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egy ,,|ıuIıa" társadalomtudományi intézetben
Ü A TUDOSZ ˇ Rbérbizottságának
1988. évi felmérése szerint 26 --
nagyfrészt - MTA-intézet rangso-
rána-k vég-me a Régészeti Intézete
került. 'E ,,`büszke rekordot" legala-
csonyabb bér~átla.gunzkkal, valamint
a 10 besorolási kategória bérviszo-
nyain-ak sorrendtjében kialakult
utolsó előtti helyezésünkkel érde-
mel-tílk ki. Meglepetéssel fogadtuk
szánalmas. helyzetünket, ugyanis
hasonló inlformációkkal ` korá-bban
nem rendelkeztü-nk, a ıközgyűjte-
ményi és felsőoktatási rokon-terü-
leteken pedig még váratott magára
az 1989. évi, s elmaradásun-kra más
irányokból is rávilágító; nálunk so-
ha nem tapasztalt mértékű bér-
emelés. Hogyan fest egy „puha”
társadalomtudománnyal ˇ foglalkozó,
a-kadémikus i-gazgatóján kívül 6l
főállású dolgozót - köztük 2 aka-
démiai doktort, 8 kandidátust, ll
egyetemi doktort, s további 15
dizplomást - foglalkozta-tó kis inté-
zet lbérlhelyzete? Lásd tálblázatun-
kat.

Szemıbetűnõ, hogy mai alapbére-
ink lényegesen elmaradtak az MTA

múlt, évi átlagai-tól, s nyilván-való,
hogy a pályakezdők, 'a gyermekü-
ket egyed-ül nevelők nyomorúságos
helyzetét még ezek a számok is el-
fedik!

Szükség van tehát mellékjövede-
lemfre, de milyen áron?

-Az intézet jutalomkerete a bér-
maradványokból áll össze, s rend-
szerint nem éri el az egyıhavi bér
összegét. A kutatók tanulmányai a
megnyomorított költségvetésű, ké-
sésüket -időnkénti összevonással
leplezõ folyóiratokba -kerülnek,
afhol az érvényes rendelet -
15/1987. (fV-lI«I. 9.) MIM - megszab-
ta 4000 Ft ívlhonoráriumnak csak
töredékét tudják kifizetni (pl. a ve-
zető 3 -folyóirat a kü-lönnyomatok
mellett -1000-2500 Ft között !), vagy
semmit. Idegennyelvű cikk esetén
a szerző a fordıítórıál is 'keveseb-
bet ka-pl Évente maximum 2.-3
ív megirásával nem lehet számot-
tevő jövede1em'hez jutni, egy szak-
könyv megjelenése pedig a-kár
másfél évtizedig is elõh-úzódlhat . . .l
A fényképészek, rajzolók, restaurá-
torok némi mellékjövedelemhez

ugyan 'hozzájutha-tnak, de a házon
belül zsűrizett munkáikért még a
rendeletek -biztosította alsó hatá-r-
érték összegét sem t-udjuık számuk-
ra ki-fizetni. '

Munkatársaink .többsége a régé-
szet és kiegészítő területeinek szak-
embere, s egylben specializálódásá-
nak áldozata, -mert akarva-akarat-
lartul a mfunkaıhelyéhez kötött. Ki-
szolgáltatva figyeli a munkaerőpiac
olyan ,,ítéletét”, hogy egy huszon-
éves 'könyvelő 13 000 Ft-ért sem
vállalt közöttíink -munkát . . .!

Helyzetünk, s vel-ün-k együtt a
kis társadalomt-udoımányi intézetek
bérlhelyzete megoldást kí.ván. KÖ-
~V«ETELJÜ~K ıA TUDOMÁNYOS
MUNKA, A SZAKERTEDEM ÉS A
.TUIDOMÁINYOS FOKOZAT ELIS-
MLERÉSÉT! Rég megérett az idő a
bérr-eformra. A híresztelt infláció-
követő lbérautoma-tizmıus -bevezetése
örökre konzerválná lemaradásun-
kat, ezért a linearitáson túlmenő,
kiemelt elbi-rálást kérünk!

~ d-r. Kovács László
szb-titkár

Az MTA Régészeti Intézete állandó fõfoglalkozású dolgozóinak besorolás szerinti bruttó bére
munkakörönként
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Legalacsonyabb Intézeti MTA
Allomány Munkakörök az eletkor Létszám és legmagasabb átlagberek átlagbérek
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Ü Egyre tőıbíb -fiatal fk.-uftató váıllalfkozik küıl-.földi tanultmátnyútra, tudomá-
nyos tmuırúkára. Egy-lkét évre utaznafk el, azonıban 4-5 év múlva
vagy egyáltalán nem tér haza -ˇ-mondotta MTI .munkatársának Vizi
Szi-lıveszter alkadémiürus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutaıtólntéze-
tének igazgatója, az Országos Ösztöndíj Tan-áosrnalk tagja. - -Ez év kez-
detétől szeptemberig 740 -kıutató menıt e'l. A ımi-n iszténiıuıtnoûc, főhatós-áıgok,

intézetek natpontta továtbbi :három--nyolc kutató fkiutazás-át
jelzik az ösztöndíj ta.-nácsnaëk. Tavaly 763-an tettek eleget ilyen meghívás-
nalk, kétszer annyian, :mint egy-*két éwvel ezelőtt. Számulk az idén - fel-
tehetően - ennél is ltőlbb l-esz. Elsősorban az orvostbiológusotk, ~fi2.illoı.ısolk.

