadunk:
Magyarországon a szellemi
teljesítményeket soha nem becsülték
meg értéküknek megfelelően. A kutatók, a műszaki és humán értelmiségiek fizetése többnyire mélyen
leszorított volt, mindig szükségünk
volt az egyénileg végzett többletmunkára, lett légyen az feltalálói,
szakértői, vagy muvészeti tevékenység. Munkánk ellenértékét mindig az
(a Sárga Irigység)
határozta meg, hiszen az többnyire
határozta
szokásos eszközökkel nem volt
mérhető . Lehet-e normázni egy
irodalmi mű vet, egy színészi teljesítményt vagy egy találmányt?
Az 1988. évi SZJA törvény
megpróbálta a problémát oly módon
megoldani, hogy - a szellemi tevékenység jellege, illetve a bevétel
nagyságafüggvényében- 65-50-40
százalékot ítélt levonhatónak az
adóalapból. Ezzel áthidalta a
mérhetetlenség problémáját, tudomásul vette, hogy a szellemi termék költsége nem fogható meg az
adott tárgyév közvetlen ráfordításaival, hiszen egy élet eredménye
lehet egy rövid tanulmány, és nem
a legjellemzőbb tétel a leíráshoz
használt papír ára, és az írógép
időarányos költsége.
Az 1992. évben bevezetésre tervezett magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló törvény
javaslata egy mindent átfogó koncepciót tartalmaz: Amennyi pénzt
csak lehet, elvonni az állampolgártól!
Esetünkben a helyzet még rosszabb,
mert, lehetővé tett 10 százalékos
(miért, nem 5 százalék vagy 20
százalék) költségátalány elszámolását (65-50-40 százalék helyett),
elutasítása esetére tételes elszáajánl.
nyilvántartást
molást,
Rendkívül cinikusnak érezzük Dr.
Vámosi-Nagy Szabolcsnak, az
APEH főosztályvezetőjének nyilatkozatát, mely szerint „nem is olyan
bonyolult" tevékenységet ajánlani
- például atomfizika, biotechnológia.
szépirodalom, festészet, stb. -, melyeket, ha ő is hajlandó megtanulni,
mi is átképezzük magunkat közgazdásszá.
Természetesen, már halljuk
a választ, hogy vannak adótanácsadó vállalkozasok, kérjük fel azokat
a könyvvezetésre. Mintha nekünk
volna rá szükségünk!

Kérdéseink ezzel kapcsolatban csak a következőek:
Annyira nincs pénz az
APEH költségvetésében, hogy így
kell a szakértőik jövedelmét - és a
strómanok bevételeit - gyarapítani?
Ha mindenki könyvelni fog,
ki fog alkotni? Az APEH? Vagy ez
nem is fontos ennek a válságban
lévő „szellemi nagyhatalom" országnak?
Vámosi-Nagy úr jövőre is
fog tájékoztatót írni a legális
adótrükkökről? Es annak jövedelmét
hogyan adózza le, milyen költségeket vesz figyelembe?
Ne csináljanak belő lünk
könyvelő t! Ne kényszerítsenek
olyan feladat elvégzésére, amihez
nem értünk! Hagyjanak bennünket
alkotni, hogy ez a kis ország újra
szellemi nagyhatalommá válhasson!
A mérhetetlent mi sem tudjuk mérni, ezért kérjük a korábbi adókedvezmény-átalányok meghagyását!

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
Az idei évvégi számadás alkalmából szeretettel üdvözöljük a
TUDOSZ-táborában az ELGI TUDOSZ-alapszervezetét gyarapító átlépett csoportot, az újjáalakult Történettudományi alapszervezetet és valamennyi újonnan belépett tagtársunkat. Köszönjük a bizalmiaknak és valamennyi választott tisztségviselőnek.
hogy ebben az új világban, amelyben
a kutatóintézetek zömében megélhetési gondok vannak, sokszor hálátlan
feladatot is vállalva segítenek kollegáiknak. Köszönjük valamennyi TUDOSZ-tagnak, hogy bíznak bennünk.
Kellemes ünnepeket, jó
pihenést, nyugodt alkotómunkát és életet biztosító, boldogabb új évet kívánunk valamennyi TUDOSZ-tagnak és a
zószóló kedves olvasóinak! .2
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Figyelem! Kérjük a TUDOSZ-titkárokat és az alapszervezeti
gazdasági vezetőket, ellenőrizzék.
hogy a munkahelyekrő l átutalt tagdíjhányad az új, 218-98316-512027264-9-es TUDOSZ-számlaszámra
kerüljön, a régi számra történő átutalás már veszteséget okozott.

