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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

BéKitő szolgalati érdekérvényesítés
Kevesen gondolnánk, hogy napjaink szóhasználatában olyannyira
távolkerült kifejezések, mint a lejáratás, rossz hírbe keverés és a bíróválasztás etimológiai szempontból valamikor közös eredetűek voltak. A római birodalom hanyatlásának talán legmaradandóbb emléke
az a jusztiniánuszi kodifikáció volt,
amely egészében foglalta össze és
hagyományozta a világra mindazt,
amit a római jogfejlődés jelentett. A
peresíthető szerző dések körében
ekkor jelent meg az érdekek kölcsönös egyeztetésére irányuló ígéret, a kompromisszum, amelynek eljárási formája általában a compromittere volt. Ennek értelmében
a jogvitában álló felek közötti
egyezmény arra irányult, hogy a
felek jogvitájuk tisztázása érdekében választott bíró döntésének fogják magukat alávetni. Bár a vitás
ügyek eldöntésének ez a technikája már korábban is ismeretes volt,
peresíthető vé csak a jusztiniánuszi
kodifikáció nyomán vált.
Mindenesetre a konfliktuskezelésnek ez az archetípusa két olyan sajátosságra is felhívja a figyelmet, amely
a vitás kérdések megoldásának azóta
is nélkülözhetetlen kellékei.
Az egyik jogi jellegű, amely
szerint a vitában érintett felek diszkussziójában jelen
van az állam úgy is, mint a
vita normatív keretének kialakítója, és úgy is, mint a
közvetítő, és úgy is, mint a
meghozott döntés végső
Mindez
kikényszerítő je.
azonban nem érinti a vitapartnerek nagyfokú autonómiáját annak eldöntésében,
hogy vajon közös érdeküke harmadik félre bízni vitájuk eldöntését, és hogy ki is
legyen ez a bíró. Ezek a
jogon kívüli megfontolások
nagyrészt olyan érzelmi-pszichológiai-társadalomlélektani tényezőkre vezethetők vissza, amelyek döntő mértékben bizalmi jellegűek.
Mindezek az elő zmények talán
rávilágítanak annak a döntésnek a
jelentő ségére, amely ez év közepétől lehető vé tette, hogy a munkahelyi konfliktusok lehető leggyorsabb és leghatékonyabb megoldása érdekében egy erre a célra létrehozott döntő bíráskodás (pontosabban: Munkaügyi Közvetítői és
Döntőbírói Szolgálat) mű ködjön. Az
Érdekegyeztető Tanács által június
21-én elfogadott mű ködési szabályzat kialakításában nagy szerepet
játszottak azok a elő készítő munkák, amelyek a Munkaügyi Kutató
PHARE Társadalmi Párbeszéd projekt keretében folytak. A kiinduló
adatok szerint a békit őbíróságok
szolgálatainak
igénybevételére
f őként azoknál a vállalatoknál lehet
számítani, ahol kollektív szerződések rögzítik a munkaadók és munkavállalók jogait. Ennek hiányában
ugyanis illuzórikus lenne a kívülál-

ló közvetítő mindkét fél részéről
történő elfogadását elvárni. így viszont a versenyszférában működő
vállalatoknak csak mintegy 35 százaléka lehet érintett ebben az új,
peren kívüli eljárásban.
Mit jelenhet a békítőszolgálat a
munkavállaló
szempontjából?
Mindenekelőtt azt, hogy a munkáltatóval együtt — hiszen ez a kiindulópontja a továbbiaknak — azt
kérik a szolgálattól, hogy ajánljon
közvetítőt (döntőbírót) a köztük kialakult vita rendezésére. Ennek a
listának az összetételét érdemes
kissé közelebbről is megnézni (MK/
54). 14 megyében és Budapesten
közel száz közvetítő áll rendelkezésre (Budapesten több, mint az országban máshol összesen). A felajánlott közvetít ő természetesen
lehet az ország más részéből is (a
szolgálat önálló fejezet a költségvetésben), hiszen a specializáció
miatt lehet, hogy helyben nem is
állna rendelkezésre alkalmas
közvetítő. A kiválasztott döntőbíró
alapvető feladata — a szabályzat
szerint — a vitában álló felek között
a bizalom helyreállítása, a konfliktushelyzet megszüntetése, a mun-

kahelyi béke megő rzése, illetve
helyreállítása, a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának javítása (ez utóbbi elvárás mintha a közelmúltból
kissé ismerősen csengene...). Fontos, hogy a döntőbíró nem illetékes
eljárni azokban az esetekben, amikor a munkaügyi bíróságra tartozó
jogvitáról van szó.
A közvetítés technikáján múlik
minden. Ezért a szabályzat körültekintő forgatókönyvet rögzít a követendő taktikáról. Miután a döntőbíró
áttanulmányozta az addig készült
írásos dokumentumokat, megálla-

Központi létszámleépítés nincs

Elküldik a kollégák
egy részét?
A kormány 1997. évre készített költségvetésének irányelvei a költségvetés-politikai szándékok sorában a felsőoktatás, a kutatás, a közbiztonság támogatását, valamint a feketegazdaság visszaszorítását emelte ki.
„Meg kell kezdeni a kutatási és fejlesztési ráfordítások GDP-hez mért
arányának javítását". A kutató szeme-lelke gyönyörűséggel olvasta, lám,
a kormány két év után észrevette, hogy hiányzik a tudománypolitikai
koncepció, nem megoldott a költségvetési kutatóintézetek finanszírozása, méltatlan a kutatásban tevékenykedök bérezése. (Mindezt Pál László
és Szekeres Imre világosan látta és sürgősen megoldandó feladatának
tartotta a választások előtt, a magyar tudomány helyzetével foglalkozó
konferencián.)
A kormány és a parlament döntéseinek következtében nincs központi
létszámcsökkentés a kutatóintézetekben, nincsenek bármilyen koncepció alapján elhatározott átcsoportosítások vagy netán átszervezések,
csupán csendes és szívós, megállíthatatlannak tetsző sorvadás.
A TUDOSZ két éves munkája sikerének tekintette a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény azon módosítását, amely lehetővé tette, hogy
az egészségre ártalmas munka címén járó pótlékot az egészségkárosító
kockázatok megléte esetén a kollégák tovább kaphassák. A természettudományi intézetek többségében, de számos társadalomtudományi
intézetben is szépszámmal vannak olyan munkakörök, amelyekben nem
lehet tökéletes biztonsággal kizárni a kockázatot. A Kit. tehát meghagyta
az illetménypótlék fizetésének lehetőségét, az intézetet viszont arra
kötelezte, hogy a pótlékban részesülők rendszeres orvosi üzem-egészségügyi ellátásáért fejenként 3500-600 forintot fizessen, az intézetekre
bízva, miből.
1996-ban a munkáltató 44 százalékos tb-fizetési kötelezettségét 42,5
százalékra csökkentették, a költségvetés az 1,5 százalékot elvonta.
1995-ben bevezették a munkabérek után fizetendő 4,2 százalékos
munkaadói járulékot, amit abban az évben a költségvetési intézmények
után a központi alapból fizettek. Ez év január 1-jétől ez a járulék is az
intézeteket terheli, fedezetét a költségvetés nem biztosítja.
A PM és a költségvetés valami szent feledékenységgel kezeli az Intézményekkel szembeni tulajdonosi felelősségét. Energia-áremelés, infláció a költségvetési támogatásban elő sem kerül. Igaz, ezt a felelősség
nem vállalást érjük
tetten abban is,
hogy ezeknek az intézményeknek nem
fenntartási költséget, csupán támogatást nyújtanak.
Ezek után jön a
segítség. Központi
leépítés nincs, nem
kell elküldeni senkit, de ha netán
mégis annyira akarnák, akkor végkielégítésre lesz keret,
tud adni a PM.
Lehető leg rövid id ő
alatt tessék eldönteni, kit, mikor küldenek el, a bérmegtakarításból
egy idő re megint ki
lehet fizetni a villanyszámlát, a telefont is, a munkaadói
járulékot is. A kannibálmódszer évek
óta működik...
Révész Márta

BEMUTATJUK AZ AKADÉMIA ÚJ F ŐTITKÁRHELYETTESÉT
TUDOMÁSUL KELL VENNI, HOGY AZ ALAPKUTATÁS KEMÉNY VERSENYSZFÉRA...

