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1993-as kilátások

Még befelé az alagútba
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A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Te vagy a csoda!

Szerényi Gábor rajza

Nem csupán két ember dolga, ami most veletek történik,
bár kétségtelen ti vagytok a legfontosabbak. Anyád vajúdik, te
megszületsz. Osi parancsoknak
engedelmeskedve, fájdalom tölt
el benneteket. Jó lesz id őben
hozzászokni, hogy nem csupán
kéj az élet, várnak rád kemény
próbák. Barátságtalan arcát
mutatja a világ, mindjárt szenvedéssel kezdődik.
Szegény, szegény teremtés.
Kell neked embernek születned?
Nagy árat fizetsz azért a szikrányi értelemért, amely megkülönböztet bolygónk többi lakójától.
Ha rácsodálkozol a világra, és
nem úgy alakulnak a dolgaid,
ahogy szeretnéd - úgy sose sikerül minden, ahogy legjobb lehetne -, átkozod a sorsot, miért
pont most kellett születned?
Tanulmányozd csak az előtted
él ők emlékeit, a történelmet, s
megtudhatod, igazán jó sora
sose volt az el ődeidnek. Barlangok lakóitól a keresztesháborúk megrokkantjain át
egészen Hirosima áldozatáig,
s őt azon is túl, a jelenig, csupa
vér, er őszak, szenvedés volt
társaid része. Es a jöv ő? A
b űvös szó, a vágyott jólét kora,
amelyért nemzedékek oly bódult
boldogsággal lökik el maguktól
a mindenkori jelent. Remélve,
hogy fiaiknak-lányaiknak majd
jobb lesz. Megcsalva közben
apáik hiú reményét, hiszen csak
adják tovább a stafétát: majd a
gyerekem, talán a jöv ő.
Szegény kis ember! Kell
neked éppen magyarnak születni? Polgárnak e megfogyatkozó,
hitehagyott, reménytelen néphez? Nekünk még a Himnuszunk is balsorsról borong, s a
víg jövend ő örök áhítozás
csupán. Elfelejtettünk imádkozni, és most, amikor hamis
próféták serege ájtatoskodik, azt
se tudjuk, mely istenséghez címezzük könyörgésünket. Pedig
a hatalmasságok szeretik ám a
porig alázott, megtört alattvalókat, s megfeledkeznek arról,
hogy ha túlcsordul a keser űség,
lehet fogvacogva is mindent újra
kezdeni. Volt rá példa, túlélt ez
a nép cudarabb időket is. Sose
félj pajtás, nektek is sütni fog a
nap, megtalálod helyed a bolond
világban. Már csak kíváncsiságból is érdemes végigpróbálni a
földi kalandot.
Meglásd, felcsillan a szemük,
ha el őször gügyögöd a b űvös
szót: mama. Jönnek majd utána az öröm, a szerelem, a bánat
és szenvedés ezernyi hangjai,
rendben, ahogy évezredek óta
mindnyájan tanuljuk őseinkt ől.
Most mégis Te vagy a csoda, a
remény, a megváltás. Jöjj,
testvérünk, érezd jól magad
közöttünk. Szólaljon meg
ajkadról az élet legels ő hangja:
...oááá, ...oááá.
Andódy Tibor

Kedves TUDOSZ-tagok!
Eseményekben és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok
mindnyájunknak!
Eseményekben lesz részünk b őven, az eredmények viszont rajtunk múlnak. Elérhetjük őket, ha továbbra is következetesen dolgozunk, ha továbbra is összefogva, együttm űködve keressük
problémáink megoldását, mind a munkahelyeken, mind az országos fórumokon. 1993 a választások éve lesz. Igaz, hogy a szakszervezeti választások agyréme elmúlt a fejünk fölül, de el őttünk
állnak az üzemi, közalkalmazotti tanácsi választások, és a Tb
önkormányzati választások. Mindent el kell követnünk, hogy e két
akadályt sikeresen vegyük. Nyernünk kell TUDOSZ-ként a munkahelyi választásokon, és ÉSZT-ként a Tb-választásokon.
El őttünk áll a TUDOSZ Ill. küldöttgy űlése is, amely egyben az
elnökség mandátumának lejártát is jelenti. Ez szintén komoly feladatot jelent minden egyes TUDOSZ-tag számára. Az elnökség
tagjainak, hogy számot adjanak arról, megfeleltek-e az öt évvel
ezel őtti bizalomnak, s a teljes tagságnak, hogy meghatározza a
következ ő évek programját, az el őttünk álló feladatokat, az újonnan megválasztott tisztségvisel őknek. hogy végrehajtsák a tagság
akaratát.
Nem pihenhetünk a munkahelyeken sem, hiszen meg kell kötnünk az új kollektív szerz ődéseket, harcolnunk kell a magasabb
bérekért, a kedvez őbb munkafeltételekért, s mindent el kell követnünk a közalkalmazotti törvényben és a Munka Törvénykönyvében
foglaltak teljesüléséért úgy, hogy a jogszabályokban foglaltakkal
élni lehessen, de visszaélni ne.
S természetesen mindezek mellett el kell látnunk mindennapi
feladatainkat, hiszen az élet nem áll meg. Mindezekhez kívánok
er őt, akaratot, kitartást és egészséget mindnyájunknak. Azt hiszem,
szükség lesz rá!

Kuti László

MTA rendkívüli közgy űlés

Jövőre megbénulhat a magyar tudomány
Jajkiáltásként is hatott a Magyar
Tudományos Akadémia egy hónappal ezelőtt összehívott rendkívüli
közgyűlése: állítsuk meg a honi szellemi élet jövő évi - reálisan várható
- teljes leépülését!
A rendezvényt megelő ző sajtótájékoztatón Kosáry Domokos, az
MTA elnöke a nyilvánossághoz fordult a magyar kutatást megmentendő. Elmondotta ugyanis. hogy a
jöv ő évi költségvetéssel elérkezhetünk ahhoz a határhoz,
amely már megbénulással fenyegeti a magyar tudományt. A folyamatos támogatáscsökkentések - amelyek 1995-ig terjeszkednek egyelőre
- már elviselhetetlen tendenciákat
tükröznek, s azt, hogy az állami
bürokráciában egyértelm ű tudományellenesség lappang, burjánzik.
Egy első világbeli tudományt akarnak egy harmadik világbeli színvonalú gazdaság teljesítményéhez
igazítani - mondotta az MTA elnöke
-, pedig pont fordított folyamatra
lenne szükség: a szellem kiemelt
támogatásával, s az ennek nyomán
keletkező kutatási eredmények segítségével kellene elmaradt állapotából felemelni a magyar gazdaságot.
Az
1993-as
költségvetés
előkészítési időszakában az MTA
közgyűlése még olyan harc megnyerésében bizakodott, hogy az idén
elszenvedett 400 millió forintos
báziscsökkenést a jövő esztendőt
illető en sikerül elkerülni, ső t az
Akadémia bázistámogatásába ezt az
összeget visszaemelik. A közgy ű lés
azt is szükségesnek tartotta, hogy
az MTA 1993-as költségvetési támogatása a tervezett infláció
mértékével növekedjék, ugyanis
még ez is csak a kutatási kapacitás
szinten tartását tenné lehetővé.
Arra hatalmazták fel a költségvetési alkukat bonyolító főtitkárt, fogadtassa el a pénzügyi kormányzattal:
a kutatók 40-50 százalékos külön
bérfejlesztése indokolt, szükséges,
s eredményre vezető . Az
akadémikusok reménykedtek abban
is, hogy megkapják az egyes központilag tervezett feladatok szükséges támogatási többletét, s a tanszéki anyagi segítségek 50 száza-

lékos emelése is belefér a jövő esztendei költségvetésbe.
Az elő zetes egyeztetésekkor a
Pénzügyminisztérium a Széchenyi
Irodalmi és Mű vészeti Akadémia
mű ködésével összefüggő többletet,
a fiatal kutatók alkalmazásának
plusz anyagi segítését fogadta el,
no meg belátta, hogy az akadémikusi béreknek a bértarifa módosításához való igazítása többletforrásokat kíván. Egyéb kéréseket,
követeléseket nem láttak teljesíthetőnek. S a parlamentnek benyújtott költségvetési javaslat lényegében a Pénzügyminisztérium
álláspontját tartalmazza.
Miután ezt fogadta el az Országgy ű lés, a magyar tudomány szomorúan szegényes pénzügyi
koordináták szorításában nézhet a
jöv ő esztendő be: a támogatáscsökkenés 317,6 millió forintot tesz
ki. (Már a költségvetési javaslat
összeállítását követően hagyta jóvá
az Országgy ű lés az igazgatási
előirányzatok kisebbítését, ami az
Akadémia titkárságát már ez évben
6,4 millió forint zárolásával érintette.)
A magyar tudomány tehát ebben
az évben sem bér, sem dologi automatizmussal nem számolhat, a
költségvetés érdemben nem tartalmaz fejlesztést sem. Amennyiben
a jelenleg szereplő beruházási támogatási összeg - 100 millió forint végleges marad, úgy ez a keret az
alapvető igények kielégítésére sem
nyújt fedezetet. Ez esetben csak az
MTA-székház, az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet rekonstrukciója,
valamint a Veszprémi Akadémiai
Bizottság épületének f ű téskorszerű sítése tartható meg az 1993-as
esztendőre szóló beruházási programban.
Mindezek a tények valóban gyengítik, megbénítják a magyar kutatást,
s ennek megakadályozására az
Akadémia csak a nyilvánosság segítségében bízhat. Olyan társadalmi nyomásban, amely például a túlzottan drága magyar adminisztráció
tudatos, szisztematikus lefaragásából, az etatizmus visszaszorításából tárná fel a rejtett forrástartalékokat. Ehhez persze az
államháztartási reform is elodázhatatlan.

