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ÉSZT-tel él az ember

ESZT-nél legyél!

SZÓSZÓL Ó
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Kuti László:

Pomogáts Béla:

Miért kell nekünk szakszervezet?

Mit akar az ÉSZT?

Lassan 15 éve tart ez a folyamat: hol átszervezés,
hol pedig a reform vagy éppen a megújulás aktuális
köntösébe burkolva — a valós tevékenység látszatát
keltve — avatkoznak bele a kutatási és oktatási intézmények életébe. A végeredmény: bizonytalanság
és zavar, hiszen ez többnyire a kutatásra, oktatásra
fordított pénz csökkentésével, jobb esetben úgymond
„szinten tartásával" (ez természetesen csak nominális szinten tartás) járt.
A beavatkozás „eredménye" az lett, hogy a kutatók, az oktatók nem egy pontosan kidolgozott, megformált stratégia szerint dolgoztak, hanem taktikáztak. A pillanatnyi érdekek csábításának engedve —
s ez talán megmagyarázható — elviselhet ő színvonalon óhajtottak élni. Gondoskodni akartak munkatársaik megélhetésér ől. Biztosítani szerették volna a kutatás minimális anyagi fedezetét. Mindig olyan problémakört kerestek, amelyek rövid távon gyors eredményt hoztak. Ez aztán hamarosan megbosszulta
magát, miután rányomta az egyénre, az intézményre
a megkülönböztetés Káin belyegét. Elhitette a társadalommal, hogy valami nincs rendben e területen:
„színvonalatlanok az intézetek"; „nem a társadalom
igényeinek megfelelően kutatnak"; „nincs szükség
rájuk"; „nem megfelelő az oktatás, a kutatás színvonala"; „sokan vannak"; „itthon nincs szükség anynyi kutatóra, oktatóra"; „menjenek külföldre szerencsét próbálni" (érdekes, ott általában szükség volt
rájuk, ott megfelelt a tudásuk, felkészültségük).
Aztán e „reformok" újabb rohama következett.
Fáradhatatlan kutatóbrigádok keresték azokat a keleti és nyugati példákat (és mindig találtak újabbat
és újabbat), amelyet még nem próbáltak meg itthon
ráhúzni a honi intézményrendszerre. Sokszor figyelmen kívül hagyva a felsőfokú oktatás és a szervezett
tudományos kutatás évszázados hazai múltját, s ezen
idő alatt kialakult sajátosságait.
Ma csak egy dolog biztos, azt a példát, amelyet át
kellene venni, amely talán egy az egyben ráhúzható
volna a magyar rendszerre, még nem találták ki. Ez
pedig nem jelent mást, mint azt, ha bajban van a
gazdaság, elő kell vennünk az eszünket. Tehát akkor
kell leginkább támogatni a tudományt, mikor a legnagyobb szükség volna arra, hogy miként húzzuk ki
magunkat a bajból. Kiderülne, hogy nem az intézmények a rosszak, hanem a körülmények, amelybe kényszerítették őket. Kiderülne, hogy az intézmények dolgozói, a kutatók, az oktatók nem a
pénzt akarják hajkurászni, hanem biztos megélhetésük tudatában békésen szeretnének dolgozni, kutatni, oktatni. Kiderülne az, hogy itthon is lehet eredményt elérni, és nem csak az jó, ami a világ négy
égtája fel ől beáramlik hozzánk.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés: az ÉSZT
az alkotó értelmet és a józan észt kívánja képviselni
az érdekvédelemben és á szakszervezetek közötti
választásokon.
Meggy őz ődésünk szerint Magyarországnak ma
okos tervekre és okos döntésekre van szüksége: csak
így tudunk úrrá lenni azokon a gazdasági és' társadalmi bajokon, amelyeket a mögöttünk lév ő
évtizedek felhalmoztak, és a rendszerváltozást követ ő
évek sem kisebbítettek. Nincsenek gazdag ásványi
kincseink és energetikai forrásaink: a „magyar
arany" és a „magyar energia" az alkotó értelem,
amelynek annyi nagyszer ű eredménye gazdagította
az emberiséget, a tudományt és a kultúrát. Ezt a
kincset és ezt az er őforrást idehaza is ki kell aknáznunk, ha bajaink közül ki akarunk emelkedni.
Németh László mondotta volt, éppen ötven esztendővel ezelőtt: „sosem volt ilyen szép értelmiségi
embernek lenni, mint ma. Csak az értelmiség hivatását ne felejtsék el... Ma az értelmiség a Noé
bárkája. Benne ring mind az a hagyomány, küzdés,
emlék, amit az izgalomba jött emberiség tán hajlandó
volna föláldozni. S benne menti magát a jövő nagy
utópiája is: az osztályok valódi összeölelkezése —
egy megtisztult értelmiségi kultúrában."
Igen, az értelmiségre: az alkotó értelemre talán
sohasem vártak olyan nagy feladatok, mint éppen
most. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ennek az értelmiségnek az intézményes munkáját kívánja védeni, az alkotó értelem érvényesülését kívánja
elősegíteni. A jelen gazdasági átalakulások következtében értelmiségi intézmények: kutatóintézetek,
felsőoktatási szervezetek kerültek veszélybe, holott
éppen általuk várható az, hogy az ország előtt megnyíljék a felemelkedés útja. Az ESZT, mid őn az ertelmiségi munka intézményeit és lehet őségeit védi, a
felemelkedés eme útjának a biztonságán is őrködik.
Az ESZT érdekvédelmi szövetség és ezt a tevékenységét maguk az érdekeltek által látja el, azaz a
kutatási, felsőoktatási és más értelmiségi munkahelyeken dolgozó kollégáink irányítják és végzik az
ESZT tevékenységét. Az érdekvédelem Így nem egy
sz űkebb „szakszervezeti elit" feladata, hanem
maguké az érdekelteké. Mindenki felel ős azért, hogy
az értelmiségi munka intézményei és az alkotó értelem m űhelyei meg őrizzék hatékonyságukat és
alkotóképességüket: ezt kívánja az ország és a
magyar értelmiség érdeke.
Ha az ÉSZT mellé állsz, az alkotó értelmet és a
józan észt támogatod.
Válaszd az ESZT, a biztonságot és a felemelkedést!

Mekkora a veszély?
Ami az egyik lapban kiemelt hír, az a
.másikban nem is olvasható. Amit az egyik
tv-híradóban nem is említenek, a másikban több perces filmjelentés. Ez is egyik
jele annak a zavarnak, amit a bő rfejűek
legutóbbi, budapesti emberverése kapcsán is tapasztalhattunk: többféleképpen
ítélik meg, mekkora veszélyt jelentenek
a skinheadek ma nálunk?
Csupán néhány randalírozó gyerekrő l
van szó? Ez a csoport azon a bizonyos
szombat esti verekedés előtti napokban
a a budai várban nem ártatlan falfirkálással, hanem fasiszta jelképeket ábrázoló
cédulák ragasztásával tette le névjegyét.
S egyikük tv-beli elszólása arra enged
következtetni, hogy a budapesti verekedés sem gyerekes erőfitogtatás, hanem bizonyos embercsoportok elleni
sötét indulat kézzel (és vaskos kábeldarabokkal) fogható megnyilvánulása
volt. Ezek lennének a pusztán rendbontó
fiatalok?
Tevékenységük minősíthet ő? Fasiszta
újság, náci sapka, nyilas karszalag, idegenek ellen uszító röplap: ezek bizony a
neonácizmus kellékei. S ennek célrendszere jegyében követik el erő szakos
cselekményeiket is, amelyekrő l éppen
egy intézkedő rendőr mondta ki: „Lehet,
hogy faj és felekezet ellen elkövetett
b űntettrő l van szó".
Szervezett er őként lépnek fel? Már
igen, legalábbis „kiscsoportos" szinten:
vannak vezéreik, „ideológusaik", akik
szervezetten, tudatosan mozgatják őket.
Milyen súlyú tehát a veszély? Nem
attól igazán veszélyesek, hogy léteznek,
mert arányuk elenyész ő a lakosság
egészéhez képest. Cselekedeteik társadalmi veszélyessége azonban minden „ejnye-ejnye" feddéssel, elnéző magatartással, elmaradt szigorú intézkedéssel egyenes arányban növekszik.
Mi jobb: félteni vagy védeni t őlük a
nemzetet? Elválasztható az egyik a
másiktól?
P. T.

ÉRTELMISÉGI

SZAKSZERVEZETI
TÖMÖRÜLÉS

Hova jutnánk ÉSZT nélkül?