Prioritásokról, teljesítményekről

Közvetítők
és döntőbírók
A szolgálatba 360-an jelentkeztek, 22-en adtak be pályázatot igazgatói, 14-en titkári
posztra, 9-en mindkét vezető i
munkakörre. A kormányzati, a
munkaadói és a munkavállalói
érdekképviseletek delegáltjaibál álló bíráló bizottság alaki
hiba, illetve megfelelő jártasság
hiánya miatt 77 pályázatot utasított el, továbbá idő közben
többen visszaléptek vagy nem
jelentek meg a személyes beszélgetésen. A bizottság végül
284 pályázóval beszélgetett el.
Ennek alapján választottak ki
98 közvetítőt és döntőbírót. Az
Érdekegyeztető Tanács (ÉT)
jóváhagyta azt is, hogy a szolgálat igazgatójának Gulyás
Kálmánt, az ÉT kormányzati
oldalának korábbi titkárát. Titkárnak pedig Kántor Raimund
szociológust nevezzék ki.

podik a felekkel (az ő elvárásaikat
is meghallgatva), hogy melyek lesznek az eljárás legfontosabb szabályai. Ezt követően ingázva, különkülön megbeszélést folytat a vitában álló felekkel, amely során felveti a vitás kérdéseket, segíti a problémák értelmezését, megfogalmazza a partner lehetséges ellenérveit
és prioritásait, és igyekszik eloszlatni a keletkezett félreértéseket. Ha
már esélyt lát a vitában fordulat
elérésére, akkor közvetlen tárgyalás megtartását javasolja, amelyen
a feleket egyenrangú partnernek
tekintve segíti a párbeszéd frinntartását, egészen a megállapodás
megkötéséig (amelynek a megszövegezésében is segíthet). Ha nem
születik megállapodás, akkor a szolgálat továbbra is felajánlhatja további közremű ködését, de ekkor
már a közvetítő díjazása a feleket
terheli.
A döntőbírók egyébként nem feltétlenül jogvégzettek. Feltétel viszont (a felsőfokú végzettség mellett), hogy legalább 5 évi szakmai
tapasztalattal rendelkezzen a munkajog vagy a munkaügyi kapcsolatok területén. Ami pedig a díjazásukat illeti, arról a szabályzat úgy rendelkezik, hogy
ez maximum 8 napra jár,
és ebben az esetben is
legfeljebb bruttó 120 ezer
forint lehet.
Mellesleg a PHARE támogatása a döntő bíráskodási szolgálattal kapcsolatban nem fejeződött
be a Társadalmi Párbeszéd projekt kondicionálásával. A szolgálati kapcsolattartás mű szaki lehet ő ségeinek megteremtéséhez szükséges indulási költségekből is kiveszi a részét, továbbá a
döntőbírák felkészítésének és képzésének megszervezése és megrendezése is a PHARE szabályai
szerint történik.
A Döntőbírói Szolgálat létrejöttének jelentő sége túlmutat a munkaügyi érdekviták szű kebb területén.
A közeljövőben bekövetkező igazságszolgáltatási reform egésze számára tanulságos lehet, milyen jogi,
szervezeti és nem kevésbé morális, kulturális feltételek működtethetik a szándékoltnak megfelelő eredményességgel ezt az ismét felfedezett régi-új jogintézményt.

KUTATÓINTÉZETI
HELYZET '96

Náray-Szabó Gábor (53) az
MTA levelező tagja, elméleti
kémikus. Két évtizedet töltött a gyógyszeriparban, mielő tt egyetemi oktató lett.
Az ELTE Elméleti Kémiai Laboratóriumának egyetemi tanára, számos nemzetközi
társaság és folyóirat szerkeszt ő bizottságának tagja.
1996-ban az MTA Közgyű lése megválasztotta f ő titkárhelyettesnek.

— Mint frissen megválasztott főtitkárhelyettes, egyúttal az egyetemi szféra képviselő je, hogyan vélekedik
az akadémiai kutatóhálózat szerepéről és feladatairól
a magyar tudományosságban?
— Err ől a kérdésr ől a 90-es években kezdtem kialakítani elképzeléseimet, ezért úgy érzem, a véleményem mostanra már eléggé letisztult és pontosan
körvonalazódott. Egy, illetve inkább két dolgot kell
kiemelnem. El őször is, én a minőségi kutatást mindig
els őrend ű fontosságúnak tartottam. A kutatások területén a nemzetközi mez őnyben igen éles és kemény
verseny folyik. Aki ebben a versenyben nem képes
állni az iramot és tartósan lemarad, annak személy
szerint, valamint az országnak is jobb, ha inkább az
iparban, a szolgáltatások terén vagy más szférában
keres magának feladatot. Olyan területre kell menni,
ahol szakmailag jól felkészült emberekre van ugyan
szükség, de nem feltétel az a versenyszellem, extra
kreativitás és megszállottság, amely az eredményes
kutatókat jellemzi.
A magam részérő l mindig fontosnak tartottam és
harcoltam is azért, hogy a kiemelkedő en eredményes
kutatók, csoportok és kutatási területek kiemelt támogatásban és megbecsülésben részesüljenek. Hasonló módon kell megfogalmazni a prioritásokat is. Ebből
az alapállásból nyilvánvaló, hogy feltétlenül szükség
van akadémiai kutatóintézetekre is az egyetemi kutatások mellett. Ezt többször kifejtettem, és ma is ezt
tartom. Ennek oka els ősorban az, hogy intézményes
versenyt lehet megvalósítani, vagyis a kutatók tisztességes versenyben összemérik erejüket, és a jobbik

gy ő z, azaz részesül nagyobb támogatásban. Ez a
verseny legjobban kislétszámú tudományos csapatok
vetélkedésében érvényesül, amelyek egy-egy témában versengenek. Hozzá kell tennem, hogy Magyarországon számos igen kiváló kutatócsoport van, és
egy felmérés szerint az egy f őre eső nemzeti termékhez viszonyítva kutatási eredményeink, az output, a
világon a 4.-5. helyen van. Ezt a kiemelkedő helyünket mindenképpen meg kell tartanunk, hiszen az eredményes kutatóktól lehet megtanulni, hogyan lehet alkalmazkodni a körülmények és feltételek szinte követhetetlenül gyors változásához. Ez az egész ország
számára fontos lecke. Másrészt a tudomány, a komoly
zene, a filmmű vészet és nem utolsósorban az élsport
eredményei révén vált országunk világszerte ismertté, vagyis ezek a sikerágazataink! A sikerágazatokban azonban csak kiemelkedő en tehetséges és keményen dolgozó emberek érhetnek el eredményeket,
és ehhez van szükség az állandó megmérettetésre, a
nemes versenyre az intézményes tudomány és az
egyetemi szféra kutatói között. Bármelyik is hiányzik,
szükségképpen növekedni fog a belterjesség.
— Vannak olyan vélemények, amelyek szerint az
egyetemi és akadémiai kutatások szembeállítása nem
szükségszerű, csak mesterségesen előidézett konfliktusok forrása lehet. Célszerűségnek és hatékonysági
megfontolásoknak kell eldöntenie, hogy bizonyos kutatásokat egy akadémiai intézet körülményei között és
infrastruktúrája támogatásával például egy nagy berendezés nyújtotta lehetőségek kihasználásával, vagy
(Folytatás a 4. oldalon)
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Szkeptikus világkongresszus