A régi idők jósait keményen megbüntették, ha sötétnek láttatták a jövőt,
s különösen, amennyiben az be is teljesedett. Manapság sem lehet a
magyar gazdaság, a magyar életszínvonal 1993-as perspektíváiról
rózsaszínű képet festeni. De talán e tényre szintén áll a mondás: kisebbíti, ki tudatosítja a bajt.
Minden tudományos előrejelzés a jövő esztendőre a magyar gazdaság
újabb mélypontját jövendöli. (Talán csak egy, s nem éppen lényegtelen
tényező, az exportdinamika őrizheti meg - nehezen! - a 90-es évek eddig
eltelt esztendőinek igen jó tendenciáit.) A Privatizációs Kutatóintézetben
például úgy látják, hogy a nemzetgazdasági eredmény zuhanórepülése
1993-ban folytatódik, sőt 1994-95-re teszik az igazi mélypontot, s - szerintük - csak 1996-tól kezdődik a felemelkedés, amely igazán érzékelhető vé az ezredforduló táján válik.
A nemzetgazdaság reális (valorizált) bruttó eredménye már 1991-ben
negatív volt, s nettó eredménye is rohamosan tovább csökken: 1993-ra
már a mínusz 895 milliárd forintos mélységbe zuhan. A kilencvenes években egyébként - dr. Sebestyén Tibor számításai szerint - az összeadott
veszteség elérheti az ötezer milliárd forintot, amely természetesen csak
vagyonfelélésből pótolható. (A külföldi tőke magyarországi behatolásán
túl! Ezért annyira fontos ez a tényező!) A nemzeti vagyon 15-20 százalékának elvesztését azonban nem érzi katasztrofális veszteségnek a szakértő.
E folyamatok természetszerű leg lecsapódnak a jövő évi költségvetésbe.
A büdzsé jelenleg is minden 100 forintból 60-at központosít, s újraoszt. A
még az alagútba haladó gazdaság teherviselőképessége nem emelkedvén, szükségszer ű , hogy 1993-ban még nagyobb terhek nehezedjenek a
lakosságra, mint az előző esztendőben. Az adósávok nem akceptálják az
ugyan lassuló ütemű, de rendületlenül 16-18 százalékra prognosztizálható inflációt. A két és fél kulcsos áfa nyomán dráguló alapvető fogyasztási cikkek további leszálló ágban tartják a reáljövedelmeket. A kompenzációk képtelenek versenyt tartani e
hatásokkal. A költségvetési és a
A kormány
társadalombiztosítási hiány 1993minden bizonnyal lényegesen
prognózisa szerint ban
több lesz, mint amennyit a
költségvetési törvényben „megenA kormány prognózisa szerint
ged" a T. Ház.
az 1993-as esztendő lesz az
A jöv ő esztendő ben tehát
első év a gazdasági rendszrendületlenül folytatódik az életszínerváltozás időszakában, amikor
vonal stagnálásának, romlásának,
már nem csökken a lakosság
zuhanásának tendenciája. E hatások
fogyasztása. A kormány szaazonban nem egyformán érik az
kértő i úgy számolnak, hogy
egyes társadalmi nagycsoportokat.
1993-ban szinten marad a tavaTöbb vizsgálat szerint úgy t űnik,
lyi évi fogyasztási színvonal. Az
hogy a kilencvenes évek eddig eltelt
elmúlt évben mintegy 4 százaesztendőiben a vezető, irányító és
lékkal csökkent a fogyasztás,
az úgynevezett egyéb értelmiségiek
kisebb mértékben mint 1991tudták megőrizni az 1990-re elért
ben, amikor a visszaesés
reáljövedelmüket. (Vigyázat, nagy
megközelítette a 10 százalékot.
szóródással! S mivel nagy
Ez persze átlagszámot jelent,
erőfeszítés nyomán is sokaknál
így továbbra is nagy számban
„csupán" szinttartás az eredmény,
lesznek családok, akiknek élete réteg sok tagja is relatív dekörülményei romlanak. A legprivációt - viszonylagos hiányhelynagyobb veszélyt ugyanis továbzetet - él meg.)
bra is a munkanélküliség
Az egyéb szellemiek 7 százalénövekedése jelenti. A foglalkozkos reálbérapadással „vészelték át"
tatottak száma várhatóan az
ezeket az éveket, a szakmunkások
idén 9 százalékkal csökken. Vis10, a betanított, segédmunkások 9,
zont,
akik
megtartják
a mezőgazdasági fizikaiak pedig 12
munkájukat, azoknak a bére
százalékos reáljövedelem-esést
átlagosan 10 százalékkal, bérvoltak kénytelenek eddig elviselni.
jelleg ű jövedelmeik összTermészetszer ű leg a munkaességében 30 százalékkal
nélküliek - számuk az idén meghanövekednek. Mivel a fogyasztás
ladta a 650 ezret - érezték a bőrükön
várhatóan már tovább nem
leginkább az életnívó romlását: a
szű kül, így a pénzmegtakarítáreáljövedelmük a korábbi 75 százasok valószínűleg kisebb mértéklékára zsugorodott. Egyedül az
ben emelkednek. Tavaly a nettó
önállóak - vállalkozók stb. - voltak
megtakarítások szintje legalább
ez eddig képesek, hogy re240-250 milliárd forinttal, az idén
áljövedelmüket növeljék, méghozzá
viszont csak 225-235 milliárd
1992-ig átlag 11 százalékkal.
forinttal haladja meg az előző
Minden bizonnyal ez a tendencia
évit. A fogyasztói árszínvonal az
folytatódik 1993-ban is, azzal a
1992. évi 22-23 százaléknál
különbséggel, hogy az értelmiségiek
kisebb ütemben, 16-19 százais bekerülnek a csökkenő zónába, a
lékkal emelkedik, így megáll az
már mínuszban lévők pedig gyoregy kereső re jutó reálbér
sabb sebességgel növelhetik lemacsökkenése is.
(r)
radásukat.

TELJESÍTMÉNYEK
Természettudományi
mutatók

Társadalomtudományi
index

A kutatóintézetek értékelésének második szakaszában a természettudományi területen 209 kutatócsoport számolt be
tevékenységéről. E szakemberek 1981-91 között több
mint 12 ezer SCI által referált
cikket publikáltak.
Az intézeti kutatók több
mint
650
különböz ő
tisztséget töltöttek, illetve
töltenek be különféle
nemzetközi szervezetekben.
A két hónapnál hosszabb
külföldi
tartózkodások
id ő tartamának összege
csaknem 15 ezer hónap,
azaz 1250 év volt a vizsgált
esztendőkben.
Ebben az idő szakban 420
szabadalmat, illetve több
mint 900 szellemi és anyagi
terméket jelentettek be.

A társadalomtudományi
területen 17 intézet összes
kutatója, azaz 653-an adtak
számot hatévi munkájukról.
Ez idő ben minden egyes
akadémiai társadalomtudományi szakember 3,8
könyvvel, illetve könyvrészlettel gyarapította a társadalomtudományi gondolkodás
eszköztárát. Az 1986-91
között megjelentetett 7989
írás tanúskodik arról, hogy
minden kutató évente átlagban kereken két tudományos dolgozatot tett közzé.
Nemzetközi kutatási programokban 866 esetben
vettek részt, tehát egy-egy
kutató 1,3 nemzetközi kutatási program részese. A
külföldi munkavállalások
száma megközelítette a 200at, azaz a kutatók mintegy 30
százaléka élhetett ilyen lehető séggel.

SZÓSZÓLÓ
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Védd meg a magyar tudományt!
Történészek számára alapvető
szabály, hogy semmi értelme az
olyan mondatoknak, amelyek úgy
kezdő dnek: mi lett volna, ha...
Például, ha Napóleon felismeri a
gőzhajó jelentőségét, és a flottáját
nem verik tönkre az angol hadihajók.
A tudományok megbecsüléséről
szólva, Balázs Katalin, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos munkatársa, nem is kíván
visszatekinteni a napóleoni
időkig.
- Az állam és a tudományok kapcsolatában a II. világháború jelentett fordulópontot - mondja Balázs
Katalin. - A hadijelentések főként a
harcterekről adtak hírt, holott a háttérben tudós közösségek versengtek
egymással, ki készít gyorsabb
repülőgépeket, kié lesz a „csodafegyver", s végül a legtragikusabb
szenzáció: ki jut az atombomba birtokába. Éppen e tapasztalatok nyomán, a háború utáni fellendülés
időszakában is, a tudománynak óriási szerepe lett mind a keleti, mind a
nyugati világban. A gazdasági verseny egyre inkább a tudomány eszközeivel zajlott, ez határozta meg a
piaci konkurenciaharc esélyeit. s a
keleti tömbben pedig ideológia is
kötődött ahhoz, hogy a tudomány
majd megoldja a társadalmi
problémákat.
- Aztán nálunk elkezdődött az új
gazdasági mechanizmus, majd
„begy ű r ű zött" a világot is
sokkoló olajválság, amely alaposan átrajzolta a tudományos
értékek erővonalait.
- Igen. Idehaza azt kezdték hangsúlyozni. hogy a tudományos kutatások olyan eredményeket produkáljanak, amelyek a magyar gazdaság
számára fontosak. Történt ez olyan
gazdasági környezetben, ahol a termelő vállalatok valójában nem voltak
érdekeltek saját fejlesztéseikben
sem. Az olajválság után pedig
nálunk a gazdasági fejlődés üteme
lényegesen csökkent, s a tudományokra fordított pénzek is
apadóban voltak.
- Többszöri megrázkódtatás
után, még napjainkban is gyakran felmerül a kérdés, hogy a

