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- ıVeszélyben az Erdélyi mauyar lulumánv?
Ü Egy kultúra nagykorúságát min-
dig tudományos eredményei jelzik,
és Közép- vagy Kelet-Európában,
kivált a nemzeti kisebbségek, igy
az erdélyi magyarság kultúrájában,
ahol nemegyszer a szépirodalomnak
kell ellátnia a társadalomtudomá-
nyok feladatait is, igen sokat mond
az, hogy ezek a tudományok egyál-
talán működőképesek- és nyilváno-
sa~k-e, avagy vis-sza-szorulnak a ma-
gányos dolgozószobák zárt falai kö-
zé. Az erdélyi magyar tudományos
élet több ízben is megpróbálkozott
azzal, hogy a kisebbségi kultúra és
a nemzetiségi önismeret hiteles gaz-
dája és tevékeny szervezője legyen.

Próbát tett erre már a két világ-
háború között, midőn elsősorban a
történetírásnak és a kisebbségi jog-
védelemnek a szakértői értek el máig
méltányolható ered-ményeket, és pró-
bát tett a második világháború után,
különösen a hatvanas évek közepe
és a nyolcvanas évek eleje között,
midőn igen változatos társadalom-
tudományi kutatások s a nyomukba
lépő gazdag eredmények igazolták
az erdélyi magyar szellemi élet al-
kotó erejét.

Csupán jelzésszerűen emlékeztet-
hetek ezekre az eredményekre. A
gyorsan elmúlt másfél évtized tár-
sadalomtudományi munkásságát
olyan művek minősítik, mint Jakó
Zsigmond, Demény Lajos, Egyed
Ákos, Csetri Elek történeti, Vita
Zsigmond, Jancsó Elemér, Bus-tya
Endre, Marosi_ Ildikó, Kántor La-
jos, Láng G_usz~táv és Cs. Gyimesi Eva
irodalomtörténeti, Benkő Samu és-
Imreh István művelődéstörténeti,
Faragó József, Nagy Olga, ifj. Kós
Károly, Szentimrei Judit és Kallós
Zoltán néprajzi, Szabó T. Attila,
Szabédi László, 'Márton Gyula és
Szabó Zoltán. nyelvészeti, Bretter
György és Gáll Ernő filozófiai mú-
vei. (A névsort persze folytathatnók
tovább.) És olyan egyetemes nem-'
zeti-jelentőségű tudományos teljesít-
mények közreadása indul-t meg, mint
Szabó T. Attila Erdélyi magyar szó-
történeti táráé vagy a Balogh Edgár
által szerkesztett Romániai magyar
irodalmi lexikoné. Szinte -alig volt
hónap, hogy Erdélyből ne érkezett
volna valamilyen tudományos ösz-
szefoglalás, érték-es monográfia vagy
legalább egy tanulmánygyűjtemény.

A nyolcvanas években már ritkáb-
ban kaptak kiadót a tudományos
kéziratok, majd csakhamar elkövet-
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kezett a radikális tiltások időszaka.
A minden mértéktartását elveszítő
bukaresti cenzúra egész tudomány-
ágakat helyezett tilalom alá: ma
már ne-m lehet magyar történeti
és művelődéstörténeti, szociológiai
és néprajzi monográfiákat megjelen-
tetni, s a nagynéha érkező irodalom-
történeti és kritikai kötetek is in-
kább a szellemi élet -lassú vegetálá-
sát, sőt, inkább haldoklását tanúsít-
ják, mintsem a szerves tudományos
munkát. ~ ~

Értékes kéziratok egész sorára
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mondott nemet a hivatalosan nem-
létező, a gyakorlatban annál kimé-
letlenebbűl működő cenzúrahivatal:
elakadtak a szótörténeti tár és az
irodalmi lexikon kötetei, a hatósá-
gok bezúzták Cseke Péternek az Er-
délyi Fiatalok két világháború kö-
zötti baloldali mozgalmát bemutató
dokumentumgyűjteményét, megaka-
dályozták Beke György ama mun-
kájának a megjelenését, amely az
1945 utáni Magyar Népi Szövetség
sajtóját mutatta volna be. A szomo-
rú eseteket és példákat megint csak
hosszasan sorolhatnók tovább. Bi-
zony haldoklik a sok évszázados
múltra és nagyszerű eredményekre
visszatekintő erdélyi magyar tudo-
mányosság, egy olyan hatalom szo-
rításában, amely a szellem minden
művében és eredményében megsem-
misítendő elle-nség`et szimatoll

Mit. tehetünk, hogy ez a félelme-
tes szoritás az erdélyi magyar tudo-
mányt mégse ölje meg?` Nyilván-
valóan tiltakozni kell, természete-
sen -a nemzetközi fórumokon is, en-
nek a tudománynak az elnémítása
ellen. Elvégre. léteznek a tudományos
életnek nemzetközi fórumai, szerve-
zetei és intézményei, s talán el le-
het érni, hogy ezek is védelmiikbe
vegyék az űldözött erdélyi magyar
tudományt. Jelen vannak ezeken a
fórumokon és ezekben a .szerveze-
tekben a román tudományos élet
képviselői is: »a tudomány egyete-
messége jegyében ők sem tagadhat-
ják meg, hogy szolidaritást vállal-
janak az erdélyi magyar tudományos
élet elnémitott képviselőivel.

Természetesen teret kell adni az
iildözött erdélyi magyar tudósoknak,
műmeknek, kéziratoknak és 'gondo-
latoknak a magyarországi tudoma-
nyosság fórumain és intézményei-
ben. (Erre annál is inkább szükség
lesz, mert ezt semmiféleképpen nem
pótolják az aluljárókat elárasztó,
nem túl színvonalas Erdélyről szóló
írások.) Már ma is számos Erdély-
ben szül-etett tudományos munka ha-
zai folyóiratokban és kiadóknál lát
napvilágot: erősíteni kell ezt a fo-
luamatot. Otthont kell adnunk az űl-
dözött gondolatnak, hiszen az, hogy
az erdélyimagyar tudományosság ne
némuljon el végképp egy kultúrael-
lenes és barbár diktatúra szorításá-
ban, egyetemes magyar nemzeti, mi
több, európai érdek. Az erdélyi ma-
gyar tudomány sorsáért mi is vala-
mennyien felelősök vagyunk!

Gyakornok lesz a munkanélküli pályakezdő?
Ü A pályark-ezdő di-plomások egyre
súlyosaobá váló elhelyezkedési gond-
jaiın próbál enyıhíteni a szeptember
15-én 'hatályba lépett T1989. (IX. 7.)
ABMH-rendelkez-és. Az újfajta gye-
kornoki rendszer lényege, hogy bér-
táımogatásıt kapnaık azok a munkahe-
lyelk, amelyek olyan egy éven belül
végzett pályakezdő diplomást alkal-
maznak, alkiıknek nincs még állásuk,
s akiknek a muln.kaerő-ılcözvettitő iro-
da sem tudott megfelelő állást fel-
ajánlafni a j-elerLtk\ezés~ü3ket követõ
egy hónapon belül. *Ebbõl a szem-
pontból a diplomás-nalk azt a rész-é-
re felajánlott állást, gyaskonnoki
munkahelyet kell megfelelóként el-
fogadznia, amely szalklképzetts-égének
megfelel vagy felsőfokú végzettsé-
get igényel -és a pályaıkezdő szaık-
képzettsfégével is betölthető, ıtovábtbá
egészségi álla-potáınalk megfelel és
tömegközlekedési eszközzel a laıkó-
helyéről a munlkıalhelyiére történő
oda- és visszautazás a három órát
nem -haladja ımeg.

Az állást ik-eresőnek jelentkeznie
kell a zmunikalk-özvetítő irodában, s
az iroda a hozzá bejelentett állások
közül vagy tud .megfelelőt felaján-
lani, vagy pályázati fellhízvást tesz
közzé a -megyei va-gy az országos le-
pokıban, gyaıkornoki foglalkoztat-ásıra.
Optimális esetben azok .a munıkálta-
tólk fognak pályázni, amelyeknek
szülkségülk lenne diplomás szalkem-
berre, de jelen pillanatban nem tud-
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ják megfizetni és vagy szeretnék
megismerni, `kipróbá`lni a fiaıtalıt, akit.
majd allkallımaznaflk és a fél év gya-

kornoki foglallkoztatást »mintegy pró-
blaidőnek t_e-`;_ki~ntirk. Ha több ajánlat

(Folytatás a 2. oldalon)

A SZOT vagyonáról '
Ü ,,A SZOT-vagyon a. szaıkszervezeteké, a tagság-é - mondotta Csikós
Pál titkár a. SZOT 1989. szeptember 6-i ülésén, majd így folytatta: -
Azoké, akiknek tagdíjforlntjaiból ezeket az ingatlanokat annak idején
megvásároltuk, azoké, akiknek tagdíjforintjalból azokat az épületeket is
karbantartották, felújítottáık, míiködtették, amelyeknek csak kezelője a
szoTP

Az ülés után kiadott közlemény szerint: a Szakszervezetek Országos Ta-
nácsának tullajdonában 83 ingatlan van, ebbõl: 19 üdülő, amelyet az üdü-
lési tőigazgatóság hasz-nál; 13 szmt-székház, 6 önálló kultúrotthon, 2 okta-
tási központ és 15 szolgálati lak-ás. Atöbbi rét, mocsár, árok, út, park mi-
nősítési ingatlan.

A .beépített ingatlanok könyv szerinti nyilvántartott értéke 1,2 milliárd
forint. O

Ezen túlmenően 39 állami tulajdonú, de SZOT-keielésben levõ ingatlan
van. Ebbõl 3 üdülő, 21 telek, 6 szmt-szék-ház és 5 -kult-úrlıáz. Mindezek
könyv szerinti értéke 339 500 000 forint.

A SZOT vagyona a nyilvántartott értékben -meghaladja az 1.5 milliárd
forintot, forgalmi értéke azonban ennek többszöröse lehet. `

A SZOT Üdülési és Szanatóriumí Fõigezgatósága kezelésében, illetve
használatában 210 üdülő, 12 szanatórium, 125 ezeket kiszolgáló létesítmény
van. továbbá 8 olyan ingatlan, amelyek igazgatási-adminisztrációs célokat
szolgálnak. Mindezek könyv szerinti nyilvántartott értéke megközelítően
5,6 m-izlliárd forint.

Az elmúlt öt esztendőben a SZOT 11 esetben adott el ingatlant, illetve
adott át többnyire részkezelői jogot. Ebbõl hét esetben az Országos Mun-
kavédelmi Fõfelügyelõségnek, valamint az Országos Társadalombiztosítási
Főígazgatóságnaık, négy esetben pedig kisebb értékű, lakott ingatlant érté-
kesítettek. Nincs szándékában a SZOT-nak sem a tulajdoni, sem a_ kezelői
jog áruba bocsátása . . .

Az ágazati szakszervezetek ingatlanjaíıkat önállóan tartják számon,
ezek-ről a tájékoztató nem szólt. (!)