— Mi, magyarok, büszkék lehetünk(?) nemmunkáról számolt be, ameyben tudományos
igénnyel és alapossággal járta körül ezt a zetünkre, hiszen hazánk fiai mindenütt jelen
műfajt A kézrátevéses gyógyítás, vagy ahogy vannak, ahol valami zavaros dolog történik.
az amerikaiak hívják: „ TT", eredetét tekint- Az orvostudomány által világszerte sarlatánve magyar találmány. Ezt a technkát elsőként ságnak tekintett íriszdiagnosztika is magyar
a 30-as években Estebány Oszkár magyar ember, Péczely Ignác találmánya, aki e ma
huszárezredes vezette be, igaz, hogy ő — jól jövedelmező szakma alapjait 1866-ban
szakképzettségének megfelelően —csak lo- megjelent könyvében fektette le. Arra is bimegjegyzésre például, hogy bizonyos tudo- vakat nyugtatott meg kézrátétellel! Miután zonyára sokan emlékeznek, hogy a távgyómányos kérdéseket a valóságtól eltérően mutat lovas nemzet vagyunk, ez a módszer (lova- gyítás terén egy győri órásmester ajánlotta
be, egyszer űen ezt válaszolta: „számomra kon) bizonyára működött is. A találékony fel nemrég szolgálatait legnépszerűbb napilaaz a valóság, ahogy beállitottam, s azzal huszár módszerének „alapelveit és technika- punk hirdetési rovatában, aki többszáz kilokapcsolatban, ami az én valóságom, csak az jár a 60-as évek végén Dolores Krieger or- méter távolságból minden súlyos betegség,
vosnő adaptálta emberekre, aki akkoriban a sőt még az AIDS gyógyítását is vállalta!
én saját véleményem dönt!".
— Paul Gross a tudományelenesség növeGondolom, ez a stílus nem ismeretlen a Rockefeller Egyetemen ösztöndíjasaként a
hazai közvélemény előtt sem, de talán az halkicinogén anyagok kreativitásra gyakorolt kedésér ől tartott kiváló előadásában pontosísem meglepő, hogy az inkriminált TV soro- hatását tanulmányozta. Az ő kivételes buz- totta a „diagnózt". Szerinte ugyanis a tudozatot a világ sok részén nagy örömmel tűzik galmának köszönhető, hogy a TT gyorsan mányellenesség arányait tekintve nem növeelterjedt országszerte, sőt ma már távgyó- kedik, azonban lényegesen megváltozott az
műsorra a szerkesztők.
— A kongresszusnak volt örömteli és rész- gyításra is alkalmassá tették, vagyis akár- a szerep, amelyet az irracionalizmus a kulben humoros magyar vonatkozása is. A Co- mekkora távolságból csinálják, a hatása túrán belül, és általában a társadalomban
lorado állam beli szkeptikusokat tömörítő ugyanaz/ Az elmélet szennt a gyógyítás alapja betölt. A tudománya közös emberi tapasztalatok rendszerezésével és sajátosan kriti„Rocy Mountain Skepbcs" társaság magyar az „ élet-energiák" átvitele.
A dolog azért különösen figyelemreméltó, kus ellenőrző rendszerével igyekszik a megszármazású elnöke, Scheiber Béla nagy érdeklődéssel várt előadást tartott a „The- mivel Denverben, a presbiteriánus egyház bízható ismereteket a gyakorlat számára
rapeubc Touch" (gyógyító érintés), vagy aho- kórházi nővériskolájában a TT kötelező tárgy elérhetővé tenni. A mai „posztmodern"tudogyan nálunk hívják, a „kézrátevéses gyógyí- lett Janet Quinn, az ottani „élet-energia tan- mányellenesség pedig éppen ez ellen indít
szék" vezetője jóvoltából. Scheiber Béla an- támadást, filozófiai meggondolásokból, az
tás" témájáról.
— Mindenekelőtt tudni kell, hogy Ameriká- nak járt utána, hogy a TT oktatásának enge- empirikus alapokon nyugvó közös emberi
ban Cakfornia államban a leghiszékenyebbek délyezéséhez szükséges „független kutatási tudásanyag kategorikus elutasításával.
Az irracionális nézetek terjesztésében sajaz emberek, és itt működik a legtöbb sarla- jelentést" aláíró kutatóorvosok sehol nem
tán és parafenomén. Második helyen áll fellelhető fantom személyek. Alapos ok van nos élen jár a sokszor felelő tlen írott és
Colorado állam, azon belül pedig Denver, tehát annak feltételezésére, hogy a TT apos- elektronikus sajtó. Nagy élmény volt ezért,
valamint meglepő módon az egyetemi város tolai egyszerűen csaláshoz folyamodtak az amikor az amerikai szkeptikusok „Felelős
újságírás" díját átadták három kiemelkedő
Boulder. Scheiber Béla előadásában óriási engedély mewerzése céljából.
újságírónak, Steve Allennek Philip Adamsnak
és a kanadai tornész, író és TV-műsorszerkesztő Pierre Bertonnak. Sokáig emlékezni
fogok Berton szavaira, aki többek között azt
mondta: „..Széles körben él az a mítosz,
hogy az újságírás hivatás, ám attól félek, ez
még nincs teljesen így. Amíg nem lépnek
nek egyszerre több helye is lenne." érvénybe világos követelmények az újságírói
etikával és magatartással kapcsolatban, és
T. L.-né
Az alapítvány kuratóriuma ok- amíg nem jön létre valamilyen szervezet,
A Pro Vita alapítvány, a TUDOSZtagok befizetéseibő l és egyéb ado- tóberben ismét jótékonysági hang- hogy ezeket ellenőrizze és érvényesítse,
megfegyelmezze azokat, akik megszegik a
mányokból (két évvel ezelő tti jóté- versenyt kíván tartani a gyermeszabátyokat, vagyis röviden: amíg nincs olyan
rendezvényünk kek további támogatásának biztosí- szervezetünk, mint amilyenekkel az orvosok,
célú
kony
bevételéből) a TUDOSZ-tagok fél- tására.
mérnökök, jogászok és más hivatások szeárva vagy árva gyermekeit támorencséjükre már rendelkeznek, addig nem nevezhetjük magunkat hivatásbelinek."
gatja 18 éves korukig. Az alapít— A kongresszuson kanadai, mexikói,
vány tőkéje alacsony, a támogatáA Magyar Tudományos Akadémia indiai, kínai és ausztráliai szkeptikusok melsunk sajnos nem tudja az inflációt
lett képviseltették magukat az angol, német,
követni, évente két alkalommal tu- főtitkára az Akadémiai Értesítő XLV/
olasz, spanyol, francia, belga, holland, orosz
(júliszámában
8.
évfolyam
1996.
dunk 3000-3000 forintot fizetni. Az
és magyar szervezetek is. A különböző orSzea
hirdetett
pályázatot
12.)
us
Csaidén a Népjóléti Minisztérium
gedi Biológiai Központ (SZBK) fő - szágok nelyzetéről tartott beszámolók fényélád- és Gyermekvédelmi Főosztáben úgy tű nik, hogy szinte mindenütt ugyanigazgatói, az Atommagkutató Intéazokkal a problémákkal kell szembenéznie a
lya pályázat útján 200 000 forinttal
zet, Balatoni Limnológiai Kutatóintámogatta a Pro Vita alapítvány tézet, Bányászati Kémiai Kutatóla- tudománynak és a társadalomnak, ennek
„gyermekeinek" nyaralását. így vált boratórium, Csillagászati Kutatóin- ellenére az eltérő társadalmi környezet némileg csökkenti az uniformizálódást.
lehet ő vé, hogy gyermekenként tézet, Földrajztudományi Kutatóin— Tapasztalatom szerint az észak-ameri10 000 Ft-ot tudtunk utalni ez év tézet, Geodéziai és Geofizikai Ku- kai szkeptikus mozgalomnak van egy marjúliusában a következőknek:
tatóintézet, Kísérleti Orvostudomá- káns vallásellenes éle, míg ez MagyarorszáBakó Eszter, Balogh Krisztina, nyi Kutatóintézet, Mű szaki Fizikai gon nincs jelen. Nem véletlen, hogy hazai
Balogh Petra, Bartha Tünde, Buda Kutatóintézet, Műszaki Kémiai Ku- mozgalmunk a Tényeket Tisztelők TársasáSándor, Budinszky Zsuzsanna, tatóintézet, Növényvédelmi Kutató- ga nevet viseli, mivel nyelvünkben a „szkepCzugler Diána, Fata Katalin, intézet, ökológiai és Botanikai Ku- dkus„ szó pejoratív értelmet is hordoz, ezért
Nálunk békésen megFerenczy Balázs, Gajdos Nóra, tatóintézet, Számítástechnikai és feltétlenül ekerulendő.
Kutatóintézet, SZBK fér egymás mellett a vallás és a tudomány,
Hattayer Róbert, ifj. Groma Géza, Automatizálási
Biofizikai Intézete, SZBK Biokémiai amelynek véleményem szerint kuturáls okai
Kovács György, László Tamás,
Intézete, SZBK Genetikai Intézete, vannak. Az európai államokban történelmük
Manóczky Csilla, Moldvai Dávid
SZBK Növénybiológiai Intézete, folyamán az oktatásban alapvető szerep juMarcell, Pintér Zoltán, Stefkovics Talajtani és Agrokémiai Kutatóinté- tott a történelmi egyházaknak, amelyek az
Attila, Szabó T. István, Tóth Andrea zet, Természettudományi Kutatóla- oktatás formáját évszázadok alatt a társadalom és a gyakorlati élet igényeinek megfeleJudit, Vad Lő rinc, Vargha Gábor.
boratóriumok (TTKL) igazgatói, a
Köszönet ezért a Népjóléti Mi- TTKL Geokémiai Kutatólaboratóri- lően alakították ki. Ezért a teológia és a
tudomány az id ők folyamán kitért egymás
nisztérium Család- és Gyermekvé- um, TTKL Kristályfizikai Kutatólaboi4ából. Az Egyesült Allamokban azonban a
ratórium, TTKL Szervetlenkémiai szekuláris állam jóvoltából a rengeteg különdelmi Főosztályán dolgozóknak.
Részletek a PRO VITA alapítvány- Kutatólaboratórium tudományos féle egyház oktatási rendszerét sok esetben
igazgatói, az Ipar- és Vállalatgaz- teljesen önkényesen, ideológiai céloknak alához érkezett levelkből:
dasági Kutatóintézet, Közgazdaság- rendelve csak a legutóbbi időben alakította,
„Nagyon köszönöm, hogy örömet
tudományi Kutatóintézet, Mű vészet- vagy éppen napjainkban alakítja ki, mint pl.
szerzett gyermekemnek és nekem történeti Kutatóintézet, Pszichológia denved presbitenánus kórház „ élet-energiis. Én hat éve vesztettem el a fér- ai Intézet, Régészeti Kutatóintézet, át" prédikáló „ szakemberei'.
jemet, Eszter lányom akkor volt 12 Történettudományi Kutatóintézet,
— Czelnai professzor hosszasan tudna
éves. Most megy 4. gimnáziumba. Zenetudományi Kutatóintézet igaz- mesélni kongresszusi élményeiről, bár a láJeles tanuló, és szeretne továbbta- gatói munkakörének betöltésére tottakkal és halottakkal kapcsolatban némi
hiányérzete van.
nulni." B.S.-né „Az eddigi támoga- 1997. január 1-jétől.
— A kongresszuson sajnálatosan kevés
A pályázati kiírás részletei az
tást köszönjük, mindig nagyon jóteret szenteltek a „ New Age" mozgalomnak
kor érkezett, mert minden fillérünk- Akadémiai Értesítőben találhatók.
(magyarul viccesen talán - újkórnak" nevezhetjük), amelynek az Egyesült Államokban
Shirley McLaine az egyik papnője. Nem foglalkoztak továbbá az extrém környezetvédő
nézetek káros hatásaival sem. E nézetek
szerint a természetet magára kell hagyni,
holott ez adott esetben csak egy előző ge(Olaszország)
neráció hibás döntéseinek következményeit
konzerválja. A természetet nem magára kell
hagyni, hanem gondozni, ápolni kel( megfelelő tudományos ismeretekkel felfegyverezve
Indulás: szeptember 14. reggel 5,30 Budapest Déli pu. parkoló.
- persze ezt minden erdész tökéletesen tudHazaérkezés: szeptember 21. az éjszakai órákban
ja, mégha a média ezt az igazságot nem is
Budapest Déli pu. parkolóba.
jultaqa el a nagyközönséghez.
Ami a jövőt illeti, a már lassan áttekintheElhelyezés: az utazási iroda telepített lakókocsijaiban,
tetlen információtömegben egyre nagyobb
minden lakókocsi négyszemélyes; I. osztályú kempingben.
hányadot foglal el a manipulált (ál)információ.
Utazás: autóbusszal.
Ez a folyamat azonban bizonyos ponton túl
Az üdülés személyenkénti kedvezményes ára: 9900 forint/tő /hét.
visszacsaphat. Míg a hamis információ áraKötelező biztosítás díja:
data a tudomány hitelét rontja, egyben az
65 éves kor felett 1200 Ft
65 éves korig 600 Ft
áltudományok létét is veszélyezteti, mivel —
bármennyire furcsán is hangzik —az áltudoFakultatív programok:
mányoknak szükségük van a tudomány iri600 Ft-nak megfelelő líra
Velence
gyelt presztizsére. A tudomány kiheveri az
2 250 Ft-nak megfelelő líra
San Marino
átmeneti presztizsveszteséget, azonban az
líra
megfelelő
Ft-nak
2 680
Padua-Verona
áltudományok egyre nagyobb sebeket kap1 000Ft-nak megfelelő líra.
Padova
hatnak, végül majd az utca embere megelégeli az álinformációkat, és elemi erővel fog
A fakultatív programokra a helyszínen a csoportvezető nél lehet
feltömi az igény, hogy megtudjuk végre: mi
jelentkezni, a minimális létszám 20 fő.
az igaz, és mi nem! A szkeptikusoknak és
Érkezéskor kauciót nem kell fizetni.
a tudomány támogatóinak tehát minden okuk
Ágynemű huzatot mindenkinek vinni kell.
megvan az optimizmusra, azonban a happy
end-ig az irracionalizmus még sok, esetenJelentkezés:
ként jelentős anyagi kárt okozhat a társadalomnak
132-9755 (Zalabai Józsefné)
BGy