gazdaság állapotához képest
nem túlfejlesztett-e a magyar
tudományos kutatás?
- Nemzetközi összehasonlítások
azt mutatják, hogy a hasonló GDPvel rendelkező országokhoz képest,
egészen 1988-89-ig, a magyar kutatásfejlesztési ráfordítások valóban
magasak voltak. Persze a következtetések már nem egyértelm ű ek,
hiszen nálunk - éppen a tudománypolitikai nyomás következtében -, a
kutatóhelyeken kialakult a termelési
szolgáltatási és fejlesztő tevékenység. amely sok üzleti jellegű munkát
is jelent. Osszemosódtak a határok,
ezért ma nehéz megmondani. hogy
az állam valójában mennyit költ a
tudományra. Az viszont egyértelmű en tragikus. hogy a GDP korábbi
2,4 százaléka helyett ma csak másfél százaléknyi jut a tudományokra.
- Kinek jelent ez tragédiát?
- Végső soron az egész
nemzetgazdaságnak. Igaz ugyan,
hogy egy beszű kült szemlélet szerint
csak a kutatóhelyek _ésszer ű "
csökkentését siettetik az elvonások.
Elismerem, átszervezésekre szükség lehet. Ám az egyoldalú
csökkentések semmilyen biztosítékot sem jelentenek arra, hogy
azt veszítjük el, ami nem érték. Biztos viszont, hogy a tudomány elsorvasztása a jöv ő nk veszélyeztetésével egyenl ő . Senki nem
várhatja, hogy működő tőke jöjjön
az országba, ha az olcsó munkaerőn
kívül nem talál semmi hasznosat.
Éppen a kimű velt emberfők sokasága lehetne az az érték, amellyel mi
is hozzájárulhatnánk életünk jobbra
fordításához. Ez viszont a jó iskolák,
kiváló egyetemek, s a tudományos
élet pezsgése nélkül elképzelhetetlen. Kockázatos befektetés a
tudományok fejlesztése, és csak
hosszú távon hoz eredményt, de ha
ezt ma elmulasztjuk, törvényszerű
lesz a gazdaság további zuhanása.
- Ha napnál világosabb, hogy mit
kell tenni, miért nem világosodnak meg a döntéshozók gondolatai? Hiszen a kormányzati
nyilatkozatok is állandóan hangoztatják a tudományok fontosságát.
- Azt hiszem, hogy a tudomány-

politikáért felelős kormányzati erők
és a pénzügyi vezetés nincs beszélő
viszonyban. Nagyon szép anyagok
látnak napvilágot, melyek a kutatások felvirágoztatását hirdetik, s
amelyekre semmi fedezet sincs.
Érthető, ha egy kormányzat, amelyiknek azzal kell szembenézni. hogy
megteremtse a piacgazdaság intézményrendszerét, amely naponta
küszködik egy csomó válságjelenséggel, nehezen tud hosszú távon
gondolkodni. Az a restriktív politika,
amely csak a költségvetés rövid távú
egyensúlyban tartásán erő lködik,
nem is lehet kedvező a tudományok
számára. Ezért mindazt a kérdéskört, ami a tudománynak és az
oktatásnak a hosszú távú gazdasági jelentőségéről szól, a jelenlegi
kormány nem tudja képviselni. Ezt
valójában csak azok a kutatók
képviselik, akik ebben a világban
élnek, s akik a nemzetközi tapasztalataiknál fogva látják az ügy fontosságát.
az
fel
er ő södik
Itt
érdekvédelem felel ő ssége,
hiszen ki állna ki értünk, ha mi
magunk nem vagyunk elég
erősek?
- Úgy látom, az utóbbi években
csak a szakszervezet volt az a
fórum, amely minden alkalommal
kiállt nemcsak a tagság érdekei
mellett, de képviselte a szakmát, s
ezen keresztül a nemzetgazdaság
jövőjét is. Érveltünk, vitatkoztunk,
tiltakoztunk, megalapozott alternatívákat kínáltunk. Mind a TDDSZ,
mind a TUDOSZ lényegében hasonló gondolkodásmóddal közelít a
kérdésekhez, s ha még egyáltalán
lehet magyar tudományos életrő l
beszélni, akkor abban az
érdekvédelemnek döntő része van.
Mégis az a véleményem, hogy a
szakszervezetek mellett életre
kellene hívni valamiféle tudományos fórumot is. A közelmúltban
Angliában jártam, ahol eredményesen működik az a szervezet, amely
nevében is jól kifejezi a törekvéseit:
„Vedd meg az angol tudományt!"
Hasonló szerveződésre nálunk is
megérett az idő, hogy végképp el
ne vesszen az a szellemi tő ke,
amely most a szemünk láttára
forgácsolódik szét. Amíg van mit
megvédeni.
A. T.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ EMAIL
_számítógépes kapcsolat
Februártól a TUDOSZ Puskin
utcai irodája is elérhető
számítógépes adathálózati
rendszeren keresztül. A hálozatban postafiókkal rendelkező
kollégáinkkal gyorsabb lesz a
kapcsolatunk, a külföldön dolgozó kollégáinknak pedig jogi és
esetenként adótanácsokat tudunk küldeni, élő kapcsolatot
tudunk kialakítani.
EMAIL számunk:
h2979tud@ella.hu
illetve: h2979tud@huella.bitnet
Várjuk leveleiket, minden
esetben megpróbálunk segíteni.
a TUDOSZ-iroda munkatársai

Vámtanácsok
Pungor Ernő professzor levélben
tájékoztatta a TUDOSZ-t arról, hogy
tapasztalatai alapján szükségesnek
látta egy olyan kiadvány elkészíttetését, amelyet külföldön munkát
vállaló kollégáink hasznosítani tudnak. Az OMFB elnöke az „Útmutató a külszolgálatosok vámeljárásához" című kiadványt több
példányban megküldte a TUDOSZirodába. A sok praktikus ismeretet
tartalmazó brossúrát szívesen ajánljuk külföldre utazó kollégáink figyelmébe.

ÉSZT-közgy ű lés
Az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés (ÉSZT) 1992. december
16-án tartotta 3. küldöttgyű lését a
BME rektori tanácstermében.
A TUDOSZ-t Kuti László, Bürger
Gábor, Dura László, Tóth Attila, Hor-

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
váthné Ács Kató, Pomogáts Béla,
Szénássy Sándorné és Révész
Márta képviselte.
Vígh László az ÉSZT korábbi soros elnöke az írásbeli beszámoló
szóbeli kiegészítésében azt hangsúlyozta, hogy az ÉSZT eredményei,
jelenlegi ismertsége kiegyensúlyozott csapatmunka eredménye. Az
ÉSZT legfőbb erőssége, hogy tagjainak szakértelmére támaszkodhat.
Az eredmények tovább javíthatók,
ha kollégáinkat nagyobb hányadban
tudjuk bevonni a közös munkába.
Több figyelmet kell fordítani a tanulói, illetve hallgatói szakszervezeti
alapszervezetekre. Új együttmű ködési formákat kell keresnünk
szervezeteikkel, hogy érdekeiket
jobban tudjuk képviselni, hiszen ők
jelentik az utánpótlást számunkra.
1993 várhatóan nehezebb év lesz
1992-nél, mert a gazdaságban nem
várható értékelhető élénkülés, a kétkulcsos áfa rontani fogja a
költségvetési intézmények helyzetét,
és sajnos a kormányzat nem lát
kitörési lehetőséget az innovációban,
ezért nem is támogatja azt megfelelő
mértékben.
Kuti László, az ÉSZT jelenlegi
soros elnöke beszédében a folyamatosságot és a csapatmunkát
említette legfontosabbnak.
A közeljöv ő egyik kiemelkedő
jelentő ségű feladata a közalkalmazotti, üzemi tanács, illetve a Tb
önkormányzati választások megszervezése és a jó eredmények
elérése. Az ÉSZT-nek törekednie
kell egy értelmes gazdasági és értelmiségi stratégia kidolgozására,
mert ez jelenleg hiányzik. Az elmúlt
év egyik fontos eredménye a szakszervezetek közötti vagyonmegállapodás, a szakszervezetek (jelenleg még törékeny) megegyezése.
Nagyobb figyelmet kell fordítanunk
a megyei, illetve regionális szervezetekre, hogy a megyei érdek-

egyeztetésekben megfelelően tudják
kpviselni az értelmiségi érdekeket.
Az elmúlt év jelentős eredménye volt
a K+F ágazatban az Innovációs Kamarával kötött ágazati bértarifamegállapodás, amit ebben az
évben már a kollektív keretszerződés megkötésére vonatkozó tárgyalások követnek.
A küldöttek további feladatként
határozták meg, hogy javaslatokat
kell készíteni a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, a munkavállalók számára nem egyértelmű
paragrafusainak tisztázására, illetve
a közalkalmazottakra indokolatlanul
hátrányos rendelkezéseinek módosítására.