Megalakult:

az lšrtelmisigi.   
zakszerveıeli lümürülis

(szándéknyilalkozal) _
Felismerve az érdekegyeztetés folyamatában rejlő hiányosságo-

kat a kezdeményező szakszervezetek kinyilvání-tják szándékukat az
ERIELMISEGI SZAKSZERVEZETI TÖMÕRÜLÉS (ÉSZT) megala-
pitására.

A Tömörülés célja a társult szervezetek érdekvédelmi, érdekkép-
viseleti, és érdekérvényesítési munkájának összefogása, javítása, az
érdekek közös, együttes képviselete a kormány egyeztető tárgyalá-
sain. A Tömörűlés célul tűzi ki a szellemi tevékenységet végzők .és
azt közvetleniil segítő - országos és nemzetközi összehasonlításban
is - súlyosan »hátrányos bérezési rendszeré-ne-k módosítását és a
tisztességes értékálló nyugdíjak elérését.

A Tömöriilés fellép az adórendszer olyan irányú módosításáért,
amely figyelembe veszi a szellemi és művészi tevékenységhez és
életforrnához kapcsolódó kiadások adóalap-csökkentő tényezöként
való elismerését, az adóku-lcsok mérséklését és a gyermekeket ne-
velők többletköltségeinek csökkentését.

A Tömörűlés célul tűzi ki a hatékony érdekegyeztető fórumok
létrehozását, az érdekérvényesítő folyamatok fejlesztését. A nyilvá-
nosság minden eszközével fellép a tárgyalások és érvek tisztasága
érdekében. `

A Tömörűlés társadalomf- és szakszervezetpolitikai kérdésekben is
egy-ezteti elképzeléseit. ~

A Tömörűlés csatlakozásra és együttműködésre hivja fel mind-
azon. érdekvtédelm/i szervezeteket, amelyek felelősséget éreznek az
alkotó munka társadalmi védelme és megbecsűlése iránt.

Az ESZT kezdeményezői: a Felsőoktatási Dolgozók Szakszerve-
zete nevében: dr. Kis Papp László elnök; az Írók Szakszervezete
nevében: Mezey Katalin titkár; a Közgyűjteményi és Közművelő-
dési Dolgozók Szakszerveze-te nevében: Vadász János országos tit-
kár; a MEDOSZ agrároktatási és kutatási dolgozók tagszervezete
nevében: dr. Vigh László elnök; a Sajztószakszervezet nevében: Be-
rényi János elnök; a Tudományos Dolgozók Szakszervezete nevé-
ben: dr. Baka András elnök. _

frielmiségí
Ó. Ó pszo 1 arıfas ~

Ü -Magyarország elmúlt -négy évtizede - sok egyében túl -
hiánycikké tette a -szolidaritási. Azt a fajta együttérzé-st, együtt-
cselekvést, amelyben a rokon szakmák - rokon gondjaik, nyom-
vonalán -- egymásra találnak. -Az ilyen összefogásra különösen rá-
szorul az értelmiség, mivel - társadalmi arányait illetően -- kis
réteg, az anyagi termelésre általában csak közvetett a hatása, s
atomizáltan képtelen érdekei érvényesítésére. _ .
` Talán még e szolidaritás kezdeményezői sem látták át teljessé-
gében, hogy az Ertelmiségi Szakszervezeti Tömöriilés 'létrehozása
történelmi értékű lépés az érdekegyeztetés reformjában. A szep-
tember~ 20-i, Kossuth kl-ubbi megalakuláskor a Felsőoktatási, a
Közgyűjteményi és Közművelődési, a Tudományos Dolgozók, az
Í-rok Szakszervezete és a Sajtószaıkszervezet, `va`1aımi~nt a *MEDOSZ
felsőoktatási, kutatási tagoza-tánalk vezetői az egységes fellépés mel-
lett voksolztalk. Arra szövetkeztek, hogy egyeztetett, konıkrét aõkciólk-
kall küzdenek tagjaiık közös érdelkeiérlt, lett légyen szó bérről, adóról,
ny-ugdíjról. A közös érdekfelismerés, ~a közös érd-ekik-épvliselet csírárja
egy új -típusú szakszenvezeti integrásciónaık. Egy olyan új szövetkezés-
nek, amely a bolsevik szaıkszervezetet 'képes átalakítani profesz-
szionális érdekvédelmi szervezetté.. S ez valóban történelmi tett
lesz. _

Az összefogás erejét a képviselt ügyek igazságtartalma, s a tag-
ság tömegereje adja. A Tömörülés ezért nyitott, vár minden olyan
szakszervezetet, amely társulni kíván a kezdeményezőkkel. Min-
den bizonnyal az újabb csatlalkozásokra nem .kell sokáig várni, hi-
szen már a megala-kuláskor rokonszenvvel nyilatkozott e szövet-
kezésről a Pedagógusok, a Közalkalmazottak, a -Művészek Szak-
szervezetének vezetője, s nem fordított hátat a Tömörü-lésnek az
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete sem. Üdvözölte az értelmi-
ségiek összefogását a .Magyar Kulturális Kamara is. Ha a mai
szakszervezeti rokonszenvek holnap tagsági áldássá válnak, 'olyan
erőssé válhat az értelmiség tömörülése, amelyet már semmilyen
érdekegyeztetési folyamatból nem lehet ,,klfelejteni".

Az érdekegyeztetés reformjában tehát az első lépést megtettük.
Most formát kell adni a Tömörülésnek. Azaz *ki kell alakítani azt
a minimális szervezetet, amely a Tömörülés munkáját szolgálja.
Természetesen az .új integráció működéséhez is szükség van anya-
gi forrásokra, vagyis a társult szakszervezeteknek együttesen kell
eldönteni-ük, hogy milyen arányban és mennyivel támogatják az
új érdekképviseleti ˇközpont munkáját. Azt a tény-kedést, amely
különösen az első időkben nem lehet más mint konkrét *érdekvé-
delem. Profi érdekképviseleti szolgáltatás: a -konkrét alternatív ja-
vaslatoktól az egyes érde'kütközésekben való aktív részvételig. _

De az érdekegyeztetés reformjában -sem szabad megállni. A Tö-
mörülés még laza összefogás, pusztán napi, aktuális küzdelmekre
szerveződött, egy-fajta praktikus megoldás. Ennél azonban többre is
szükség van. Valódi szövetkezésre, a szövetség kialakítására. Egy
értelmiségi szakszervezeti szövetség vállhatna .igaz-i új -érdekképvi-
seleti központtá, aımely megtörné a ma -még létező érdekıvédel-mi
monopóliuımolsıat. E szövetség talállhatna uıt-at a- Független Szakszer-
vezetek Demokratilkus rLi.g_ájába ztöımörült, zömmel értelmiségi érde-
keltségű szervezetekhez, s teremthetné -:meg a magyar értelmiség
teljes szolidaritását. `

E szövetség léphetne túl a konkrét aıkciókon, szervezhetné meg
gazdaságosan a k-ü-lönböző -szakmai szolgáltató irodák-at - a jog-
szolgálattól a 'bér-, a munkaügyi, a foglalkoztatáspoliti-kai tanács-
adásig -, .s_ integrállhatná az egyes önálló, független szakszerveze-
tek érdekeit. Új érdekképviseleti modellt, image-.t formálzhatna,
amelyet egyőméltó értelrmiségi lapban .kel-lene tükrözni, óvni, s to-
vábbépíteni. - ' I

A sztálini modell értelm-iségellenességével sújtott, a -kis bérrel
megvert, a marad-ékokon is- alig osztozıkodó magyar értelmizség el
akar jutni az érdekegyeztetés minden fontosabb pontjára. Hallatni
kívánja hangját, érvényre akarja juttatni érdekeit. Ki akar lépni
az érdekképviseleti szürkeségből, abból a mechanizmusból, amely
összemossa, Összekeni a tiszta érdekeket, s egyfajta érdektelen ér-
dekvédelembefn integrálja. 'A nyílt érdekartikuláció, a józan szoli-
daritás, az erőõk összefogással való megsokszorozódása öltött testet
a Tömörülésben. Ennek szövetséggé fejlődésétől remélhetjük, hogy
a másfél mil-liós szellemi foglalkozású réteg nem lesz védtelen a
rendszerváltás folyamatában. Nem lesz rászedettje az átalakulás-
nak.
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SZÓŠZÓLO Í 1989 október

[I] Csupán szavakba lklazpaszkodva,
nyillazlıloozatokıban és programokban
tételezhetik önlnıagulkat, vagy hiteles
és meggyőző tettekre is módjuk nyí-
lik a hazámlklbıa emiıgrált román ér-
telmlioégiek-nek? Azoknak, akik or-
szá-guknak »hátat fordítva, a határ
iınnenső ollda-lá'ról vissza-nézve ag-
gódnak ınépüık sorsáént és jövőjéért.
Emil Iovıaznfnescu még mi-nt a Romá-
nia Liıbera egyik vezetője 'vállalko-
zott rá, hogy e témáróll Ibeszélzges-
sünlk. A találkozóra azonban egye-
düll érkezett, ígért társai n-éllkül, saj-
nálkozva tárva szét kezeit.
- Csak a magam nevében nyilat-

kozhatok, a személyes véleményemet
mondhatom, el -__. mentegetődzött
lovamiescu, aki jelenleg fordiltóıként
dolgozik; - Lemondtam a tisztsé-
gemről. i
- -Leguıtóbb Mircea Baja-n geoló-

gus :hagyta magára a pol-itiıkai cso-
porıtosulást, s táıvozo-tt osztrák föld-
re. -De nem- ő cseldkedett ek-
ként a hajdani vezetők közül. Most
Ön is visszalépett, bár marad e föl-
dön. Egyáltalán, fm-eghaltározó szere-
pet játszott vagy játszik a román ér-
telımiség ebben a szervez-ebben?
- Kezdetben igen. Amikor meg-

alakult az értelmiségiek körében is
népszerű volt ez a szervezet. Nem
csak azért, mert ez a maga nemé-
ben páratlan szerveződés volt, hi-
szen először történt meg, hogy egy
magát szocialistának minősítő or-
szágról egy, a szomszéd, magát még
szocialistának tekintő országba emig-
rált román férfiak és nők politikai
csoportosulást alakithattak, az ille-
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gal`itás kényszere nélkül. Az utóbbi
hónapokban azonban kellemetlen
fordula-totflvette-k dolgaink. Igaz, si-
került megőriznüwk függetlenségün-
ket és önálló arculatunkat, bár ez
utóbbi egyre halványodik. Nevezete-
sen: úgy döntöttünk, s ehhez még
tartjuk magunkat, hogy kapcsolatot
tartunk ugyan a Szabad Románok
londoni székhelyű világszövetségé-
vel, de nem ,csatlakozunk hozzájuk.
Úgy hirlilc, otthon még 'nagy remé-
nyeket füznek tevékenységünkhöz,
s elismertek vagyunk-a lakosság kö-
rében.
- Ezek szerint kapcsolatot tarta-

nak az otthoniafklkal.
- Már nem. A belső bizalmatlan-

ság és szétforgácsolódás miatt ez
aligha volna ésszerű. Egyfajta ,rossz
értelemben vett rátarztiság, a bizton-
ságos lég-körben folytatott- ügyeske-
dés és növekvõ nacionalizmus ha-
rapódzott el körünkben. Pedig ez a
politikai szerveződés olyan célokat
és elveket tűzött ki korábban maga
elé, s ajánlott a -kelet-európai né-
peknek, amelyek mentesek voltak az
elfogultságtól. A Románia” Libera
például azt az elvet vallotta, hogy
nem a határokat kell kiigazitani,

nem „országot kell cserélni” az Euró-
pa ezen felén élő népeknek, hanem
a merev és lezárt vagy nehezen nyi-
lóf határsorompókat kell. felemelni.
Ezzel a nyitottsággal Románia is kö-
zelebb kerülhetne az európai álla-
mok szövetségéhez.
- Tiszteletreméltó, de rt-ávo1~i re-

mény. Taıpasztalata szeri-nt, miért
táfvolodtakel a szer-vezettől. az értel-
miségiek? .