1991. december

SZÓSZÓLÓ

„A NÉPEK A POLITIKA TÚSZAI"
JUGOSZLÁVIÁBAN

Újabb fejezet mai félelmeink
történelméből
A rendszerváltás teljes folyamata nem nélkülözte a félelmet. Már a vértelen, a bársonyos forradalom időszakában szoronghattak a múlt rendszer parancsnokai, kiszolgálói, kedvezményezettjei, a
túlélést szolgáló belenyugvástól, a kedvezményeket elfogadó kiegyezésen át a hithű elkötelezettségig feszíthető bűnlista - amely a kisebb-nagyobb rettegést indukálhatja - feltehetőleg a magyar népesség
nagyobb hányadára volt jellemző. (Persze a valódi rendszerellenesek életéből sem hiányozhatott a
félelem, hiszen az evolúciós átmenetben hosszú időn át nem dőlt el a hatalom kérdése.)

A rendváltás politikai jellegű szorongása - amely létet,
egzisztenciát fenyegetett, fenyeget - nagyon gyorsan
kiegészült alapvető lételemi szorongásokkal. Ilyen reális rettegésfaktorok lettek: a könnyen
munkanélkülivé válás, a többosztályos zuhanás a társadalmi hierarchia grádicsán, a felhalmozott
vagyon rögvest elvesztése rossz
befektetések által, a vállalkozás
lehetséges csődje, s az ellenkező
oldalon a létminimum alá süllyedés, az éhezés, a lumpenizáció.
Az egzisztenciális alapfeszültségek terebélyesítették ki, tették
általánossá az újbóli - de más okú
- társadalmi méretű félelmet.
Az elmúlt egy esztendőben
új félelem-forrás társult a már
meglévő politikai, s alap-egzisztenciális szorongásokhoz: a
rettegés attól, hogy igazság-tétellel, leszámolással, vagy anélkül,
súlyos lételemi áldozatok árán,
illetve ennek ellenére is pont az
korcsosul el, amelyért a
félelmeket úgy ahogy érdemes
elviselni: a demokrácia, a jogállam! A kormányzó pártok ugyanis olyan irányítási metódusra vitték át az országot, amely egy
tekintélyelvü, etatista, áldemokráciás, a szabadságjogokat
csorbitó rejtett diktatúrába torkollhat.
Ez az irányítási módszertani átállás nem idegen általános
félelmeinkt ő l, hanem azokból
mintegy kinő, szorongásaink szerves gyomhajtásának tekinthető. A
politikai indítékú rettegés általános, igen terjedelmes népességcsoportot érint, a megsebbzettek,
a kirekesztettek indulata is erős.
noha az igazságtétel félelem-faktora időről-időre gerjeszthető, a

rettenet eszkalálható, hiszen indulati
bázisa és céltárgya is adott. Tény,
hogy amíg az emberek e múltba forduló, az érzelmek szintjén zajló
feszültségforrással
bajlódnak,
kevesebb indulatuk marad a lételemi
- egziszetenciális - szorongásaik
kormányzatot, társadalmat mozgató
kifejezésére, felszikráztatására. Úgy
t űnik, hogy tudatos kormányzati manipuláció folyik félelmeinkkel: morális, politikai és egzisztenciális
feszültségeinket játszák ki egymás
ellen, egyfajta látszat társadalmi
béke, s az új hatalmi elit stabilizálódása érdekében.
E valódi és manipulatív
félelem-konstellációban a tekintélyelv, az etatizmus könnyebben tör utat
magának. A politikai szorongásszintek központi beállításával,
tekintélyes méret ű tömegek
csapódhatnak a megnyugvást nyújtó
erőhöz, a megtámadástól megvédő,
megóvó kormányzati pártokhoz, a
kormányhoz. De az egzisztenciális
félelmek nemkülönben besodorhatnak óriási tömegeket a hatalom vélt
sáncai mögé, hiszen innen várhatják
létük jobbra fordítását, létük felfelé
íveltetését. S ezzel már az etatizmus
igénylésének egyik fő okát is
megleltük.
Félelmeink
legújabbkori
történelmének új fejezete kezdődött
azzal, amelybe a kormányzat mostanában belefogott: meghatározott
népességcsoportot, szakmai kört tart
folyamatos szorongásban, s így
próbálja megtörni - esetleg nem is
létező - ellenállását. Nevezzük ezt a
félelem-faktort: személyzeti rettegéskeltésnek.
A módszer igen egyszerű , s
hatékony. A kormányzat kinézi
magának azt a lehetőleg monopolhelyzetben lévő, tartósan állami, vagy
legalábbis nemzeti tulajdonban ma-
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radó mammut céget, s legjobb
kádereivel megszállja azt. (Hasonló ez a forradalmárok okoskodásával: elsőként az energiaszolgáltatást, a távközlést, a
rádiót, stb. kell elfoglalni.) A
kormányzat miniszteri válságbiztosa aztán elvégzi azt a személyzeti tisztogatást, amely
kormányh ű gárdát garantál a
mammutcégnél. Így természetesen egy egész vertikum, adott
esetben egy egész szakma szorongási szintje emelhető meg, de
esetleg egy másik szorongásfaktor - az igazságtétel
megtörténte - eliminálható. S
mindeközben a tekintélyelv, s az
etatista ambició sem szenved
csorbát.
Mivel még az új hatalmi
elitben sem dőlt el a „ki kit győz
le" kérdése, a kormányzat a
személyzeti rettegéskeltéssel az
uralmi kiszolgálói körökben is él.
Szakmai államtitkárok jönnekmennnek a minisztériumokban,
szorongást keltve egész főosztály-osztály struktúrákban, főhivatalok léte tehető bizonytalanná, s így nem különben teljes
szakmai sávok szakemberei
kerülhetnek a félelem hálójába.
Az ilyen helyzet szintén kedvez
a még erő teljesebb politikaihatalmi elkötelező désnek, a
tekintélyelvnel‹, az etatizmusnak.
Mai félelmeink újabb fejezete fokozza a szorongást:
alap retteneteink megoldatlanok,
feszültségeink manipulatívan
egymásra csúsztatottak, célcsoport-megszorongattatásokkal
félemlítenek meg más csapatokat, újra tág tér nyílik a kontraszelekciónak, s egy senkinek
sem kellő rejtett diktatúrának.
F.