1993. JANUÁR
És itt zárul a kör
Gyulai Józseftől - aki az MTA levelez ő tagja is - levelet kapott
Blazsó Marianne a TDDSZ Választmányi ügyviv ő je és Kuti
László, a TUDOSZ elnöke, még
tavaly. A Szószóló szerkeszt ő sége - gondolván az utókor
okulására - nyilvánosságra hozza
a hírneves professzor megszívlelendő gondolatait.
Tisztelt Tisztségvisel ők!
Eljutott hozzám a közös
felkérésük, amely olyan javaslatokat
tartalmaz, amelyekt ől - teljesülésük
esetén - az eddiginél talán jobban
materializálódó megítélésünk
várható. Navigare necesse est - a
megmenekülés tempózás nélkül
teljesen esélytelen. Jómagam patologikusan optimista vagyok. de
hál'istennek, van betegségtudatom.
Az európai, ezen belül a németországi helyzet folyamatos ismeretében ugyanis az optimizmusom még indokolatlanabb. De pont
az a kihívás, hogy ilyen nemzetközi
körülmények között hogyan tudjuk
a magunk, világskálán ugyan sporadikus. de „nekünk-csak-ez-van"
értékeit megőrizni, átmenteni.
Jómagam csak egy, de valószín űleg csak időleges kivételt ismerek,
nevezetesen az ex-NDK-t. Ott például
az ottani „KFKI"-ban, Rossendorfban
(az új igazgató egyik tanácsadójaként
látom), tudok ma egyedül bőségről,
a nyugati tartományok pénzéb ől,
ezért nagy a felel ősség a felhasználásban... Azt is be kell vallanom, hogy m űegyetemi tanszékvezet őként is, az oktatás
elsőbbségének pártján vagyok. Az én
egyéni kutatói karrierem nagyon alacsony prioritású az ország számára.
Néhány ismert tudósra, sikeres fuvolistára, persze szükség van, de
hasznossá magunkat csak egy új
generáció elindításával tehetjük.
Itt még nem is beszéltem azokról
a szakmai típusú, és csak divat indokolta torzulásokról, hogy manapság
például a m űszaki pályának „nincsen böcsülefi". Pedig Magyarország
jöv ővariánsai közül egyértelműen az
a legjobb, amely egy tisztes ipart
vonz ide, amely ugyan aligha fog
kutattatni, fejlesztetni itt, de jó
kivitelezést igenis megvalósít. Ez a
sokaknak talán lelombozónak tűnő
jöv ő is csak nagy munkával valósulhat meg. Mindenesetre a másik véglett ől való irtózás, amely amolyan
pénzmosoda szerep a .,Káb-Szer
úton" és. amely spontánul be is következnék, segíthet a jó oldalon vívott,
vívandó küzdelemben.
A vonzóvá válásunkhoz ugyanis
mondjuk ki: Prágával tisztes versenyben - túlképzett, kit űn ő fiataloknak kell glédában állniok.
Egyébként semmi esélyünk. Ebben
benne van az a gond, hogy a legjobbak elégedetlenek otthon. De ha
el is mennek, az ma már nem szük-

ségszer ű, hogy el is vesszenek. Az
évfolyamtársaikkal, kinti főnökeikkel
majdcsak arra határoznak, hogy idehaza is építenek gyárat. A fejlesztés meg majd kialakul.
A kutatás viszont prioritás a
túlképzéshez. Es itt zárul a kör.
Az biztos, hogy amíg a termel ő
gazdaságunk fellendülése várat
magára, és a pénzügyminiszter sem
tud a nyugati gazdaságokban szokásos módon és társadalmi közmegegyezéssel termelő tevékenységet
adóztatni, semminek semmi esélye.
Addig továbbra is az van, hogy még
ma is szégyellem magam a kutatási
pénzeim miatt, amikor a kórházi
f őorvos feleségem panaszait hallgatom. Lehet, hogy időlegesen azzal
tudnánk legtöbbet tenni, ha önkéntes
adóellenőrnek csapnánk fel.
Kicsit elszaladtam - de így van ez.
ha vagy 800 km segít abban, hogy a
gondok emanációját ne direktben és
naponta szívja be az ember. Bevallom, ez a háromhetes távollétem arra
is kellett, hogy kigondoljam, milyen
algoritmussal lehetne elfogadhatóvá
tenni a jöv ő évi költségvetési
csökkentés következményeit... Mert
ugye, kutatásra alig lesz pénz, a
brüsszeli lehet őségek tízszeresen
túlpályázottak. az OTKA aprópénz,
túléltetéscentrikus (magam is ezt
helyeslem, ha tudnók, hogy mondjuk
csak három az a sz űk esztendő), ipari
szerződés meg nincs elég, meg aztán. ha megint arra koncentrálunk,
nincs nemzetközi szint ű kutatás. Az
OMFB az egyetlen stabilnak
mondható forrás, de ott gyártásba
vitelig kell gondolkozni, ami csak
akkor felel meg a külföldi típusú alapkutatási szerkezetnek. ha valóban
fejlett. azaz külföldi partnerrel folyik.
A hazai kutatás egy további gyakran kritizált, de bels ő baja éppen az
erényeib ől fordult visszájára: szerencsére, annyi kutatónk volt sikeres már külföldön és szeretné az
ottani sikersorozatát otthoni
munkával folytatni, hogy már a sikeres emberek sem finanszírozhatók
a külföldr ől hazahozott irányaikban.
Ez pedig végképp nem népszer ű a
kutatás szabadságát tágan, szó szerint értelmez ők körében.
Kiknek kellene itt rendet csinálniok? A kutatóintézeti vezet ők
aligha vállalnák a szelekció népszer űtlenségét. Eszközeik se
nagyon vannak az irányításra. Egy
esetben tudnának irányítani: ha kialakulna egy konkrét, nem csak
általánosságban jóindulatú tudománypolitika és ez - financiálisan
- többcentrumú lehetne. Ezért tartom jónak az Önök javaslatában a
szenzitív képviselők megnyerését.
Addig az intézeti tudományos
tanácsok próbálkoznak, ha próbálkoznak, kiemelésekkel, értékelésekkel. Eszközeik azonban alig
vannak.
Tisztelettel
Gyulai József
egyetemi tanár, igazgató
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tatásként csak az 1000 Ft-os határig Lapzárta után
adómentesek.
Az Országos M űszaki Fejlesztési
7. § (1) bekezdés 17. pontja:
ADÓMENTES...,a külföldi tartóz- Bizottság 1993. január 18-án egész
kodásra tekintettel külföldr ől kapott napos konferenciát szervez „Az
ösztöndíj. Ennek alkalmazásában egyetemek és kutatóintézetek
ösztöndíjon a külföldi oktatási in- értékelése" címmel.
Tervek szerint Berényi Dénes,
tézményben folytatott tanulmányra,
Sasvári „visszaigazolt"
illetve a külföldi kutatóhelyen vég- Láng István, Róna-Tas András, Inotai András, Mosoniné Fried Judit,
Levélben köszönte meg Sasvári zett kutatásra külföldi kifizet ő (cég,
Gábor, Botos Balázs,
Szilárd (FIDESZ) országgy ű lési magánszemély, stb.) által folyósított Náray-Szabó
az előadók.
lesznek
István
Gyürk
képviselő Kuti Lászlónak, a TU- összeget kell érteni."...
A megnyitót és zárszót pedig
DOSZ elnökének, hogy részt ve(Folytatjuk a Szószóló következő Pungor Ernő tartja.
hetett a TUDOSZ és a TDDSZ által lapszámában.)
Mintgey 10 TUDOSZ-tag jelezte
elmúlt év november 19-én szervezett
részvételi szándékát.
kerekasztal-beszélgetésén, amelyet
(A Szószóló februári lapszámában
„a tudományos kutatás létkérdé- Munkalehetőség
beszámolunk a konferenciáról.)
seiről" rendezett a két munkavállalói
Egy közvéleménykutató rt. szaérdekvédelmi szervezet. Egyúttal badidőben, hét végén végezhető
arról is tájékoztatta a TUDOSZ-t,
munkalehetőséget ajánl budapesti
hogy a parlament december elején
Ingyenes
és vidéki kollegáinknak. Az érdek„megszavazott" az OTKÁ-nak 440
TUDOSZa
lődőknek
felvilágosítást
a
jogsegélyszolgálat
millió forintos többlettámogatást
kulturális bizottság javaslata alapján. irodában személyesen vagy az 118es adotanacsadas
adunk.
8900/409-es melléken

Olvasóink
figyelmébe ajánljuk
Részletek a magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló
1991. évi XC. törvény
módosításáról
7. § (1) bekezdés 15. pontja:
a munkáltató
ADÓMENTES
által természetben nyújtott étkeztetés értéke legfeljebb havi ezer Ftig, ..." tehát a „Julius Meinl"
utalványok is természetbeni jut-

AMWAY
Januártol érvényes árakon
AMWAY-termékeket rendelhetnek a TUDOSZ-tagok a TUDOSZ-irodában.
A terjesztői jutalékról az iroda természetesen lemond a
tagság javára. Érdeklődni 1188900407-es melléken. illetve
a 2979-es ELLA számon lehet.