Vélemények a felsőoktatási törvénytervezetről
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
elnöksége szerint
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés a Szószólóhoz is eljuttatta
azt az állásfoglalást, amelyben az elnőkség véleményt mond a Felsőoktatási Törvény legújabb valtozatának
,
tervezetéről. A közlemény elöljáróban leszögezi: a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács január 19-i, valamint a szakértő i csoportok tárgyalásai alapján a felsőoktatásban érintettnek tekinti magát az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés.
A felsőoktatási intézmények oktatási-kutatási tevékenységének törvény
keretében történő szabályozását az ÉSZT elnöksége támogatja. Egyetért
a törvénytervezetnek azzal a célkitű zésével, hogy biztosítja az európai
felsőoktatási hálózatba történő beilleszkedést. Támogatják azt a törekvest,
hogy a javaslat széles lehető séget nyit a szakok bő vítésére arra, hogy a
jelenlegi oktatói létszám megtartásával emelkedjék a hallgatók létszáma
és a képzés színvonala. Egyetért azokkal a törvényben megfogalmazott
gondolatokkal, hogy több karú felsőoktatási intézmények szerveződjenek
első sorban vidéki nagyvárosaink elaprózódott intézményeibő l. Támogatja,
hogy a tudományos továbbképzés és minősítés kerüljön az egyetemekre
és erősödjön meg az egyetemi alapkutatás. Az egyetem és főiskolai autonómia elvi deklarációja mellett azonban annak gyakorlati megvalósítására
is nagyobb súlyt kell a törvényben helyezni.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló elfogadott törvénnyel ellentétben a
határozott idő re szóló alkalmazás és az ezzel kapcsolatos joghátrány — a
professzorok és docensek kivételével — súlyossan érinti a felsőoktatás
oktatóit és kutatóit. Az ÉSZT elnöksége számára elfogadhatatlan, hogy
adminisztratív úton kívánja a törvény rendezni ezt a kérdést ahelyett, hogy
az intézményt Akkreditációs Bizottságokban valódi szakmai megmérettetés
történjen. Az Akkreditációs Bizottság által vizsgált és az európai normákhoz igazított intézményi oktatói-kutatói követelményrendszer, valamint a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 40. paragrafusában a szakminisztereknek biztosított minősítési rend megállapítása megfelelő garancia arra, hogy a felsőoktatási intézményekben csak rátermett, a nemzetközi színvonalnak megfelelő oktatók-kutatók dolgozzanak. Az ÉSZT elnöksége szerint a Törvényelőkészítő Bizottság által készített változat nem
szolgálja az oktatói-kutatói min őség javítását, hanem az oktatói kar megosztását, az oktatók gerincét képező adjunktusi és tanársegédi kör közalkalmazotti jogosítványának megfosztását jelenti, és egy drasztikus létszámleépítés előkészítését szolgálja.
A felsőoktatási törvénytervezet foglalkozik (37. paragrafus) a fegyelmi
felelőségre vonás jogalapjának megteremtésével és kimondja, hogy „az
oktatók és kutatók magatartásukkal az intézményen belül és azon kívül
járuljanak hozzá a felső oktatási intézmény jó hírnevének kialakításához,
megőrzéséhez és növeléséhez"... A megfogalmazott szöveg — figyelembe
véve a legutóbbi idők eseményeit — visszaélésekre ad lehetőséget. Az
ÉSZT elnöksége véleménye szerint az autonóm felső oktatási intézmények
belső szabályzatának kell tartalmaznia az intézet jó hírének kialakításához,
megőrzéséhez és növeléséhez szükséges magatartási. Az ÉSZT állásfoglalása alapján az állami felsőoktatási intézményekben a tandíj kötelezettség
bevezetésére csak a Felső oktatási törvény parlamenti elfogadását követő en
az Érdekegyeztető Tanács tavaly novemberi ülésén jóváhagyott alapelvek,
illetőleg a pénzügyminiszter, a mű velő dés és közoktatási miniszter, valamint a hallgatói érdekképviseletek (OFÉSZ) megállapodása alapján, a tárgyalások során kialakítandó állami és alapítványi ösztöndíjrendszerrel, adóés hitelkonstrukcióval együttesen kerülhet sor. A tandíjfizetés ténye azonban nem ronthatja a felsőoktatási intézményekbe pályázó hallgatók esélyegyenlőségét.
Az ÉSZT elnöksége — az Érdekegyeztető Tanács 1992 áprilisi állásfoglalása alapján — a felső oktatási, közoktatási és szakoktatási törvények
kormányzati, illető leg parlamenti vitája előtt ezeknek az Érdekegyeztető
Tanács plenáris ülésén történő megvitatását elengedhetetlennek tartja.

A CDC* javaslatai
A Citizens Democrary Corps (CDC) budapesti, prágai és pozsonyi
irodájának vezetője Stephen E. Benkó január közepén beszámolt arról a
munkáról, amelynek során — az Országgy űlés felső oktatási és tudományos albizottságának kérésére — szervezete véleményeztette a magyarországi felsőoktatást hosszú idő re meghatározó törvényjavaslatot. A
szakértői munkát neves szakemberek végezték, köztük Derek Bok (a
Harvard Egyetem volt elnöke), W. Massy (Stanford Egyetem) és R. Zemsky (Pennsylvania Egyetem).
A jelentésben Bok professzor és kollégái a törvényjavaslat néhány vitatott részéhez — állami szerepvállalás és autonómia, kinevezések, tudományos minő sítések, finanszírozás, diáksegélyezés, munkaerőpiaci igények
elő jelzése, valamint a kutatás és oktatás összekapcsolódása — alternatív
megoldásokat kínáltak, valamint meghatározták azokat a területeket, ahol
a CDC szaktanácsadással, együttműködéssel támogatni tudja a felsőoktatás reformját. A CDC jelentése javasolja például, hogy a törvénytervezet
egyértelműen fogalmazza meg: „a kormány semmiféle olyan beavatkozást
nem tehet, amely közvetlenül vagy közvetve büntet tanárt vagy diákot
nézetei kifejtéséért, bármilyenek is legyenek azok"... Bölcs dolog lenne egy
olyan megállapítást beiktatni — teszi hozzá a jelentés —, hogy egyetlen
diák egyetemi felvételét sem lehet megtagadni politikai, vagy vallási
meggy őződésének, etnikai hovatartozásának, vagy nemének alapján.
*A CDC szervezetét 1990-ben még a Bush-kormány hívta életre az
Egyesült Államok magánszektorából származó tapasztalatok és anyagi
források mozgósítására. A CDC szakmai támogatást nyújt Közép- és Kelet-Európa, valamint a Független Államok Közössége országainak a demokratikus intézményrendszer kiépítéséhez és a szabad piacgazdaság megteremtéséhez.
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Piacon vagy költségvetésből, de élni kell

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem
Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Magánéletünk örömeit és
buktatóit talán jellemzi a régi sláger édesbús Igazsága. Különösen,
ha felidézzük a folytatást: a sors néha nem tudja, mit akar. Ám a
tudós közösségek, értelmiségi alkotócsoportok esetében hamar
tettenérhető a „sors" akarata: vonuljon félre, sz űnjön meg, égjen
tartaléklángon az éltető szellem, amely még felvirágoztatná e hazát.
Persze, a szelíd kutatók, az élet minőségének megszállottjal, csöppet se elveszett emberek, nem könnyű őket átlátszó praktikákkal

— Kopogjam le gyorsan, de pillanatnyilag úgy néz ki, hogy akad vevő a mi
ismereteinkre — mondja dr. Harsányi
László, a GKI Gazdaságkutató Rt.
ügyvezető igazgatója. — Nem sok értelme lenne felidézni a múltat, de
amikor még mint a Gazdaságkutató
Intézet munkatársai, térítésmentesen
adtuk a felméréseink eredményeit a
gazdasági és politikai szféra illetékeseinek, talán kivívtunk magunknak egy
szakmai presztizst. Aztán a kormány a
megkérdezésünk nélkül egy rapid
döntéssel megszüntette az intézetet.
Értelmiségiek vagyunk, akiknek fontos,
nagyon fontos az anyagi biztonság, de
legalább olyan szükségünk van arra,
hogy azt csináljuk, amihez értünk. így
aztán tizennégyen megalakítottuk a
részvénytársaságot, ahová az önfenntartáshoz szükséges tőkéhez minden kutató maga is hozzájárult. Fontos mérce volt számunkra, hogy egyetlen hívásra a közgazdász társadalom
150 tagja jegyzett nálunk tízezer forintos részvényt. Ez valójában csak
jelképes összeg, de azt mutatja, hogy
bíznak bennünk. Ennél jobb ajánlólevelet el sem tudnék képzelni. Bankok,
biztosító társaságok és a gazdasági
érdekvédelem jeles szervezetei voltak
még a részvénytársaság alapítói, s ők
lesznek a legfőbb potenciális megrendelőink is.
— Egy jól mű ködő gazdaságban
aligha volna megélhetési gondja a
gazdaságkutatással foglalkozó cégeknek. Elhúzódó válság idején viszont
nagy kockázatot vállalunk, hiszen semmi biztosíték nincs arra, hogy tőlünk
kérnek majd prognózisokat. Pedig a
magyar gazdaság egésze alapvetően
információhiányban szenved. Azok a
trendek, amelyek a 80-as években
voltak, s a gazdaság kapcsolódási
pontjai, egy csapásra semmivé váltak.
Az idősorokat újra kell írni, mert már