Még egy választás Magyarországon
Az utóbbi időben rengeteg szavazás és választás gazdagította, a balsorssal régen tépett állampolgárok
életét. Ez a sorozat folytatódott most az akadémiai kutatóhálózat (piilanatnyilag még) legnagyobb intézetében,
a KFKI-ban.
Mint az a Szószóló olvasói előtt is ismeretes, a kutatóközpont 1992. január 1-től, öt független alapkutató intézetből, a vállalkozási szférában tevékenykedő KFKI Innovációs Rt-ből, valamint egy kislétszámú
központi intézetből (KFKI) álló struktúrává szerveződik át. A kutatóközpont jelenlegi struktúrája tehát a főigazgatói poszttal együtt, csupán az év végéig létezik. Egyúttal pályázatot írtak ki többek között
az öt
„új" kutatóintézet igazgatói állására is.
A Részecske és Magfizikai Kutató Intézet igazgatói állására öt pályázat érkezett be, közülük az egyik
pályázó éppen a KFKI (jelenleg még funkcionáló) utolsó főigazgatója.
Az Akadémia vezetése - szemmel láthatóan - ilyen mérték ű „pluralizmusra" nyilvánvalóan nem volt
felkészülve, amit az is mutat, hogy az MTA fő titkára által 1990 szeptemberében kiadott, a kutatóintézeti vezetők
kinevezésének lebonyolításáról kiadott irányelvek egyes számban, csupán pályázóról beszél. A helyzet pikantériáját csak növeli, hogy a KFKI főigazgatója korábban már nyilvánosan kijelentette (időrendi sorrendben):
- megbízatása lejártával visszatér debreceni katedrájához és a tudománynak szenteli életét,
- nincs szándékában az új struktúrában semmiféle funkcióra pályázni, ezért az átszervezés rögös útján egyéni
érdekek nem vezérlik,
- meg fogja pályázni a Részecske és Magfizikai Kutató Intézet igazgatói székét,
- az MTA főtitkára meg akarja őt pályázat nélkül bízni az új struktúra KFKI igazgatói teendőinek ellátásával, ő
azonban megmérettetés nélkül ezt nem fogadhatja el, az RMKI-hoz benyújtott pályázat csupán a „megmérettetés"
célját szolgálja.
Az előzmények után az RMKI kutatói kollektívája érthetően felfokozott várakozással nézett a szokatlan
esemény elébe, és aki izgalmakat várt, nem is csalatkozott. A kutatói fórumot levezető MTA főtitkárhelyettes
bevezetője után, hosszas vita alakult ki a szavazás procedurája körül. Az ilyen eseményekhez még nem szokott
fiatal kutatók sokszor éleshangú megjegyzései közepette, a főtitkárhelyettes igen diplomatikusan hangsúlyozta,
hogy a kutatók nem választhatnak igazgatót, vétót sem gyakorolhatnak a hiedelmekkel ellentétben, csupán
„véleményt nyilváníthatnak", amelyet a döntést hozók majd „figyelembe fognak venni". Nem véletlen, hogy a
kutatók a „véleménynyílvánítás" előtt azt akarták világosan látni, mire kíváncsi az Akadémia: kit támogatnak
vagy kit nem támogatnak?
A rendkívül rosszul előkészített fórumon majd két óra eltelte után jutottak szóhoz a pályázók, hogy
beadott koncepciójukhoz kiegészítéseket fű zhessenek és a hallgatóság kérdéseire válaszolhassanak. -A hallgatóságra azonban további meglepetés várt: ekkor tudták meg, hogy a főtitkár a főigazgató megbízását egy fél
évvel meghosszabbítja, („a szálakat még el kell varrni"), miközben ő elláthatja az RMKI igazgatói teendőit is.
Az ülést vezető „pártatlan" főtitkár-helyettes ezután a főigazgató olyan heves dícséretébe kezdett, hogy az már
az érintettnek is kínossá vált: szót kérve hangsúlyozta, hogy a dícséret a főigazgatónak és nem a főigazgatópályázónak szólt! Ezután már csak az antiklimax következhetett: a szavazás - pontosabban a
,.véleménynyílvánítás". A szavazáson a jogosultak közül 84-en a jelenlegi igazgatót választották, míg az igen
ellentmondásos viszonyok között pályázó főigazgatóra csupán 12 statiszta.
Az eseményekből számos tanulság vonható le. Van azonban néhány megválaszolatlan, illetve
megválaszolandó kérdés is: miért is pályázott egyáltalán a főigazgató, kit is támogat a jelöltek közül tulajdonképpen az MTA vezetése?
A bonyolult koreográfia szerint a pályázatok ügye most az akadémiai testületek elé kerül, amelyek
szintén véleményt nyílvánítanak majd. Tekintettel arra azonban, hogy a riválisok közül egyedül a főigazgatópályázó az egyetlen akadémikus, a testületek állásfoglalása egyben arra is (akaratlan) választ ad, milyen
mértékben képviselik az akadémiai testületek a kutatói közvéleményt?
Informátorunk lapzárta után arról tájékoztatott bennünket, hogy a kutatói közvéleménnyel szemben az Akadémia
matematikai és fizika tudományok osztályától 14 szavazatot nyert a pályázó főigazgató, amíg a jelenlegi igazgató csak 12
voksot kapott. Megtudtuk azt is, hogy az Akadémia III. osztályának fizikus bizottságának szavazatiból 64%-kal részesült az
főigazgató, a jelenlegi igazgató 32%-ával szemben.