geolóıgusok, a. műszaki és az agrátrtudománydk Wművelői
iránt élénık az érdelklődtés._'Főleg az aımerilkai-, az NSZK-ıbeli, az angol, a
japán tudotmányos intézetek és egyetemek ajzániják a ~tudomá.n.yos 'kuta-
tási lehetőségét a ıkiem-ellkedő képességű magyar szaıkemberlekınek.
- Orszáıgunlkıbóıl évente 1800-2000 ku-taıtó utazilk ösztöndfíjastként rövi-

debb-hosszalbb külfiöldii tanulmányra az áıllaımoík közötti ımegállazpcxiásolk-
nalk megfelelően. A Soros- és más, =új'onznan létesített alapítványok »támo-
gatását szintén százatk és százalk veszi1k»i~gény1be. `

A vendéglátó .intézetek további kutatási ajánlatait el .is fogadják a te-
.hetséges magyar szalkember-ek. Egyilkőjilk sem mafrasztalıható el emiatt, ıhi-
szen ők elflcöteleztéık :magukat a ftudománnyal, kuta-tın-i aıka-rnalk, ott meg-
adatilk százmulkra :ennek a lehetősége, itthon viszont egy-re ıkevésıbé. A kor-
mány, 'miközben „gondosikodiak az egészségügy és az oktatás szinten tar-
-tásáról, a ~tudoınány számára nem .biztosítja ezt '-- mondotta az allcadémi-
kus. - ıA ıműszerelk gya»raıpí.tásá«ra sem nyúj.tanaık anyagi fedezetet. A tu-
doımány képviselői- - lhiáıba than-gsú-lyozzázk minden fórumon.: a- magyar
tudomány, az alkıaıdémia, az egyetemek létérdeke, hogy az -állam megaíka-
dályozza a hazai kutatási »feltételek további hanyatlását, -és elősegítse azok
folkoza-tos jolblbítását. A tudományos kutatás anyaıgi feltételeinek erőtel-
jes jafvítása a 'tárrstadalmi-ggazdasázgi kzilbon-talkozás alapfel tétele.

(MTI)

6 901 10 153

Vilíık az lkaıltmiakiiriil
Az akadémiai törvény prelıoncepciójáról a TUDOSZ már az idén ta-

vasszal több vitafórumot tartott. Alláıfoglılásukat az ankétok tapaszta-
lataira támaszkodva, valamint szépszámú alapszervezetl vélemény alapján
fogalınazták meg. Az MTA fötltkárához eljuttatott szakszervezeti vélekedést
megjelentette a Szószóló 1989. májusi számában. -

A nyár végén az akadémia egy un. „Zöld l-`iizetben“ újabb tervezettel
állt elö. Közben a dikuıızió a TUDOSZ-ban és a TDDSZ-ben is tovább
folytatódott. Talán ıı legkarakterisztikusabb észrevételcsomagot az MTA
Szegedi Biológiai Központ TUDOSZ- és TDDSZ-ızervezeteilıez kötődő kuta-
tók állították össze. Közösen megfogalmazott téziıeiket 1989 szeptemberében
olvaıbatták a Szóızólóban a témakör iránt érdeklődők. -

A kialakuló vitában (KFKI, SZTAKI, TTKL, Művéızettörténeti .Kutató
Csoport, KK! stb.) számtalan figyelemre méltó észrevétel fogalmazódott mex
TUDOSZ-berkekben. A ızokatlan intenzitású és (alkalmanként) indulatoı
töltéıű vita összefoglalása majdhogynem lehetetlen vállalkozás lenne, be-
lyette pusztán e rendkívül erteagazópolémia fontosabb érvelt, illetve
ınegközelitéseit kiıérelhetjiik meg felvázolni. ,

(AZ MTA JELLEGERE ÉS JOGAIJLÁSARA a Zöld Füzetben
kifejtett elveket - azaz az MTA felada~tkötrének~ újracfogallmazá-
sá-t - csalknetm v-allamennyi .vitázó fél -támogatta. Az értelmezé-
s~_ektben azonban számos különbség mu-tathaltó k.-i. A legtmarlkáın-
sabfb vélemények - lényegében politikai motiváıltságúok. Ezek
szerint, mivel ma még az elkövetkező időszalk fpdlitilkai-,gazdasági
ki-ímáıja nem pcrognosztizálhıató - nincs garancia az autonóm aka-
démiát érintő köll-tségvetési és pénzügyi zrestrilkciók ellen. Hziátnyoz-
nak azolk a garanciálk, amelyek lehetõséget adˇtıánalc .a kutatólcö-
zöss_ég számára az irányító testületek demokmtiku-s ellenőrzésére,
emiatt az álllumigazga-tási bürokrácia helyébe ugyancsolc ellenőriz-
hetetlen testületi oligafohia léphet, miután nincs rdefiniálva egyér-
telműen a köztestület viszonya a mindenkori ıha-talomıhoz és nincs
biztosíték, hogy az alkadémia. nem válilk a jövőben iS 6 HHJPÍ i>0'1Í-
tikai 'küzdelmek áldozaıtáıvá. A KUTATÓ'l"Á-RSADALOM EGY RÉ-
SZÉBEN (ıígy szervezeteiıben is) KEDVEZÓTLEN AZ AKADÉMIA
MEGITÉLESE. Sdkıan hangozta-tjáık azt a nézetet, hogy az autonó-
miaellképzeléselk tötrvényerőre emelésének szándéka a régi :típusú
akadémia átmentését szolgálja. (Ezek a vélemények egybeesnek `a
Magyar Nemzet, Élet és Tudomány stıb. hasábjain napvilágot látott
v-éleýmény-eıkkel.) Racionálisaıbıbak azok a vélemények, amelyek azt
szorgalmazzák, .hogy az aleadémiáról szóló törvényt, valamint a fel-
sőolctatiis autonómiáját rendező jogszabályt együttesen kell a tör-
vényhozás elé terjeszteni. * _