Mit igényel tőlünk az
Egy nehéz nap délutánja?
Vagy éppen olyan nap, mint a többi? Van egyáltalán laza, gondtalan idő
mostanában? Halmozódnak a feszültségek, néha már nem is a hoszszabb távra tervezett túlélés, de a
mindennapi felszínen maradás a tét.
Kábán, dermedten figyeljük a fejünk
fölött tobzódó erőket, és örülünk minden kis eredménynek, amely azt jelzi, hogy talán a józan ész, s a tisztesség is számításba jöhet még.
Közben pedig hozzá kell szoknunk a
vitákkal és időt rabló tárgyalásokkal
terhes napokhoz. Hiszen lassan már
az is eredmény, ha egyáltalán hallatni tudjuk a szavunkat. A TUDOSZtitkárok legutóbbi tanácskozásának
napja is hu tükörképe annak a világnak, amely körülvesz bennünket. Errő l a napról, s az érdekvédelem
néhány sürgető feladatáról számol be
Révész Márta.
— A TUDOSZ-titkárok tanácskozásának legizgatóbb témája az
volt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez még nem
jelent meg a végrehajtásról szóló
kormányrendelet, amely az akadémiai
és a költségvetésből gazdálkodó kutatóintézetek működését szabályozná
— mondja Révész Márta. — Kollégáink jelentős része az elmúlt nyár
óta várja azt a szerződést vagy kinevezést, amely bizonyítaná, hogy közalkalmazott. Hiszen amikor valaki
nyugdíjba megy, akkor ezzel a szerz ődéssel tudja bizonyítani, hogy
járulékot fizetett. Nem egyértelmű a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény azon része, amely azt szabályozza, hogy milyen munkaszerződés
köthető. Vannak olyan intézetek, ahol
minden kutatót, még a tudományos

nem magyaráznak meg semmit. Az
egyre inkább leépülő, de mégis csak
centralizált, állami dominanciájú gazdaság helyébe belépett egy se nem
piaci, se nem állami állapotu gazdaság.
Már nem lehet használni a centralizált
bürokráciából származó előrejelzési
adatokat, de még a piaci típusú mutatók se értékelhetők. Izgalmas kihívásnak nézünk elébe.
— Ha egy gazdaságkutató munkacsoport a piaci viszonyok közt meg
akar élni, nagyon kell vigyázni a szakmai jóhírére. Most, az első évben, még
a korábbi eredményeinkre alapozhatunk. Sokan vádoltak bennünket, hogy
pesszimisták a előrejelzéseink. Bár a
szakmai munkánkat dicséri, a gazdaság szempontjából mégis riasztó,
hogy nagy „találati aránnyal" beváltak
jóslataink. S ami a felelősségünket illeti, elmondhatom, hogy immár a
bőrünket visszük a vásárra, hiszen ha
hibás képet adunk, ugyan ki bíz meg
bennünket?
— Az egyszerű állampolgár, s a
vállalkozók sokasága gyakorta megkérdezi, milyen állapotban van a magyar
gazdaság? Ha egy szóval kell válaszolnom, azt mondom, válságban. Ugy
tűnik, végére ért az általános zuhanás,
de az 1993-as év még nem jelenti azt,
hogy a mélyből elkezdődik a felfelé
ívelés. Vannak olyan területek, például
az agrárszféra, ahol a válság további
éleződésére lehet számítani. Az ipar
egyes területein viszont a süllyedés
láthatóan megállt. Az infláció mértéke
is csökkent. Külgazdasági kapcsolatainkban törékeny egyensúlyok alakultak ki. Azokban az országokban,
ahol gazdasági válság van, a politikai
harcok mindig növelik a kiszámíthatatlansági tényezőket. Nálunk válság is
van, s az államhatalom erősen összefonódik a gazdasággal, ezért a választások elő tt még nehezebb prognózisokat mondani. A nem valóságos piaci viszonyok között különböző forgatókönyvet tudunk leírni. Például,
hogy mi történik akkor, ha a választások előtt a kormány különböző közérzetjavító intézkedéseket próbál bevezetni, és mi történik, ha a folyamatokba nem avatkozik be. Nagy felelősség
számunkra, hogy a klasszikus rövid
távú előrejelzésektől a megrendelésre
végzett makroszintű folyamatok tanulmányozásáig, a gazdaság legfontosabb
összetevőit kutatjuk, értékeljüK. Azét a
gazdaságét, amelyben mi is élünk, ahol
szeretnénk a szellemi tőkét kamatoztatni, s ahol jó lenne vegre — megalapozottan! — sokkal több biztató jelről beszámolni.

elnémítani. Dolgozni, alkotni kívánnak, s ezt meg is teszik, mert
olyan belső tűz kényszeríti őket, amelyet nem érthet meg az, kit
sose hevített a tiszta gondolat öröme. Akinek piacon is eladható a
tudása, árulja az értékeit, hogy élni tudjon. Aki pedig az üzleti
világban kevéssé konvertálható Ismeretekkel bír, ő Is dolgozik
megveszekedett der űlátással, és bölcsességgel is, hiszen tudja,
hogy minden zavaros időt tisztultabb korszakok köv
etnek. Tisztelet mindazoknak, akik így vagy úgy, de megő rzik a szellem
méltóságát.

— Szerencsésnek tarthatjuk magunkat, mert olyan sok tudományos
publikációt adunk ki, hogy ezt a szakmán belül és a kívül állók egyaránt
értékelni tudják — mondja dr. Kovács
László, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének igazgatóhelyettese.
— Intézetünknek önálló jövedelme
nincs, ilyet elképzelni is bajos. A
költségvetésből juttatott pénz pedig
annyira megcsappant, hogy csak a
munkabérekre, a tb-járulékra és a
rezsiköltség egyharmadára futja. A
működésünkhöz szükséges többi támogatást különböző pályázatok elnyerésével tudtuk eddig előteremteni. Igy
aztán számunkra létkérdés, hogy minden lehetséges pályázaton sikerrel szerepeljünk
— Remélem, nem az elfogultság
beszél belőlem, ha azt mondom, hogy
a Kárpát-medence valóságos paradicsom egy régészeti kutató számára.
Bárhová lép az ember, nem tudhatja
előre, hogy milyen kincsekre lel, hiszen
a föld különböző rétegei a népvándorlások során ide települt etnikumok emlékeit rejtik magukban. Európa és a
nagyvilág tudományos körei élénk
érdeklődéssel figyelik munkánkat, de
az bizonyos, hogy senki nem végzi el
helyettünk, ami ránk méretett.
— Tudomásom szerint sehol a
világon nem folytatnak olyan kiterjedt
kutatást, mint az a nálunk három
évtizede végzett régészeti topográfiai
munka, amellyel az egész országot
szeretnénk feldolgozni. Intézetünk
munkatársai — a helyi múzeumok
bevonásával — egy-egy területen teljes
mélységben kutatnak, a gyalogos bejárástól a régészeti szakirodalom
gyűjtéséig, s az összes leletanyag felhasználásával településtörténetet írunk
az öskökortól a török kor végéig. Eddig már megjelent kilenc kötetünk, egy
nyomdában van, további egy-ketto
előkészületben. Lesz mit folytatni, ha
bővebben jut rá pénz. Mint ahogy a
ország jövője
mikroregionális kutatásainkat is folytatjuk, s ott vagyunk az autópálya-építkezéseknél is. Szép munka a miénk,
még ha gyakran sok fáradsággal, lefőmunkatársakat is, határozott idejű mondással is jár.
szerződéssel alkalmaznak. Megértjük
— Hetvenen dolgozunk az intézetaz intézetek igazgatóinak félelmét, ben. Igazgatónk akadémikus, és van
hogy a költségvetési támogatás to- nálunk három aktív, a történelemtuvábbi csökkentése esetén embereket dományok doktora, valamint sok kankell majd elküldeni. De azokat a kutatókat is képviselniük kell, akiket leletnek tartjuk, hogy azért kell valamunkanélküliség fenyeget. Hiszen a kit csak határozott időre alkalmazni,
határozott idejű szerződések lejárta- mert így eredményesebb munkát
kor minden indoklás nélkül utcára végez. Evtizedeken át nálunk nem fekerülhet az ember. A munkáltatónak nyegetett munkanélküliség, és a mamég arra a szellemi tornamutatványra gyar tudomány ért el egy s más eredse kell törekedni, amellyel indokolná ményt. Nem is kutató az, akit csak a
az elbocsátást. Diszkriminatív meg- félelem ösztönöz munkára, miért kell
különböztetésekkel szemben a TU- tehát fals ideológiákkal magyarázni a
DOSZ mindig szembenáll. S az a szegénységet?
kutató, aki több mint öt éve ered— Ha a magasságos hatalmak is
ményesen dolgozott, publikált, tu- úgy akarják, végre talán megtörténdományának mű velő je volt, ha most nek a társadalombiztosítási önkornem hosszabbítják meg a szer- mányzatok és a közalkalmazotti, ilződését, számíthat a szakszervezet letve üzemi tanácsok választásai.
jogi segítségére, ha bírósághoz for- Elszomorító, hogy a politikai érdekek
dul.
addig húzták-halasztották ezt az
— Korábban idegenkedtünk a mun- ügyet, amíg az emberek teljesen
kaügyi bíróságok előtti pereskedések- érdektelenné nem váltak saját sorsuk
től, de hozzá kell szokni a gondolat- döntésében. Most legfőbb gondunk,
hoz, hogy sérelmeinket a jog esz- hogy a választásokig is meg kellene
közeivel kell orvosolni. A közalkalmakötni a kollektív szerződéseket, de
zottak jogállását szabályozó törvény
nincs kivel tárgyalni. Lassan ott tarszelleme olyan, hogy a bíróságok felé
tereli az embereket, mivel megszün- tunk, hogy az akadémiai kutatóintette azokat az egyeztetési lehető- tézetek egész sora olyan körözést
ségeket, ahol alkalom adódott a vitás adhat ki, amelyben a saját munkérdések tisztázására. El tudom kép- kaadóját keresi. Képtelenek vagyunk
zelni, hogy precedens értékű pereket létrehozni az Akadémiai Érdekegyezkell kezdeményezni, például azon in- tető Tanácsot, s a középszintű érdektézetek eljárásakor, ahol nem fizették egyeztetés se működhet, amíg nem
ki a törvényben előírt 13. havi béreket. tisztázódtak a munkáltatói jogosítA katonai szolgálat beszámítása is ványok.
— A TUDOSZ-titkárok tanácsülévitára ad okot, hiszen besorolási osztályok függnek attól, hogy mely sén szó volt az Értelmiségi Szakidőpontban kezdődik a közalkalmazot- szervezeti Tömörülés megbeszéléti jogviszony. Azt pedig torz szem- séről, ahol jelen volt Botos Balázs