Tizenegy európai író, köztük Konrád György, a
Nemzetközi PEN Klub elnöke, drámai felhívásban sürgette a
jugoszláviai polgárháború befejezését. „Múlt harcol múlt ellen,
vallás vallás ellen, nép a másik nép ellen, halottak halottak
ellen, az egész országot pedig a vég nélküli vérbosszú veszélye fenyegeti" - állapítja meg a felhívás.
Azoknak, akik belátják, hogy ez a háború a legrosszabb módja
a szövetségi államok közötti politikai és emberi kérdések tisztázásának,
s hogy józan embereknek legalább a kollektív szenvedélyeket meg kell
próbálniok lehűteni, három következtetést mindenképp le kell vonniuk:
1. Mivel a konfliktus politikai rendezésére belátható időn belül
nincs kilátás, legelőször is a katonai támadásokat kell leállítani. Csak
ezután kerülhet sor a válságövezetek nemzetközi ellenőrzésére. Európa
túlságosan sokáig hátrált.
Végtére Jugoszlávia is ér annyit, mint Kuvait...
2. Anélkül, hogy meggondolatlanul akarnánk államokról, határokról
és népekről dönteni, mégis ideiglenes intézkedésekre van szükség ott,
ahol a végleges megoldásokkal szemben fanatikus szándékok és álmok
törnek előre.
A népek ma a politika és a propaganda túszai. De szenvedéseik
és sebeik szükségszerű en újra a békés egymás mellett élés útjára vezetik
majd őket.
3. Annak érdekében, hogy ne csak Kelet-Európában legyen elkerülhető a nacionalizmus további erő södése és a balkanizálódás, s ugyanakkor a kisebbségek megőrizhessék jogaikat, sürgősen meg kell találni
az eddig kényszerű ségből együtt élt népek közösségbe fonásának új
formáit.
Miközben a háború áldozatainak száma óráról órára nő, és a
rombolások egyre nagyobb mértéket öltenek, felhívunk minden jugoszláv
katonát, bárhonnan is származzék, fejezzék be a vérontást - hangzik a
tizenegy közismert európai író aláírásával megjelent dokumentum. Felhívunk minden európait, gondoja át a helyzetet és vállalja a nemzetközi
közösségből rá háruló békemissziót. Ég a közös európai ház. Ha folytatódna Jugoszláviában a polgárháború, az mindannyiunk veresége és szégyene lenne! - szól a drámai üzenet.