AZ AKADÉMIA FELADATAIT vázoló szövegter-vezetet -viszony-
-lag sok, s részben egymásnak is ellentmondó kriti-ka érte. Egyfe-
lől: a Zöld- Füzet feladatvállaılásaiıból - éppen azok sokrétűsége miatt,
némi rosszlnd-ula~tta'l - akár egy Tudományügyi Minisztérium kör-
vonolai is kibouthzatók. Ez viszont éles .e.llentétbe1ı áll a kívánatos
köztestületi autonófınfiávol. Másfelől: jogosak azok a lkrítilkák -is,
aımelyelk egyszerűen foırrrnáılisnak és taxotívmk ítélik a vá'lla'lhotó
akadém-iai felladotoko-t. Nagyon sok kritika érte e fejezetn-ek a tu-
dományos minősítésre vonatkozó tértelezéseit. -A szélsőséges kritizku-
sok szerint a Tudományos Minõsitõ Bizottságm nincs szükség. A
többségi vélemény viszont az, hogy a tudományos minősítési Tend-
szerrõl elõzetes konszenzusra kell jutni, a-melyet azután a. törvény-
ben kell rögzíteni. Sokıan kilfogásolják, hogy nem' tisztázotlt. hogy
az okadémiánok (fiköztesıtülleti jellegéből következően), valóban fel-
adata-e a tudományos kutatás irányítása. Számos - főleg az egye-
tefmi szférából a TUDOSZ címére érkezett - jelzés elfogadfhatat-
lannak -tartja az M'ltA-nak az egyetemi tk-uıtatásokfbtan vagy a [köz-
ok-taftásfbza-n_ fva-ló ak-tífv részvételét.` ' 0 --__

AZ AKADÉMIA VAGYONÁRÓL GAZDÁLKODÁSÁRÓL szó-
17790`ˇ " `“"l'ó" vélemény nagyobb "hányada egyszerűen érthétetlennek minősíti

az erről szóló fejezetet. Szá-mosan utal-tak arra, 'hogy a .ter-vezetben
javasolt megoldást a rvil-ág egyetlen országa sem ismeri, az elgon-
dolásokban ,javasolt igénylek indokolaillan anyagi előnyöket *bizto-
sítanalk az MTA számára «(.pl. az egyetemi' szzférával szemtben, s
egyébként sem egyeztethető össze a köztestületfi státussntl). Egye-
sek.jafvasol-tálk, hogy az akadémia szerezze fvissza 1949 előtti va-
gyonát. Másolk azt kérdezték, hogy az „akadémiai vagyon".
melyik elkiüllörııíltihető egységnek - köztestü«letnek, az igazgatási
szerveknek -vagy az intézeteknek - a vagyonát fogja ténylege-
sen képezni? Az :mindenesetre ma evildenciánalk ltűnilk, hogy a tör-
vénytervezet- mellett röıgzíteni kell a vagyonfra, a vatgyonkezelésre
vonatkozó Il-egfontosaibb elveket.
ıAz AtKAnE1vnzA -MÜIKODFSERE, TAGJAI-R.A_Es TISZTSEGVI-

SELOIRE vonatkozó elképzelések közül a nagygyűlés gondolata
általános .helyes'lést .váltotft ki. (Van ıpersze olyan -vélekedés is.
amely szerint e -testületelknek „ıpa-naszfia`l” szerepe lesz.) Ugyanak-
kor éles Ikritilkák fogva-lımazódftak meg, mivel a [két -testület - a
közgyűlés és a na-gyfgyűlés - jogkörét, »valamint egymáshoz. való
viszonyát a tárgyalt tenvezet alig érinti. Az egymással is perelő
vélemények közül azok a számosaıbbalk, amelyek a nagygyűlés dön-
t-ésfhozó sz-erelpkörének tátgíttását kífvánják, ideértve a taıgvállasztást
is. A »vélieményefkben jelen-tős -helyet .kaptak a -tuıdomzányos testü-
letek 'hienarohi-ájára és 'haztáskörére vonatkozó .ifgényekf Az akadé-
miai 'in-tézményekiből szánmazó javaslatok zömében a -tudományos
Osztályok szereıpkörén-ek növelését ik-írvánjálk e-lsősorıban az elnök-
ség -'hattáskörének (söikkentéséfvel.

Egyesekben felmerült, -hogy az akadémiai intézetekről és kutatók-
ról szóló megállapítások túl álta-lánosak, semmitmondóak, mások
pedig éppen a kutatóintézeti autonómia teljes kifejtését, a vagyoni
önállóság konkretizálását. s a kutatói érdckvédelem megfogalma-
zásáıt hiányolják. -