didátusi fokozattal rendelkező munkatárs. Harmincan vagyunk tudományos kutatók, és a segítő személyzet
is főként magasan képzett kollégákból
áll: egyetemet végzett könyvtárosok,
restaurátorok, rajzolók, fotósok segítik
a hatékony munkát. Jó kollégális kapcsolatban vagyunk az egyetemeken és
múzeumokban dolgozó régészekkel.
Nagyra becsüljük azokat az amatőr kutatókat, akik a szabadidejüket áldozzák
e nemes ügy szolgálatába. A régészet
soha nem néllkülözhette azokat az
embereket, akik amatőr megszállottsággal kapcsolódtak be a múlt
emlékeinek felkutatásába. Remélhetően eljön az idő, amikor a mindennapi hajsza helyett több szabad idejük
lesz az embereknek, és újra sokan
hódolnak majd szakmai felügyelet
mellett e szép szenvedélynek.
— Míg jobb idő nem köszönt ránk,
örüljünk, hogy élünk. Örülünk, hogy az
anyagi nehézségeink miatt eddig senkitől se kellett megválni. Sajnos, semmi biztosíték sincs rá, hogy a jövőben
nem kerül sor kényszerű intézkedésre.
Magam is hosszú ideig voltam szb-titkár, s így belülről tudom megítélni a
szakszervezet életét. Egyre nehezebb
helyzetben van az érdekvédelem.
Csökkent a taglétszám, az embereket
elbizonytalanította a szakszervezetek
közötti harc, az érdekvédelem feldarabolása. Tulajdonképpen a munkahely megtartása lett a legfőbb gondolat,
mellette minden más háttérbe szorul.
Ám ha a költségvetés tovább csökkenti az intézetnek szánt pénzeket, és a
saját tartalékaink is elfogynak, akkor
csak létszámcsökkentéssel lehet fenntartani az életet. Azokban a kérdésekben pedig nem lehet szubjektív döntéseket hozni, akkor már nagyon kell
az érdekvédelem partneri segítsége.
Persze, az lenne igazán jó, ha a
munkavállalói érdekszövetségek meg
tudnák előzni, hogy a romboló leépítések bekövetkezzenek. Hiszen egy
régész sehol másutt nem képes hasznosítani a tudását. S azt senki se vitathatja, hogy a múlt feltárására, az
anyagok okos értékelésére szükség
van.
— Néha megakad a szemem az
irodám falán lévő nagy fényképen,
amely egy rakamazi honfoglaláskori
sírban talált hajfonat, díszkorong mitológiai madarát ábrázolja. Vagy húsz
évvel ezelőtt, a szakszervezetünk e
szép madár figurájával díszítette azt az
érmet, amely a törzsgárdatagjainkat
illette. Törzsgárda! Hol vagyunk azoktól az időktől, amikor érdem volt, ha
valaki egy munkahelyen kitartó. Pedig
a mi szakmánkban a hűség természetes dolog. így aztán legalább e díszes plakettet adjuk a hűségeseknek,
hiszen a törzsgárdatagságért járó „jutalom" oly csekély, hogy szinte sértésnek számít. De aki a föld mélyéből
előbukkanó évezredek emlékeivel foglalkozik, tudhatja, hogy egy-két emberöltő, villanásnyi idő csupán, ami
elmúlik, és jobb vagy rosszabb jön
utána. Nekünk ez a kor adatott.
ipari minisztériumi helyettes államtitkár, Kaczander Károly, K+F Portfolió
Kft. igazgatója és Pakucs János, az
Innovációs Kamara elnöke. Szakszervezetünk képviselői ezen a megbeszélésen is hangsúlyozták, hogy
politikai döntés szükséges arról, hogy
mi történjen a kutatóintézetekkel. Mit
igényel tőlünk az ország jövő je? Ha
csak követő kutatást folytatunk, akkor
intézetek sora mehet tönkre, hiszen
a külföldiek által elkészített gyártási
technológiákat kell csupán alkalmazni. De ha azt akarjuk, hogy hazánk is
valami újat adjon a tudományos világnak, akkor nem szabad elsorvasztani
a magyar kutatási kapacitást. Pakucs
János sikernek tudja, hogy tisztázódott végre: a K+F Portfolió Kft.
az intézetek tulajdonosa, de elismerte,
hogy már eddig is helyrehozhatatlan
leépülések történtek. Most meg kell
próbálkozni a szellemi kapacitások átmentésével. Botos Balázs hangsúlyozta, hogy az intézetek mű ködőképességét továbbra is az államnak kell biztosítani, úgy, hogy a kutatási témákban a prioritásokat meg
kell határozni. Kaczander Károly optimista az ipari és mezőgazdasági
kutatás jövő jét illető en. Szerinte a
kollégákban lévő félelem és bizonytalanság kizárólag az információ
hiányára vezethető vissza. Ugy véli,
ha tájékozottabbak leszünk, megszűnik minden rossz érzésünk. Bár a
próféta beszélne belöle.

TUDOSZ VILÁG
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A TUDOSZ-titkárok tanácsa 1993.
január 28-i ülésén napirendre t űzték a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény (Kjt.) végrehajtásával
kapcsolatos tapasztalatokat.
— „Igazságtalannak" tartjuk a
közalkalmazotti jogviszony időtartamának meghatározását, mert kollégáink munkaviszonyban töltött
éveket veszítenek el önhibájukon
kívül. (Évekkel ezelőtt senki sem
számíthatott efféle besorolásra.)
— Indoklatlannak tarjuk, hogy a
szabadság idejét nem a munkában
töltött idő höz köti a törvény, hanem
a közalkalmazotti jogviszonyba beszámított időhöz.
— A Kjt. a bértáblázat életbeléptetéséhez átmeneti időt, másfél
évet hagyott azért, hogy fokozatosan
lehessen áttérni. A költségvetési
kilátások viszont semmi lehetőséget
nem ad arra,hogy a jelenlegi béreket
közelíteni lehessen a 1994. január
1-jével bevezetendő minimumokra.
— A kutatóintézetekre vonatkozó
kormányrendelet sajnálatos módon
a mai napig nem készült el. A szakszervezetekkel tavaly december 22én volt a legutóbbi egyeztetés, s
abból az időbő l származó ismereteink szerint kormányelőterjesztésre
készen áll az anyag. A Kjt. alá tartozó minden más terület miniszteri
rendelete már megjelent a Magyar
Közlönyben.
A titkári értekezleten elköszöntünk
Garab Gy őz őt ől, Tornyai Jánosnétól
és Fekete Józseft ől, akik éveken
keresztül az SZBK alapszervezetében dolgoztak, Havas Ferencnét ől, aki az MTA Földrajztudományi Intézet külföldön levő titkárát
helyettesítette, és Békés Kálmántól,
akinek munkaviszonya megszűnt az
MTA volt Műszerügyi és Méréstechnikai Intézetének profilváltása miatt.

A Parlament Kulturális Bizottságának ülésén Vidóczy Tamás
képviselte a TUDOSZ-t, ahol az
MTA-ról szóló törvénytervezet általános vitára bocsátásáról volt szó.

TUDOSZ EMAR
Számítógépes kapcsolat
Februártól a TUDOSZ Puskin
utcai irodája is elérhető számítógépes adathálózati rendszeren keresztül. A hálózatban
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

L__

AMWAY
Januártól érvényes árakon
AMWAY-termékeket rendelhetnek a TUDOSZ-tagok a TUDOSZ-irodában.
A terjesztöi jutalékról az iroda természetesen lemond a
tagság javára. Érdeklődni 1188900/407-es melléken, illetve
a 2979-es ELLA számon lehet.