A hiszékenység nem ismer határokat
Beszélgetés Czelnai Rudolf akadémikussal
Az amerikai szkeptikusok szervezete, a CSICOP (Committee for the
Scientific Investigations of Claims of
the Paranormal, magyarul „Bizottság
a paranormális állítások tudományos
kivizsgálására") ez évben ünnepelte
megalakulásának 20. évfordulóját, és
ebb ől az alkalomból a New York állambeli Amherst egyetemi városban
június 20-23. között megszervezte az
első szkeptikus világkongesszust. A
nagy eseményen közel ezer természettudós, bölcsész, hivatásos b ű vész és egyéb szkeptikus vett részt
a világ minden tájáról. A magyarokat
a kongresszuson Czelnai Rudolf akadémikus, meteorológus, a Meteorológiai Világszervezet nyugalmazott
fő titkárhelyettese képviselte. A kongresszus sokatmondó hivatalos címe
„Tudomány a (dez)információ korában" volt.
A szkeptikus világkongresszus rengeteg aktuális problémával foglalkozott a legkiválóbb
előadók, köztük egy Nobel-díjas fizikus közreműködésével. Sajnos, a hárormapos rendezvény nagy részében az előadások legalább

három párhuzamos szekcióban folytak ezért
aztán fizikailag is lehetetlen volt minden érdekes előadást r HeyhaNgatni. Külön szekció foglalkozott az ufológiával, asztrológiával, homeopátiával, kézrátevéses gyógyítással, vagyis
a sarlatánságnak szinte valamennyi (Magyaroszágon is fellelhető) „szakterülete" szerepelt
a programban. Külön szekció foglalkozott a
média szerepével a (félre)tájékoztatásban, a
tudományellenesség növekedésével, valamint
az öncsalás mechanizmusával.
— Amint az a hivatalos programból kiderül,
a rendezvény egyik nagy attrakciója Chris
Carter, a hazánkban is sugárzott „X akták"
(Történetek az FBI titkos ügyeiből) TV-sorozat író-producerének részvétele volt, aki egy
közös ebéd alkalmával száltt vitába a résztvevőkkel.
— Chris Carter szereplése nagy csalódás
volt számomra. Carter meghívásának az volt
a célja, hogy meggy őzzék őt, nem korrekt
dolog a hiszékeny néz ők számára „igaz
történetként tálalni paranormáis agyrémeket
A profi televíziós azonban a korrektül vitázó,
de naív tudósok kérdései elől egy angolna
sikamlósságával tért ki, s őt egyes válaszai
még arcátlannak is min ősülhettek. Arra a
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réme felesleges ijesztgetéssé válik. Központi létszámgazdálkodást
az Oldal nem támogat és nem tekint tárgyalási alapnak sem. A feladatot az Oldal követelményeinek
teljesítésével is meg lehet oldani,
foglalkoztatási garanciákat teremtve a szakterületeken.
ÉrIntézmények
A Költségvetési
— A fentiekből következően az
dekegyeztető Tanácsa (KIÉT) MunOldal a KIÉT-ben kíván megkötni
kavállalói oldal (továbbiakban Olkonkrét, minden szakterületre, mindal) az alábbi egységes állásponden közintézményre és közalkalmatot alakította ki a közalkalmazotti
zottra, dolgozóra érvényesíthet ő
bérrendszer továbbfejlesztésére.
éves bérmegállapodásokat. Azt a
— Az Oldal az egységes közalKIÉT egyik legfontosabb feladatákalmazotti bérrendszer fenntartását
nak tekinti.
igényli, azonban azt úgy továbbfej— Az Oldal kéri a javaslatot kilesztve, hogy az tegye lehetővé —
dolgozó kormányzati képviselőket,
érvémindenkire
akár egységes,
ütemtervet dolgozzanak
nyes kormányrendelet formájában, hogy olyan
ki, amely az új — a fenti követelméakár a szaktörvényekben — a szaknyeket teljesítő — bérrendszer bemai-ágazati specialitások kötelező
vezetéséhez szükséges törvénymópótlékokban, kötelező illetménykidosítást ez évben elfogadhatóan
egészítésekben történő érvényesüterjeszti az Országgy ű lés elé, anlését.
nak 1997. januártól való érvénye— Az Oldal a differenciált, 10-12
síthet ő ségét biztosítva. Ehhez az
kidolgozásábérrendszer
osztályos
minden szükséges szakértő i
Oldal
ra tart igényt, mely egyértelmű vé
segítséget megajánl és igény eseteszi a végzettség szerinti (kvalifitén megad a kormánynak.
káció-alapú) besorolást és a szol— Az Oldal igényt tart arra is,
gálati idő elismerését. A bérrendaz új bérrendszer bevezetéhogy
az
között
szer kezdő- és végpontja
szükséges számítások elkéséhez
Oldal a legalább 5,5-ös szorzót
szüljenek, amelyek tisztázzák, hogy
tartja elfogadhatónak, megjegyezannak milyen költségvetési kiadási
ve azt is, hogy ez szolgálhat a két
következményei lesznek, illetve
bérrendszer (közalkalmazotti és
milyen megtakarítást jelent a kincsköztisztviselő i) közelítésének alaptáron keresztül megvalósítandó
jául is.
bérfinanszírozás a költségvetésnek.
— Az új bérrendszer finanszíroBudapest, 1996. július 11.
zását' az Oldal a központi bérfinan-szírozás bevezetésével és működtetésével látja garantálhatónak,
A TUDOSZ ELLA
ezért kizárólagosan azt támogatja.
— Az Oldal álláspontja szerint és EMAIL számai
az önkormányzati törvények vizsELLA: 2979
gálata alapján - a központi bérfinanszírozás bevezetése nem sérti
EMAIL:
az önkormányzati autonómiát, s az
h2979tud@ella.hu
nem jelenti a központi létszámgazdálkodás bevezetését sem. Akkor,
telefonszám:
ha a meglévő és a 3 éves közalkal138-4287
mazotti megállapodás alapján megalkotandó — foglalkoztatási garanciákat biztosító — szakmai törvények létszámnormáit, létszámra vonatkozó szakmai követelményeit
Ingyenes
kell alkalmazni (amit az Oldal szinadótanácsadást
tén kizárólagosan fogad el), úgy,
hogy a szakmai munkát segítő fogés jogsegélyszolgálatot
lalkoztatottak is beletartoznak ebbe,
tart
a „központi létszámgazdálkodás*
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SZÓSZÓLÓ
1996. JÚLIUS
A civil társadalom civilizációja
Kora nyáron már évek óta furcsa láz lesz úrrá a társadalom
azon részén, amelynek a jelzője: civil. Ilyen tájban hozza
meg ugyanis az Országgyű lés
végleges döntését a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról. A
rendszerváltás óta évenként lezajló procedúra azonban kezdett ő l fogva sokkal inkább
diszfunkcionális (magyarul:
botrányos) döntéseirő l vált
közismertté, mintsem arról,
hogy az eredeti szándékoknak
megfelelően a demokratikus
önszerveződés alapvető értékeinek nyújtana némi anyagi támogatást. Az aktuális költségvetési törvénynek az erre a
célra elkülönített részének elosztására az Országgyűlés egy
külön erre a feladatra létrehozott bizottsága (az úgynevezett
Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Elő készítő Bizottsága) tesz javaslatot.
Idén 390 millió forint felett rendelkezhetett a bizottság, ez tavaly
400, 1994-ben pedig még 429 millió forint volt. Ez a tendencia nem
csupán a költségvetés kiadási oldalának lefaragására irányuló kormányzati szándék következménye,
de a társadalmi szervezetek helyének és szerepének megítélése
bizonytalanságból is fakad.
Mentségükre szóljon, hogy a civil
társadalom fogalma egyébként is
kidolgozatlan és ezért a politika
gyakorlatában — nem csupán a törvényhozás szintjén — kezelhetetlen. Ha a történelmi elő zményekre
gondolunk, akkor emlékezetes,
hogy a közelmúltban a rendszerváltáskori gyülekezési szabadság kö-