-A TU-DOSZ AZ A.-K-ADÉMIAI TORVENY KÖRÜL KIA-LAKULT
VITA-BAJN ALKTIVAN RÉSZT VETT. Az általlános értékek mellett
nyomatékosan elkötelezte magát az akadémiai kutatóintézeti hálózat
fenntartása melılett.. Az el-nötkségi vitában is töıbfb hozzászólás fogal-
ıııazolı meg súlyos aggályokat egyelőre-*csak kıszivárogtatott penz-
ü=gy«minisztériumi tervekzkel zkapcsolatbatı, anıclytfk az akadémiai in-
tézeühálóza-t rad'ikáılis szükít-ését, illetőleg -más főhatósá.gokho.z való
átcsoportosítását vetik fel. A Magyar Tudomány hasábjain folyó nyil-
vános ~v*iıtán »Baka András elnök is lhatározottan ñellépett a fiskális
ter-r_or ellen. Argu-menttáoiójáfban elsősorban arra fh-ívfta fel a jelen-
levők - azaz a teljes akadémiai tisztilkar - fizgyielmét, hogy azon-
túl, hogy a 'köztestületi a-kadémiánalk meg ıkell őriznie intézınény-
há-lóza-tátnalk intaktságát, az ellkövetıkezendő -tárgyalásokon mindent
meg kelll. tenni a ' tgıarantált és elégségõ állami költségvetési támo-
gatás õbiztositása érdekében. Ezért szól a-rnól, hogy a jeílenlegi tár-
sadalmi-gazdasáıgi környezet tudoımányefllenıes, amely szülkségessé
teszi az akadémiai autonómia mielőbbi elfogad-tıaztását. A szakszer-
vezet ellnök-e azt az igényt is megzfogıallırnıazta, hogy _a .tudományos
közélet szélesebb -körű demokratizmusa -mellett csökıkenteni kell a
jelenlegi funkcionális és -érdelcbelfi -táıvolságot, amely az MTA és a
tudományos ik-uta-tás egyéb in-tézményırendszerei - főleg az egyete-
mek - között feszül, ezért a TUDOSZ akadémiai ES egyetemi
törvényt akor, amely egyúttal lcépviselőilcnek az akadémiai tes-
tilleteloben való bevonásával az együttműködést is hasznosan befo-
lyásolná. A TUDOSZ belső vitáizban és eddigi nyi-lsvános állásfog-
lalásaifban fontos szerepet kapott a tudományos minősítési rendszer
korszerűsítése és demokrdtizálása. Az érv, ami -leggyakrabban el-
hangzott: fel kell számolni azt a korábbi, lényegében feudális.
kontraszelektív gyakorlatot, amelyben gyakran nem tudományos.
hanem polivtifkai érdemek alapján lehetett valaki akadémikus. mig
más nemzetközi rangú kuitatólk - zpoll-itiıkai diszkrimináció miatt -
nem lehettek a legmagasabb tudományos .grémi-um tagjai. A TU-
DOSZ áillást foglallt a -k~uta~tóin~tézetek au-tonómliája és önálflósátga
-mel-lett. ezért a Zöld Füzet erre vonatkozó rész-eiit kimondottan
semmiıtmondónaık tmin-ősítetlte. Jaıvasolták, hogy a na-gyıgyűl-és jog-
körét és funkciói-t 'táıgıítani kell. idleéntve azt a lehetőséget is, hogy
kutatói fpafrflarnent-ként is műtkö-dhessen, «biztosí1tv~a egyzúttal a ku-
taztói önálllósá-got is. A TUDOSZ javasolja, hogy az alkadémia »köz-
ponti hivatala (čddig [őıhatóságk-én! míiködött) a jövőben az auto-
nóm intézeteknek szolgáltaltási tevékenységet fol_vta`sson.
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Ü Októberi számunkban Bemutatjuk c.
rovatunk a Magyar Állami Földtani In-
tézetet (MÁFI) - rövid történetét, szak-
mai profilját - tárta olvasóink elé. Ez-
úttal az intézet három tisztségviselőjé-
vel ismerkedhetünk meg.

A MAFI hatszáz dolgozója -közül 210
tudományos dolgozó és ugyanennyi
technikus végzi az alapkutatások előké-
szítését, az egyéb kutatásokat. A mun-
ka egymástól távoli .ırszágrészeken fo-
lyik. A munkavállalók, kutatók sorsa
pedig semmivel nem könnyebb - ta-
lán még nehezebb, mint más kutatóin-
tézetekben.

Bóhné dr. Havas Margit paleon-
tológus, .tudományos fõmunloatárrs a
helyi TUDOSZ-szervezet szb-elnöke.
4 Az egyetem utáın, 1962-ben ke-

rülftem az in-tézetbe. Mint őslény-
tankutató, ıgyakoıjlatilag a fiatal
képződmények rmalkrrofaun-ájá~v:al fog-
lalkozom. Legszívesebben paleökoló-
giai, őskörnyezettani kutatásokat
yégzek, ez llehetővé teszi, hogy a
több uni-lzlió éves eseményeket .re-
kOnstrzuál`jaEm. Most a borsod-i ba-r-
naszénımedencében folynak ilyen
kutatások. .
- Mint az szb elnolke, kére1n,

mutassa be olvasóinknafk allapszer-
vezetét. Í
- Nem fmondlhatnám, hogy for-

radalmi szervezet a mliénlk, de a
közepesnél lki-csit jobbnak. tartom.
Nyolcvan ,százalékos a szervezettsé-
gfünk, az szb kilen-ctagú, a hét fő-
osztálly-t egy-egy főıbizalmi (képviseli.
Báır komoly eredımény-eket értünlk
el a -frizetésemeléseknél, sok gondot
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Évmillııık vallatoınak uonıliai -
okoz, hogy 1.5-20 éve itt dolgozók
bére al-ig -több, mint a pályakezdő-
ké.
- Milyennek látja a mozgaılom

jövőjét?
- Sokika-l keményebbnek kell len-

nie, a nyugati szakszervezetekthez
hıasonılóan, de nem tudom, :vannak-e
olyan emberek, ak i-k vezet-n`i »tud-
jáık! A-ki fiatal és harcos, annak a
tapasztalata kevés. A dolgozók nagy
része elzfáradt és kiábránd-uil-t, saj-
nos nehezen vállal-nak társadalmi
munkát. Alapvető progrvamvállltás
kell ahhoz, hogy a szakszervezet
visszanyerje a bizalmat.