Ingyenes
jogsegélyszolgálat
és adótanácsadás
a TUDOSZ-irodában
minden szerdán
16 és 19 óra között.
Előzetes
bejelentkezés
a 138-4287-es
telefonon.
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Az olvasztótégely még működik
Brain drain
A XX. század eddig kétszer kényszerítette nagy exodusra a tudomány
embereit. A 30-as évek németországi eseményei után indult meg az
első nagy kivándorlás és most a kelet-európai változások szinte robbanásszer ű , tudós migrációt sejtetnek. Ez utóbbi már nem pusztán
a brain drain, az agyelszívás ismert jelensége, hanem a század tudománytörténetében példátlan jelenség. Most már nem lehet legyinteni, hogy az értelmiség vándorlása mindig Is magas volt. Hiszen a
folyamatok súlyosabbak és ellentmondásosabbak ennél. Az elemzésre, a Kostoló cím ű rádióm űsorban Tamás Pál, a Konfliktuskutató
Intézet igazgatója vállalkozott Simkó János szerkeszt ő-műsorvezető
közreműködésével.
Abból kell klindulni, hogy nagyon sokáig csak a magyar, lengyel és
akkor még létező jugoszláv nyitott rendszerek problémája volt a KeletEurópából történő elvándorlás. Innen lehetett kimenni, visszajönni.
A többi helyekrő l csak határfolyókat átúszni, szögesdrótokat átugorni lehetett, és Igazán ez tömegeket nem érintett. Az elvándorlás potenciálisan ugyan fenyegette a kelet-európai tudományos rendszereket, de ez nem volt kérdés, hogy alapjaiban nem kérdő jelezte meg
ő ket. Tehát nem a „Lenni vagy nem lenni?" kérdésre, hanem a
nagyobb laboratórium és a nagyobb „zsíros kenyér" dilemmájaként
merült fel. Első sorban azok kerülhettek be a külföldi rendszerekbe,
akik valamilyen módon beleillettek az éppen üresen lév ő sejtekbe.
Szó sincs arról, hogy csak a nagy tehetségek, hanem szorgos kulik
is.
Az utolsó másfél-két évben a brain drain radikálisan változni kezdett.
Az állami tudományos támogatás összeomlott Kelet-Európában. (Magyarország a kemény visszaesés ellenére még a szerencsések közé tartozhat!) Oriási tudományos intézmények, amelyek különben zömmel
első rangú produkciókat hoztak létre Minszkben, Katowicében, vagy Plovdivban. Hónapokig nem kaptak fizetéseket. Munkatársaik 60 százalékát
azonnal az utcára küldték, egyszer ű en kihúzták a zsinórt a falból. Ez egy
példa nélküli helyzet a modern tudomány történetében, a modern tudomány
XX. századi történetében. Elő állt egy nagyon furcsa és különleges helyzet, hogy például a munkabérek a moszkvai Landau elméleti fizikai intézetben, vagy a moszkvai Kurcsatov Intézetben — ami békés atomkutatások alapkutató intézete —, egyszer csak ugyanabban a folyóiratban
publikáló, ugyanott működő amerikai vagy nyugat-európai kolléga személyi jövedelmének egyszázad részévé válnak...
— Ez tulajdonképpen már nem is agyelszívás, vagy valamiféle kiáramlás, hanem ez egy atomreaktornak a kilövése.
— Ez egy tudományos nagyüzem felrobbanása. Bizonyos értelemben
ez a robbanás kisebb robbantgatásokkal végbemegy mindenütt. Végbemegy Szegeden és végbemegy Pozsonyban és végbemegy Krakkóban
is. Nagyon sok ember számára, ha a saját választott szakmájával akar
foglalkozni, akkor az egyedüli lehet őség az elvándorlás lesz. A probléma
azonban az, hogy egyáltalán ekkora tömegű és nagyságrendű kutatóról
van szó. (A zsenik mindig meg fogják találni a maguk szponzorát.) De jó
minőségű, nemzetközileg is jó min őségű alapkutatóra egyszerű en a világon
nincs szükség. Gondoljunk csak arra, hogy végső soron a hidegháború
vége nemcsak a szovjet tudományos nagyüzemet robbantotta föl, hanem
nagyjából feleslegessé tette az amerikai atomkutató laboratóriumokat, az
amerikai rakétafejleszt ő irodákat, ahol ugye az amerikai kutatási
költségvetésnek — most ebben a kutatás és fejlesztés is benne van —,
hogy a 65-70 százaléka katonai célokra fordítódott.
— Ezért a hazai piac kibocsátása is nagyobb lett.
— A hazai piac fölf ű tődött. Tehát egyszerre f üt ődik fel a hazai piac.
Jelenik meg az a sok tízezer fejleszt őmérnök, aki eddig katonai célokra
használta az eszét. Hova fog menni az a többi háromnegyed millió, aki ha
fizikus, kémikus? Reális veszélye van annak, hogy az évezredfordulóra a
II. világháború után kialakult nemzetközi tudományos nagyüzem szerkezete
egyszer ű en fölrobbanjon.
— Most mire lehet számítani?
— Elsősorban ott lehet még olyan szellemi munkát találni, ahol a helybéli értelmiségiek nem hajlandók valami okból a kutatást elvégezni. Tehát
a csillogó szemű, orosz, lengyel, magyar kutató, a legjobb biológiai orvosi
laboratóriumban dolgozhat, mert egy amerikai orvos erre nem adta a fejét
már 10 éve sem. Amíg a vállalatok háromszor annyit fizetnek Amerikában
vagy Kanadában, mint az egyetemek, addig nagyon kevés lesz az a
lelkes tanársegéd, aki a tanszéket fogja választani. Itt óriási lehetősége
van a Miskolcról vagy Katowicébő l elvándorló docensnek, aki talán tanársegéd ott. Második variáns, hogy „olcsó munkaerő" vagy. Ha működtetnek rabszolgapénzért laboratóriumokat. Jelen voltam egy nemzetközi tanácskozáson, ahol Ukrán Akadémia egy igen jeles és jó szándékú tudománypolitikusa arra hívta fel az amerikai cégeket, hogy hát itt van ez
a sok, derék, kiváló fiú. Havi 100 dollárért hajlandók lennének az életüket
is odaadni, csak dolgozhassanak. Ilyen jó fizikusokat, ilyen jó matematikusokat 100 dollárért a világon nem lehet kapni, mert egy malajziai
munkásnő is drágább ma már ennél.
— Nemcsak ezek a nagy, globális mozgások léteznek, hanem Magyarországon is megjelenik az erdélyi tanár, az erdélyi vagy szlovák
kutató. Tehát ez a bizonyos „béke szigete", környezetére elszívóhatással van.
— Igen, ez természetes. Ahogy csukódnak be a nyugati ajtók és ahogy
ürülnek ki a magyar kutatóhelyek, a tanári posztok az elvándorlás miatt,
természetes, hogy nálunk megjelenik a kelet-közép-európai, úgynevezett
veekend-bevándorló. Tehát akinek azért még a családja otthon marad. És
igyekszik visszajárni, és igazán nem is adta még teljesen föl a hazai
reményeket sem. Ezt nem tartom speciálisan magyar ügynek. Igen sok
vietnami kutatót, litván biológust, örmény orvost ismerek már Magyarországon, aminek tulajdonképpen örülök. A nemzetközi szellemi
mozgások kutatásban, egyetemen, a világon mindenütt természetes jelenségnek tekinthetők. Ha mi valóban egy „nemzetközi adok-kapok"-ban
veszünk részt, akkor ez nem baj. Amilyen természetesnek vesszük ugye,
hogy a nagybátyánk gépészmérnök New Yerseyben, ugyanolyan természetesnek kell vennünk, hogy a szomszéd egy kínai programozó
matematikus.

Főtitkári értekezlet
Láng István fő titkár meghí- tokról, a tavaszi közgy űlésről, a
vására január 12-én találkoztak tisztújításról, majd a felek az inaz Akadémiahoz tartozó intéz- tézethálózat jövő jének esélyeiről
mények érintett szakszervezeti és tárgyaltak. Egyetértettek egy háaz Akadémia titkárságának kép- romoldalú érdekegyeztető fórum
viselői. A f őtitkár úr ismertette az létrehozásának szükségességéakadémiai törvény pillanatnyi hely- ben és megállapodtak, hogy miezetét, tájékoztatta a résztvevővek lőbb egy szakbizottság tárgyalja
az Akadémia elő tt álló felada- meg a szükséges teendőket.