rüli vitákban emlegették sű rűbben,
de elég közismertek távolabbi eszmetörténeti vonatkozásai is. Az ősforrásnak tekinthető Szalay László
1847-es publicisztikájában már
jelent ő s helyet foglalt el az
associatio védelméért folytatott harc.
Mi nem vagyunk
ideologok — írja
egy levelében — s
nem vagyunk ábrándozók, s miután nem szokásunk er ősségeket
a' levegőbe építeni, szocialisták
sem vagyunk: de
mi hisszük, hogy
az associatio az
emberi társaság'
kiindulási pontja s
jövend ője egyszersmind; s hogy
hitünk a' haladásba, elválaszthatatlan azon hitt ől,
melly szerint szorosabb associatio'
eszközlése által
véghetetlenül növelhet ő a' nemzetek', az összes emberiség' ereje,
képessége, boldogsága. Szalayval
közel egy időben Hegel nevezi a
civil társadalmat olyan arénának,
amelyben a szabad akaratú egyén
nekiláthat akarata és személyes autonómiája kiépítéséhez.
Az ilyen, időben távoli, de tartalmukban mégis direkt üzenet ű
elő zmények után érthető, hogy a
80-as évek végén miért váltak a
Bibói értelmezésű szabadság kis
körei revelatív hatásúvá (és szinte
kötelezően citálandóvá) ellenzéki
körökben. A társadalomfilozófiai jelentés azonban nyilván nem volt
közvetlenül lefordítható a polgárjogi követelések nyelvére. A legkézenfekvőbb megoldás szerint a civil társadalom körébe értendő mindrekedt
kívül
a
ami
az,
(párt)államiság szféráján, tehát,

Haditudósítás
Kuti László négy esztendeje vesz részt az —
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejérő l".
Kedves olvasóim! Az Érdekegyeztető Tanács (ÉT)
szemszögéből nézve a június ismét a „gyenge"
hónapok közé tartozott, hiszen csak egyszer volt
plenáris ülés. Mind a három oldalt érintö egyéb
esemény ugyan volt b őven, de ezek nem tartoznak
a haditudósítás témái közé, ezért most ezekkel nem
foglalkozom.
A június 21-én megtartott ÉT-nek eredetileg három napirendi pontja lett volna:
1. Javaslat a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói
Szolgálat listájára, valamint igazgatójának és titkárának a személyére.
2. Elő terjesztés a Munkaerö-piaci Alap tripartit
irányítását előkészítő munkálatainak helyzetérő l.
Javaslat a Munkaerő-piaci Alap önkormányzati jellegű tripartit irányítására, valamint a Munkaerő-piaci Onkormányzat működésének alapelveire. (Itt
meg kell jegyeznem, hogy a az első két résztéma
előterjesztő je a Munkaügyi Minisztérium, a harmadiké pedig az ÉT Munkaadói Oldala volt.);
3. Előterjesztés az ÉT részére a szakképzési
hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény tervezetéről.
A harmadik napirend megvitatása azonban csak
terv maradt, mivel az oldalegyeztetésen már kiderült, hogy e témakörben olyan jelentős változtatások történtek, amelyek további szakértői munkát
kívántak. Egybehangzóan úgy döntöttünk, hogy
nem javasoljuk ezt megvitatni, csak, majd megfelelő előkészítés után egy késöbbi időpontban. Szándékunkat természetesen előre jeleztük a partnereknek, hogy ne őket érje meglepetés emiatt. A
munkáltatók szintén javasolták e napirend elhagyását. A kormányoldal természetesen „futott" egykét tiszteletkört, nehogy rossz hírbe keveredjen,
majd kénytelen kelletlen tudomásul vette ezt, és
javasolta, hogy minél előbb kezdődjön meg a szakértöi munka, ismét napirendre kerülhessen az
elő terjesztés.
Ezek után már elkezdődhetett a „normális" munka, ami azt jelentette, hogy ismét volt napirend
előtti téma. Ezúttal nekünk. Ugyanis a Parlament
— egyéni képviselöi indítvány alapján — megtárgyalt és elfogadott egy a Tb-törvényt módosító javaslatot. Kértük, hogy a jövőben a kormány —
hasonlóan egy már korábbi esethez — az egyéni
képviselő i indítványokat is hozza az ÉT elé, mielőtt
a Parlamentben megadná a választ, hogy támogatja e vagy sem, és attól függően foglaljon állást,
hogy mi a szociális partnerek véleménye az adott
kérdésről.
A kormány képviselő i jelezték, hogy a jövőben

mivel az országban 10 millió civil
ember él, így tulajdonképpen a társadalom egészében civil. A szervezetekre tekintettel viszont célszerű bbnek látszott egy újabb fogalommal közelíteni a civilség felé, ez
pedig az alternatív jelző lett. Nem

véletlenül hozta kapcsolatba egy
1988-as MSZMP KB-ülésen Fejti
György (talán már nem köztudott:
akkoriban ő az egyik KB-titkár) az
alternatív gondolkodást az állampolgári engedetlenség kifejezésre
juttatásával, a párt hivatalos álláspontjától eltér ő nézetekkel, és a
szocializmusellenes csoportokkal.
Igaz, ebbe a kosárba éppúgy belekerültek a környezet- vagy városvédelmi állampolgári kezdeményezések, a béke- és vallási mozgalmak vagy éppen a feministák, mint
az éppen alakulóban lévő ellenzéki pártok. Ez kölcsönözte sokáig a
civil mozgalmaknak azt a sajátos
értelmezését, mintha ez jelentené
a pluralizmus lényegét is, de szóba
kerültek az olyan kifejezések is,
mint a második, vagy nem formalizált társadalom, az érdekek horizontális ütköztetési színtere, vagy