-- Romániából viszonylag kevés
értelmiségi pályát űző érkezik. Ne-
hezen mozdulnak, biztonságra töre-
kednek, inkább kivárják a legális
alkalmat, semmint -túl sokat koc-
kázta-ssanak. Az otthonia-k képtelenül
megalázott és ellentmondásos hely-
zetben élnek, s kénytelenek elvisel-
ni önmagukat. Akad-e Orvos, aki
megteheti, hogy a betegtől nem azt
kérdi elõször: mi fáj, hanem azt,
hány- éves? Mert ha idős, le kell
mondania az Orvosi segitségről. Vagy
akad-e tanár, aki nem bolondul bele
abba az állandó vibrálásba, amihez
évről évre alkalmazkodnfia kell, s az
elõzõ szemeszterrel gyökeresen el-
le-nkezőt kell Ok-tatnia? Azt hiszem,
a román értelmiségi ke-gyetlenül
meghasonlott. Ugyanakkor félti is

_ehhez hasonló tragédia.

- Éppen a következetlenség, a
felhigulás, a nacionalizmus és poli-
tikai felemásság késztetett erre a
lépésre. Júniusban például az emig-
ráns románok párizsi szervezete
nyilatkozatot bocsájtott ki. Három-
négyezren írták alá világszerte, kö-
zöttük Ionescuj a hires drámairó és

z geg- z-Í Mihály király. Ez a nyilatkozat a
_ i Romániában élő 'magyarok számára

__ , ` , , politikai és kulturális autonómiátvfqmwaat, 8 megszerzett szekwdasat. követeli. Kezdetben a Románia Li-
Nincs ebben semmi szokatlan. Dık- be,-4 is egyetëftegj ezzel, 3 tagjaink
Í0-töfilws köfflyezëfbefl ÍÖTÍČM má? többsége aláírta. Aztán egy hirtelen

fordulattal a- Libera mégis ,elhatá-
Azok pedig, akik a menekülést rolta magát, a nyilatkozattal egyet-

vál0SZi.'lfÍk„ S ÚÍÍÖTWQÍÉ Ő ÍWtá7'0fl„ értõket pedig azzal kezdték 'vádol-
"em HÜŰ"-"z°*k M“9U""'°-"3Z“9°"' le' ni, hogy el akarják adni Erdélyt atel edni. E harmadik be O dó f 0orêpágm vágggak, bízva abbmf, ãaogy magyaroknak. Félree-rtelmezték az
diplomájukkal, valahol másutt job_ autonómia jelentését, s megriadtak
ban éményesüıhe_mek_ Én eddig tole; Kudarcba fulladt minden ér.-
csupán egyetlen egy értelmiségi fér- velefç' magyarázat' Auguöztus 23'án
fitől hallottam azt, hogy vissza akar pefifg' annak Ű az évfofdıf'
:él-ni we, hogy emigfánskëni Roma- lŐ7“"~ “",'“””e" R°"?“"'“fe9”.”e'sZ"`ma közelében cseıekedhessen hazá; netet kert a Il. világhaboruban, a
ja soršámk megváltoãtatásáért' Tú_ Románia Libera demonstrációt szer-
domásom szerint egy rádióadó fel- ~vezett Budapesten. A transzparen-
állitását tervezi, amely román nyel- se,`k,e9yıke_n„ez am","A_"em~ze-Ü tm'
ven szólna. Nem bájtogntni vagy gedw „Ép” „___ maffmm augusztus
szökésre biztatni akar, hanem reális 23'? Tısöw' _°`ml?t es, képfeıenség!
hírekkel szolgálni a világról, a kör- A_k' a mwodflf _U,"ıáŰhab°_m,ból_` való
nyezõ országokra, S nem utolsóso,,_ kılépést' -tragedıanak mınositi, az
ban R0mániá,,.ól_ egyszeruen buta es elvakult vagy

provokátor. Fejetlenség uralkodik a
_ AZ 91lm0fid0*ÜÜH1< SZGFÜHÍ GZ 6 D0- szervezetben, szétforgácsoltság, va-

litilkai szervezet csak nevében állam- lamijële hõbörgõ nacionalizmus,
dó, Íälglai `8Y0l`Safl CSëI"ëlŐd'H6Ík. Íã' Ezért kénytelen voltamügy dönteni,
a1Ífãh816lh2tt6Vëk<?fiYSé8'ÜkJ<ÖV9U1<B- hogy a szervezetnek ugyan tag-
Zetes és folyamatos- Ön Személy sze- ja maradok, az nem vállalok tovább
1`Í1nÍ» “miért érezte SZÜÍRSŠSÉÍ älfifiafk, azonosságot az irányító bizottság-
hogy az irányítást magára v-álllaló ga-l, _
bizottságból ki-lépjen? . (m6ZőVãl'i)
 

Ü Egyike vagyok annak_a mintegy 220-230
pályatársnak, aki csupán azzal is hiva-
tásszeretetét bizonyítja, hogy ezen a
munkaterületen maradt és dolgozik, bár
azt sem felejtheti el soha: ugyan, hol
tudna másutt elhelyezkedni . . .?

A régészet tudománya a magam sajá-
tos szemszögéből ítélve három területre
osztható: a Kárpát-medencében a hon-
foglalás előtt élt népek hagyatékának
megismerésére, a magyar őstörténet ré-
gészeti vizsgálatára, s végezetül a ma-
gyar középkori régészetre, azaz a hon-
foglalás korától a törökkor végéig tartó
időszak kutatására. Mindegyik terület
az egykori élet tárgyi hagyatékában, s az
abból kíolvasható szellemi örökségében
megmutatkozó teljesség megismerhetősé-
gét kínálja, s közülük választani az

\

A RÉGÉSZ
egyéni érdeklődés, érzelmek, és a leg-
inkább példaadó tanárok hatása alap-
ján lehet.' Kedves tanárom, László Gyu-
la indított el a pályámon egykoron,
amikor a honfoglaló magyarok fegyve-
reiről kért tőlem dolgozatot. A té-
ma kétévtizedes kutatása közben ismer-

Gyakornok lesz
a munkanélküli
(Folytatás az 1. oldalról)

fut be, a pályakezdő válogathat, ha
nem, pe-che van, -mert el kell fogad-
nia azt az egyet, aımirt ajánlanalk, el-
lenlkezô esetben nem .tarthat igényt
további állami segítségre.

Milyen fizetést kap a hathónapos
gyakornoki idõ allatt a pályakezdő?
A gyakornolkot foglalkoztató fmzunlka-
helynek az állami költségvetésből
létrehozott Foglalkoztatási A-lapból
megt-érítiık a bérk-öltszégét, de legfel-
jeblb a diplomásnalk m-ifni~málisa~n kö-
telező alsó b.érhatár ll20°y'0-os mér-
ték-éig, azaz havi bruttó 6000 Ft ösz-
szegig. «Ez -töblb, mi-nt a megállapí-
tott 'l-éümi-nimufm, de egy diplomás
életkezdéséhez - különösen, ha la-
kása sincs -' -vajmi -kevés. A köz-
pontból adott gyakornoki ıbértámo-
ga-tást ugyan a mu-nkaıhely kiegészíti,
de az egyébként is péınzszűkében „
levõ 'költségvetési intézményeknek,

pályakezdő?
kuta-tóintézeteknek erre valószínűleg
nem 'läz forrása.

A diplomások -elhelyezkedési gond-
jai ezzel a megoldással fél évre leg-
alább megoldódlnak. Utána derül ki,
hogy véglegesí-tilk-e a ıgyakonnokot
vagy' fél -év -mıúl-va másik munkıahe-
lyet kereshet, vagy pállyázhat egy
újabb gyakornoki foglalkoztatásra.
Erre még kétszer flél évig, összesen
18 hón.a.pi-g van lehetőség, s ez a
18 hónapos m-unkazviszo-ny -már jo-
gosulttá tesz esetl-eg munkan-él@kü`li
segélyre ls.- Kétségtelen tehát, át-
meneti s-egítséget jelen-t a pályakez-
dő dilplomásolknak a .gyakornoki
módszer befvezetésë, de messze van
még attól a kívá-natos cél-tól, .hogy a
társadalom v-égre :felisrnerje zmilyen
nagy szüksége van -műlvelt, jól felké-
szült, .ma-gas szíınlvon-a-lon 'képzett
szalkemlberekre, s ezért alıkalmazzák
és meg is fizessélk őket.

Vincze Eva

Diplomások munlro nélkül ~
»

O I-_la tavaly egy diplomával rendelkező értelmiségi - föleg nem műszaki végzett-
ségu - munkát keresve jelentkezett a munkaközvetítő irodában, nagy valószínűség-
gel nem tudtak nekl_ munkát! ajánlani. 1988-ig ugyanis az intézményeknek, intézetek-
nek nem kellett az üres álláshelyeiket bejelenteni a munkaközvetítő irodáknak. Ve-
gyunk egy példát: ha például egy átszervezés címén elbocsátott állatorvos jelentke-
zett' az lrodánál - ami feltétele az elhelyezkedési támogatásnak. a munkanélküli
segelynek_- biztosra mehetett, hogy nem tudnak állást ajánlani neki.

Az elmult évben módosították az ide vágó ABMH-rendelkezési, de úgy tűnik,
hiába. kialakult egy riasztó jelenség, az értelmiségi munkanélküliség. 1989 első fél-
évében Budapesten az ősszes munkanélküli segélyben részesültek 300.1,-a felsőfokú
végzettségű volt!

Amíg Borsodban a segédmunkásoknak és a betanított munkásoknak nincs állása.
addig Budapesten a tanárok, mérnökök, fogorvosok, állatorvosok keresnek munkát.
Tudományos kutatók eddig még nem lgényeltek munkanélküli segélyt. Az első fél-
evben Magyarországon a munkanélküli segélyben részesülők 6,7%-a rendelkezett
felsőfokú végzettséggel. Általános tapasztalat, hogy az állást kereső diplomások még
átmenetileg sem hajlandók a korábbi munkahelyüknél rosszabb állást elfogadni.