A jövőben sem eresztjük le
a sorompókat
Tudományos életünk súlyos dilemmája az elvándorlás, a szellemi élet kiválóságainak külföldre távozása. Az „agyelszívást" a nálunk sokkal gazdagabb
országokban Is a tudomány színvonalát veszélyeztető jelenségnek tekintik, és erőfeszítéseket tesznek
arányainak mérsékléséért. Ml a helyzet nálunk? —
kérdeztük Csurgay Árpád akadémikustól, az MTA
fő titkárhelyettesétől.
— Alapvet ő en pozitívumnak tartjuk, hogy a kutatóintézetekben és egyetemeken dolgozó legkiválóbb
kollégáink járják a világot és — túlzás nélkül mondható
— mindenütt sikeresen szerepelnek. Komoly figyelmeztetésnek kell vennünk azonban, ha a magyar tudomány
egy-egy fontos mű helyében, például a Szegedi Biológiai
Központban, a Budapesti Központi Fizikai Kutatóintézetben vagy egyik-másik egyetemen elnéptelenednek osztályok, tanszékek, mert a kutatók fele egyidejűleg külföldi munkavállalásra kényszerül. S persze nem zárható ki,
hogy egy részük nem is jön vissza, hiszen az eddigi
tapasztalatok szerint a külföldi munkavállalóknak csaknem
15 százaléka erre az elhatározásra jut.
— Az Akadémia azt a gyakorlatot szeretné meghonosítani, hogy a kutatók oszszák meg idejüket itthoni és
a fogadó országban lev ő
munkahelyük között. Ahogy
például világhírű közgazdászunk, Kornai János évek óta
teszi: az esztendő egyik felében itthon, másik felében a
Harvard Egyetemen folytatja
kutató munkáját. E törekvés
jegyében született például az
MTA és a Finn Tudományos
Akadémia között olyan megállapodás, amely évente öt
magyar tudósnak kínálja a lehetőséget, hogy 6 hónapot itt,
6 hónapot ott dolgozzon.
— Előrelépést ígér ezen a
téren az Akadémia közgyűlése által megtárgyalt és elfogadott terv, amely szerint
külön intézetet hozunk létre
azoknak a külföldön tevékenykedő világhírű magyar
tudósoknak, akik hosszabb
időt töltenének el nálunk. Az
intézetben biztosítjuk számukra a megfelelő munkafeltételeket, a szükséges infrastruktúrát, s azt is, hogy
közvetlen kapcsolatba kerülhessenek mind a magyarországi, mind a környez ő
országok kutatóival, tudományos műhelyeivel.
— Mindez talán jelzi, hogy
nem korlátozni, inkább segíteni akarjuk tudósaink
munkáiát, nemzetközi tapasztalatszerzését. Viszont minden módon és formában
támogatjuk azt, hogy a határainkon túl „befutott" magyar
kutatók tartsák a szakmai és munkakapcsolatokat az itthoni kollégákkal, a hazai tudományos élettel.
— Nyilvánvaló, hogy az elvándorlás elleni igazán
hatékony eszköz a jobb anyagi megbecsülés lenne. Az
ország jelenlegi gazdasági helyzetében azonban ezen a
téren semmi rendkívülit nem ígérhetünk. A nehézségeket
talán érzékelteti, hogy amíg 2 évvel ezelőtt még a bruttó
nemzeti termék 2,5 százaléka jutott tudományos célokra,
addig az idén ez az arány mindössze 1,18 százalék. A
kutatók fizetése relatíve olyan alacsony, hogy valóban
hivatástudat és önfeláldozás kell a pályán maradáshoz.
— Ennek ellenére sem vagyok borúlátó a tudomány
jövő jét illetően, mert közép- és főiskoláinkon, egyetemeinken nagyon sok olyan ígéretes fiatal van, aki az
eltávozottak helyébe léphet. Azok, akik — mint jómagam
is — egyetemeken tanítanak, tudják: a mai diákok legalább olyan tehetségesek, sőt, talán tehetségesebbek
is, mint a mi generációnk — mondta befejezésül az
Akadémia f őtitkárhelyettese.
B. Sz. L.
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(Hadi) tudósítás
Az Érdekegyeztető _Tanács üléséről
Kutl László két esztendeje részt vesz az — Értelmiségi Szakszervezeti Tömbrülée képviseletében
— az Érdekegyeztető Tanács (ET) munkájában.
A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen
(hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Úgy gondolom, az idei év első hónaapjait joggal
nevezhetnénk a furcsa Érdekegyeztető Tanács Ulések
hónapjának, hiszen annak ellenére, hogy két alkalommal is összehívták a plenáris ülést (amelyek forma szerint le is zajlottak), de azok nem sok eredményt hoztak.
Pedig készültünk: szakértőkkel és munkabizottságokkal.
Azt hiszem, többek között ennek a túlzott készülődésnek
lett a következménye, hogy úgy alakultak a dolgok, ahogy
alakultak...
Január 15-én a társadalombiztosítás infrastrukturális
fejlesztéséhez szükséges világbanki kölcsön felvételéről
adtak tájékoztatást, majd az 1993. évi keresetnövekedés
ajánlott mértéke, illetve a Munka Törvénykönyve egyes
paragrafusainak módosítása szerepelt a napirenden. Abban mindenekelőtt egyetértettünk, hogy a tb infrastrukturális fejlesztésére szükség van, abban is, hogy az sok
pénzbe kerül. Ugyanakkor felhívtuk a figyelmet, hogy a
kölcsön felvételéhez kormánygarancia kell, mivel a tbnek még nincs vagyona, s önkormányzat híján a jelenlegi felügyelő bizottság sem vállalhat a kölcsönért
felelősséget. Az idei évi keresetnövekedés ajánlott

Ígéret földje
Az Egyesült Államok még sokak számára jelenti az
ígéret földjét: a bevándorlási hullám nemhogy csillapult volna, az utóbbi években erőre kap, átformálva ezzel a hatalmas ország demográfiai arculatát.
A leggyorsabban a spanyol ajkúak és az ázsiaiak
bevándorlása emelkedik, s 1989 óta új jelenség a
kelet-európaiak Amerikába Igyekezete. Ami viszont
változatlan, az az agyelszívás, a szakképzett munkaerő, a tudósok és a kutatók Egyesült Államokba
áramlása.
Az agyelszívás jellegű bevándorlás a csúcstechnológiai iparágakban a legjelentő sebb. Egyes becslések
szerint az amerikai high-tech cégek mérnöki és kutatói
állományának következő generációjában döntő szerepet
fog játszani a bevándorlók szívesen látott, sőt sokszor
egyenesen csábított legfelső rétege. A Szilícium-völgy
mérnökeinek jó része bevándorló. Ráadásul az amerikai egyetemeken természettudományos fokozatot szerző külföldi születésű diákok száma 1981 és 1991 között
megduplázódott, s elérte az összes doktori fokozatot
szerzők 37 százalékát. Sokan
közülük véglegesen az Egyesült
Államokban telepednek le, azokkal a „kész" tudósokkal együtt,
akik jobb kutatási lehetőségeket
és több pénzt
kapnak Amerikában.
A bevándorlók
azonban egy sor
más területen is
speciális módon
hasznot hajthatnak az amerikai
gazdaságnak. Az
óhazával ápolt
kapcsolataik
révén hozzájárulhatnak az exporttevékenységhez.
Ez elsősorban az
ázsiai származásúakra jellemző. Az amerikai
életüket nem
kutatólaboratóriumokban vagy
egyetemeken
kezdő kisvállalkozók a nagyvárosok halódó
belvárosaiba lehelhetnek életet
mint lakók, vásárlók, üzletemberek, munkahelyteremtők és
adófizet ő k. A
statisztikák azt mutatják, hogy az egymillió bevándorló
híján a nyolcvanas években 750 ezerrel csökkent volna New York lakosainak száma, az USA 10 legnagyobb
városának lélekszáma pedig nem 4,7 százalékkal emelkedett, hanem 6,8 százalékkal visszesett volna.
Nemcsak tárt karokkal várt és kiemelkedő en tehetséges bevándorlók érkeznek azonban az Egyesült Államokba. Az ő sorsuk az ígéret földjén szerencsésebb
társaikénál mostohább; többnyire a szolgáltatási szektor viszonylag rosszul fizetett, de kemény munkát követelő részein helyezkednek el, szállodákban, éttermekben, a gyermekgondozásban, ahol az előmenetel
rendkívül nehéz.
A bevándorlók gazdasági haszna azonban kézzelfogható: közülük mintegy 11 millióan dolgoznak évente
legkevesebb 240 milliárd dollárt keresnek, amiből 90
milliárdot fizetnek adóként. Ez pedig többszöröse annak az 5 milliárd dollárnak, amit szociális támogatásukra költenek évente.
mértékeinek meghatározásakor a szakszervezetek
képviselői - az előzetes megállapodásnak megfelelően
- kérték a téma elhalasztását egy későbbi időpontra,
mivel prognózisuk szerint az év eleji áremelések
hatásáról bővebb információkhoz kívántak jutni. Ezen
aztán hosszasan elvitatkoztunk, mígnem végül is elhalasztottuk a témakör tárgyalását. A harmadik napirendi pont a napi 8 órás munkaidőtől eltérő munkaidő-beosztás általánosabb kiterjesztésével foglalkozott. A törvénymódosítási javaslatot nem találtuk indokoltnak, ezért
az előterjesztést visszautasítottuk.
Ezek után arra számítottunk, hogy téma híján január.
ban már nem lesz plenáris ülés. Csalódtunk. Január 29ére kitűzték az „önkéntes biztosító pénztárakról" szóló
törvényjavaslat megvitatását. A témakör napirendre
tűzésének elméletileg nem volt semmi akadálya, hiszen
e témakört a szociális bizottság már alaposan „megrágta". A gondok azzal kezdődtek, amikor a gyakorlati
megvalósítás problémái a felszínre kerültek. A munkáltatók ugyanis feltették a kérdést: „miért tárgyalunk erről,
ha a kormány már benyújtotta ezt a törvényjavaslatot a
parlamentnek?". Ezután szünetet kértek, majd úgy
döntöttek, hogy a már benyújtott kormányzati elképzelésekről nincs értelme tárgyalni. Ez a kurta-furcsa
január végi ÉT-ülés ismét azt bizonyította be, hogy az
érdekegyeztetés egész rendszere megújulásra szorul.
Mind tartalmi, mind formai szempontból át kell tekintetni
az egész rendszert, meg kell határozni az egyes szinteket, azok feladatait és hatásköreit. El kell érni, hogy a
plenáris ülés tényleg csak stratégiai kérdésekkel foglalkozzon, s a szakmai kérdések tárgyalásának színtere
a bizottsági ülés legyen.
Q-ti
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Náray-Szabó Gábor:

A kutatóintézetek jövőjéről
Az Országos M űszaki Fejlesztési Bizottság rendezésében az
elmúlt hónap közepén az MTA, az MTESZ és a kormány képviselői
értékelték az egyetemek és a kutatóintézetek teljesítményét. NáraySzabó Gábor akadémikus előadásának egy részét a Szószólóban
Is közzétesszük.

közösen vehetnének részt a versengésben. Az alapellátást az egyetemekhez hasonlóan itt is biztosítani
kell, ha ez nem teljesül, veszélybe
kerül a működőképesség. (A kuratórium gondolata komoly formában
felmerült a legutóbbi Akadémiai
Fórumon és megvan a szándék egy
alapítvány létrehozására, ha két
nagyságrenddel kisebb összeggel is,
mint fent javasoltam. Elgondolásaim
tehát nem légüres térben születtek.)

ti pénzekért, például a kormány- és
parlamenti delegátusok révén is, Alapkutatás
Az egyetemeknek megfelelő alap- akiket tagjai sorában tudhat. Az
ellátást kell biztosítani (például a anyagi függő ség nem befolyásolná és/vagy termelés
hallgatók száma alapján). Mértéke az MTA testületi döntéseit.
Az egységes értékelhető ség éra mindenkori parlamenti viták kimenetelétől függő, de biztosítani kell
dekében mindenképpen szükséÖnálló
,alapítvány
gesnek tartom a termelő tevékenyaz egyetemek és f ő iskolák mű ködését, az alapszint ű oktatást.
Belátható idön belül az intézetek ségek szervezeti leválasztását az
A kutatásokhoz szükséges infrast- nem létezhetnek a költségvetési tá- alapkutatásoktól. Ha egy intézet terruktúrát, egyéb kellékeket, például mogatás nélkül, de a függetlenség melő tevékenységet is végez, egya szerződéses állásban lévők bérét érdekében el lehetne gondolkozni részt nem világos az adózási poviszont pályázati rendszerben érde- azon, nem lehetséges-e egy önálló zíciója és ezt egyetlen kormány sem
mes szétosztani, a már sokat han- alapítványt létrehozni a finanszí- nézi jó szemmel, másrészt zagoztatott versenyszellem fenntartá- rozásra. Durva becslésem szerint, varossá válik az értékrendje. Hiába
sa érdekében. Nem szabad azonmai árakon és kamatok mellett 40- mutat fel kiváló alapkutatási eredban a pályázati pénzeket elaprózni,
50 milliárd forintra lenne szükség, ményeket egy munkatársa, ki van
mert az a veszély fenyeget, hogy
legkiválóbb kutatóink a jövőben nem ami hatalmas pénz, de 15-20 év alatt szolgáltatva azoknak, akik a tertudományos munkával, hanem pá- biztosan össze lehetne hozni. Az melés révén a pénzt hozzák. Állanlyázatok írásával fogják idejük je- átmeneti idöszakban az intézetek dósul a feszültség és maguk a kulent ő s részét eltölteni. Ha valaki m űködését a költségvetésbő l és az tatók sem örülnek a kényszerszülte
egyszerre nagyobb összeget nyer el alapítvány hozadékából lehetne biz- átmeneti állapotnak. Erre példa az
egy pályázaton, néhány évig nyu- tosítani, és az idö múlásával egyre Izotóp Intézet, mely jelentős mértékgodtan kutathasson és bizonyíthas- csökkenne a költségvetési, rész és ben saját dolgozóinak kezdesa, hogy érdemes volt az anyagi növekedne az önállóság. Remél- ményezésére hajtotta végre a szertámogatásra. Nagyobb összegek hető, hogy a magyar ipar talpra vezeti átalakulást és választotta le
odaítélése természetesen nagyobb
felelő sséget kíván meg a döntéshozóktól, akiknek nyilvánosan
„Javul a magyar kutatók helyzete"
meg kell tudni védeni álláspontjukat.

Alapellátások

Leválasztás
Mindenki előtt' ismeretesek azok
az élénk, sokszor politikai színezetet
is öltő viták, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek
jövőjéről szólnak. Én amellett vagyok, hogy az intézeteket teljes
mértékben válasszák le az akadémikusi testületről. Nem azért, mert
valamiféle altruizmusból csökkenteni akarom a testület (és ezzel 1/280
részben a saját) befolyásomat, hanem azért, mert az intézetek működtetése miatt korlátozódik az
akadémikusok tudományos integritása, ezzel függetlensége is. Ha kénytelenek vagyunk harsány, néha kicsinyes politikai vitákba keveredni
pártemberekkel és kormányhivatalnokokkal, az ország számára alapvető en fontos tudományos kérdésekben (például Bős-Nagymaros) nem
tudunk objektív véleményt kialakítani. Befolyásol minket a parlament
által odaítélt anyagi támogatás
növelésének vágya, ami egyúttal a
tisztségviselők kötelessége is. Nem
merjük idegesíteni a hatalmat és
taktikázunk, eltávolodunk Széchenyi
és az alapító atyák eszméit ől.
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átalakulás természetesen nem járhat
a kutatómunka ellehetetlenülésével,
a költségvetésnek biztosítani kell a
termelés leválasztása révén kieső
jövedelmek pótlását. Ugyancsak
alapfeltétel a nonprofit törvény
megalkotása, mely szabályozhatja a
kutatás érdekében végzett profitszerző tevékenységeket.

Közös érdekek
Örvendetesen erősödik az MTA
intézeteinek együttm ű ködése az
egyetemekkel, a két oldal fokozatosan felismeri közös érdekeit és
közeledik egymáshoz. Ezt a legváltozatosabb formában érdemes támogatni. Különösen figyelemre méltónak tartom az akadémiai kutató
csoportok rendszerének átgondolását, egy-egy kiváló tudós személyre szóló anyagi támogatását,
bárhol is legyen a munkahelye. Ezzel javulna a mobilitás is, hiszen a
tudós nyugdíjba vonulásával a támogatás megszű nnék és új kiválóságok kapnák meg a lehetőséget
képességeik kifejtésére (tudomásom
szerint Japánban ilyen rendszer
működik az egyetemeken). Az ötletet
egy MTA-közgy ű lésen hallottam,
azóta kevesebb szó esik róla. Természetes, hogy a jelenlegi ínséges
anyagi helyzetben nehéz megvalósítani, de érdemes foglakozni a
gondolattal.

Következtetések

Az elfogulatlan és szakszer ű
értékeléshez világos célokat kell kijelölni, ki kell alakítani azokat az
értékelési módszereket, amelyek
révén a célok elérését ellenő rizni
lehet. Meghatározó a minöség, a
sokoldalúság és a mozgékonyság.
Tiszta értékrendet csak jól definiált
szervezetben lehet érvényesíteni,
ezért szükséges a jelenlegi kutatási
és felsőoktatási szervezet átgondolása és megfontolt, de határozott
átalakítása.
A kritériumok és szervezetek világos kialakítása révén átrendeződés
következik be a hatalmi struktúrában, ezért szinte mindenütt ellenállásra kell számítani, mely helyenként jelentő s lehet. Ezért nagyfokú empátiára és szociális érzékre
van szükség azok részérő l, akik
felvállalják a reformot. A túlzott sietség árt, de a lendület hiánya ellaposíthatja a kezdeményezéseket.
a termelő tevékenységet az alapku Ezért kitartásra van szükség, a doltatásról. Tisztában vagyok azzal, gok alapos átgondolásra és óvatos,
hogy vannak intézetek, ahol rövid de következetes lépésekre. Nagy a
távon nélkülözhetetlen a termelés- feladat, de még nagyobb a tét: a
ből befolyt bevétel, de 3-5 év alatt magyar szellemi potenciál megőrezt a problémát meg kell oldani. Az zése és továbbfejlesztése.