Petróczy József anyagbesz-erző, a
helyi. TT titkára:
- Egy -tudományos intézetben

egyre lkorszerűbb, anyagigényesebb
eszközök szülkségesek, amire -manap-
ság egyre keveselblb pénz `ju-t, mind
nehezebb a beszerzés. Egyébként
régi társadalmi ımuınkás vagyok:
1965--ben lettem bizalmi, ha-nmadik
éve vagyok TT--titkár. Reszortom-
hoz -tartoz'i'k a segélyezés, az egész-
ségügy, a nyugdíjas allbizotts-ág, az
üdültetés. Sajnos az áınaik miatt
csökkentenünk kellett az üdü-ltetési
létszámot. Több mint százötven

ny-ugdıíüasunlkart rendszeresen -támo-
gıaltj u-k, érzilk, hogy törődlünk lvel-ük.
Elég sok az alk-tív nyugdijasunk, aki
szaıkvmájábaın tovább dolgozik. Soha
nem 'vol-t itt magas a fizetés, így
ny~ug)diiljasai-nk is alacsony '-ny-uıgdfí-
jakıból élnek.
- Mint tisz-ts-égviselőnek milyen

a közérzete?
-i 'Nehéz erre válaszolni. Nézze,

30 éve dolgozom li-tt, most, jóval öt-
venéves korom után él-tem meg az
első sztrájkot. Csalódást olkozott. A
sztrájkot csak a ter-melõüzemekben
tudom el-kéıpzelllni, egy ıkzutaltóifnõtézet-
ben -nincs sok érrtelıme. De »m'i-t tuid
tenni manapság bármely tisztségvi-
selő? Bánmennyliıre is szeretné, az
érdekvédelefmért szinte semmit!
Nyuıgrtalan-í-tő úgy az emberek .sze-
mébe nézni, hıogly nem tudfunk -gond-
jailkon segíteni, amit aka-mak, az
nem sikerül _ _ _

Dr. Földvári Mária, az szb agitá-
ciós és propaganda felelő-se végig-
jár-ta a tudományos pálya minden
lépcsőfokát: utolsó egyetemi évében,
1967-fben máritt dolgozott - volt
tudományos segédmuwkatárs, mun-
katárs, főmunıkatárs, s éve az
ásványkőzettani osztály vezetője.

- Szúkebb szak-terülletem a ter-
moafnalitika, erre .tettem fel az éle-
temet. Tavaly vezetőségi tagja let-
tem a Termoafnalıiıti-kusok Világszer-
vezetének, az ICTA-na-k. A kőzetelk
ásıványos összetételének vizsgálatá-
val foglalkozunk, évente 1000--1200
vizsgálla-tot v-égzünfk i-ntézetfü*n~k~ben.

. - M-ilyen a mozgalmi múltja?
- Hosszú évekig az intézet KISZ-

-titkára, ma-jıd másfél oikfluson át
szb-tiıtík-ár voltam. Most nagy a di-
lemmám: -nem .tartom szerencsés-
nek, hogy vez-ető szakszervezeti
fu.nk.cionzánius legyen. Mikor kine-
vezték osztályıvezetőnek, allckor szó-
vátettern, d-e az szb kérésére még ezt
a ci-lolıusit együtt (rain-áljuílt. '
- Milyennek itéli helyzetüket?
- Dol-gozóinfk' higgadt emlberek,

ám közisment, hogy a földtani ku-
tatás nem túlzottan támogatott te-
rülete a kölltségzwetésnek. Előbb-
u-tőbb szakszervezetü-nıkn-ek szembe
kell néznie a létszáımcsölokentéssel.
De -kérdem én: -egy szűk kör által
művellt területről hová helyezked-
hetnek el a szakemberek? S -'k-ü'lö-
nösen nehéznek látom fiataljainlk
helyzetét. Mi anrfak idején jobban

kötődtünk az intézethez, mint a
maiak. Ok -túlságosan is munkaıvál-
la-lók, kevesebb szakmai-érzelmi ltöl-
téssel, ami persze nemcsak az ő
hilbájuk. A 'kezdő diplomás hatezer
forlintot keres, s az öt-tíz százalé-
kos éves béremelés rög-
tön elmegy az adóba. Gondjadnkat
növeli, hogy rohamosan csöloken az
adminisztrációs flétšzáımunlk, a ,kilé-
pők más zgazdá-lkodási területeken
ezrekkel többet keresne-k. Sajnos mi
nem emelıhetünk nekiık, mert a tu-
dományos gárdá-nak is alacsony a
bére. Műszakıi fejflet-tségünlk is elma-
rad. a nemzetkıözi szífnfvonalltól, s
ilyen Ímúszalkzi lhálttérrel bizony ne-
héz versenylben maradni.

A kör-nyezetvédelefm, a -természet
szeretete, óvása a -társadalom .érték-
rendjében talán újra helyére kerül,
s ez hozzájárulhat ahhoz is, hogy a
jövôben a »kormány ne - döntsöjn a
geológusok alapos feltáró vizsgálatai
nélkül nagyberuházásokról. A kor-
mányzat késett ,bevonáswkkal pl.
Nagymaros ügyében is. Csak nem-
rég kérték fel az intézetet -a szak-
vizsgálatra, ami néhány .esztendőt
is igénybe vesz. Földtanilag meg-
alapozott döntés n-élkül pedig nem
lehet sem bányát nyitni, sem erö-
művet épitenıi! Hogy ezt a politiku-
sok és közgazdászok is belássák,
ehhez tehet figyelmeztew felkiáltó-
je-let a TUDOSZ. .