A munkanélküli scgélyen lévők több adatai állománycsoportonként és nemek szerint
1989. III. hó 22-ig `

'?'?i 

összes havi Segély átl. segé-
Megnevezés létszám létszám Ft 'hó/fõ lyezett na-

%-ban ` pok száma

fizikai ` ısoõ 52.0 8870 38
férfi szellemi 310 10.7 5820 38

össz. 1816 62.9 4260 36
 

fizikai 831 28.-8 2850 36
nő szellemi 239 8.3 4170 34

össz. 1070 37.0 3090 36
 

.. fizikai 2887 80.97 8810 _ 88°SSZ- szellemi 549 19.0 5190 88
m _ í I Z l

mindösszesen 2836 100.0 3810 I -36

A tágan értelmezett szellemi foglalkozású munkanélküliek területi megoszlása
rendkívül egyenetlen. A legkedvezőtlenebb helyzetben (1989. I. negyedév alapján) za

_budapestiek vannak (2l,7°,/0). Pest megyében (18.00/0) és Borsod megyében (15.9°.,) az
arányuk. E réteg munkanélküliségi aránya' -viszonylag „kedvezőbb” képet mutat
Szabolcs-Szatmárban (0,6°/0). Veszprémben (1.l°/0), Tolnában, Somogyban (1.4_°»„). Vas
megyében (1.59-'„), Győr-Sopronban (1.7)%. (mıchalko)

tem fel, hogy eljött az ideje a kutatók
nemzedékei által felépített következtetés-
rendszer újraértékelésének, s e hatal-
mas feladatkörből a keltezés (időrend)
kérdését választottam. Korábban az ide-
gen - arab, bizánci, nyugat-európai és
római - érméket tartalmazó 10. századi
temetkezések, jelenleg pedig a magyar
11. századi pénzek régészeti értékelésé-
vel foglalkoztam, illetve dolgozom. Kez-
detben munkatársként, utóbb pedig ve-
zetőként több ásatáson tevékenykedtem:
10-11. századi temetőket tártarn fel.
_Ilyen egyszerű manapság e tudomány

művelése? Saját szakterületemen bizto-
san állíthatom, hogy - nem! Szomszé-
daink- többsége azon a félelmetes orwelli
meglátás megvalósításán munkálkodik,
miszerint ,Qaki szabályozza a múltat...
az szabályozza a jövőt is, aki szabá-
lyozza. a jelent, az szabályozza a múl-
tat is" (J. Orwell: 1984. Újvidék 1986. 30.).
Talán ezért is vetődik fel újra meg új-
ra az a hibás kérdés: ki volt itt előbb, ki
jött később, ki dicsérhető a nemes, s ki
hibáztatható az elítélendő cselekedetelért?

A régészet terjeszkedő tudomány! A
földmunkák szaporodásával és mélyülé-
sével egyre nő a földben rejtezõ ma-
radványok megbolygatásának esélye. Ez
újabb és újabb temetők, települések,
kincs- és szórványleletek felbukkanásá-
val jár. Amíg tehát az írásos források
gyarapodásával már csak korlátozott
mértékben számolhatunk - többek kö-
zött -, a honfoglalás korának régésze-
te is soha nem látott fellendülés előtt
áll. Hadd utalják néhányra az újabb
eredmények közül: Szent István első,
LANCEA REGIS köriratú érméjének elő-
kerülése, a minden eddiginél gazdagabb,
változatosabb és szebb karos-eperjes-
szögi honfoglalás kori temetők feltárá-
sa, nagy, még az 1000 sírt is meghala-
dó köznépl temetők teljes kutatása. Ré-
gészeti anyaggyűjtés alapozta meg Er-
dély története szóban forgó korszaká-
nak revelácló jelentőségű új feldolgo-
zását is . . .

A régészet valóban csak költi az or-
szág semmire sem elegendő pénzét? Ez
igaz, még akkor is, ha más - s első-
sorban nem humán - területekre a ré-
gészetre fordított pénz sokszorosát köl-
tötték el hibásnak bizonyult célokra.
vád ez az állítás, ami ellen védekez-
nünk kell? Válságos időkben a tudomány
szükségességére nem szokás hivatkozni,
pedig ilyenkor volna rá a legnagyobb
szükség. Nemcsak a ,,fej1ettség", az
,,európalság", hanem közvetlen anyagi
érdekünk is megkövetelné a szellem fej-
lesztését! Elégtelen támogatás, szegé-
nyes munkabérek és elmaradott munka-
körülmények ellenére a nemzetközi tu-
dományos világnak egyelőre még part-
nerei vagyunk. Szakmunkáink széles
körben forognak, jó tollal fogalmazott
népszerűsítő írásalnkat még ma is
igényli és meg is vásárolja a nagykö-
zönség. Közvetlen vagy közvetett anya-
gl értéktermelésünk ugyan csekély, de
el nem hanyagolható. Mind a magyar,
mind a külföldi turista útitervében he-
lyet kapnak a múzeumok (feltárt. res-
taurált. bemutatott. értékelt tárgyaik-
kal, kiadványalkkal. műtárgyaikkal).
kincstárak. emlékszobák. Mûemlékeínk
többsége csak romjaiban mutatható be:
váraínk. kastélyaink, templomaínk hely-
reállítása régészeti kutatás nélkül el
sem képzelhető. A földmunkák boly-
gatta maradványokat pedig - mint az
ország vagyonának részét - törvényes
kötelességünk is megmenteni . . .

Kell-e nekünk a régészet? Pályatár-
saim, s magam is természetesen igen-
nel válaszolunk, s hiszünk abban, hogy
sokan mások is így válaszolnának!

Kovács László

l

.W BERALKU-SZULlDARl'l`AS. A 'l`udoıııan_voz~ Dulgtızzılz :5/.aks7.eı`\'ezete. az
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete.
a Közalkalmazottak Szakszervezete, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dol-
gozók Szakszervezete, a Művészeti és Tájékoztatási Szakszervzetek Szövet-
sége, a Pedagógusok Szakszervezete kinyilvánították az 1989. szeptember elején,
hogy a tagságukkal kapcsolatos valamennyi - az élet- és munkakörülmények-
kel összefüggő -` kérdésben, valamint az érdekegyeztető és -érvényesítő mecha-
nizmusok kialakításában a jövőben - tartalmi koalíclót alkotva - közös állás-
pontok kialakítására törekszenek.

A hét szakszervezet elsőként az 1990. évi bérpolitikai kérdéseket vitatta meg.
Szükségesnek tartották, hogy az 1990-es évi bérpolitíkal intézkedések három elem-
ből épüljenek fel:

1. A költségvetés területén az éves (normál) induló bérautomatizmus 'érje el a
népgazdaságí, illetve a vállalati szférában várható bérnövekedést és vegye figye-
lembe az infláció várható mértékét is. Ezt szükségesnek tartják azért, hogy dol-
gozólkat további reálbércsökkenés ne sújthassa. '

2. Az 1989-es évi költségvetési automatizmus mértéke egyenlítse ki azt a különb-
séget, amely a vállalati szféra 1989-es évi eddigi 21,9 százalékos bérnövekedése és
a költségvetési szféra ez évi induló, 6 százalékos mértéke között kialakult.
Amennyiben ebben az évben további vállalati bérkláramlás történik, természetes-
nek tartják az ennek megfelelő korrekclót a költségvetés területén.

3. Az érintett szakszervezetek sürgetik a kereseti arányok javítását célzó. köz-
ponti bérpolltlkal intézkedésekre vonatkozó tárgyalások megkezdését, illetve az
erre vonatkozó megállapodások mielőbbi megkötését.

A szóban forgó érdekképviseleti szervezetek kezdeményezték továbbá, hogy ha-
ladéktalanul alakuljon ki olyan érdekegyeztetés! mechanizmus, amely biztosítja,
hogy csak az érintett szakszervezetek bevonásával születhessenek döntések a költ-
ségvetés területén dolgozókra.

A megbeszélésen részt vett szakszervezetek képviselői az Országos Sajtószolgá-
lathoz eljuttatott közleményükben kinyllvánították. hogy a fenti elvi kérdéseket
illetően azonos álláspontot képviselnek a további tárgyalásokon is. - -

TUDOSZ NEWS " TUDOSZ VILÁG " TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

KOLLEKTIV KERETSZERZODÉS MEGKÖTÉSET indítványozó tárgyalások meg-
kezdésének szándékát jelentette be a TUDQSZ elnöksége az Akadémia főtitká-
rának .és a TUDOSZ-hoz tartozó egyéb alapszervezetek főhatóságl vezetőinek írt
levelében. A Tudományos Dolgozók Szakszervezete - élve a módosított Munka-
törvénykönyv 9/A §-ában szabályozott új lehetőséggel - előreláthatólag szabá-
lyozni szeretné többek között: -
- a kutatók és a kutatás területén dolgozók fizetésének minimális összegét: a

vezetői megbízások elnyerésének rendjét: a szakszervezetek képviselőinek részvé-
telét a vezetői testületben: a vezetői jutalmak elvi kérdéseinek témakörelt.
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A KANDIDATUSI FOKOZATTAL RENDELKEZO KUTATOK JOGGAL ELEGE-
DETLENEK ILLETMENYKIEGÉSZITESÜK RENDSZERTELEN, MEGKÉSETT ÁT-
UTALASA MIATT, ezért ezt szóvátette szakszervezetünk elnöksége a Tudományos
Minősítő Bizottság llletékeseinek. Az apellálásra érkezett válasz szerint a számí-
tógépes rendszerű nyílvántartás és átalakulás technikai feltételeit csak 1989 szeb-
temberétől tudják biztosítani. A kandldátusoknak járó llletrnénykiegészítést a jö-
vő évtől kezdve rendszeresen januárban, áprilisban. júniusban és októberben
utalják ki. Terveik szerint az adóbevalláshoz szükséges dokumentumokat min-
den évben december 15-ig kívánják az érintettekhez ejuttatní. Felhívták ugyan-
akkor az érintettek figyelmét, hogy jelentsék be, ha adatalk megváltoznak. dl
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„VESZHELYZETBEN A KULTÚRA" címmel tiltakozó állásfoglalást hozott nyil-
vánosságra a TUDOSZ elnöksége. A memorandumot aláírták még a Könvvszak-
ma Dolgozóinak Szakszervezete, a MUOSZ. a Sajtószakszervezet, az SZDSZ ügy-
vivői. a FIDESZ választmánya. a Magyar Könyvkiadók és Könvvterjesztők Egye-
sülete. a Magyar Irók Szövetsége, az MSZDP Megújulási Platform és a Magyar
Kulturális Kamara elnöksége.