Az idén javul a magyar kutatók helyzete — jelentette ki Pungor
Ernö akadémikus, tárca nélküli miniszter, az Országos M űszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, a Magyar Távirati Iroda munkatársának.
Az akadémikus optimizmusát egyrészt arra alapozta, hogy a kutatásra szánt pénzekre jelenleg már kevesebben pályáznak azok
közül, akik nem tudnak tényleges eredményeket produkálni, így több
pénz jut a tehetségeknek. Másrészt az sem elhanyagolható, hogy
hazánk részt vehet a kölönféle európai kutatási programokban —
COST, EURÉKA, ACCORD —, továbbá magyar kutatók dolgozhatnak a CERN-ben is. Emellett az OMFB a hazai kutatás-fejlesztés
támogatására létrehozta a Bay Zoltán Alapítványt, ami konkrétan
azt jelenti: több egyetem mellett létesül majd olyan kutatási központ,
amely támaszkodva az egyetem szellemi hátterére, önállóan dolgozik olyan kutatási témákon, amelyek viszonylag hamar átültethetők a gyakorlatba.
A m űszaki fejlesztésért felelős miniszter hangsúlyozta: a magyar
kutatók és szakemberek általában állják a versenyt a világgal, komoly
gond viszont, hogy a műszaki fejlesztésre és innovációtámogatásra
a szükségesnél kevesebb a pénz. Pungor Ernő hangot adott azon
véleményének is, hogy a hazai kutatók eredményeiről mind a szakmai közvéleméy, mind pedig a nagy nyilvánosság csak igen keveset
tud, s ezért részben a sajtót is hibáztatta.
állásával a vállalatok is jelent ő s
befizetéseket vállalnának, amit az
adókedvezmények is segítenének. A
pályázati rendszerből természetesen a kutatóintézetek sem lennének
kizárva, önállóan vagy egyetemekkel

Független kuritórIum
Az intézetek működtetését egy
független kuratóriumra kellene bízni, melyben egyaránt helyet kapnának az MTA, az intézetek, a
kormány, a parlament, a gazdaság
és a szakmai, valamint érdekvédelmi szervezetek képviselői. Az arányokról persze még sokat kell vitatkozni, az elvet azonban érdemes
lenne elfogadni. A kuratórium tagsága folyamatosan cserélő dne,
ezáltal tudományos közéletünk legfontosabb szereplő i bizonyos idő
elteltével valamennyien részesei lehetnének a kutatóintézetekre vonatkozó döntéseknek. Ez a kuratórium
nyugodtan lobbyzhatna a parlamen-

Felemelték a nők
nyugdíjkorhatárát
Országgy ű lési döntés szerint a
nők öregségi nyugdíjkorhatára 1994.
december 31-e után kétévenként
egy-egy évvel emelkedik egészen
2003. január 1-jéig. Attól kezdve a
60. életévét betöltött, legalább 20 évi
szolgálati idő vel rendelkező nő lesz
jogosult az öregségi nyugdíjra.
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Petőfi adó
NEM Petőfi címmel tanulmánygyű jteményt jelentett meg az Akadémiai
Kiadó az MTA Természettudományi Szakértői Bizottsága tagjainak dolgozataiból, illetve néhány felkért szakértő tollából. A kétszázhatvan oldal
terjedelmű könyvet az MTA Régészeti Intézet igazgatóhelyettese, Kovács
László szerkesztette, akinek a munkája - az elő- és utószón kívül - az
egyik legfontosabb fejezet is: a barguzini ásatás előzményeinek 4,s eredményeinek összefoglalása. A dolgozatok szerzöi között található Petőfikutató, történész, régész, antropológus, igazságügyi orvosszakértő és a
csontkémia specialistája: Valerij Pavlovics Alekszejev, Dezső Gyula, Farkas Gyula, Fekete Sándor, Alekszandr Petrovics Gromov, Harsányi
László, Hermann Róbert, Justh Zsuzsanna,
Kiss József, Lengyel
Imre, Oláh Sándor, Viktor Nyikolajevics Zvjagin. A kötet fülszövege
szerint ez a könyv a
kérdés elsó tudományos igényű feldolgozása, amely a hírlapi cikkek vitaszínvonalán tudatosan felülemelkedve
a tévhitek eloszlatásának szándékával készült, s a szerzők által
remélt eredményességet bőséges kép- és
ábraanyag, valamint áttekinthet ő bibliográfia
biztosítja.
Tantkr-érlyc,*
A NEM Petőfi című
az MTA ke~itudorryw
könyvet az Akadémiai
szak-9rtői
:
biZo~ tacffil
é,s 5,78k€5-1
. tts)M
Kiadó 600 példányban
jelentette meg.
Ára: 320 forint + áfa.
(Vélhetően az Akadémiai Kiadó a megjelent könyv nyereségéből
adózik majd, a könyvterjesztők pedig befizetik a forgalmi adót a
Magyar Állam kasszájába az eladott példányok után.)

HÍRESZTELŐ
Minerva Alapítvány
A Minerva Alapítvány célja a
kolozsvári magyar újságírás támogatása, az erdélyi magyar újságírók képzése és továbbképzése,
erdélyi magyar nyelv ű kiadványok
megjelentetésének támogatása, és
a kiemelkedő teljesítmény ű erdélyi
újságírók díjazása. Az alapítványt a
budapesti Fővárosi Bíróság a 3256.
sz. alatt bejegyezte, ennek következtében a hozzá csatlakozó bel- és
külföldi természetes és jogi személyek, az alapítvány céljait szolgáló
befizetések összegét évi adóalapjukól levonhatják.
Az alapítvány levelezési címe:
1056 Budapest, Belgrád rkp. 24.
Befizetéseket az alábbi számlára
várják:
— forint: MHB 327-11565 Cím:
Magyar Hitel Bank Rt.
1133 Bp., Pozsonyi út 77-79.
— Külföldi átutalás esetén kérjük
feltüntetni az „ajándék" szót (vagy
„present").
Magyar Hitel Bank Rt.
Swift HUBA HU HB Telex: (61)
20-2518 Fax: (361) 252-0488
Telefon: (361) 140-3940

Bay Zoltán Alapítvány
Pungor Ernő tárcanélküli minisztertő l tudtuk meg: a Fraunhoffer-intézetek mintájára Bay Zoltán intézeteket kívánnak létesíteni Magyarországon. A már létező Bay
Zoltán Alapítvány 1 milliárdos alaptőkéjének kamatából első lépésben 3
intézetet hoznak létre, a BME közrem űködésével anyagtechnikai intézetet, Miskolcon logisztikai intézetet,
Szegeden pedig biotechnikai intézetet. Az intézetek nonprofit tevékenységet folytatnak. Az intézetek
igazgatoi állásait pályázat útján töltik
be, az igazgatók 3-4 munkatársat
választanak maguknak, akiknek bére
az egyetemi bérek duplája.
Január végén megtartotta első
ülését a Bay Zoltán Alapítvány kuratóriuma — tájékoztatta az ujságírókat az OMFB szóvivője. „A Bay
Zoltán intézeti hálózat kiépítésével
kapcsolatban elmondta: „Az intézeteknek 1995-ig fel kell állniuk és
m űködniük kell. Addig is fontos azonban, hogy minél több megbízást szerezzenek, mivel a kuratórium azt szeretné, ha 1995 után ezek az intézetek
költségeik 70 százalékát külső megbízásos munkákból teremtenék el ő. A
Bay Zoltán Intézetek elképzelése
teljes összhangban áll a 2000-ig szóló
fejlesztési tervekkel." A kuratórium
első ülésén elfogadta, hogy a Bay
Zoltán Intézetek lepjenek be az Europai Alkalmazott Kutatási Szövetségbe.

NÉZŐPONT

Morvai Imre „kazánkirály", a Megamorv Petőfi Bizottság elnöke a NEM
Petőfi című könyv sajtóbemutatója után nyomban bejelentette: nem fogadja el
a Magyar Tudományos Akadémia azon álláspontját, hogy „a barguzini sírban
talált személy bizonyosan nem Petőfi Sándor". A Megamorv Petőfi Bizottság
úgy (téli meg: „e pontatlan, bizonytalan állítás tudományos szempontból megalapozatlan". A Megamorv Petőfi Bizottság egyúttal bejelentette: „a Petőfikutatást nem fejezte be, a kutatást tovább folytatja levélkutatások, titkos
levéltárak tanulmányozása tárgyában, valamint a Kerepesi úti temetőben lévő
kontrollanyag
vételezése
MÉGIS Pető fi,
ügyében".
a barguzini 7-es számú sírban
Az Országos
Sajtószolgálaton
keresztül közzétették: „a
NEM Petőfi című könyvre válaszul a Megamorv Petőfi Bizottság 1993.
március 15. előtt
100 ezer példányban, költségtérítés nélkül
eljuttatja minden
érettségiző diákhoz, tudományos szakemA s űr ű fonatú, drótháló ketrecet szegélyez ő alumíberhez, intézniumváz földön fekv ő elemei piros szín űek. Fehér
ményekhez a
szín űre festették a függ őlegesen ráhegesztett oszkutatással kaplopokat, amelyeket fent f űzöld színű szögvas zár le. A
csolatos dokuhenger alakú tundrafenyő emlékpóznára zöld-fehérmentumokat,
piros textília trikolort kötött Morvai úr masnira, amelyet
konkrétumokat
egykedv űen fúj a szibériai ellenszél.
is tartalmazó
„MÉGIS Pétőfi" című könyvét. A könyvben tételesen is tényekkel alátámasztva meg kívánják cáfolni az MTA által kiadott könyvben leírtakat és a könyv
kapcsán közzétetteket".
A Megamorv Petőfi Bizottság a könyv szétosztása kapcsán széles
körű sajtótájékoztatót tart majd, amelyen részt vesznek az amerikai, és
a biurját szakemberek is.
Ara nincs, ezért áfamentes.
(A Megamorv MÉGIS Petőfi című könyv megjelentetésének
költsége vélhetően leírható lesz a kazánkirály adóalapjából.)
(dura)