a TUDOSZ-irodában
minden szerdán
16 és 19 óra
között.
Előzetes
bejelentkezés
a 138-4287-es
telefonon.
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Ad deliberandum

A szegények az életükkel fizetnek
A British Medical Journalban bukkantunk az alábbi írásra. A
figyelmeztetés akár nekünk, magyaroknak is szólhat: azokra a
társadalmi problémákra, amelyeket a munkanélküliség, a
szegénység, a betegség jelent, sem a munkaerőpiaci politika, a
gazdaságpolitika, az oktatás, képzés, sem a szociálpolitika önmagában nem képes megadni a választ. Ezek együttes újragondolására valószínűleg nem csak Nagy-Britanniában van szükség.
Ezért akár a cikk margójára írhatnánk: ad deliberandum. (Vagyis:
fontolóra veendő , esetleg: lássa véleményezés végett - az illetékes!)
A munkanélküliség szegénységet, millió ember fizetett a munkájával az
a szegénység pedig betegséget és infláció 1,9 százalékos csökidő előtti halált hoz. Bármely ez iránti kenéséért.) A recesszió terhét
kétséget eloszlatott egy - a viselőknek - a munkanélkülieknek és
halandóságra és a társadalmi családjuknak - az élete minden
szerkezetre vonatkozó Angliában és valószín ű ség szerint tovább neWalesben készült - vizsgálat, hezedik.
amelyben arra a következtetésre juIgaz, a kormányzat megpróbálja
tottak, hogy a munkát kereső férfi- erőfeszítéseit a legrászorultabbak
aknak átlagot meghaladó halandósá- támogatására koncentrálni, azonban
ga elsősorban a munkanélküliség független kutatások legutóbbi eredkövetkezményeinek tudható be.
ményei azt bizonyítják, hogy a legAz utóbbi 27 hónapban Nagy-Bri- fontosabb kormányzati törekvések
tanniában emelkedett a mun- kudarcot vallottak. A legfőbb intézkanélküliség (a munkaképes lakos- kedés valószínű leg a szociális alap
ság 9,6 százalékára), ennek követ- létrehozása volt. A szociális aiap
keztében növekdett a szegénység felváltotta azt a rendszert, amelyben
és - amint az várható volt - romlott a válságos helyzetben lév ő
az egészségi állapot. Nagy-Britan- egyéneknek törvényes jogosultsága
nia nyomasztó helyzete nem volt a sürgős pénzügyi segítségre.
Mindez az orvosokat is érinti, mert
egyedülálló. „A magas munkanélküliségi arány gazdasági vesz- a szegénység és a rossz egészségi
teséget és tömegméretű nélkülözést állapot szorosan összefügg. Ezt az
okoz" - állapítja meg a jelentés. A összefüggését 1980-ban a Blacktársadalmi kohézióra jelentett veszé- jelentés egyértelműen kimutatta, és
lye miatt „a munkanélküliség elleni azóta számos további tanulmány is
küzdelem a politika napirendjének igazolta. A szakképzetlen férfiak
standardizált halálozási rátája 2,5első számú kérdésévé vált."
Ez azonban nem vonatkozik Nagy- szerese, a szakképzetlen nőké pedig
Britanniára, ahol a politikai figyelem majdnem kétszerese a felsőfokú
a munkanélküliség iránt aligha le- képzettségű ek halálozási rátájának.
hetne kisebb. A jelentés Ausztráliára A társadalmi osztályok közti különbutalhatott, ahol a múlt havi mun- ségek nemcsak a felnőttek halálokanélküliségi adatok közzététele zása, hanem a csecsemő- és a gyerután alig egy órával a kormányzat mekhalandóság esetében is fennállmár bejelentette, hogy tanulmányoz- nak és tovább mélyülnek. A fogza annak a lehetőségét, hogyan jut- lalkozás szerinti halálozásra vonattathatná vissza az embereket a kozó legutóbbi vizsgálatok szerint 66
munkába. Svédországban pedig, leggyakoribb halálok közül 62 gyamelyet sokkolt a munkanélküliség koribb volt a szakképzetlen és betatavalyi megkétszerez ő dése (4,4 nított munkások körében; a feszázalékra), a kormányzat fizet a leségeiket tekintve a 70 leggyakovállalatoknak azért, hogy a fiatal ribb női halálok közül 64 volt gyamunkanélkülieknek képzést nyújt- koribb. A szegények az életükkel
fizetnek szegénységükért.
sanak.
Mit tehetne a kormányzat? RiNagy-Britannia hivatalos attit űdjét
változatlanul a pénzügyminiszternek chard Wilkinson számos friss tanula múlt évben kifejtett álláspontja mányában kimutatta, hogy a lakosjelenti: a növekvő munkanélküliség ság szintje jobban függ a jövedelmi
és recesszió az infláció alacsony különbségektől, mint az ország átszinten tartásának olyan ára, ame- lagos jövedelmi szintjétől. Ha ez
lyet érdemes megfizetni. (Azóta fél- helytálló, akkor az egészségi állapot
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javításának a leghatékonyabb módját a jövedelmi egyenlőtlenségek
csökkentése jelenti. Wilkinson kilenc
fejlett ország adatai alapján jutott
erre a következtetésre, amelyet
Nagy-Britanniának a két világháború
alatti, valamint Japán 1970-es évek
eleje óta tartó fejlődésének adatai
is megerő sítenek. (A jövedelemelosztás különbségei Japánban a legkisebbek és ott a leghoszszabb a várható élettartam.)
A Munkáspárt ez évi választási
kampányában olyan változtatást
javasolt az adózásban, amely a szabad rendelkezésű jövedelmek különbségeit csökkentette volna - és
ez okozhatta a választási vereségét.
A Konzervatív párt további adócsökkentést ígért, és nyert. Ez a
végeredmény nem lepte volna meg
John Kenneth Galbraith amerikai
közgazdászt, aki a legutóbbi könyvében „a megelégedettség kultúrájáról" ír. Ezzel az elnevezéssel
olyan attitűd csoportot illet, amely
magában foglalja a megelégedett
többség szilárd meggy ő ző dését,
hogy jogos érdemük szerint részesednek a javakból; a társadalmi
problémákkal kapcsolatos rövid távú
tétlenség preferálását a hosszú távú
cselekvéssel szemben: a hitet, hogy
a kormánynak „le kell szállnia az
emberek nyakáról" (aminek a
jelentése kevesebb közkiadásként
fordítható le), és a nagy jövedelemkülönbségek iránti toleranciát.
Néhány hónappal a Los Angeles-i
zavargások előtt Galbraith felvetette
azt a kérdést, hogy vajon azok, akik
tartósan nem tudnak kitörni az elnyomott helyzetből, egy napon nem
fognak-e erőszakosan fellépni.
Lehet, hogy Nagy-Britanniának
sem jut sok ideje a megoldás
keresésére. Zajlanak a zavargások,
a legalul lévők a rendőrökön töltik ki
a haragjukat. A kormányzatnak a
közkiadásokra vonatkozó politikája
előrevetíti, hogy ezek az emberek
jövő ilyenkor még rosszabb helyzetben lesznek. A jelenlegi tendenciák
szerint tehát a szegénység nem
enyhülni, hanem súlyosbodni fog.
Akár önzetlenségből, akár önös
érdekekből, de cselekednünk kell azonban mit kellene tennünk? Az
OECD szerint sem a munkaerőpiac-politika, a gazdaságpolitika, az
oktatás, képzés, sem a szociálpolitika önmagában nem képes megadni a választ. Ezen alkotórészek megfelelően koordinált együttese az, ami
szükségeltetik. Nagy-Britanniának
erre ma nagy szüksége van.
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Vélemények a tandíjkölcsönről
Az elmúlt hónapban, decemberben az ország több városában tartottak demonstrációt az egyetemek és főiskolák
hallgatói, tiltakozva a tandíjbevezetés tervezett módja ellen.
A felsőoktatási érdekképviseleti szervezetek szerint a tandíj
bevezetésének feltétele az új felsőoktatási törvény bevezetése, az esélyegyenlő séget biztosító kompenzációs
rendszer létrehozása. Javasolták egyfajta hitelkonstrukció
kidolgozását, melynek segítségével enyhíthetnék a tanulással kapcsolatos, a családokra háruló anyagi terheket. A
megmozdulások idején a mű velődési tárca illetékese több
alkalommal is kijelentette: a diákok nyitott kapukat döngetnek, mert követeléseiket a készülő új felsőoktatási törvény,
valamint a felsőoktatás 2000-ig szóló fejlesztési terve
tartalmazza. Összeállításunkban a Szószóló ezeknek a
kérdéseknek kívánt a végére járni.