A szellemi munka. az értelmiség fontosságát oly gyakran hangoztató kormány-
zat Európában példa nélküli lépésekre készül. Azzal az indokkal, hogy a pénz-
ügyi tárca korszerűsíti az adórendszert, és ,ennek keretében 26 milliárd forinttal
csökkenne a vállalkozási szféra adóterhe, „ellentételezésül” a kulturális tevékeny-
séget minden eddigi kedvezménvtől meefosztaná. Az elvonásokkal nyert bevétel
a Pénzügyminisztérium szerint is mindössze 200-220 millió forint. A tárca terve
zetében az áll. hogy a .jövőben csak a tankönvvkladás maradna kedvezményezett.
Azelőterlesztés szerzői megszüntethetőnek ítélik az összes művészeti tevékenység.
ea kulturális és egyéb szolgáltatás, az oktatási tevékenység kedvezményeit. Mindez
az alkotó értelmiség társadalmi presztízsének további csökkenésével, a művészeti,
szellemi munka további leértékelésével, intézményeinek rnegsemmisülésével jár-
hat. Az adóbevétel-többlet abszolút értéke ráadásul olyan csekély, hogy a fel-
becsülhetetlen kárhoz képest szinte nevetséges.

Nem előjogokat féltünk. Tudjuk, hogy a 'kultúrában is változásokat sürget az
idő. De mindaddig, amíg a kultúrától elvont pénz placrendszerû visszaáramolta-
ıása nem megoldott, az újabb elvonásokat ebben az ágazatban nem tartjuk el-
fogadhatónak. _ `

Védenünk kell a szellemi munka megmaradt esélyeit! A kultúra nem lehet a
piac szabad, korlátok nélküli színtere! Tiltakozunk a demagóg jelszavakkal pa-
lástolt fiskális szűklátókörűség ellen!

Követeljük, hogy a Pénzügyminisztérium vonja vissza összes kultúraellenes in-
tézkedési tervét, a kormányzat pedig hagyjon fel a kultúra további rombolásá-
val. Nem tűrjük, hogy`hazánk kulturális felzárkózásának rernényeit rövid távú
érdekek oltárán áldozzák fel.

TUDOSZ NEWS * TUDosz \lı_.Ag 1 T_UD_o§z_ 1§TE\1s_* T_UDosz VILAG
A SZOLIDARITAG A SZTRÁJKOLOKKAL című szeptemberi íırásunkhoz kap-

ı-solódva közöljük, hogy az akciót kezdeményezők és támogatók között az MTA
Pszichológiai Intézete nem szerepelt.
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Baljós szelek  
cı Pénıiigyıniniszfériuııı felől
Ü Az akadémiai törvénytervezet
nyilvánosságra hozatalát baljós s-ze-
lek kísérik, és persze megint a Pénz-
ügyminisztérium felől. Erdekes,
mostanság mindig onnan fújnak ezek
a szelek, a napokban például a kul-
turális alkotó munkát sújtó nagyobb
adóter-hek kilátásba helyezése követ-
keztében, ami ellen máris számos
kulturális szervezet tiltakozott. A
szemlélőnek az a benyomása, hogy
ha egykoron az ÁVH tartotta mar-
kában az országot és az értelmisé-
get, azt most a finánc-diktatúra
édes gyermeke: az APEH készül
megismételni. Persze nem véres esz-
közökkel, megváltozott a világ, és a
„dur” hangzású ÁVH a szelide-bb
„moll” APEH-nek adta át szerepét.

No, de ne éloelődjünk, a helyzet
komolyabb. Rebesge-tik, hogy a pénz-
ügyi kormányzat javaslatai szerint a
jövő A-kadémiája nagy részben el-
veszi-tené intézményi hálózatát, pon-
tosabban az akadémiai kutatóinté-
zetek egy része, gondolom, nem
a nyelvészekről vagy a filozófusok-
ról van szó, vállalati rendszerben
folytatná tevékenységét, más intéze'-
tek a Művelődési Minisztérium vagy
az egyetemek keretébe kerülnének,

és talán maradna egy-két kutatóin-
tézet a szegény Akadémia irányítá-
sában is. Rebesgetik, mondom, db
tapasztalataim szerint, amit a pénz-
ügy felől rebesgetnek, legyen az
akármilyen ijesztő titok, másnapra
valósággá válik. Lásd az adórende-
letek és rendelet-tervezetek egymást
rendre felülmúló ártalmas következ-
ményeit.

Alapos okom van arra, hogy ettől
a még nyilvánosságra sem hozott,
de már elsuttogott tervezettól fél-t-
sem a magyar tudományos életet és
eredményeket. Ha.a Művelődési Mi-
ni-sztériu-m kapná az akadémiai in-
tézeteket, ez nem csökkentené az ál-
lãmháztartás terheit, viszont csök-
kentené az intézetek rangját és füg-
aetlenséqét, lévén egy olyan szerke-
zetben. kellene dolgozniok, amelyet
az államapnarátus - csak a jelen-
legi miniszterre való tekintettel nem
irom igy: állami bürokrácia - tart
kezében. Ahhoz viszont. hogy az
akadémiai kutatóintézetek az egye-
temek keretében miiködjenek, elő-
ször meg kellene reformálni az egye-
temeket, legalábbis rendbe kellene
hozni infrastruktúráiukat, ami nél-
kül nincs se oktatás, se kutatás.

Nincs o.lyan költségvetés, amely erre
a feladatra megfelelő összegeket ál-
dozni tudna. Akkor hát tegyük tönk-
re az akadémiai kuta-tóintézeteket is?

Van a kutatóintézetek között né-
hány olyan, amely az ún. „nemzeti
tudományok” mühelye - a többi kö-
zött a magyar nyelvészetre, az iro-
dalomtudományra, a történetirásra,
a néprajzra, a művészettörténetre
gondolok -, s így egyszerüen nem
is lehet másként irányítani és mü-
ködtetni, mint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia keretei között.

A természettudományi vagy mü-
szaki .kutatások wkadályozása sem
érdem, a mulasztások azonban ezen
a terület-en, ha nehezen és fáradsá-
gosan is, de a nemzetközi eredmé-
nyek átvétele révén még pótolhatók.
Nemzeti történetünket és nemzeti
kultúrárvk történetét azonban nem
fogja gondozni helyettünk senki,
amit a pénzügyi szakértők hebehur-
gya tervei esetleg tönkretesznek, az
pocsékban is marad. Ha társadalmi
reformot és nemzeti újjászületést
akarunk, őriznünk és fejlesztenünk
kell ennek szellemi múhelyéit.

p. b.

A Batthyány Társaság Á

A tudomány szolgálatában
Ü Szeptember 1-jétől új társadal-
zm-í-tudoımá-nyos szenvezet 'kezd te meg
működését Magyarországon, a .Bat-
thyány Társaság. Az előzmények
lkrónilkájához tartozik, -ho.gy a Ma-
gyar Televízió dokumentuırmjátzék-
filmet készített dr. Batthyány Lász-
lóról, a szegények orvosáról, a világ-
hírű szemspeciallistáról. A fiilım for-
gatása, a dokumentumok összegyűj-
ftése 'közben és az ősi magyar tör-
ténelmi -nevet -viselő csaıláddal való
találkozásoık során és nyomán szü-
letett meg az azlrkotók, `k~özremű-kö-
dő szakértők -(elsősonbaın orvosok)
'körében a társaság alapításának
gondolata. Feledatáol döntően a tu-
dományos allepkuftatások támoga-
tását, ösztöndíjalk, tan.u'lm`á-nyutazk,
nemzetközi konferenciák, lkongresz-
szusolk részvételi és uıtazási lköltsé-
geinek fiııanszirozását, hazai.. tudo-
mányos -és kulturális rendezvények,
sziımpóziumok szer-vezését kívánja
támogatni, melyhez a család tagjai-t
-is igyekeznek megnyerni.

-A Batthyány Társlas-ág 4 szekció-
ból épüil fel:
- orvosi (a legnagyobb érdeklődés

eddig ebben a körben tapasztallha-
-tó):
- történelmi emlékbizottság (első-

sonban a ımagyarorszá.-gi Batthyány-
ernlékhelyek felkutatásáfvlal, .művé-
szett-örtén-eti ér-ték-el-ésülkıkel foglal-
koznalk);
- közgazdasági (Híd címmel már

megjelentettek egy -befektetési ta-
nácsadót is);
- művészeti (döntően -fiflmesiek ér-

deklődésével).
A Társaság vállalt céllkitűzései-nek

megvalósításáért im-efielelő anyagi
'háttér és bázis .megteremıjoés-én fára-
doziık, egyrészt saját erejéből *kíván-
ja fenntartani ma-gát, de .szponzo-
rok támogatására is számít. Ez utób-
biaık között már a Honnyák István-
féle Szelektív RT -támogatását él-
vezik, a III. kerületi tanács pedig
a Zichy fkastélylba-n a ıműıködésh-ez
szükséges helyiségeket Ibocsátotta a
Társaság rendelkezésére.

A Batthyány Társaság alapítói
meglehetősen -magas ıta-gdíjat kérnek
a hozzájuk csatlakozóktól (évi 2400
Ft-ot), de bíznaık aıbba-n, hogy ,,szol-
gáltatásailk” ezt az áldozatot bőven
felül-múljáik. A tervek szerint ren-
dezvényeket, kozngresszusokıat szer-

veznek, könyfvkiadással, lapkiadás-
sal kis-érlet-eznek, -melynek bevételei
szintén a Társaság műiködési forrá-
sazit növeliëk miajd. Idővel alapítvá-
nˇyoık létrehozását is tervezilk, s filım-
készíftéssel ıs prólbállkozn-i szeretné-
nek.

.A Batthyány Társaság d`íszelzn.öke
az NSZIK-ban élő Batthyány Zsig-
mon-d, főtizükára dr. Tan-kó Attila
urológus, elnöke Vermes Péter film-
rendezõ.

Venm-es Péter a Társaság elkép-
zeléseiről, munıkájá-ról a következő-
ket mon-dta még laıpunıknalk: -
Valamit hozzá kell még tenni az
eddigiekhez, ha nem is lesz túl nép-
szerű. Mi produkciós szemléletre tö-
rekszünk, azaz csak olyan elképze-

Hoııósıólós

lést szeretnénk támogatni, amely
már valamilyen értéket felmutatott,
s csak azokat, akik beléptek tá'bo-
runkba. Egyszóval, a magyar szürke-
állomány támogatását tűztük zász-
lónkra. Segítséget szeretnénk adni
minden vállalkozó kedvvel, tenni-
akarással rendelkező magyar értel-
mi-séginek.

-A Batthyány Társaság iránt érdek-
lődők írásıban is kérhetiık tagsági
felrvételüket (szalkımai önéletrajz .mel-
léıkelésével), de személyes-en és te-
lefonon is adnak 'bővebb -tájékozta-
tást az 'új tudományos társaság oél-
jai-ról, munkájáról. Cím: 1033 Bp.
III., »Fő tér 1. Telefon: 180-3340.

Somosi Sarolta

Jóindulotú-e o tudományos mecenotúro? .
'A szeptemberi Szószólóban megjelent kutatási-finanszírozási összeállításhoz
szeretnék röviden kapcsolódni.