ez a szándékuk, majd kérték az oldalakat, hogy az
ÉT-üléseken se legyenek „hátrányosabb helyzetben, mint a Parlamentben", s elő re kapjanak valamilyen jelzést a napirend előtti felszólalásokról,
hogy megfelelő en tudjanak készülni. Ezt természetesen megígértük.
Ezek után, minthogy minden fontos dolgot elrendeztünk, megkezdődhetett a tervezett napirendek megtárgyalása. Elő ször egyhangúlag elfogadtuk, hogy a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói
szolgálat igazgatója (22 jelölt közül választva) dr.
Gulyás Kálmán, az ET kormányzati oldalának titkára pedig (14 jelölt közül) Kántor Rajmund szociológus legyen. Tudomásul vettük a 360 jelölt
közül kiválasztott 98 fös (56 budapesti és 42 vidéken élő személy, köztük szakszervezeti és munkáltatói alkalmazottak, tanárok, ügyvédek, tudományos dolgozók, minisztériumi tisztviselők) listáját is, amelyből az érdekeltek a jövőben választhatnak közvetítő t, vagy döntőbírót. (A lista egyébként már megjelent a Magyar Közlöny 1996/54.
számában.) Ezzel tudomásul vettük azt is, hogy
Gulyás Kálmán — aki az ÉT megalakulása óta
volt a kormányoldal titkára, és mindenki megelégedésére végezte a feladatát — kiválása várhatóan átmeneti nehézségeket okoz majd a kormányzati oldalon, de meggyő ződésem, hogy jól döntöttünk, s a legmegfelelőbb embert találtuk meg erre
a posztra.
Már csak egy megtárgyalandó témánk maradt,
aminek azonnal "nekiestünk". Mind a három oldal
egyetértett abban, hogy a Munkaerő-piaci Alap
önkormányzati jellegű irányítására a jövőben szükség lesz. Elhatároztuk azt is hogy most csak elveket tárgyaljuk meg, hiszen a részletes kidolgozás
a szakértők dolga.
Végül is megállapodtunk még arról, hogy a munkaerő-piaci alap lényegi feladatait törvényben kell
meghatározni, hogy az itt található anyagi forrásokat csak a törvényben meghatározott feladatokra
lehessen felhasználni. A munkaerő-piaci alap továbbra is elkülönített pénzalapként az államháztartáshoz tartozna, és — természetes,en a hosszú
távú biztonságos mű ködést garantáló speciális
szabályokkal — külön számláját a kincstár kezelné. Az önkormányzati jellegű testületben a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány képviselői
(ettől önkormányzati jellegű és nem önkormányzat) egyelő en 6-6 szavazattal vennének részt. Az
alap működtetésére és felhasználására hároméves
stratégiát kell elfogadni, s ezzel együtt ki kell
dolgozni azt az új eljárási rendet, amely a járulékok mértékének folyamatos változására vonatkozna. Egyetértés volt abban, hogy növelni kell a
résztvevők együttdöntési jogosítványait. Megegyeztünk arról, hogy a részletekről további szakértő i
tárgyalásokon fogunk megállapodni.
Mivel mindenben ilyen szépen egyetértettünk,
nem maradt más dolgunk, minthogy berekesszük
az ülést, s elmenjünk haza. S ami szokatlan, mindezt még ebéd előtt sikerült megtennünk. így megspóroltunk valamit a költségvetésnek.
Q-ti
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a nem nyilvános szféra - a civil stb.). A civil társadalom egészének
szféra szinonimájaként. A régió je- az osztogatás utáni hangulata nem
les kutatója, Timothy Garton Ash, volt túl rózsás. Egyrészt a felosz1990-ben (ahogyan nevezte: az tásra kerülő (egyre csökkenő )
igazság évében') egy sokszem- összeget látva, másrészt a támogapontú megközelítést alkalmazott a tásra méltónak találtak listáját meggyőztes civil társadalom leírására: ismerve, végül pedig az egyes
1. az államtól független szerveze- konkrét támogatási összegek nagytek, intézmények megléte; 2. az sága(?) miatt. A támogatásra érdeállampolgárok toleranciája, az erő- mesnek találtak listája a közelmúltszakos esz- ban jelent meg (MK/54. szám),
közökt ől való ebből érdeklődésének és érdekelttartózkodásuk; ségének megfelelő en tájékozódhat
3. az állampol- bárki. Néhány, az első látásra talán
gári felel ősség nem eléggé szembetűnő összefügkomolyan vé- gésre viszont érdemes felhívni a
figyelmet. A bizottságnak — sok
tele.
A rendszer- egyéb szempont mellett — egy konváltást követ ő cepcionális kérdésre mindenképközjogi szabá- pen racionális választ kellett meglyozás azon- fogalmaznia: kevés szervezetnek
ban nemigen sokat adni, vagy sok pályázót kifoglalkozott a sebb összegekkel dotálni.
A bejegyzett szervezetek számátársadalomfilozófia gondjai- nak növekedésével — még ha ezek
val, és egysze- között szép számmal fantomszerr ű en — költ- vezetek is vannak — .együtt növekségvetési Jogi- szik a támogatásért pályázók, illetkával — a civil ve a támogatást elnyerők száma.
szervezetek Amikor elő ször nyúlt az állam a
körébe sorolta költségvetés zsebébe, akkor még
a nemzeti és csak 172 társadalmi szervezet réetnikai kisebbségi szervezeteket, a szesült a pénzbő l. Ez a szám most
pártokat, a társadalmi szervezete- 548 volt, miközben az elosztható
ket, a kamarákat, az egyházakat va- összeg mára 390 millióra csökkent.
lamint az alapítványokat. Tovább Ez azt jelenti, hogy egy-egy pályábonyolította a helyzetet, hogy az ön... zó átlagosan mintegy 700 ezer fokormányzati rendszer kialakulása rint támogatásban részesült. Ettől
során annak etatista államon kívüli lényegesen kevesebbet kaptak a
jellegét hangsúlyozva a civil minő - kulturális és mű velődési társadalmi
séget vélték dominánsnak. Söt, az szervezetek (egyenként 587 ezer
Európai Közösség közvetítésével forintot), igaz, ebben a kategóriámegjelent a Non Governmental ban voltalegtöbb nyertes pályázó
Organizations (NGO) kategória is (152). Itt valósult meg valójában a
amely még tarkábbá tette a képet: „ mindenkinek-egy-kicsit" elv. A legVajon civil szervezetek-e a pártok, többet viszont a természet- és körszervezevagy csak a hatalomnélküli,nem, nyezetvédelmi társadalmi
(átlagosan 870
parlamenti, extraparlamentáriS pár- teknek folyósítják
ezer forintot), ezen a területen szetok, esetleg politikai szervezet — e
jellegénél fogva — nem lehet a civil repelt viszont a legkevesebb támoszféra része? A civil ellentéte nem gatott (68). Az átlag mögött terméősek az eltérések.
csupán az állami, de a politikai is? szelesen jelent
ő en a legnaÉs az állami mivolta egészében, Évekre visszamen
gyobb összegű támogatásban
vagy esetleg csak a központi álla - (most 6,5 millió forint) a Madártani
mi szervekre értve jelenti a nemés Természetvédelmi Egyesület
•
•
civilt,
részesedik, és míg korábban 100
önkormányzatok éppen az állam- ezer forint alatti összeget nem oszpolgári autonómiához állanak kö- tottak, most három ilyen szervezet
zelebb, mintsem a központi állami is szerepel a listán. Sajátos cél
akarathoz? (Pláne, hogy az angol vezette azokat a pályázókat, akik
non governmental éppúgy jelentheti nem is annyira a várható pénzért
a nem-államit, mint a nem-kormány- álltak sorba, erre esetleg nem is
zatit...) És mi a helyzet az alapítvá- volt szükségük, sokkal inkább
nyokkal? Amennyiben a civil szféra presztízsük és legit
imációjuk súlyátű ri a politikumot (pártokat), nak
naknövekedését vélték megvalómennyivel jár jobban, ha mondjuk sulva látni az állami támogatás
a gazdaságorientáltság megjelenik megszerzésétő l.
benne? Ha a társadalmi szervezeA vita és az egymásra mutogatás
tek leképezik a politikai rendszer természetesen az országgy ű lési
ideológiai struktúráját (vagy leg- döntés után is tart. Az Erdélyi Maalábbis utánozni, követni igyekez- gyarok Egyesülete a többi erdélyi
nek azt), akkor nem kerülnek bele támogatottal együttműködve szeretmaguk is a civil társadalomból a né elérni a juttatások maguk közötti
hatalmi szférába? Ha a nem-álla- másodlagos újraelosztását, Stefka
mi' jelleg fogalmi eleme a civil szer- István, a Magyar Újságírók Közösvezeteknek, akkor lényegük a kor- sége ügyvezet ő titkára szerint pemányzati oppozíció is, tehát a civil dig a politika úgy döntött: nincs
szféra csak ellenzékiként mű köd- szükség a szervezetre'. (Ti. a MÚKhet? Törekednie kell-e a civil szfé- tól az eredetileg tervezett 1.3 millirának a hatalomban való reprezen- óból elvettek ötszázezret annak a
tációra (horribile dictu: parlamenti MÚOSZ-nak a javára, amely viszont
képviseletre), vagy addig tart a sze- az előző ciklusban nem kapott tárepe, amíg kívülrő l presszionálja (ha mogatást, szemben a MÚK akkori
tudja) a hatalmi döntéseket? És 4.5 milliójával.)
talán a legfontosabb kérdés: vajon
A pénzügyileg, gazdaságilag,
mennyiben a valamiféle hatalmi közjogilag de politikailag és
vákuum, illetve a pártelvű képvise- morálisan is zű rzavaros helyzetből
leti rendszer logikájának a kudarca két megoldás is kiutat jelenthet
hívja elő a civil szféra (és a (nem beszélve a szaktudományok
korporatív megoldások) er ő södő ezzel a kérdéssel kapcsolatos elméleti feladatairól). Egyrészt a Házbírálatát és fokozódó aktivitását.
Amit a társadalmi szervezetek szabály módosításával megoldhaebben a helyzetben tesznek és tó lenne, hogy a képviselők a bitehetnék, az annyi, hogy a költség- zottság ajánlásához már ne nyújtvetési támogatás elosztása során hassanak be további módosító jaigyekeznek a legbefolyásosabb vaslatokat, hanem automatikusan
mentorra szert tenni. A képviselők azt fogadnák el egészében. A metöbb mint a fele valamely egyesű- zei képviselő ugyanis nincs képben,
let, kör, társaság, szövetség (több- nem is ismerheti a többi pályázatot,
nyire vezetőségi) tagja. Ezek máris sem pedig a szakértői anyagokat.
lépéselő nyben vannak, de még így a módosítások vagy ötletszerű elég kicsi ez a lépés. A házszabály ek, vagy a benyújtó képviselő nyilértelmében ugyanis az elő készítő vánvalóan az egyéni szimpátiáját
bizottság javaslatához minden kép- fejezi ki. A Parlamentnek tehát jobviselő nek joga van módosító indít- ban kellene megbíznia az adott
ványt benyújtani, s ha ez megkapja bizottságban és az ehhez szükséaz egyharmados támogatást a költ- ges er ő sebb jogindítványokkal kelségvetési bizottságban, a ház elé lene felruháznia. A másik, nehezebb
kerül a javaslat, s a képviselők vita megoldás szerint — és ezzel a vánélkül szavaznak róla. A legbizto- lasztások idő szakában már egy
sabb pozíciót az olyan szervezet véleményen volt a két kormányzóbirtokolhatja, amelyet vagy a leg- párt — biztosítani kellene az adózó
erő sebb kormánypárt frakciójának Polgárnak azt a lehető séget, hogy
befizetésük egy meghatározott rézöme támogat.
A közel ötvenezer regisztrált szer- szét saját megítélésük szerint ítélvezet egyötöde pályázott idén költ- hessék oda valamilyen, általuk
ségvetési támogatásra. A többit sem helyesnek tartott civil celra. Ehhez
a szemérem tartotta vissza, hanem viszont els ősorban a régóta várt és
mert a költségvetés más fejezetei- már hosszabb ideje készülő nonbő l számíthattak segítségre (érdek- profit törvényt kellene az országképviseletek, alapítványok, egyhá- gy űlésnek minél hamarabb megalzak, Magyarok Világszövetsége kotnia.
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Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet történetéb ől II.
(1896-1996)
Napjaink (1991— )
A politikai-gazdasági rendszerváltást követ ő en, 1990 ő szén, Dr.
Fésüs László kapott fő igazgatói
megbízást a kutatóközpont vezetésére. A következ ő évben, 1991.
július elsejével, a földmű velésügyi
miniszter az alapító határozat módosításával (68.075/1991/FM) az
intézmény nevét megváltoztatta. Az
új elnevezés:
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,
székhelye Herceghalom. Ezzel
első lépésben megszüntette a korábban gödöllői székhellyel működött központi egységet (az épületet
visszaadta az egyetemnek), majd
második lépésként a kisállatokkal
foglalkozó részlegeket leválasztot-