Egész napos, kibő vített ülést tartott még az elmúlt hónapban - a
karácsonyi ünnepek előtti napokban - a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács a felső oktatási törvényjavaslat legutóbbi változatáról. A
vita egyik sarkalatos pontja volt a tandíjkötelezettség bevezetése az
egyetemeken és a fő iskolákon. Az ülés szünetében sajtótájékoztatót
tartottak a tanács munkáltatói, munkavállalói és hallgatói oldalainak
képviselői. A Szószóló megragadta a kínálkozó alkalmat, s kérdezett
az illetékesektől:
- Az elképzelt tandíjkölcsön mennyire szolgáltatja ki a fiatalokat a
hitelezőnek?
Elsőnek a Mű velődési Minisztérium felsőoktatási főosztályának vezetője,
Bakos István sietett megnyugtatni olvasóinkat:
- A hitel nem okoz semmiféle kiszolgáltatottságot, hiszen önmagában
nem ez lesz a tandíjkötelezettség teljesítésének legfőbb eleme - hanem
az ösztöndíj, a leírás az adóalapból, a legszegényebbek körében pedig
teljes tandíjmentességet képzelnek el. Véleményük szerint hitelre nem
sokan szorulnak majd rá. A hitel folyósítására viszont már három banktól
is kaptak üzleti ajánlatot.
Szabó László. a hallgatói szövetség képviselője az elhangzottakhoz a
következőket fű zte:
- Véleményük szerint a bankok ezt a hitelkonstrukciót nagyon nehezen
fogják létrehozni, fedezetére piaci garanciákat kérnek. A hallgatói szövetség
pedig azt vallja, hogy a tandíjak bevezetése csak megfelelő kompenzációs rendszerrel együtt képzelhető el. Látnunk kellene előbb ezt a rendszert!
Az elhangzott válaszokra a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének
(FDSZ) titkára Kis Papp László lakonikusan reagált:
- Egyetlen tehetséges fiatal sem maradhat ki az oktatásból, mert nem
tud tandíjat fizetni. A végzetteket pedig hitelezőik nem terhelhetik meg.
Az FDSZ csak akkor adhatja ezekhez a jóváhagyását, ha az adós a
pályakezdése utáni negyedik-ötödik évtől kezdheti törlesztését!
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A TUDOSZ elnökének véleménye

- Mi a TUDOSZ elnökének, Kuti Lászlónak a véleménye a tervezett
tandíjról?
- Nem vagyok róla meggyőződve, hogy erre egyáltalán szükség van.
Ha Kohl kancellár ki meri jelenteni, hogy amíg ő hivatalában marad, addig
Németországban nem lesz tandíj - akkor ez el kellene gondolkodtassa a
mi politikusainkat is. Én inkább a tandíj helyett mindenfajta adópolitikába
beleférő ösztönzési lehetőségeket tartanék szerencsésnek, mint például,
hogy a felsőoktatás, a kutatás támogatása, ösztöndíj-alapítványok létrehozása stb. adókedvezménnyel járjon. Ezenkívül tudomásul kell venni: a
magyar államnak van egy olyan kötelezettsége, hogy mind mű veltebb,
képzettebb, magasabb iskolával rendelkező állampolgárai legyenek az
országnak. Ezt kötelessége a kormánynak segíteni és végrehajtani! MindTony Delamothe ez természetesen nem zárja ki a különböző magánegyetemek létrehozásának a lehetőségét, amelyek mint üzleti vállalkozások, olyan tandíjat szednek, amilyet akarnak. De az nem volna az ország jövője szempontjából szerencsés, ha a képzettség, a továbbtanulás egyetlen kiválaszÖssze kellett tehát hívni az Érdekegyeztető
tórendszere a pénz lenne.
Tanácsot. Ami azonban nem ment simán. A munkál- A minisztérium képviselője nem látja ilyen súlyosnak a helyzetet. Mi
tatók képviselői ugyanis nem minősítették rendkívül
a véleménye a Bakos főosztályvezető úr által elmondottakról?
súlyosnak az ügyet, s ezért nem fogadták el a „so- Annál veszélyesebb ez a kérdés, minél jobban el akarják bagatelliAz Érdekegyeztető Tanács
ron kívüli tárgyalást", hanem ragaszkodtak a minizálni! Ha egyszer elfogadják azt a rendszert, hogy akárcsak egy forintnyi
mális várakozási időhöz, a hét naphoz. Ez decemmunkájáról
tandíjat szedjenek, akkor megvan arra a lehetőség, hogy a tandíj mértékét
ber 22-e lett volna. Az ÉT plenáris ülés viszont 21majd korlátlanul emeljék. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy ilyen
re lett összehívva, hogy esetleges megállapodás
tandíjrendszer-változás nem az 1993-as évnek szól, hanem az előttünk
Kuti László majdnem két esztendeje
esetén a kormánynak is legyen ideje foglalkozni az
álló évtizedeknek - és nemcsak a mai hallgatóság, hanem a gyermekeik
részt vesz az - Értelmiségi Szakszerüggyel.
sorsát is meghatározza. Tehát igenis komolyan kell venni ezt a „fevezeti Tömörülés képviseletében - az
A tárgyalónapon megjelenetek a kormány
nyegetést".
képviselői, élükön Szabó Iván ipari és kereskedelÉrdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájá- És ha mégis, minden áron bevezetik ezt a rendszert?
mi miniszterrel, valamint a munkavállalói oldal
ban. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban
- Csak úgy tehetnék, ha megfelelő ösztöndíj-konstrukciót állítanának
képviselői. A munkáltatók levelet küldtek maguk hemellé.
rendszeresen (hadi)tudósít az érdeklyett, amelyben azt írták le, hogy ők ezen a napon
- Mit szól a tervezett hitelkonstrukcióhoz?
egyeztetés „harcmezejéről".
nem kívánnak tárgyalni, de egy nap múlva nagyon
- Rettentően veszedelmesnek tartom. Látszólag igen kedvezőnek tű nik,
A novemberi „nagy megállapodás" után már-már szívesen. A tárgyaláson megjelent két partner
mert a hallgató elég pénzt kap, hogy tanulmányait kényelmesen
úgy tűnt, hogy a december hónap eseménytelen egyetértett abban, hogy minél előbb meg kell álelvégezhesse. Ugyanakkor nem számol a következményekkel. Hiszen ez
lesz. Csak figyelnünk kell a kormány és a parla- lapodni, és úgy döntött, hogy ET helyett kétoldalú
nem sokban különbözik a régi „szocialista" szerződésektől, amelyek a
ment munkáját, hogy tárgyalják-e az ÉT-megál- tárgyaláson rendezik a vitás kérdéseket.
munkahelyek irányába tették adóssá a fiatalokat, hogy majd minimális
A tárgyalások tétje a magyarországi szénbányák
lapodásokat, beterjesztik-e őket, elfogadják-e őket.
bérért, rossz körülmények között, rossz munkákat végeztessenek velük
(tisztelet a kivételeknek!). Most nem a jövendőbeli munkahely, hanem a
Ennek ellenére nem ülhettünk nyugodtan a babér- és a szénbányászat sorsa volt. Az, hogy kapnak-e
bankok irányába lesznek eladósodva, pályakezdő éveiket ezzel a hátjainkon. Ugyanis a különböző területeken, a külön- garanciát a bányák az életben maradáshoz, hogy
ránnyal kezdik, és ha belegondolunk, hogy nyakukba szakad az egziszböző ágazatokban (vasutasok, felső oktatási in- a szükséges bezárásokat fokozatosan hajtják-e
tencia alapozásának minden költsége, az egy ilyen adóssággal indulva
tézmények hallgatói, bányászok stb.) kemény csaták végre, hogy az energiaipar mekkora mennyiségű
eleve lehetetlenné teszi egy diplomás kezdő éveit. Egyszerű en képtelen
folytak a kedvezőbb pozíciókért, a magasabb bérért, honi szenet vesz át, hogy megmarad-e 25 000
lesz hozzájutni további hitelekhez. Arról nem szólva: volt már Magara munkahelyek megtartásáért, a fennmaradásért, a bányász munkahelye, s hogy a bányabezárások
országon példa, hogy hatalmas kölcsönöket kaptak az emberek kedvező
korrekt ösztöndíj rendszeréért stb. Ezek voltak azok nem veszélyeztetik-e egyes térségek foglalkoztatákamattal -, de változott a világ és a kamatok egyoldalúan megemelkedtek.
si
helyzetét,
hogy
lesz-e
béremelési
lehetőség
a
az év végi „csatározások", amelyekről - balga
Vajon nem áll-e fenn majd itt is ennek a veszélye?
módon - azt hittük, hogy az Érdekegyeztető Taná- bányászatban és kapnak-e a bányászok garanciákat
gy. i. gy.
a szociális és jóléti ellátásokra. Az időnként több
csot már közvetlenül nem érintik. Tévedtünk.
órás
„15
perces"
szünetekkel
megszakított
tárgyaA kormány és a bányászok képviselői között tárA német kancellár szerint
gyalások kimenetele ugyanis egyre inkább azt sejt- lás reggeltől késő estig tartott, de meg lett az eredtette, hogy össze kell hívni az ET plenáris ülését, ménye, ami annak is köszönhető, hogy mindkét fél
Helmuth Kohl kancellár a felsőoktatási tandíjkötelezettség bevezetését
annak ellenére, hogy az érintett szakszervezeti a megállapodás igényével ült az asztalhoz. Este
határozottan elutasította.
szövetségek vezető képviselői mindent megtettek kilenc órára megszületett az a szöveg, amelyet az
A tandíj bevezetésének ötletét a pénzügyminiszter „dobta be" a minap
annak érdekében, hogy az ágazatot érintő kérdés a összes tárgyalópartner (miután a tárgyalás nem
számos szociális juttatás drasztikus lefaragását is tartalmazó takarékosmaga helyén, az ágazati érdekegyeztető tanácson minősült ÉT-nek, s ezért nem a tárgyalófelek) jószívsági csomagjában.
oldódjon meg. Sajnálatos módon azonban ez nem vel aláírhatott.
A német kormányfő szociális megfontolásokra hivatkozva határozottan
sikerült, aminek a fő oka az, hogy a különböző
A végső dokumentum tartalmazta mindazokat az
elutasította a tandíjjavaslatokat, s arról beszélt, hogy a tanulmányi feágazati érdekegyeztető fórumok nem működnek úgy, 1993. évre szóló garanciákat és megállapodásokat,
gyelem szigorításával sokkal többet lehetne megtakarítani, mint a tandímint egy országos fórum, illetve azért, mert ezekről amiért a több hónapos tárgyalássorozat lezajlott,
jak
bevezetésével.
nem akarják elhinni, hogy rendeltetésszer ű en és a tárgyalófelek a záradékban kötelezték el
A kancellár egy lapinterjúban a tandíjbevezetés ellen így érvelt: _a
működnek: az itt kötött megállapodások azonos magukat, hogy az 1994. év problémáiról és feladanémeteknek végre fel kellene fogniuk. hogy az oktatás, a továbbképzés
érték ű ek...
tairól 1993-ban folytatják a tárgyalásokat.
0-ti
és a kutatás az ország jöv ője szempontjából meghatározó kérdések közé
tartoznak, és bizonyos szociálpolitikai dolgoknál is fontosabbak".