Biztonság és a kisebbségek
E sorok szerzője mindenekelőtt kijelenti, nem kíván démonológiával foglalkozni, de a parafrázisnak sem tud ellenállni: kísértet járja be
Kelet-Európát, a nacionalizmus kísértete. A századvég felé haladó kontinens politikai műhelyeiben: a nemzetközi szervezetekben, az országok
kormányszerveinél egyfelől lázas elemző munka folyik a jelenség értelmezhetősége, majd kezelhetősége érdekében, másfelől - különösen a
konferenciák szüneteiben - a szakértők döbbenten cserélik az új híreket,
az arcokra kiül a dermedt értetlenség. Amíg a Kelet- és Közép-Európa az unos-untalan hajtogatott Európa-vágy közepette - folyamatosan libanonizálódik, addig a kontinens boldogabbik fele, növekv ő ellenszenvvel
reagálja le a térség történéseit.
A politikai elemzés természetesen nem tűri a pontatlan, esszéisztikus megfogalmazást, így következzenek a tények. A sok nyugat-európai
által mintaországnak tekintett Cseh és Szlovák Köztársaságban szinte
óráról-órára növekszik a szlovákiai szeparatizmus. Egy ideig a Prága iránt
érzett gerjesztett gy ű lölet egyfajta védettséget biztosít az ottani magyarságnak, de ha valóban elszakad a szlovák tagköztársaság, a területen mélyreható gazdasági krízis várható.
Az új kelet-európai rezsimek jellegzetes „válságkezelő" technikája, az etnikai konfliktusok felszítása. Az elmúlt hetek romániai belpolitikai fejleményei ehhez újabb adalékokkal szolgáltak. Ami Jugoszláviában
történik, sajnos, véres szcenárióban eleveníti meg, József Attila egykori
ijesztő vízióját a fasiszta kommunizmusról.
Az a geográfiailag voltaképp keskeny sáv, amely hosszú
évtizedekig kisajátította és büszkén viselte az Európa márkanevet, a
hangzatos deklarációk ellenére, jól kimutathatóan csökkenő érdeklődést
mutat e zavaros régió iránt, valószínűleg évekre elsáncolja magát saját
integrációja bonyodalmas, ám kényelmes technikai kérdéseinek, jogi konstrukcióina, szövevényes szerkezetei mögé. Ez természetesen olyan
történelmi és politikai vakság, amelyet a mű velt Nyugat ebben a században már elkövetett. De: az új „Európa-paradigma" ideje még nem érkezett
el.
Az említettek miatt, a magyar belpolitika válaszút előtt áll. Az
elmúlt hetek politikai cselekményei és vitái, az irányítatlan zuhanórepülés
kezdetét jelezhetik. Túl a politikai stilvitákon, a lecsupaszított alaphelyzet:
a magyar kül- és biztonságpolitika csaknem teljesen kiszolgáltatott állapota. A környező országokban élő többmilliós magyarság már túsz, vagy
hamarosan azzá válhat. Az ország védelmi képessége körkörösen limitált. A magyar társadalomra hosszú és keserves menetelés vár a modernizáció, a vágyott európaiság irányába, de a térségben vannak olyan,
egyébként szintén csapásokat elszenvedő erők, tényezők, Cseh- és
Lengyelországban, hamarosan Szlovéniában, akikkel érdemes és szükséges az együttm űködés egyre táguló köreit kialakítani és megszilárdítani.
e.a.

Szószóló-különdíj
Csíkos György: Óriások nyomában
(VII. osztályos, Budapest)

Az AREA kollégium, a Smaragd Környezetvédelmi Egyesület és a
Szószóló néhány hónappal ezelőtt gyermekrajz pályázatot hirdetett „Osvilági élet" és „Veszélyben a Föld" témakörben. Mintegy 1700 pályamű
érkezett 130 általános iskolából. A kiállításnak először a Magyar Földtani
Intézet adott otthont. A kiállítás képeiről következő lapszámunkban írunk.

SZÓSZÓLÓ
Hajléktalanok évadja

ICSU-szemüveg
A Magyar Tudományos
Akadémia 1992. januárjában
megkezdi saját intézményhálózatának felülvizsgálatát. Ujságírói
érdeklődésére Láng István az MTA
főtitkára elmondta: a Magyar Tudományos Akadémia elnöke hamarosan hivatalosan is felkéri a Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsát (ICSU), hogy kapcsolódjék be a
feladat elvégzésébe. A nemzetközi
szervezet segítséget nyújthat a vizsgálódás módszereinek meghatározásában is, azon kívül a kutatóintézetek képet kaphatnak helyükről az európai „mezőnyben". A
felmérést az akadémia valamennyi
kutatóintézetében elvégzik, de az
ICSU segítségét csak ott veszik
igénybe, ahol ezt az intézet kollektívája is igényli.