A tudomány és annak „intézményesített” formája, a tudományos ipar ma
már egyre költségesebb, és a szükséges anyagi eszközöket valakinek elõ ke_ll
teremteni. Az alapkutatás nem önfenntartó, hacsak autonóm fejlödésébe ero-
szakkal be nem avatkoznak. A tudomány mint emberi alkotó tevékenység
tehát nem autonóm, a tudományt a társadalomnak kell eltartania. Amíg_ ez a
támogatás jóindulatú mecenatúra formáját öltl, nem lépnek fel különösebb
erkölcsi konfliktusok. A modem tudomány azonban egyrészt kezd közvetlen
termjelöerővé válni, másrészt hatalmi eszközként is egyre fontosabb szerep-
hez ut.

A tudományos közösségek általában féltve őrzik szellemi autonómiáj_uk_at.
Ez a törekvés teljesen érthető hiszen alkotó munka elképzelhetetlen kulon-
féle korlátozó hatások jelenlétében, szellemi mozgástér nélkül. A realitás
azonban az, hogy a társadalomban mindig volt bizonyos ellenőrzés a tudo-
sok tevékenysége felett. Az „intézményesített” tudományt létrehozó társada-
lom pedig fenntartja magának a jogot, hogy a tudomány anyagi támogatása
révén befolyásolja a tudományos kutatás irányalt és perspektívált. Egy ilyen
tipusú döntés nem pusztán kognitív, hanem hatással van a társadalom más szfé-
ráira is, ezért mind a politikai vezetés, mind pedig a tudományos közösség
vezetõi igyekeznek saját, sokszor ellentétes érdekelket érvényre juttatni. Na-
gyon sok és hosszadalmas vita folyt arról, hogy a tudományt befolyásoló
döntések a politikusokra vagy a tudomány művelõire tartoznak-e. A józan
megfontolás természetesen azt sugallja, hogy a tudománynak szüksége van
bizonyos mértékű demokratikus társadalmi ellenőrzésre, Ugyanakkor jogos a
tiltakozás minden olyan kisérlet ellen, amely a tudományos jellegű döntések-_
nél elvitatja a tudományos közösség kompetenciáját, vagy ha nemkérlk ki
véleményüket egyes, a társadalom életét befolyásoló döntések elõkészítésénél.
Erre igen sajnálatos példa az Országgyűlés vízlépcsö körüli vitája, amely or-
szágunk szelleml életének szégyenfoltja marad. Ha egy kutató fel tudja
mémi eredményei alkalmazásának esetleges társadalmi hasznát vagy kárát„
nemcsak joga, hanem kötelessége is arra felhívni `az illetékes politikusok fi-
gyelmét.

Szerencsére a fejlett társadalmakban tudatosodott az az alapvetõ felismerés,
hogy a tudományra költött pénz nem nemeslelkü ajándék, hanem a kutatási
eredményekből búsásan megtérülõ hosszú távú befektetés. Minél fejlettebb
egy társadalom, annál hosszabb távra képes tervezni jövőjét. Igy a tudomá-
nyos tevékenységre, hozzátéve még `a kulturális šzférát is, költött anyagi for-
rások mennyisége közvetve a társadalom fejlettségének és a politikai vezetés
koncepciózusságának mértéke (lásd például a francia költségvetést).

_ - Bencze Gyula

1-__ä__" r
- ._f` >z~~ .V G.--~`,:_"; ~ Ijh; .

. âAET.fl4°m4nr0=.í.D01B°26R. .

.. _ıııl_
I ._

,_,_.

- . _ szzxzzezvzzeiaıezr A

Felelős ızerkesztõ , .

\\

`ı

OÍ 'A,[1.-I
Jí”M”Í”

ieıuııeieneı: eınuxe
dr vomosttı bála

flõőxă' 71 _ 7
“má

j és ..,pzıaõs- vzjz,-Az. ı z
, Slilãzyl Tutti! llgtigltó I _

. HU ISSN 023!-0035

z.

~ ˇ I Nem'

A/“lixd. W
I

J-ı
_. -

-_-'_

CSÁKÁNY PÉTER: ERDÉLY _
-f'

' Ă

lehet „viılikı” tudomány?
[Il A Szós-zóló fontos ,feladatot vállalt Egyed Albert virtaindítójánıaık köz-
lésével. A pánbeszéd segítheti, hogy az újjáalaku-ló tudománypolitikáról is
többet és differenoiáltabban gondolıkodjzunlk. Fontos lehet a dialógus erről
azért is, mert a pártok és fkülönrféle ellenzéki vagy alrternatízv szervezetek
p`rograımj~a~i-ban - az MSZMP Lkıífvételével - eddig méltatlanul kis teret
kapott a tudornánypoliítilka -- de más kiultuırálıis területek is - a mindent
maga alá gyúrő áıskolaügy mellett. A Szószóló hasábjain -kínálkozó lehető-
-ség kitűnő alkalom lehet arra, hogy a politikai paletta különbözõ színei-
nek -képviselői részletesebben szóljanak tudornánypolitıiıkai ellképzeléseikról.

A vitazindító adatokkal bizonyította, hogy -tudományos életünk Budapest-
központúsága az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem enyhült Ennek
n`y~.ílfvá-n vaınn-ak ftudományon fkivüli okai is. Ezek közül taılán aflegfonto-
sabb, hogy Budapest a kiegyezés- után (amikor tudományosan is számot-
tevővé kezdett válni) egy európai birodalom ,,társfõvárosa'ként” lendült-
fejlõdésnek, vensenyre 'kényszerülve a nála ,,nyu.gatTizbb” Béos és Prága ál'
tal. A trianoni országszaibdalás már ennek következtében is egyféle egyen-
súlytalansá-got hozott Magyarország településtfejlődésében, ami a szellemi
ëıei egészet ha-.ráı-vana fu kõzõiu Dolifike a
t-enüıletrevízióért ott :bele a -kialakult
,gta-t-us qugıbab zf CSÖRRBRÉ ÍBFÜÍE-

a fkés-õbbi expan-
yszerítését kö-

a valóságos vi-
Budapest túlfej-

gőg alapján.
úzódó ideológiák és

ti -tervezés min-
a.-ppa-rátusok) túl sokáig

mű-ködésıben tartva a mozgá-
sokat, jószerével függetlenül a későbbiekben már a politilkai
vezetés is (vagy -legalábbis egyes csoportja-i) ezek ikorlátozására törekedett.

Nyilvánvaló, hogy ha a anomá-liák nem lettek volna,
.akıkor is egy hozzánk hasoı onszág csak négy-öt europai
mértékkel mérve is fkomol fki.a.lafkítá.sána=k terheıt
lett volna képes elviselni. a keveset, ami a központi,- - « - f ~- . f i . _a. -budazpestı ıgenyek kbol meg maradt, a tızen
kilenc „vánmegyei birodal ggal,körömmel (eg feudalıs
me-ntalitású pártfogók segíts*` egymás elől- A 'Végeredmen-V:
így aztán mindenütt lett annyi, ho.g a megyei tanácselnök büszkél~ke-:lhe-
tett egy-két kutatóintézettel, csakhogy mindez végül is a legtöbb helyen
,,-úri passzió” volt, hiszen a valóban életképes néhány nagyobb lközpont -
=a hagyományos egyetemi városokra gondolok - rovására történt.

.Az Aıkadémia (azaz a tudomány) kontra egyetem (aza-z felsőoktatás) ıkö-
zött feszülő tenmészetellenes elllentmondásnaık továbbgörgetése vidékre (8
terül-eti alkadémiai ~bizotzts.ágok létrehozása) ny-ilivánıvalóvá tet-te, hogy M3-
gyarországon az egyetem nem a tudomány igazi letéteményese, hisz-en az
Azkadémia valami kvázi-független jelenléte mégiscsak szükséges a „valódi”
tudományossághoz. .

A tudomány és a felsőoktatás szembeál-lítását az elmúlt két évltized-ben
sajnos tovább erősítette az is (s itt megint visszalköszönnek a ,,várme-
gyei birodalmak”), hogy folyta-tódotıt a felsőoktatás szétaprózása. Nem az
oktatás minősége vagy a tudományosság, hanem nagyon jelentős vmegyei
presztízsszempontok, vagy egyéb tényezők .szenint :születtek döntések arról,
hogy hol, milyen felsőoktatási intézmény legyen. (Például: minden megye
maga akart minél több olyan szakembert képezni, amilyen hiányzott.) S
természetesen minden megyeszékhely addig -küszködött, még valamit csak
szerzett magánalk. Igaz, sok helyen csak egy tisztes „békebe-li” gimnáziumi
szint jelenti a főiskolai minőséget, 8 nem is lehet mást elvárni, hisz se
hagyomány, se szellemi légkör a tudományiműveléshez, se az ok-tatóknak
egy ,,krit.ilkus tömege”, amelyből valóban Iki=választód.hat.na.k és felnevelőd-
hetnek az igazi tehetségek (véletlen pensze van). Ez a tendencia sajnos ma
is foly'-tabódiik. Zalaegerszegen épp a hetekben cs-ífnálnaik az MSZMP volt
oktatási közrpontjálból social Worker képző -főiskolát.

ˇ Estenházy Péter az irodalomról írja: ,,a provincializmus szerintem nem
más, mint lkizárólag önmagunkra fiigyelés, ez egyébként áll-hat Párízsra és
Buda.pestre...” Úgy gondolom, ez elımondfható a tudományra is. S most,
.a-mí.-kor Európára kell tekifitenzünık, ez nem előny. Az eu~rópa`iságn.a>k ez a
mostani áhítá-sa egyıben vál-asztóvíz is lehet. Ahol és akik be tudnak kap-
csolódni a világ egyre jobban internazoionalzizá.-lódó tudományoss-áýfába,
azok maradjanak talpon, pontosaıbban azokat hagyni kell tal-pon maradni.
támogatnli ig kell őket. Azon az áron is, hogy máso`ka~`t nem segít. tovább
a politika-, A táfrsadalom egésze ezzel jár jobban, vagyis ha csak egy ma-
gyar tudomány lesz, minden jelző nélkül./il ,z-..-.-'Í' I /7
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A Magyar Állami
Földtani Intézete!

HALA JÓZSEF
tudományos munkatárs

Ü Az Ausztriával 1867-ben
történt kiegyezés utána ko-
rábbinál kedvezőbbre fordult
politikai viszonyok és a meg-
induló gazdasági fellendülés
hatására újra fel-merült egy
régi elképzelés: egy önálló
magyar földtani kutatóintézet
létesítésének a gondolata. Első
lépésként a Földmivelés-,
Ipar- és Kereskedelmi Minisz-
tériumban 1868-ban létrehoz-
tak egy földtani osztályt,
majd 1896-ban I. Ferenc Jó-
zsef aláírta a Magyar Királyi
Földtani Intézet (az első
önálló magyar -tudományos
kutatóintézet) alapító okmá-
nyát. Az alapszabá-lyban rögzí-
tették az intézet fe'ıaaatait
(földtani térképezés, általános

. és részletes földtani térképek
készítése és kiadása, geológiai
gyüjtemény létesítése, külön-
féle anyagvizsgála-tok végzése
,.mezőgazdasági, bányászati és
ipari tekintetben”'), amelyek
alapvetően ma is érvényesek.