(Hadi)tudósítás
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Politikai küzdelmek tartják lázban
az országot, holott a magyar társadalom jelen feszültségei leginkább
a szociális szférában (lesznek) találhatók. Abban, hogy a gazdagodó
kisebbség és az elszegényedő
többség életviszonyai, anyagi lehet ő ségei, következésképp az
országos ügyek eldöntésére irányuló
befolyása között ma már szembeszökő eltérés tapasztalható és a
különbségek csak növekedni fognak
a közeli jövőben. A gazdagok egyre
gazdagabbak, a szegények pedig
egyre szegényebbek lesznek. Az a
bizonyos „szociális háló" hovatovább csak retorikai szinten
érvényesül, és az ország nyilvánossága (valamint a külföldi figyelő tekintete) előtt mindinkább
meg fognak jelenni az elégedtlenség jelei és következményei.
Nem hiszem, hogy Kasszandrákra
van szükség annak az elő rejelzéséhez, hogy tömeges elégedetlenség és elkeseredés következményeire kell a jövőben szánmítani,
és ez az elégedetlenség esetlegesen túl fog csapni a megfelelő alkotmányos kereteken, tehát az aláírási
akciók, az elő re bejelentett, a
hatóságokkal egyeztetett demonstrációk és munkabeszüntetések
keretein. A mások javai ellen
elkövetett bű ncselekmények ijesztő elszaporodása arra vall, hogy az
elégedetlenségnek máris megjelentek a kriminalisztikai következnényei.
Gazdagok, sőt, igen gazdagok és
szegények, ső t, igen szegények
persze voltak az előző rendszer idején is. Akkor azonban két tényező
mégis mérsékelte a szociális konfliktusokat. Egyrészt az, hogy a gazdagság, legalábbis a hatalmon lévő
kommunista elit életmódja sohasem
került a nyilvánosság fényszórói elé.
szemben a mai gazdagokéval, akik
- a mindenkori újgazdagok szokása
szerint - szeretik fitogtatni javaikat
és lehetőségeiket. Másrészt, hogy
a most elszegényedő társadalmi
rétegek bizonyos szolid anyagi biztonságban élhettek, nem kellett
küszködniük a munkanélküliség
rémével, hozzájutottak egy tanácsi
vagy szövetkezeti lakáshoz, egy
hétvégi telekhez és egy Trabanthoz,
amivel ezt a telket meg tudták közelíteni, s ki tudták fizetni a benzinköltséget is.
Ma éppen ezek az „alsó-közép"
rétegek, vagyis százezrek és milliók
veszítették el korábbi életszín-

Pomogáts Béla:

Kétmillió szegény
vonalukat és anyagi biztonságukat.
A szociológusok szerint már ma az
ország népességének egyötöde,
azaz kétmillió ember tengeti életét
a megélhetés hivatalos szintje alatt.
Következésképp rohamosan közeledünk ahhoz, hogy reprodukálódjék a két világháború közötti magyar társadalom. A Trianon utáni
évtizedben, az akkori vezető
rétegek, az akkor uralkodó politikai
elit önzése és mulasztásai következtében az ország, szociális értelemben, szinte két részre szakadt: a
gazdagság és a szegénység között
társadalmi szakadék tátongott, és a
magyar vidéken valóban „három
millió koldus": föld nélküli vagy
eladósodott parasztember, zsellér és
uradalmi cseléd tengette életét. (A
„három millió koldus" kifejezése
különben nem valamiféle marxista
frazeológia volt, ezzel a címmel Oláh
György, közismert szélsőjobboldali
publicista írt figyelemre méltó
könyvet 1928-ban.)
Most ismét a húszas évekhez
hasonló társadalmi szakadék nyílik
meg fenyegően. Egyik partján a már
a Kádár-korszak évtizedeiben polgárosodó „felső-közép rétegek", a
mai újgazdagok, vállalkozók,
ügyeskedők, politikai karrieristák, a
másikon pedig a tartósan munkanélküliek, a városi és falusi

szegények, a nyugdíjasok, a kallódó
fiatalok, a nagycsaládosok mindinkább növekedő tömegei. Körükben
egyre nő az elégedetlenség és az
elkeseredés, az ő soraikból kap
spontán utánpótlást a b ű nözés,
közülük verbuválhat magának rohamosztagokat bármiféle (jobb- és
baloldali) széls ő séges politikai
mozgalom. Nehéz nem látni, hogy
ezeknek az elszegényedő és sorsukkal meg nem békülő , meg nem
békíthető társadalmi rétegeknek a
helyzete fogja igazán próbára tenni
az új magyar demokráciát és ennek
intézményeit.
Újkeletű tapasztalataink bizony
szorongató rémképeket keltenek. A
szociális feszültségek már most
veszedelmes társadalmi nyugtalanságok forrásai. Mi minden következhet még ezután? Tömeges
elégedetlenség, éhségtüntetés, a
belvárosi kirakatok bezúzása? „Osztályharc" netán? Mindenesetre,
mindazoknak, akik felelő sséget
éreznek az ország sorsa iránt, most
már komolyan el kell gondolkodniok,
számot kell vetniök a közeljövő lehetséges fejleményeivel. Szívesen
mondanám így: lelkiismeret-vizsgálatot kell tartaniok. Azt, hogy most
százezrek megélhetése válik bizonytalanná, s tán milliók kerülnek
a társadalom peremére, senki sem
nézheti közömbösen. Most már nem
hatalmi ambíciók, politikai csoportérdekek, hanem (megint) a magyar valóság vár tő lünk cselekvő
feleletet.

Jön a 13. havi
A Pénzügyminisztériumtól
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Lépéselőnyben
Magyarok a Szlovén Köztársaságban
A felrobbant délszláv szövetségi állam helyén - szinte észrevétlenül újabb alpesi köztársaság született. A nem egészen kétmilliós Szlovénia
1991 nyarán a nyolcnapos háborúban mintegy „legyőzte" azt az állig felfegyverzett szövetségi hadsereget, amely persze - tekintettel arra, hogy a
kis köztársaságban szerb kisebbség alig található, presztízsharcot folytatott
és inkább a fegyverzet és a katonai személyzet kimentésére törekedett.
A nyugati irányban - Mariboron, Ljubljanán keresztül - kalandozó magyarnak már a hetvenes években is feltű nhetett, hogy Szlovénia „más",
mint a közép-európai térség szocializmust építő országai. Bled és Kranj
vidéke, a feltűnően sok Zasztavától eltekintve, a stájerországi völgyek
vizuális élményét mutatta.
Szlovéniában alakult ki a volt szocialista világ leghatékonyabb gazdasága; a
jugoszláv szövetségi állam lakosságának 9 százalékát képviselő kis köztársaság
állította elő a föderáció ipari termelésének közel egyharmadát, az úgynevezett
elmaradott területek (Crnagora, Macedonia, Koszovo) évtizedes, nagy arányú,
ám a szövetségi redisztribúció miatt értelmetlen és pazarló támogatásának anyagi
terhét a szlovén ipar és a horvát idegenforgalom viselte. A nagyszerb sovinizmus drámai előretörése mellett főleg az anyagi érdekek sürgették a föderációból
- bármi áron - történő kiválást.
Az 1991-es népszámlálás adatai szerint Szlovénia lakossága 1 656 000
volt, ebből 7716-an magyarok, akik döntően a Mura-vidéken, a magyar
határ mellett tömbben élnek. Kétségtelen, hogy az asszimilációs folyamat
a szlovéniai magyarságot sem kímélte. Az 1931-es jugoszláv népszámlálás még 15 000 magyart talált e vidéken, ám az ötvenes évektől 10
évenként kb. 1000 fővel csökkent a magyar kisebbség száma.
Az általános kelet- és közép-európai állapotok alapján joggal hihetnénk,
hogy ez esetben is a pártállami, majd a posztkommunista rendszerek
rejtett, majd deklarált nacionalizmusa, kisebbségi diszkriminációja játszott
meghatározó szerepet. Szlovéniában azonban más folyamatok játszódtak
le. Némileg Burgenlandhoz hasonlóan, egyfelől a magyar népcsoport alacsony létszáma, másfelől pedig a köztársaságban végbement urbanizációs
folyamatok, valamint a 60-as évektől elinduló külföldi munkavállalás lehetősége apasztotta a magyar kisebbséget.
Szlovéniában a kisebbségi jogvédelem - Európában páratlan - kodifikációja
történt meg. Az 1974-es szlovén alkotmány államalkotó tényezőként határozta
meg az őshonos magyar (és olasz) kisebbséget; egyúttal biztosította a népcsoportok kollektív jogait. Azaz a kisebbségek lakta térségekben a nyelvhasználat
egyenrangúságát, a kulturális autonómia intézményeit, az anyaországokkal való
kapcsolattartást, a nemzetiségi szimbólumok szabad használatát. E jogok
megvalósítása érdekében a kisebbségek sajátos érdekképviseleti szerveket, a
Nemzetiségi önigazgatási Közösségeket hozhattak létre. E szervezetek a politikai és kulturális érdekképviseletet ötvözik tevékenységükben: az őket érintő
kérdésekben beleszólási joggal rendelkeznek országos és területi szinten
egyaránt, önálló választókörzetet képezvén képviselőket küldhettek a parlamentbe.
Az 1991 decemberi új alkotmány - a korábbihoz képest - valamelyest
szűkített a kisebbségek jogain. A korlátozások azonban teoretikus jellegűek; a kisebbségek államalkotó tényezőként való megjelölése kimaradt, a járások hatásköre valamelyest csökkent. Az új alkotmány a „nemzeti
közösség" jogfogalmát alkalmazza, kiterjeszti a kisebbségek többletjogainak körét, elsősorban a gazdasági és tudományos tevékenységek, az
iskolaalapítás, valamint a nemzeti közösségeket érintő döntésekkel kapcsolatos vétójogok területén.
A kisebbségvédelemben a két ország - Magyarország és Szlovénia között szinte ideális az együttmű ködés. Még az elmúlt év őszén írták alá
a magyar-szlovén kulturális oktatási és tudományos együttmű ködési
egyezményt, amely elsősorban a két országban élő magyar, illetve szlovén
népcsoport szükségleteit veszi figyelembe. Kidolgozás alatt áll a két országban élő kisebbségek jogairól szóló egyezmény. Néhány hónapja Szombathelyen felavatták a magyar TV szlovén nyelv ű stúdióját, majd Lendván
a szlovén TV magyar adásának szerkesztőségét.
Magyarországon ma sokan a Kisantant feltámadásától rettegnek; a magyar-szlovén együttműködés minta lehet a kisebbségi kérdés konszenzusos rendezésére.
(e)