PÁLYÁZAT
Több mint tizezer hajléktalan él a fő városban, akiknek az elhelyezése szinte reménytelen. A Menhely Alapítvány Hajléktalangondozási Központjának szeptemberi megnyitása óta, október végéig csaknem négyezer hajléktalan embert regisztráltak „hivatalosan". Ugyanakkor a fő város hét menhelyén mindössze 435 hely található.
Ez azt jelenti, hogy rövidesen kaotikus helyzet alakulhat ki. A
központ becslése szerint ugyanis több mint tízezer hajléktalan személy
elhelyezéséről kellene gondoskodni. A hideg beköszöntével ugrásszerű en megnő a szállásigény, s ez a kezdetleges intézményrendszer összeroppanásához vezethet. Nem kizárt, hogy a tél folyamán
újabb hajléktalan demonstrációk és tüntetések színhelye lesz a főváros,
és még a tavalyinál is rosszabb helyzet alakulhat ki a pályaudvarokon
és az aluljárókban.

A fakír
Egy gyanútlan, szakállas
ember kibérelte a megbukott körúti
helyiségek egyikét... Egy távoli
országból érkezett, egzotikus idegen, egy fakír, aki Budapesten akarta megkeresni mindennapi, betevő
szögeit. Ez a fakír, aki a pesti körúton akart boldogulni, s a világvárosi műsorhoz szokott, kényes ízlésű
budapesti pulikum támogatásáért
esedezett, tudta jól, hogy egyszerű
éhezéssel, vagy azzal, hogy
kötőt ű ket szúr hasába, nem számíthat különösebb elismerére abban
a városban, ahol egyrészt Caruso
is megbukott, másrészt a lakosság
egyharmadát, hivatalos kimutatás
szerint, a téli hónapokban hatósági
támogatással mentik meg az
éhezést ől, s a lakosság egy másik
rétege fitymálva beszél a kötőtűkről
és pesti túlzással állítja, hogy neki
kés van a hasában. A fakír, azzal
az elmélyüléssel és éleslátással,
amely a szelíd, makacs mesterség
mű velőit jellemzi, abból a feltevésből indult ki, hogy szöges matracon
feküdni harminc napon át nem
sokkal izgalmasabb produkció, mint
a „Főnök" feliratú üvegboltban ülni
harminc napon át és várni az ultimót
vagy az orvosi rendelőben filléres
regényeket olvasni harminc napon
át, vagy az ügyvédi irodában keresztrejtvényeket fejteni délelő tt
kilenctő l tizenkettő ig és délután
háromtól hétig, azokban az órákban,
amelyeket az iroda ajtajára kiszögelt
tábla archaikus tévedéssel „hivatalos órák"-nak jelöl meg. A fakír
érezte, hogy az elkényeztetett pesti
közönségnek rendkívülit kell nyújtani, ha itt sikerrel akar fogyni, éhez-

• MurpHy
• (A nemzetközi számítógép; hálózat (ELF) faliújságjából)

ni, s eredményesen akarja felvenni
a versenyt a fakír-produkciókkal,
melyekkel ehalmozták a műkedvel ők
az elmúlt esztendőkben ezt a kényes
ízlésű várost. A fakír remekmű vet
akart alkotni Budapesten - ezért
rendőri felügyelet mellett odaszögeztette nyelvét egy vastag deszkához,
s így maradt harminc napig...
A közönség széles rétegeit
azonban hidegen hagyta a produkció, az írók és költők, mint professzionális szenvedők föl se figyeltek a hírre. A derék fakír maga
is érezte, hogy kevés amit nyújt, s
közhírré tette, hogy a harmincadik
napon még egy szöget üttet a
nyelvébe. Két szög a nyelvben,
rendőri felügyelet, kevés és silány
étkezés, fogyatékos ruházat - ez
minden, amit tud? - kérdezték sértődötten a finnyás ízlésű pestiek. Es
mindenki, aki ebben a városban
régóta gyakorolja, hogy mi az,
rendőri felügyelet mellett leszögezett
nyelvvel beszélni, mi az, megélni abból, hogy az ember kevesebbet
eszik és többet hallgat, mi az,
szisszenés nélkül elviseni fájdalmakat, mi az, nem abból és annak
élni, amire az ember született és
készült, hanem amilyen bonyolult és
sebek mutogatásából, megjátszva
az érzéketlent, a fölényest, az
igazságtalanul és némán szevedőt
- mindenki vállat vont a városban a
szegény, naiv külföldi fakír fölött. Én
is...
Azaz Márai Sándor író és
újságíró, akinek 58 évvel ezelő tt
megjelent írásából idéztünk. Abban
a reményben, hogy 58 év múlva már
nem fogjuk azt erezni, mi fanyalgó
s kényes pestiek: ebben a városban annyi fakír él, hogy ebből a foglalkozásból nem lehet megélni.