Az intézet geológusai kez-
dettől arra törekedtek, hogy
önálló épületben dol-gozhassa-
nak. Ennek létrehozására Sem'-
sey Andor 1895-ben 50 000
aranyforintot ajánlott fel,
majd 1896-ban a főváros egy,
a Stefánia (ma Népstadion)
úton levő telek`ado×mányozá-
sával járult -hozzá a cél eléré-
séhez. Lechner Ödön tervei
nyomán, Hauszmann Sándor
irányításával 1898-1899-ben
felépítet-ték a mai intézetet

1945 után az újjáépítés,
majd a nehézipar fejlesztése
új hazai energiaforrások és
ásványi nyersanyagok feltárá-~
sát tették szükségessé. Ezek-
ben a kutatásokban kiemelt
szerep jutott az intézetnek.

Az elmúlt évtizedben az in-
tézet szervezeti felépítése ál-
landósult. Ma öt szakmai fő-
osztály (kutatási, ásványi
nyersanyag-kutatási és alkal-

- mazott földtani,` anyagvizsgá-
lati, dokumentációs, területi
földtani szolgálatok) kereté-
ben folyik a tevékenység. Az
intézetben, valamint a hozzá
tartozó vidéki kutatóhelyeken
jelenleg 646-an dolgoznak. Az
alapvető feladat to.vábbra`is a
földtani térképezés és a térké-
pezett területek részletes és
átfogó vizsgálata, de a -kutatás
a társadalom -és a gazdaság
igényeinek megfelelően az
utóbbi időszakban új elemek-
kel is bővült. Az elmúlt évti-
zedben regionális és részletes
felvételek folytak a Börzsöny-

* ben, a Bakonyban, a Nyugati
Mecsekb-en, az Alföldön, Sal-
gótarján és Szeged környékén,
az Aggtelek-Rudabányai hegy-
ségben, a Velencei hegység-
ben, a Balatonfelvidzéken, a
Nyugati Mátrában, a balatoni
üdülőkörzet területén, a Kis-
alföldön és a Bükkben.

Az intézet kutatói a részle-
tes, szelvényszerú földtani
térképek mellett egységesitett
földtani tájegységtér-képeket is
készítenek, és a különféle ás-
ványi nyersanyagok kıítatását
prognózistérképek elkészítésé-
vel is segítik.

Az utóbbi időszakban elő-
térbe került földtani alapku-
tatás célja az eddig felhalmo-
zott ismeretek szintetizálása,
új földtani törvényszerúségek

° felísrnerése, Magyarország új
földtani modelljének megal-
kotása és ezekre alapozva új
kutatási koncepciók és mód-
szerek kialakítása.  .

A Magyar Állami Földtani
Intézet jól képzett kutatógár-
dájával, -korszerû laboratóriu-
maival, mintegy 220 000-es
könyvtári gyüjteményével tér-
képtárának és adattárának
több tízezres állományával,
kiterjedt hazai és nemzetközi
kapcsolataival és rendszeres
kiadványaival Magyarország
legnagyobb és egyik legjelen-
tősebb földtani kutatóbázisa.

KAMıı<ÁzıšK
És szÁı.LÁscsıNÁLoK
[J Tisztelem, bár igazán nem ér-
tem meg a Ikamikázékatf Azokat,
kik önmaguk feláldozásával segítik
valaminek a si-kerét, valaminek a
létrejöttét. -Nem, persze hogy nem a
torpedóba présellődött egykori japán
öngyilkosjelöltekröl beszélek. Kami-
kázénak tekintein azokat, akik fel-
.vállalják a korszerűsítést, a meg-
újulást, -holott tudják, hogy szolgála-
tuk eredményeként - akár átmene-
ti időre is - elveszítheti-k (elveszí-
tik) befolyásukat, megbízatásukat,
netán. álllásu-kat. Magyarul: egzisz-
tenciájukat feláldozzák az előreha-
ladás érdekében.

Konkrétumokat hadd említsek.
Tavaly -februárban azzal a .konok el-
határozással *kezdett dolgozni a Mű-
vészeti Szakszervezetek Szövetségé-
ben egy úgynevezett ad hoc bizott-
ság, hogy új -szakszervezeti struktú-
rát ajánl a tagságnak. A javaslat
gyorsan el-készült, lassan elfogadta-
tott, s egy év múlva ennek alapján
át is alakult ez a szakszervezet.
Csakhogy, akik a bizottságban a
progressziót képviselték, azóta vagy
messzire kerültek az adott szak-
szervezettől avagy megtűrt kiszol-
gálóként marad.hatta»k átmeneti ide-
ig. Tagja lévén ennek a bizottság-
nak, valamennyien -tuidtuikz lehetsé-
ges, hogy az új szakszervezetben
számunkra nem lesz hely, mégis
vállaltuk anna-k .;kikényszerítését",
mert tudtuk: előre. csak ezen az
úton lehet menni. S ha már saját
példámat említettem, ne túnjék sze-
rénytelenségnek, ha ennél maradok.
Társadalmi megbízatással a művé-
szeti szakszervezetek .központi veze-
tőségi tagja voltam. Mégis a testü-
let felszámolását szorgalmaztam, hi-
szen az igazi érdekvédelem ilyen
reprezentatív látszatbizottságokkal
nem valósítható meg. Ma szakszer-
vezeti megbízatásom nincs, a kislét=
számú, ámde operatív munkára al-
kalmas szervezetben számomra nem
maradt hely. Könnyű persze annalk,
aki csak társa-dalımii -megbízatását
veszti el. Van, aki ıkenyerét is, áfm
megtartja meggyőződését és h-i-tét az
átalakulás vi.ssza~fot'd-ítıha-taftlanságá-
ról. `

Csakhogy közben megjelennek -
megjelentek - a szálláscsinálók.
Azok, .akik az árnyékból figyeltek,
s mikor már elég melengetőnek
érezték a napsütést, kiléptek a fény-
re. Hangjuk egyre erősödött, addig-
addig, míg szinte -kizárólag çsak
őket lehet hallani. I-gaz, még semmi
nem dőlt el, de az első egyengetést

a kamikázék már elvégezték, az út
kétségtelenül kitaposottabb számuk-
ra. És csaholnak nagy hangon -
tán még hangosabban, mint annak
előtte, amikor talán éppen az ellen-
kezője mellett tudtak csaholni .-,
miközben az első áldozatvállalók
hangja elgyengült.

Mennyi példa, ami elgondolkoztat.
Miért nem hallom Csoórit és a ,,Tiz-
ezer nap”-ot alkotó Kósát? Miért
ıhalkult el a „Beszélő” néhány szer-
zőjének hangja?

Pró`bálom megfejteni. Talán azért,
mert számukra nagyobb volt a tét,
s ezért végig kel-lett gondolniuk a
folyamatot? Tudni kell, hogy med-
dig lehet eljutni, kikkel és hogyan.
Észlelték a realitást, el tudták,. el
tudják *helyezni honunkat Európá-
ban. Felmérték a belső erőviszonyo-
kat és a lehetőségeket. ˇ

A szálláscsinálók messzebbre men-
tek, s mennek nap mint nap. A
tegnap ,,elég”-je mára már kevés,
egymást harsogjázk túl a követelé-
sekkel, csak arra figyelve, mit akar-
nak ők, s nem te`kinti«k:_ mit .akar-
na-k azok, akikért (látszólag) beszél-
nek. Kétségtelen, az áta-lak-ulást
szolgálják, de a túlhajtottsággal ki-
élezik a hangulatot, s nemcsak tá-
mogatókat szereznek, ellentámogató-
kat is egybekovácsolna-k. z

Értem én, persze hogy értem a
szálláscsinálók csaholását. Hiszen
lehet-e halk következetességgel, ön-
magunk csendes áldozatával elvenni
a hatalmat azoktól, aki-k évtizede-
kig annak csak gyümölcsét élvezték?
Itt a példa, immár szűkebb terüle-
tünkről, a szakszervezetekből: in-
kább a létbiztonság, mint a reform-
kockázat, inkább a szembenállás,
mint a kőkemény struktúra feladá-
sa. Ugy látszi-k, a hagyomány dema-
gógiáját csak a másik szélsőség de-
magógiájával -lehet kiütni.

-Mégis! Ha talpon akarunk marad-
ni, jönni kell a nemzeti kiegyezés-
nek. Ami nem »lehet konok és han-
gos, 'hanem halk és kompromisszu-
mot kereső. A 'kompromisszumban
pedig áldozatokká kell hogy legye-
nek a szélsőségek. Mindkét oldalon.
De visszatérnek-e az elhallgatottak
vagy elhallgatók, a félre-állítottak
vagy félreállítók? A határvonalakat
és a szakítószilárdságot ismerök? A
kamikázék! Hiszem, hogy igen. Am-
de -i ezért vittem végig e gondolat-
sort - tudjunk különbséget tenni:
kik voltak a kami-kázék és -kik a
szálláscsinálók.

Bán Béla

Béralku odaát  
Ü A régebbi alapfokú szemináriu-
mok tétele szerint a tőkés profitja a
munkás kizsákmányolásából, munka-
erejének kirablásãból, munkabérének
(illetve annak egy részének) elrablá-
sából származik. Napjaink nyugat-
európai tapasztalata nem látszik
visszaigazolni korábbi tanulmányain-
kat. Nyugat-Európában a munkavál-
lalói érdekek gyakorlása hosszú évek,
évtizedek fejlődésén ment keresztül.
míg a mai színvonalat elérte. Az el-
múlt évtizedek gyakorlata szükséges-
sé teszi magának az intézményrend-`
szer -működésének a megismerését,
az egyeztetés sajátos technikájának
elsajátítását. Szeptemberi számunk-
ban az Ausztriában kialakult bér-
alku-mechanizmusról írtunk.

BÉRHARC NYUGATNÉMET
MÓDRA

Az osztrák gyakorlattól némileg
eltérő az NSZ-K-ban működtetett
béralkurendszer. Azonos elem, hogy
a résztvevő felek itt is a szakszerve-
zet és a munkáltatók képviselői,
míg a különbség a rendszer centra-
lizáltságában ragadható meg. Az
NSZK--ban működő gyakorlatra a
nagyobb szabadság jellemző, de a
rendszer .működtetéséérrt nagyobb
felelősség is terheli a feleket. `

Az alkufolyamat három szakasz-
ból áll: ez elsőben a probléma :meg-
fogalmazására, a másodikban ma-
gára a tárgyalásra kerül sor, míga
harmadik, az esetleges egyeztetési
szakaszban a konfliktusok feloldását
prőbáflják a résztvevő felek kiala-
kítani. Az első szakasz arra utal,
hogy a dolgozók megítélése szerint
jövedelmi helyzetük kedvezőtlenebb,
mint azt a legutóbbi tárgyalások
befejezésekor rögzítették, tehát új
tárgyalásokat kell indítani. A szak-
szervezet tehát jelzi a munkáltatók
szövetségének, hogy _ú~j tárgyaláso-
kat indít, és kéri a hely és időpont
egyeztetését. A második szakaszban
kezdődnek az érdemi megbeszélések.
A tárgyalások az NSZK-ban is az
ágazati szakszervezetek és a mun-
káltatók szövetsége között zaj-lanıaık,
így a megszületendő megállapodá-
sok az adott ágazatra vonatkoznak.