(-Makacs tehén

Még ebben a hónapban

Az 1993-as költségvetési törvény
lehető vé teszi, hogy a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek járó
1992-es 13. havi illetményre januárban folyósítson pénzt a Pénzügyminisztérium. A kifizetéseket a kormány döntése alapján legkésőbb
január 31-ig kell teljesíteni - tudatta
újságírókkal a Pénzügyminisztérium
még az elmúlt hónap közepén.
A fizetés már sok helyen megtörtént, számos helyen erre azonban csak 1993 januárjában kerülhet
sor. A felelő s szervek a januári
többlettámogatást - 1993. évi
költségvetési támogatásuk terhére a Pénzügyminisztériumtól igényelhetik. Kivételt képeznek a helyi
önkormányzatok, hiszen ők januárban automatikusan kéthavi állami
hozzájárulást kapnak.
A költségvetési törvény külön rendelkezésére azért volt szükség, mert
az államháztartási törvény szerint a
központi költségvetési szervek
részére a működési célú támogatásokat havonta, időarányosan kell
folyósítani. így az intézmények
januári pénzügyi helyzete akadályozhatta volna a 13. havi illetmény
kifizetését.
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Kompromisszumok

A vagyonmegosztás körül
Decemberi lapszámunkban még csak arról írhattunk, hogy a társadalmi
béke megőrzése érdekében kölcsönösen vállalt kompromisszumoknak
köszönhetően az Érdekegyeztető Tanács asztala mellett több fontos
kérdésben egyezséget kötöttek a kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselői. Emlékezetes, hogy a szociális partnerek még tavaly
november 22-én megállapodtak arról is, hogy a kormány visszavonja a
szakszervezetek közötti választásról, valamint a szakszervezeti vagyonról
szóló korábbi törvényjavaslatait.
A közös szakszervezeti vagyon felosztásáról december 15-én végre
megköttetett az egyezség a kormány, valamint a hat szakszervezeti konföderációt és a szövetségen kívüli szakszervezeteket képviselő szakértők
között. (Egyedül a szakszervezeti mozgalom törpe kisebbségét képviselő,
mindvégig hajthatatlan, oppozíciós magatartást tanúsító Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség képviselője maradt kívül az egyezségen.) A
kormány ezzel a megegyezéssel kötelezettséget vállalt arra, hogy
sürgősséget kérve mielőbb az Országgy űlés elé terjeszti a szakszervezeti
vagyonról szóló, híres-hírhedt XXVIII-as törvény módosítására vonatkozó
törvényjavaslatot.
A törvénymódosítás lényeges eleme az is, hogy a Szakszervezeti
Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezet (VIKSZ) nem teljes konszenzussal, hanem kétharmados többséggel hozza majd a döntéseit. A nyolctagú
igazgatótanácsban tehát az egyik szervezet sem akadályozhatja meg a
többiek egyetértése esetén a vagyoni döntéseket.
A törvénymódosítás tervezete rendelkezik az ágazati szakszervezet
vagyonmegosztásáról is. Ezek szerint e vagyonnak az 1993-as üzemi,
közalkalmazotti tanácsválasztások alapján csak a használati jogát, majd
az 1995-ös megmérettetés szerint a tulajdonjogát osztanák el.
A kompromisszum háttere: a közös szakszervezeti vagyon felosztását
eldöntő processzus alapelemei közül egyrészt a kormány engedett azzal,
hogy eltekintett a konföderációktól korábban megkövetelt teljes egyetértés
követelményétől, másrészt viszont cserébe a konföderációk is lemondtak
arról a követelésükről, hogy a szakszervezetek által használt, állami tulajdonban lévő ingatlanok szakszervezeti tulajdonba kerüljenek. Ezen ingatlanok (7-8 székház) ingyenes használati jogát megtarthatják, a hasznosítás
(bérbeadás) jogának átadásáról, átvételéről pedig újabb tárgyalásokat
kezdenek majd a kormánnyal.
A munkavállalói oldal soros elnöke és a munkaügyi miniszter a megegyezést a kölcsönös kompromisszumkészségnek és a társadalmi béke
megőrzéséért érzett közös felelősségnek tulajdonította. A miniszter szerint a jövőben valódi partneri viszony alakulhat ki konkrét érdekvédelmi
(dI)
kérdésekben a kormány és a szakszervezetek között.

NÉZŐPONT

Nagyanyáink
szerint, ha valaw.
kinek volt mit
aprítani a tejbe,
az már boldog
ember lehetett.
(Szépanyáink
ugyanezt a gondolatot állítólag még úgy
mondták: „van
mit morzsolni a
tej alá". Édesanyám, ha szívét-lelkét nekem
adta, akkor tejben, vajban is
fürösztött.
A tejr ő l jut
eszembe:
a
magyar történelem régen elmúlt korszakában egy - nem
éppen tejreklám
arcú - kopaszköpcös pártfőtitkár
uralkodásának idején
vizslaszimatú éber káderek minduntalan csak azt hajtogatták: „megis
merni idején, mely tejb ől lesz túró", ezzel szemben a nép csak azt látta:
nehéz a baktól tejet fejni. A későbbi korok tejszagú diktatúrájában a
megszálló idegen hatalom, valamint a velük együttműködő (komprador)
pártállam képviselői kizárólag eszmei-ideológiai alapon kiegyeztek az
elnyomott tömegekkel abban: „a tej élet, er ő és egészség". (Bár a
korabeli párt-, szakszervezeti- és KISZ-apparátcsíkok, s az úttörőcsapat-vezetők ezt úgy értelmezték: „a tejnek is a föle jól
A rendszerváltozás után az eladósodott ország tejszerető népére
tehenkedett a vadkapitalista piacgazdaság, mondván: ha megittad a
tejet, idd meg a savóját is. A savó persze senkinek sem ízlik, ezért hát
a tejből is egyre kevesebbet isznak: a Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint az egy főre jutó tejfogyasztás 1987-ben 200 liter/fő, 1990-ben
152 liter/fő volt. 1992-ben pedig fejenként mindössze 132 liter tejet
fogyasztott a lakosság.
Nem tehénnek való a gatya - állítja a népi regula, mint ahogyan a
Jóisten sem ad a nyakkendőhöz mindig észt is. Agrárkorifeusaink például
nem rég még egyik kezükkel a tehénlétszám csökkentését jutalmazták,
másik markukkal pedig az állomány növelésére ösztönöztek. A nyakkendős urak a tejtermelőknek minden levágott tehén után tízezer forint
prémiumot ígértek (de arról sem feledkeztek el ugyanakkor, hogy 2000
forinttal, úgymond, „szubvencionálják", ha valaki vemhes üszőt vásárolt.)
Feje tetejére állt a marha-világ! A vásárlónak nem éri meg tejet venni,
mert olyan drága, a termelőnek nem éri meg tejet termelni, mert olyan
olcsó. A tehénről pedig azt tartják (egyes nép-nemzeti-liberális-konzervatív-urbánusok), hogy a magyar tehen makacs...