ta a kutatóintézetrő l, és a 30.255/7/
1991. számú alapító határozatával,
1992. július elsejével Gödöllő székhellyel létrehozta a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kisállat-tenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetét. Ezzel kialakult a jelenlegi Kutatóintézet, amelynek alapító határozatát, egységes szerkezetbe foglalva, 57.286/1/1993/FM
számmal adták ki.
(A Kutatóintézet jelenleg a következő szervezetben működik:
Főigazgató, gazdasági igazgatóság (pénzügyi osztály, üzemeltetés,
kísérleti telep, nyomda);
Állattenyésztési Intézet: genetikai osztály, szaporodásbiológiai
osztály, szarvasmarha-tenyésztési
osztály, sertéstenyésztési osztály,
juh- és kecsketenyésztési osztály,

lókutatási-csoport, sejtbiológiai
osztály;
Takarmányozási Intézet: biokémiai csoport, takarmányozás-élettani osztály, takarmányminő sítési és
értékelési osztály, mikrobiológiai és
takarmánytartósítási osztály, sertéstakarmányozási osztály, kérődzőtakarmányozási osztály.)
A rendszerváltozás évében
(1990) még elkészült egy K+F programtervezet „Az állattenyésztés piaci versenyképességének fokozása" címmel és tartalommal, ami
azonban már ebben a formában
nem valósult meg. A kutatásszervezés újabb átalakításának keretében a Földmű velésügyi Minisztérium létrehozta az ún. Szakmai Kollégiumokat, és témapályázatokat lehetett benyújtani. Az intézet kutatói

Prioritásokról, teljesítményekről
(Interjú Náray-Szabó Gáborral, folytatás az 1. oldalról)
— Az elmúlt években szinte folyamatosan értékelik
az akadémiai intézetek teljesítményét, azonban az
inkább egy egyetemi tanszék kisebb létszámú kutatóértékelés egyes tudományterületeken, mint például a
csoportjában célszerű végezni.
társadalomtudományok vagy az ún. „ nemzeti tudomá— Ezt a véleményt én azért árnyaltabban fogalmaznyok" területén korántsem olyan szigorú, és nem nemnám meg, mert az ellentétek nem csupán mestersézetközi mércével történik, és ezt sokan joggal nehezgesek, hiszen a kutatók közötti verseny szükségképményezik.
pen teremt feszültségeket, ezek azonban az eredmé— A megjegyzés jogos. Ha verseny van, akkor érnyességre pozitív hatást gyakorolnak. A szakmai vertékelésre is szükség van, ez azonban nem mindig
sengést pedig úgy kell megszervezni, hogy az
egyszer ű. Egyes természettudományoknál, mint pl. a
előreviv ő legyen, ne csak konfliktusokat generáljon.
fizika, kémia, biológia és orvostudomány, hajszálponTudomásul kell venni, hogy az alapkutatási tevékenytosan meg lehet állapítani, ki hol áll a rangsorban.
ség kemény versenyszféra, a versenyhez azonban
Fontos azonban, hogy a kutatás és az alkalmazás ne
tisztességes felvételeket kell teremteni. Tisztában
keveredjen az értékelésnél. Ha valaki ötletes fejleszvagyok azzal, hogy a magyar társadalomnak, és ezen
téssel sok pénzt termel, ez igen dicséretes, és meg is
belül a kutatóknak a többsége - jelent ős többsége kell becsülni, ez azonban nem tudomány! Meg kell
nehezen fogadja ezt el, de e nélkül nincs túlélés! Még
akadályozni, hogy egyesek a kutatók között bevételeegy ideig elpiszmoghatunk, de a következ ő generáció
szakmai színvonalát az igénytelenség menthetetlenül ikre hivatkozva tartanak igényt magasabb besorolásra, míg az ipari vállalkozásoknál tudományos érdele fogja süllyeszteni, mind a tudományos életben, mind
meikkel akarnak kivételezett helyzetbe kerülni. Rubik
pedig a magyar gazdaságban!
Ern ő zseniális feltaláló, de nem tudós. Egerszegi
— Az előbb szóba került a kutatási prioritások kérKrisztina is világklasszis, de soha nem lesz a Magyar
dése. Ki és hogyan határozza meg a prioritásokat,
Tudományos Akadémia tagja!
vagy éppen egyáltalán bele kell-e avatkozni a tudoKülön terület a társadalomtudomány és a nemzeti
mány autonóm fejlődésébe?
tudományok. Ezek eredményességét nyilván nem le— Én úgy érzem, hogy kell! Két okból is. El őször is
het azonos módszerekkel mérni, bevételröl sem lehet
az adófizet ők, akiknek a pénzéből támogatják a tudományt, világszerte szívesebben áldoznak olyan kutatá- beszélni, vagyis különleges elbírálást igényelnek. Azt
sokra, amelyek az élet meghosszabbítását és azonban feltétlenül meg lehet becsülni, hogy a társaminőségének javítását célozzák, mint például a régé- dalom a kérdéses tevékenységet mennyire igényli, és
szetre. Az állarnpolgárt, utca emberét ugyanis jobban annak alapján lehet értékelni. Ha például a milleérdekli egy új, hatékony gyógyszer kifejlesztése, mint centenáriumi kiállítást százezrek nézik meg, akkor a
más, csak közvetett eredményt hozó tevékenység. Ez létrehozó történészek, néprajzkutatók és más tudósok
tudomásul kell venni! Másodszor Magyarország kis sokéves munkájának megvan a létjogosultsága. Ha
ország, és a meghatározó tudományos felfedezéseket azonban egyes dolgokra a kutya se kíváncsi, abból le
nagy valószín űséggel nem mi fogjuk megtenni. Bár- kell vonni a megfelelő következtetést!
— Milyen feladatok hárulnak a főtitkárhelyettesre a
mennyire is hiszek abban, hogy a magyar kutatók kiválóak, és ötletdúsak, a Kopernikusz, Kepler, vagy következő kben, és mivel szeretne foglalkozni?
— Ahogy .azt a f őtitkár úrral megbeszéltük, két
Lavoisier-lépték ű nagy felismerések nem nálunk fognak megszületni, vagy ha igen, csak egy sz űk területen f őfeladatom lesz. Az egyik elég jól körülhatárolt: az
és igen speciális esetben. Ennek megfelelően nálunk akadémiai kutatási pályázatok lebonyolítása. Ide tarkövetni kell a nemzetközi áramlatokat, vagyis a priori- tozik a közreműködés a prioritások megállapításában
tásoknak sokkal nagyobb szerep jut a témaválasztás- és az elbírálás rendjének kidolgozásában, valamint a
ban. Másrészt a már eddig is eredményes területeket bizottságok m űködtetése. Nagyon fontosnak tartom,
jobban kell támogatni, hogy még versenyképesebbek hogy ezt a nem túl sok pénzt tisztességesen osszák
lehessenek, mert csak így lehet áttörést elérni. Ha ki- szét, és azt valóbban az arra legérdemesebbek kapemelkedő eredmény születik, oda jobban fog külső pénz ják. A másik feladat nehezebb lesz. Részt kell venis áramlani, ha azonban mindent egyformán támoga- nem az AKT munkájában, és a kutatóintézeti átalakítunk, kiemelked ő eredmények híján a pénzt nem haté- tásokkal kapcsolatban is sok lesz a tennivaló. Ez nem
konyan költjük el. A prioritások azonban nem zárják ki, lesz könny ű dolog, és sok ütközésre is sor kerülhet.
hogy egy-egy kiemelkedő új eredmény megszülethes- Ennek ellenére meg vagyok gy őz ődve arról, hogy ha
sen más területeken is. Az új ötletek előbb-utóbb a a problémákat megfelelően átgondolva nyíltan a kufelszínre törnek, és ha máshol nem, külföldön, tatók elé tárjuk, a többség el fogja fogadni a szüksékedvez őbb anyagi feltételek mellett valósíthatók meg. ges változásokat. Megkönnyítheti helyzetemet, hogy
Ha az ötletet magyar kutató valósítja meg, az éppúgy én képviselem az Akadémiát az Akadémiai Érdekhasznos a hazai tudományosságnak, mintha itthon érte egyeztet ő Tanácsban, és a rendszeres kapcsolat az
volna el, csak itt pénzhiány miatt esetleg elsikkadt volna. intézeti dolgozókkal segíthet a vitás kérdések tisztáA kutatás szabadsága messzemen ően teljesül akkor is, zásában.
— Optimista-e a jövőt illetően, és mit tekintene pozitív
ha helyzetünkből adódóan prioritásokat kell megfogalmaznunk. A nagy ötletek nem feltétlenül nagy pénzek eredménynek a következő években?
— A kérdés jó. Én optimista vagyok, de ez velem
nyomán születnek!
— A főtitkár-helyettesi székbő l hogyan látja a hazai született rossz tulajdonság, ezen nem tudok változtatni. De azért ha visszatekintek mondjuk 40 évre, azért
tudományos kutatások helyzetét?
— Ahogy ezt már korábban sz űkebb körben párszor a helyzet általában fokozatosan javult. A magyar tuelmondtam, az az érzésem, hogy a kutatásokra több domány rövidtávú fejl ődésében azt tartanám a legfonpénz nem lesz. Ahogy olvasom az újságokat, vagy a tosabb eredménynek, ha sikerülne egy olyan tisztesközhangulatot érzem, nem lesz több pénz, ezért rá- séges versenyt kialakítani, amelyet a kutatók többsékényszerülünk arra, hogy változtassunk. Ha ezt nem ge elfogad. Az OTKA-ban ez már többé-kevésbé kitesszük meg, ha nem szabadulunk meg a homok- alakult. Amennyire látom, a pályázati rendszer népzsákoktól, akkor a léggömb menthetetlenül le fog szer ű a kutatók között, és amikor annak léte veszélysüllyedni, bele a t űzhányóba! Cselekvéskényszerben be került, munkahelyt ől, beosztástól és pártállástól
vagyunk, azonban nagyon sok függ attól, mit fogunk függetlenül a kutatók szinte azonnal kivont karddal
tenni. Véleményem szerint a legf őbb szempont a siettek védelmére. Én azt szeretném, ha mind az
min őség megtartása, azt minden áron fenn kell tarta- akadémiai intézetekben, mind pedig az egyetemeken
ni. Másodsorban a szociális szempontokat figyelem- kialakulnának a min őségi munka anyagi és szakmai
be kell venni. Ha létszámcsökkentésre kerül sor — és feltételei. Azt is remélem, hogy az összes hazai kutaez hosszabb távon elkerülhetetlennek látszik —, ak- tóhelyen, sőt minden más helyen, ahol tudományos
kor ez ne er őszakosan, hanem „puha" eszközökkel, munka folyik, azonos követelményrendszer alapján
nyugdíjazással, létszámstoppal vagy hasonlókkal tör- fognak a kutatók versengeni - hiszen az Akadémia
ténjen. A kemény verseny és az egyének szociális köztestületének tagjai jogán az egész magyar tudoérdekeinek figyelembe vétele nem összeegyeztethe- mányosságért felel ős.
-bgytetlen.