Lényeges különbség az osztrák gya-
korlathoz -képest, hogy az itt'~szüle-
tett megállapodások nem automati-
kusan kötelezőek az ágazatra, elsö-
.sorban íránymutatást szolgálnak. A
tárgyalások - amennyiben ered--
ményre vezetnek - -k-ihirdeıtésre ke-
rülnek és ezek orientálják a helyi
megállapodásokat. Amennyiben nem
sikerül egyezségre jutni, -berekesztik
a tárgyalásokat és rögzítve a tény-
állapotot, egy úgynevezett egyeztető
bizottságot hoznak létre. A bizottság
feladata a kompromisszumos meg-
oldás keresése. A tárgyaláso-knak
ebben a szakaszában mára h-arc' ke-
ményebb eszközei is előtérbe kerül-
nek - például a sztrájk, a kizárás
-, amelyek alkalmazásáról egyéb-
ként csak a tagság dönt-het. A harci
eszközök bevetése nyomán egyéb-
ként a megállapodás lehetősége kö-
zelebb kerül. `_

Az ágazati megállapodásokat az
NSZK-ban a területi, majd a mun-
kahelyi megállapodások követik. A
területi tárgyalások az adott régió
(ezen belül egy adott ágazat) tarifá-
lis bértételeire vonatkoznak Így az-
országos ágazatitmegállapodásnak el-
sősorban deklaratív jellege- van,
amely jelzi a megállapodások irányát
és mértékét. A területi tárgyalások
hasonıló rendszerben zajlanak és` az
alıkal-mazásra kerülő eszközök is ha-
sonló funkciót töltenek be. A válla-
lati szin_tű egyeztetéseknél meghatá-
rozó jelentőséggel az adott területi
bérmegállapodás bír, de annak tar-
talmát az elsőként megszületett ága-
zati megállapodás testesíti meg. Az
NSZK gyakorlatában a harci eszkö-
zöktől való tartózkodás nem olyan
erős, mint Ausztriában, de a felelőt-
len fenyegetés sem jellemző.. -

A két nyugat-európai példával azt
kívántuk bemutatni, hogy eredmé-
nyes béralkura olyan felkészült
szakemberekből álló, a tagságért fe-
lelősséget vállaló szervezet képes,
amely jártas a politikai viszonyok-
ban T és ismeri a béralku nyújtotta
lehetőségeket. ,. "

~ Vörö Péter
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lVlunka(éh)bérÍ r s .
Mondtu-k a leckét: a mımikabéır a

muınlkıaenő tára. E ztételt némıiıképıp el-
í-téllően citáltuk, lıanzgoztamvám, hogy
igazságtartalırna csak az átkos kaıpi-
talıizmusban érvényes, athol is mo-
dem raıbszolgazpiacon aıd-jáfk-fveszik a
munk-áıst, -m-int egytflalj-ta ár-uft, amely-
nek ára vaın. A ,,szocie.-lizm-usbazn'Z
azonban semmiféle pıiac -nıincs, a
dolgozó ernlb-er -nem vá-lziık dologgá.,
bére nem` önmaga árıa. Nagy árat
fizet-tüınk ezért a ,,forfradaLlırn`i” váıl-
tozásért. ° l .

Ná-l-uın-k az emiber - miközbesrı a
deklıarációıkibtain ,a legfőbb ér-téklké
vált - fiktív -társadalmi-gazdasáıgi
érté-kké degnadáflódoıtft: nem maradt
valódi értékmérő - a bér, a jöfvie-
del-em,)a bevlétel -, amely .igazi kö-
zösségi, érrtékteremtő hasznosságát/
haszontalanságát jelezte .vol-na. Igy
elvesztettü-k az egyik Legfontosabb
táj-ékozód-ási pontot, az ıafnyaıgi _méır-
c-ét, amely neımcsaik kıifejezi az em-
beri, társadalmi, gazdaısıági kölcsö-
nösen előnyös csereügy-letek értékét,
de ezek ha-tékonyabbá rt-ételét is ve-
zérllfi. Valódi etalon lhíjfáın pedig
tomibollhat a koıntraszelekció, ha-
szontalan, előnytelen ügyletek is rá-
kényszeríıtıhetők a tãırsadaloımra, el-
lenszolgál.taftás ,né-lfkıülıí szo1ıgáılfiJa-táso-
kért is -kényfteleneık ffiizetıni az ernlbe-
rek. Ráfizettek.

Miközben a mu-nikafbér. nem :telje-
síıt-ette eımberıi hasznoságot mérő -
s így a társadalmat st-r-ulk'tTuráló,
koordináló- - fuinkciójzát, nem vál-
totta be másik reındtkí-v=ül fontos hi-
vatását sem: mıiszemim-1. az emberi
újrateírmeléshez szol-gáljon fonrásul.
Az öltvenes éve-kire fki.aıl~a=k~uló „szo-
cialista” blénnen-dszer a primitív,
szűkített em'ber-i-csaliádii úiraıtenme-
lést zalzig biztosította. A. káıdár-ista
,,.liberalıizáilássaP` is kevéssé jutot-
tunk túl .az egyszerü » úiratermelıé-
sezn, s az embereknek a legsúlyo-
sa-bfb társadalım-i kizsáıkimáinyolásoın
túl önkizsákmányolással - amásodíik,
hanmzadik gazdasá-gii =tú`l«roibotolássa-l
-- ık-elllett előıáfl~lıí~tanziuk bővített úi-
ra~tenme'lésü-k forrását. (Már .a:kine'k
sikerült !)

A ...szocialista” bérrendısyzerrel egy
tá~r.sza.dalom volt megfosztva a bőví-
tett úiratermeléstől. Az indulati
m-eeıhaıtázrozottságú, bolsevizmus a
csöiköıtt fbérrel. a kevés- ru»bel-ffoırin»t-
lei -fízetéseikkel kikénvszerített két-`
keresős bénmodellefl kizárólag a sze-
,g-énvıség-egyenälőséeet ér-te el.. s va-
lói«á:b.an az ázsiai típusú modernizá-
cióhoz »teremtett 'munkaerő-. .s anya-
gi forrásokat. Ezt az aımıbíoióját fed-

te zle a hamis ideológia, a közösségi
gondoskodás lál-lıandó hirdetése, mely
közösségi leváka-t-forinitzoIkat-'koroná-
kat báır-mikor el lehetett orozni.

K-is bér - nagy szociálpolitika,
így szólt a lhamis egyenlet. A dol-
gozó emiber megkeresett száz forint-
jából egyre Íkevesebb maradt az az

amely a munka ellenértéke-
ként j-árt, s egyre nagyobb az, ame-
lyet a~k.aı_`atá»tó1 függetlenül közpon-
tosítottak, s érdekeire tekimtet nél-
kül osztottak el. (Ezt az aráınytor-
zu-lásit ıtováblb fokozta az adó,,re-
fonm”.) A .muınkad-íj fogyásánzalk
igen súlyos következményei lettek:
.az a kevés summa is apadt, ame-
lyekkel az emberek szabadon ren-
delkeztek. Természetesen a nymnor;
az éhinséggel fenyegető elszegénye-
d-és e bérrendszer ilegsú-lyosaibb ká-
ra, de nem jelenıtékteleııítllıető az _a
csapása sem, amellyiet az emberi
autonómiára mért.

Mer-t mi-közben a m-un-kaerő érté-
kének meg »nem fii_zetéısével folya-
matosan .rontotta a muın-
kaerő ıbiológiıai, f-izifkai, szellemi ér-
tékét, forimıthiánnyal hajtotta - be
polgárai~t a h-ieraroh-ia' fojtogató kö-
telékeibe, -tette őket megfizetetlen
rabszolgákká, a paıterınalıizrmıs [kény-
szeres alamıizsınakéregetőıirvé. s a fo-
rinftszonitássa-l is militarizálta aflaztt-
valóit, nem teljesíftetzte, nem is tel-
iesíthette szociál-is-igorıdoskodási dek-
.la«rációí.t. Nemcsaık a bér, a társa-
dal-mii jut-tatás -legnazgyoiblb .része is
a zsá-kutcás modemizáoi-ó meddőhá-
nvóina került. l .l ` _

A szakszervezetek .is felelősek a
mára ~kıi.aılaIk-ul-t hel_y~zeitéırt:` a bérkö-
vetel-és `-hosszú .ideig ~h.a-ll-giatot-t, s
.szinte a mai -időkig a „mozgalom”
a szociálpolitikai ,,zv«íıv»má`myo'k". meg-
védésé-ért, -ki'bõví|tésééır.t Ihadakozott.
Ennek „eredménye” a -nulla felé
tartó -bér, s a tízrnıil-lıiánddkat fel-
emésztő, a. znruila fölött ıtizedekkel
járó szooiáflpolıi-titka. Minden bi- .
zon.nyal egyik sem nélıkfüzlözheiıi no
nem a ,,r-eformot”, fhanem a radi-
kális megváltoztatá-st.

Meg vagyok győződve arról, hogy
manaıpsá-g - amikor sűrű szociális
hálót kell szõni .a betegek, rokfkan-
tak. nagycsa-láidosok stb. alá - a
legzfontosalbb szociıálıpolitíka: a mun-
kaerő értékén való megfizetése. A
legtöbb magvarnıak az a`°~ zlegıfőblb
szociál«politil<.a~. ha munfkaereje érté-
-kéént -megkapja zmunzk,-aereje árát. A
bánt. S nem az éh'bér't.

- Fóti Péter'

`Intézeteinkben dolgozó erdélyi menekültek életéről,
sorsuk alakulásáról szerettem volna hırt adni lapunk
mostani számában. Megkerestem néhány azllumot
nyert kollégánkat. Erdeklődésemet kivétel nélkül szí-

á el á ko t k is o t attól ho nevüket, tör-vesen fogadták. Hat rozottan z r z a v z n , gy _
ténetüket írásban publikáljam. Féltek.- A rettegés masszívan beléjük ivó-
dott. A határokon túl hagyott szeretteik életét nem kockáztathatták . . .

A Szószóló az interjúfüzér helyét üresen hagyva nem közblheti a be-
szélgetés szövegét. Szerkesztõbizottságunk erdélyi kollégáink nyılatkozatait
szeretné mielőbb megjelentetni - 8 türelmetlenül ugyan -, de kivárja, hogy
egyszer megszakad a securitate rémuralma. A leirt betű megmarad.

Litera scripta manent!
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