Weinberg második törvénye
Ha az építészek is úgy építenének
házakat, ahogy a programozók programokat írnak, akkor az első arra
vetődő harkály elpusztítaná a civilizációt.

• Trontman posztulátuma
•

Cummidge törvénye
• 1. Talán a hétköznapi nyelv az az A szakértelem nagysága fordított
• egyetlen nyelv, amelyet minden arányban változik a nagyközönség
• programozo megért.
által megértett állítások számával.
• 2. Egy program legkártékonyabb
• hibáját csak 6 hónapos használat
Henward törvényének alkal• után fedezheted fel.
• 3 Ha egy ellenőrző berendezés mazása számítógépekre
• tökéletesen működik, akkor ki fog A nyomás, a hőmérséklet, a térfogat,
• derülni, hogy az összes többi a páratartalom és más egyéb változók legszigorúbb szabályozása
rendszer rossz.
•
mellett a számítógép úgy működik,
•
.Zymurgy els ő törvénye ahogy kedve tartja.

• rendszer-dinamika
• fejlesztéséről

Sattinger törvénye

Jobban működik, ha bedugod a kon:Ha már egyszer felbontottál egy nektorba.
kukackonzervet, akkor egyetlen
a
kukacok
újrae- módja
e konzerválásának az, hogy Jenkinson törvénye
konzervesdobozt Akkor sem működik.
* nagyobb
* használsz. (Öreg kukacok soha
• nem halnak meg csak egyre Harner négybalkéz törvénye
• nagyobb konzervesdobozba furják A tapasztalat a tönkretett beren• be megukat.)
dezésekkel együtt változik.

AZ EUROMÉRNÖKI
(EUR. ING.) CÍM-re
A Magyar Köztársaság
1991. januártól a FEANI
(Fédération
Européenne
d'Associations
Nationales
d'Ingénieurs) 21. tagja lett. Ezt
követő en került sor a hazai
fels ő oktatási
intézmények
minő sítésére. Ennek eredményeként a FEANI 1991. októberi közgyűlésén egyhangúan
jóváhagyták a Budapesti Műszaki Egyetem, a Veszprémi
Egyetem, a Miskolci Egyetem,
a BO műszaki főiskolán, a SZI
műszaki főiskolán végzettek regisztrálásának lehetőségét.
Ahhoz, hogy valaki az
euromérnöki címre pályázzon,
egyetemi (5 éves) végzettség
esetén 2 évi, főiskolai (4 éves)
végzettséggel 3 évi, illetve főiskolai (3 éves) végzettséggel 4
évi gyakorlattal kell rendelkeznie, továbbá meg kell
felelni a FEANI etikai kódex
szerinti normáknak és angol
vagy német nyelvtudással kell
bírnia.
Az europai regiszterbe
való felvételnek, illetve az euromérnöki cím megszerzésének
költségigénye 1991-ben 110
CHF+ 6000 Ft. (Az MKE egyéni
elbírálás alapján ehhez támogatást adhat.) A pályázatokat
az MKE Titkárságára kell benyújtani, ahonnan az Egyesület
javaslatát mellékelve kerül
továbbításra a FEANI nemzeti
Bizottságához. A kérelmeket a
FEANI Magyar Minő sítő Bizottság bírálja el és kedvező
döntés esetén továbbítja a
FEANI párizsi központjába, ahol
a FEANI Nemzetközi Minősítő
Bizottság hozza meg a végső
döntést.
Részletes tájékoztató és
jelentkezési lap a Magyar
Kémikusok Egyesülete titkárságán átvehető.
Címe: MAGYAR KÉMIKUSOK
EGYESÜLETE
1027 Budapest, Fő u. 68.
Tel.: 201 6883, 201 2011/196
Telex: 22 4343, Telefax: 156 1215