Győri Illés György

Ü Az alkohol vagy más egyéb ok
miatt krízishelyzetbe került embe-
rek, illetve házaspárok részére sza-
natóriufmi jellegű terápiás-és' men-

\

programja szerint az úgynevezett
családi terápiá-t helyezi előtérbe.
Ezért üdülő házas-párokat szí-
vesen lát a hatékonyabb gyógyulás

orvos táppénzbe veszi a beteget a
szanatóriumi jellegű dömösi keze-
lésen 'való részvétel érdekében és
erre el-távozást ad". Jelenleg `,,in-

- .

főre 150 Ft naponként, amely a
teljes ellátás fëdezetéül szolgál.
Azok számára, aki-k e csekély. ösz-
szeg megfizetését sem tudják szo-

tálh igi-énés gyógyítását kezdték
meg ok-tóber végén a SZOT dömö- __
si „Szárfnyaskerék” iidiilőjében. Ez
a szolgáltatás egyelőre kéthetes
turnusok-ban a Református Iszákos-
mentő Misszió sajátos módszereit .
alkalmaz-va - a hazai -és a loülltföldi
-tapasztalatok ismeretében -- 'kis-erli
meg a .szenvedélybetegek és más
lelki -problémával küzdő emberek
gyógyitásá-t. A dömösi új intézmény
orvosi ellátás biztosításával műkö-
dik. A rászorultaknak életvezetési
lelki segítséget is nyfújt, miután

reményében. Megltudtuk, hogy eb-
be az üdülőlbe orvosi javašlattal -
azaz táppénz igénybevételével - is
be lehet j-u-tn-i, ha .-,az alapellátás
keretében a körzeti vagy az üzem- jelentkezők. A részvételi díj egy

Ü BER- ES DOLOGI AÚTOMATIZMUST MINDEN KÖLTSEGVETESI DOLGOZO-
NAK! címmel Németh Miklós miniszterelnöknek egy közösen aláírt memorandu-'
mot juttattak el a TUDOSZ, az Egészségügyi Dolgozók, a Felsőoktatási Dolgozók,
a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók, a Közalkalmazottak, a Pedagó-
gusok és a Művészeti és Tájékoztatási Szakszervezetek vezetői. Az 1089. szep-
tember 29-én keitezett levél szövegét nyilvánosságra hozzuk:

,,Az aláíró szakszervezetek súlyos aggodalommal szemlélik azokat a különböző
kormányzati forrásokból eredő, de a sajtóban -mindeddig széles nyilvánosságot
nem kapott elképzeléseket, amelyek a költségvetési szféra területére vonatkoznak.

Ezek a megdöbbentő hírek nem tartalmaznak kevesebbet, mint azt, hogy a ko-
rábban a kormány által kilátásba helyezett átfogó bérautomattzmusra csak a
költségvetés egyes szűk területén kerülhet sor. Ezek a hírek arról is szólnak,
hogy akkor, amikor 1090-ben jelentős működési költségemel-kedás várható, a költ-
ségvetési intézményeket dologi automatizmus nem illetné meg.

Az e területen működő szakszervezetek követelik, hogy az álláspontjuk szerint
a költségvetési gazdálkodás területén katasztrofális következményekkel járó in-
tézkedések tervezetét a' kormányzat előzetesen olyan időpontban hozza nyilvá-
nosságra, ami lehetővé teszi az érdekelt szakszervezetek, illetve tagságuk számá-
ra, hogy az elképzeléseket széles körben megismerhessék, s ahhoz kapcsolódóan
véleményt nyilváníthassanak. (Követeljük, hogy tagságunk ezeket az elképzelése-
ket széles körben rneglsmerhesse!) Végezetül követeljük, hogy az idevonatkozó
kormányzati elképzeléseket még a döntés előtt utalják a létrehozandó Költség-
vetési Érdekegyeztető Tanács nyilvános fóruma elé."

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG ' TUDOSZ NEWS " TUDOSZ VILÁG
~ ~~ H ~ 7* 7 _ 77 *~77-7 W 7 -7 -_* -777 *Fr 777 7* _ 7 ___ __ _ _ __ _ _ __ __ __ _ __

771 “ˇ E - Í-1 -- - -- --- - ---Í- 7

A TUDOMÁNYOS DOLGOZOK SZAKSZEBVEZETENEK EGY EVE. Szakszerve-
zetünk elnökének. dr. Baka Andrásnak szeptemberben járt le elnöki megbízatása,
akit a TUDOSZ elnöksége e funkciójában újjáválasztotta. Ebből az alkalom-ból
kért tőle interjút a Szószólő szerkesztősége. ˇ
- Ujjáválasztásakor beszámolt a TUDOSZ egyéves tevékenységéről. Kérem, ol-

vasóinkat is tájékoztassa e mérleg tartalmáról.
- Az a tény, hogy az elmúlt esztendőben taglétszámunk negyven százalékkal