az évek során mintegy 200 K+F
pályázatot nyertek el, amelyek nagy
része már kifutott és napjainkban,
az OMFB és az OTKA pályázatokon elnyert témákkal együtt, 40
kutató, 38 kutatási témát (ebbő l
alap-alapozó 11; alkalmazott 17;
fejlesztő 10) művel.
Az ATK-nak jelenleg 15 ország
35 kutatóhelyével, illetve különböző szervezetével van kétoldalú tudományos kapcsolata. Példaként
emelhet ő ki ebbő l, az American
Soybean Association részére végzett több éves konzulensi szolgáltatás Közép-Európa országai számára, továbbá a belgiumi Fehérkék Belga-szarvasmarha-tenyésztő
szervezetekkel (Herd Book BlancBleu Belge, HALIBA, LINAUX,
BELGIMEX) kialakult kapcsolat
alapján, ma a kutatóintézet irányítja a fajta honosítását, és alapítója
az ennek érdekében létrejött egyesületnek. A kutatóintézet munkájának nemzetközi elismerését jelenti,
hogy jelentő s nemzetközi szervezetekben képviselte mindig, és képviseli jelenleg is Magyarországot,
illetve hogy a munkatársak több
vezető tisztségviselő pozíciót töltenek be ezekben szervezetekben,
így pl. az EAAP-ben (Európai
Allattenyésztő k Szövetsége), az
ISAG-ban (Nemzetközi Állatgenetikai Társaság) és az INFIC-ben (Takarmányinformációs Központok
Nemzetközi Hálózata). Nagy nemzetközi visszhangot kiváltó sikere
volt az Európai Állattenyésztő Szövetség 1970. évi kongresszusának
Budapest—gödöllői (elsőként KeletEurópában, akkor rekordnak számító 450 résztvevővel), majd 1986.
évi kongresszusának budapesti
megrendezése, újabb résztvev ő i
rekorddal, mintegy 1500 fő vel. Ezeken kívül még további nagy jelentőségű konferenciák és szimpóziumok vezető szervező je volt az intézet (többek között: Apimundia,
1983; Nyúltenyésztési Világkonferencia, 1988; The livestock
production sector in Eastern Europe
as affected by current changes,
EAAP and FAO Round Table 1991;
Holstein Fríz Világkonferencia,

1992; Nemzetközi Szaporodásbiológiai Konferencia, 1993; 1994;
1995)
Az állattenyésztési gyakorlattal
való kapcsolattartás szintén százéves hagyományú. A szaktanácsadás idő nként szervezett formában
folyt, idő nként viszont a spontaneitás jellemezte. Egyik legfontosabb
fóruma az intézeti vándorgyű lések
rendszere volt, amit újabban, széleskörű meghívotti körrel, a tudományos napok és a speciális
kerekasztal viták egészítenek ki,
gyakran külföldrő l meghívott
elő adókkal is. A legújabb terv, hogy
az intézet bekapcsolódik az FM nyilvántartásában található szaktanácsadók továbbképzési programjaiba.
Az „Állattenyésztés" illetve 1980.
óta az „ Állattenyésztés és Takarmányozás"cím ű tudományos lapot,
mintegy tíz évnyi megszakítással,
1949. évi megalapítása óta intézetünk szerkeszti, illetve néhány éve
a kiadói feladatokat is ellátja. Évente hatszor megjelentetve, ez ma
szakmánk egyetlen ilyen profilú
lapja hazánkban.
A széleskörű hazai kapcsolatok,
természetesen a társintézményekkel a legkifejezettebbek. A GATEnak egy, a PATE-nak két kihelyezett tanszéke működik az Intézetben. Az intézet mint intézmény
helyet ad, és előadókat biztosít elsősorban a posztgraduális képzéshez, de a nappali hallgatók oktatásához is. Több intézeti munkatársnak van meghirdetett tárgya
különböző egyetemeken.
A száz év alatt sok átszervezést
megélt intézet munkatársai egyre
nehezülő körülmények között is
becsülettel ellátták és ellátják ma
is kutatási feladataikat. Remélik,
hogy méltó utódai nagyhírű elő deiknek, és a jövőben is eredményesen szolgálhatják a magyar állattenyésztés és takarmányozás
szép ügyét.
(Források: a Kísérletügyi Közlemények és a Köztelek különböző számai,
a „ 75 éves az Állattenyésztési Kutatóintézet" c. kiadvány, továbbá intézeti
évkönyvek)
sszeállította:
Gundel János és V ígh László

NÉZŐPONT

Ballagás

a szerkeszt ő rovata

Virágba öltözött színes krepp-papír csokrok emelik az utolsó tanításnap hangulatát. A szülők közé néha vegyül egy-egy matrózblúzos diáklány vagy sötét öltönyös kamasz fiú. Mindenki elegáns:
villognak a lila, búzakék zakók, persze hozzá az elengedhetetlen
fekete nadrág és a makkos cipő . A kiskabát ujján virít a márkajelzés,
igaz Hugo Boss akárki meglássa.
Az idősebbek és az arcátlanabbak már elfoglalták az ülő helyeket,
amikor megszólalt a Himnusz a szokványosan recsegő lemezjátszóról. Néhány helyi menő táskájából előkerült a VHS-videókamara, és
a fontosságukra való tekintettel becsoszogták a csendet a sárga
színű murván. Néhány késő n jövő tű sarok meg belekopogott a
„balsorsba". Sű rű leülések után az igazgatónő emelkedett a mikrofonhoz, és hasonló stílusban brillírozott a könnyes szemű anyukák
örömére. Csupa eredeti gondolat: ez a csengő már nem az óra
kezdetét jelezte, következik a nagybetű s élet, a tudás megszerzése
mily nemes feladat, tanárok fáradozása, szülő k áldozata (na és a
befejezés felér egy kit ű nő bizonyítvánnyal), hogy visszavárunk
mindannyiótokat. Magam előtt látom, amint egyszer majd az összes
eddig végzett diák betódul egyszerre az igazgatói irodába.
Természetesen könyvosztás is volt. A legjobbak ma már nemcsak
Petőfi-összest vehettek át, hanem némelyeknek pénzjutalom is ütötte markát. (Hiába, ez a kapitalizmus.) Különösen sok borítékot és
egy könyvtárra való kötetet kapott egy bizonyos Kovács János. De
meg is érdemli a kis Kovács, mert nem elég, hogy a matematika a
kisujjában van, és a 100 métert is ő futja a leggyorsabban, és úgy
énekel, mint Pavarotti, de még az édesanyja is az iskolaigazgató
helyettese.
Könyvet azért kaptak a szülői munkaközösség tagjai is, köztük a
legbüszkébb az elsősegélynyújtó szakkör vezetője, egy kopasz 150
centis sportzakós. Éppen eltenni készült a tíz példányban kiosztott
szép, színes történelmi kötetet, amikor felsírt egy csecsemő az egyik
babakocsiban. Az anyuka próbálta felvenni, de a gyerek feje és lába
beszorult a kocsi egyik alkatrészébe. Elsösegélyesünk rögtön a
fontosak buzgalmával — mintegy jelezve: hogy nem érdemtelenül
kapta a könyvet — ugrott virágcsokrokon, anyukákon, rokonokon
keresztül, hogy a „vészhelyzetnek" megfelelő en újjáélessze a hathónapost. Késve érkezett, a baba már kiszabadult.
A kedélyek megnyugvása után elandalogtak előttünk a vén —
tizennégy éves — diákok, és a rokonok megjegyezték: hogy szalad
az idő , jövőre a kicsi is ballag...