1991. december
TERÁPIA
A béralku ne legyen placebó

E rovatban már szerepelt e
gyógymód-fogalom: béralku. A témát
azért is érdemes újólag szóba hozni, mert az Érdekegyeztető Tanácsban, s környékén igencsak lassacskán halad a medicina előállítása.
Sem a szabályok, sem a fórumok,
sem az egyes alkuk hatályossága,
ezek érvényessége a munkahelyekre, sem a gyári, üzemi, intézményi kompromisszumok visszacsatolódása a területi, szakmai, országos bér-érdekegyeztetésekhez nem
kellő en megformált, s egyelőre
mégcsak a viták kereszttüzében áll.
Mielőtt a mai bér-érdekegyeztetési
állapotok elemzésébe belekezdenénk, mutassuk be a béralku
folyamatot, a maga optimális kiforrottságában, ahogyan például
Ausztriában, illetve Németországban
m ű ködik, s már igazolta létjogosultságát.
Mivel iteráló - oda- s viszszaható - folyamatról van szó,
bármely pontjáról indíthatjuk a bemutatást. A szakmai szakszervezet
országos központja a következő
esztendő bérkondícióiról alkudhat az
illetékes kormányzati szervvel vagy
az erre kijelölt funkcionális minisztérium - például: a munkaügy - szakembereivel. Megállapodhatnak a
szakmára, hivatásra jellemző jövő
évi minimálbér nagyságában, a
kötelező béremelés százalékában
stb. (Persze ez a végeredmény csak
többüléses kompromisszumhalmaz
következtében születhet meg.)
A szakmai országos egyeztetés legfőbb tényszámait újra vitathatja az adott hivatás területi
szakszervezeti központja - ha van
ilyen, s ha ez szükséges -, de mindenképpen újratárgyalják az adott
munkahelyeken a helyi szakszervezeti képvisel ő k a helyi munkaadókkal. Általában itt a központilag elért eredményektől lefelé nem
lehet eltérni, csak fölfelé. Amennyiben - mondjuk - a helyi munkahelyen az országosan elfogadottnál
plusz 1-2-3 százaléknyi béremelést

tudnak elérni, győzelmi jelentésüket
eljuttatják a területi, illetve az országos szakmai szakszervezeti központba, ahol - ha több ilyen jelzés
befut - újra kezdeményezik az országos béralkut, elérendő azt, amelyet
több mű helyben, gyárban, iskolában
intézményben már kiharcoltak. S
ekkor a folyamat újra kezdi körkörös
mozgását. S hol tartunk ma Magyarországon? Valamiféle. kormányzati ambíció létezik a béralkura.
Tény viszont, hogy több területen
még mindig amorf a szakszervezeti
struktúra. Sokszor éppen az
egymással rivalizáló szakszervezeti
tömörülések önmaguk előtt nehezítik meg egy valóságos béralkumechanizmus létrejöttét. A hathatós
béralku igényétől is vezérelve mihamarabb szükség lenne szakszervezeti kiegyezésre. Így lehetne
megcélozni egy minden elemében
megformált béralku-mechanizmust, s
ennek mű ködtetését kikövetelni a
kormánytól. Mindaddig igen nagy
szükség lesz erre, amíg az állami
tulajdon túlsúlya fennmarad, de
később sem veszít jelentőségéből,
mert a szakmai bér-érdekvédelem
megköveteli a szakszervezetektől,
hogy a magánmunkáltatóknál is
érvényt szerezzenek a kik ű zdött
béreredményeknek. Addig is
készülni kell egy, a mindenkori közgazdasági viszonyokhoz alkalmazkodó, szakértői szakszervezeti magatartásra. A kormány ugyanis már
most bejelentette, hogy a pszeudo
piaci viszonyok között csak bizonyos korlátokkal fogadja el a
béralkuk eredményeit: amennyiben
a gazdasági sarokszámok növekedés, infláció stb. - a
bérnövekedéshez képest kedvezőtlenül változnának, adminisztratív utasításokkal, „kézi vezérléssel" avatkozna be a demokratikus
bér-érdekegyeztetésbe. Vigyázzunk
tehát, nehogy hatóanyag nélküli
placébó szülessen a bérkérdésekre
valamelyest gyógyírt nyújtó gyógymechanizmusok helyett.
F.

Keresztezze-e a 70-es trolibusz
az Erzsébet körutat?
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A Naptévében - néhány nappal az emlékezetes Kónya-Pető horror show után - épületes villámtréfát adtak
el ő . Annak ellenére, hogy a Szószóló e témakörben
egyelő re nem kíván vitát nyitni, felidézzük a háromszereplős pamflet egyetlen jelenetét.
Műsorvezető: Megkérdezem a pártelnök urakat: Keresztezze a 70es trolibusz az Erzsébet körutat?
Pártelnök I. (patetikusan): Pártunk eltökélt szándéka - a pártprogramunknak pedig alap evidenciája -, hogy az Erzsébet körutat feltétlenül keresztezze a 70-es trolibusz.
Nézők (ütemesen tapsolnak, kórusban skandálják): He-lyes-he-lyeshelyes! Él-jena-párt!
Pártelnök II. (apatikusan): Pártunk már a választások el őtt elhatározta - s azóta is elszántan támogatja -, hogy mindenképpen keresztezze a 70-es trolibusz az Erzsébet körutat.
Nézők (ütemesen fújolnak, harsányan, kórusban skandálják): Hulyevagy, hü-lyevagy, hü-lyevagy!
(dura)