növekedett, azt mutatja, hogy ez a szakszervezet bizonyos mértékig visszaszerez-
te a tagság bizalmát - ilyen arányú növekedés más szervezetek esetében ma-
napság példátlan. A TUDOSZ helyzete minden-képpen megszilárdult: a tagság
tagdíjbefizetéseivel szervezetünk anyagi alapjai biztosak. a kis apparátus mükö-
dőképes, s teljesen alárendelt a társadalmi megbízatású elnökségnek. . Sok min-
dent lehetne mondani. az egy évi' alatt történtekről. Ezekből a legfontosabbak:
szövetségi kapcsolataink megerősödtek, a TUDOSZ kíalakította saját politikai ar-
culatát, s a szakszervezetek között meglehetősen markánsan megjelenő szervezet-
té vált. En mindezek ellenére elégedetlen vagyok, még mindig nem érzékelem
közöttünk azt a mozgalmat, amely professzionális, s lábára állva szilárdan tudná
védeni a munkavállalói érdekeket. E szempontból szkeptikus vagyok - nem lá-
tom a TUDOSZ helyét a jelenlegi SZOT-ban és kételkedem abban, hogy a SZOT
megfelelő szervezetté alakul. Úgy érzem, hogy a szervezeti, vagyoni kérdések
megnyugtató tisztázása és az ügyek szakmai kezelése helyett teret nyer valami-
féle szociális demagógia, ami azért is veszélyes, mert demagógiával válságos idő-
szakokban mindig tömegeket lehetett megrnozgatni, ez azonban a történelmi ta-
nulságok szerint kétes eredményekre vezetett. Félek, hogy a társadalom retrográd
erőt egymásra találnak. Aggodalmam másik okának társadalmi összetevői van-
nak. Az emberek nem igazán gondolkodnak szervezetekben. A társadalom döntő
többsége nem pártban és szakszervezetben gondolkodik, ami jórészt érthető az el-
múlt évtizedek tapasztalatai nyomán és a jelen egyes bizonytalan szervezetei lát-
tán. Ugyanakkor látní kell, hogy a jövő modern politikai rendszerében a funk-
cionális szervezeteknek igen fontos helyük, szerepük van. E passzivitás miatt
kicsit úgy érzem, hogy a társadalmi megbízatású elnökség, amely csakis kuta-
tókból áll, talán nagyobb tagsági támogatást is kaphatna, hiszen tagjai nem ön-
magukért dolgoznak, ezért fizetést nem kapnak, ebből semmiféle hasznuk nincs.
- Hogyan szabadult meg a TUDOSZ attól a ráhûzott jeizőtől, amely „sárga

szakszervezetnek" aposztrofálta?
- Ez a jelző megalakulásunk, a TDDSZ és a TUDOSZ születésének időszakában,

az akkori politikai hangulatból, helyzetből következett. Ha létrejön valamilyen
szervezet, erre - az akkori gondolkodásnak megfelelően - a_ reakció csak az
lehet, hogy felülről létrehozzák ennek ellenpárját. Pedig erről soha nem volt
szó. A TUDOSZ-t kutatók hozták létre, olyanok. akik más szervezetben gondol-
kodtak, mint a TDDSZ megalapítói. A különbség ezen alapult. Azóta ezek a kér-
dések az akkori politikai tömeghangulattal együtt elavultak, ma már senki nem
gondolja, hogy a TUDOSZ valamiféle sárga szakszervezet. A SZOT-hoz tartozá-
sunk oka az volt. hogy reméltük: megfelelő átalakító hatást tudunk e szervezet-
re gyakorolni. Ebben úgy tűnik, tévedtünk. Viszont egy professzionális szakszer-
vezet, kiépítésére vonatkozó elképzeléseink a TDDSZ-szel szemben már minket
igazoltak. Mindez nem jelenti azt, hogy a TDDSZ-szel komoly ellentéteink vol-
nának. Bizonyos kérdésekben vannak, s ez abból fakad, hogy két külön szerve-
zetről van szó, amely saját elképzeléseit akarja megvalósítani, de egyéb ügyek-
ben szoros a kapcsolatunk, jó az együttmüködésünk. En azt hiszem, a sárga mi-
nősítést a TUDOSZ rendkívül következetes és nagyon határozott politikai irány-
vonala is elmosta. Nézeteinket következetesen minden más fórumon is hangsúlyoztuk.

- _ ciális kör-ülményeik folytán vállal-
ni, az ellátás - előzetes megál-
lapodás alapján - ingyenes. Akét-
hetes tu-rnus végén zálrójelentéssel
táıvoznaık a szol«gál~ta~tást igénybe
vevők. Az -utógondozásról, a kap-
csolattar-tásról a Református Iszá-
kosmentő Misszió gondoskodik. A
-részvétel egyszer ismételzhetõ; Je-
lentkezn-i lehet a 169-1336-os tele-
fonsz-áırnon, vagy személyesen Buda-
pest, Aııagi -vér 18-(ban, zol-
tán isazeaztõnıál. `

tézi” a Szociális- és Egészségügyi
Minisztérium, hogy a SZOT gyógy-
üdülők »mintájára táppénz igénybe-
vételével kaıphassanak ben-talót a

- Hogyan alakulnak a TUDOSZ övetségikapcsolatai?
- E téren örvendetes az előrehaladásunk. A TUDOSZ mint kis szervezet, kez-

dettől tisztában volt azzal, hogy tevékenysége csak akkor lehet eredményes, ha
jó kapcsolatokat ápol és -tartalmi együttműködést alakít ki más szakszervezetek-
kel. E felismerés terméke a szervezetünk által létrehozott Koordinációs Tanács,
amely bizonyos értelmiségi szakszervezetek laza együttműködése volt. Azt hi-
szem. ez a fórum nem volt igazán sikeres; - bár hozzá -kell tennem, hogy vé-
gül 'is meg-érlelte a feltételeit egy szilárd értelmiségi szakszervezeti tömörülés
megalakításának. A titkárok tanácsának felhatalmazása alapján épp a napokban
írjuk alá ennek az Ertelrniségi Szakszervezeti Töınörülésnek a szervezeti és mű-
ködési okmá-nyaít. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, az Írók Szakszer-
vezete, a MEDOSZ Agrározktatási és Kutatási Dolgozók tagszervezete, a Sajtó-
szakszervezet, esetleg a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszerve-
zete és a mi szakszervezetünk egy olyan szakszervezeti tömörülés alapjait rakja
ie, amely a résztvevők szoros együttműködésére, szolidaritására épül. Elképzelé-
seink szerint e tömörülés ellensúlyozza a maga százezres taglétszámával a kis
szervezetek működéséből eredő hátrányokat. Legfontosabb szövetségi kapcsola-
taink ezekkel a szakszervezetekkel vannak, az alapvető közös érdekek alapján.
Mindezeken kívül igyekszünk más szakszervezetekkel -is - köztük a független
szakszervezetekkel - jó kapcsolatokat ápolni.

. - Melyek az elkövetkező időszakban a TUDOSZ teendőit
- Első helyen említeném azt a törekvésünket, hogy a kutatóíntézeti dolgozók

bér- és kereseti viszonyain javítsunk. A helyzet a legtöbb helyen elképesztő.
Adataink szerint egyes területeken a négy-tizenkét éve dolgozó kutatók - köz-
tük tudományos fokozattal rendelkező, minősített kutatók - bruttó fizetése havi
öt--nyolcezer forint között mozoghat. E számok magukért beszélnek, szemléle-
tesen mutatják, milyen a tudomány helyzete ma Magyarországon, ahol a kuta-
tásra fordított összegek reálértékben is jelentősgn csökkennek. Bizonytalannak lá-
tom e szempontból a jövőt is, hiszen a jelenlegi (1989. október) kormányzati el-
képzelések szerint a kutatóintézetí dolgozóknak nem biztosítanák a költségvetési
területre vonatkozó, inflációt ellensúlyozó bérautoınatizmust. A kormányt arra kell
késztetnünk, hogy a kutatások reálértékének megőrzésére vonatkozó korábbi el-
képzeléseit betartsa. Ezek a maguk részletességében egyébként még nyilvánossá-
got nem kapott elképzelések számunkra elfogadhatatlanok. Ezért javasoljuk, hogy
- más, égető problémákkal együtt - e kérdések még döntés előtt kerüljenek
a napokban megalakítandó Költségvetési Erdekegyeztető Tanács elé, amelyben az
Ertelmiségi Szakszervezeti Törnörülés is képviseletét kapott. További teendőnk,
hogy befolyásoljuk az Akadémia új státusára vonatkozó elképzelések kialakítá-
sát, bár az akadémiai törvény időlegesen lekerüit a napirendről. Ennek ellenére
számunkra teljesen világos, hogy milyen törvényre van szükség. Ha nem szüle-
tlk törvény, ak-kor minden a régi jogszabályok szerint, a régi struktúrában mű-
ködik tovább. Mindez nem azt jelentí, hogy az új Akadémia a közzétett elgondo-
lások és javaslatok szerint épül majd fel - ezek számos ponton ellentmondáso-
sak, ' strukturálisan tisztázatlanok és fontos kérdéseket megoldatlanul hagynak.
Tagságunk- véleménye, hogy az önkormányzati alapon felépülő jövő Akadérniája
demokratikusabb, nyitottabb, hatékonyabb kell legyen a mainál. A kutatói inté-
zeti hálózat ebben a keretben nagyfokú önállóságot élvezne, a kutatás szabad-
sága és a kutatók jogi helyzetének stabilitása mellett. Sok egyébről beszélhetnék
még - de ezek a legfontosabbak. -
- Mint újjáválasztott elnök, mit tart a saját mozgalmi „ars poetikájának"?
- Véleményem szerint szakszervezetet létrehozni és múködtetni tulajdonképpen

nem a kutatók feladata. Ez csak most, ebben a. felfordult. bizalomvesztett világ-
ban fordulhat. glő. A szakszervezetnek azonban szüksége van a kutatók szakér-
telmére, segítségére, aktív közreműködésére az álláspontok kialakításánál. A ku-
tatók feladata ugyanakkor, hogy szervezetük működése felett demokratikus és
folyamatos társadalmi kontrollt gyakoroljanak. -Ez a dolgok normális menete.
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A KFKI 'I`UD("'~` FITKAROK TANACSA SZERVEZESEBEN KÖZEL 200 KFKI
NYUGDIJAS k ..pos kirándulást tett Sopronban és környékén. A város /neve-
zetességein kivül meglátogatták még a fertődi és a nagycenki Eszterházy-, illetve
Széchenyi-kastélyokat. Ejsz-akára a soproni KPVDSZ Üdülő adott otthont és biz-
tosította az ellátást. A kirándulók találkoztak Sopronban a KFKI főigazgatójával"
is, aki a KFKI jelenlegi helyzetét ismertette.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG " TUDOSZ NEWS ' TUDOSZ VILÁG

A TIZENHAROM ARADI .VERTANÚ KIVEGZESENEK 140. EVFORDULOJA al-
kalmából a. megemlékezés virágcsokrát helyezte el a Batthyány örökrnécsesnél a
TUDOSZ elnöke és titkára 1989. október 6-án.
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Mi lesz veled Magyar Fi-lmintézet?

E] A Magyar Filmintézet TUDOSZ-tagsá-
ga a szakszervezeten kívüli munkatár-
saikkal egyetemben - összesen hetven-
hatan - 1989 októberében egy összinté-
zeti értekezlet után tiltakozó ınemoran-
duınmal fordultak a Művelődési Minisz-
térium filmfölgazgatójálıoz. Erre azért
került sor, mert nem hivatalos úton ter-
jedő ínformációk alapján tudomáaukra
letett. .„!ı°zy. .=_.!_lla.=.==.skın.a. .t.\1lI;Il<l2!1.!'9-
formjának keretében az Intézet önálló
létét megkérdöjelező döntések előkészí-
tése folyik az intézet dolgozóinak infor-
ınáiása és megkérdezése nélkül". Ezt
ellentétesnek ítélték „a hazánkban je-
lenleg folyó demokratizálódási folyama-
tokkal". Leszögeztélı hogy csak az ,,in-
tézet rendelkezésére bocsátott, a film-
szakmai tulajdonreformra vonatkozó
filmfőigazgatóságl javaslat alapján lehet
felelősségteljes véleményt kialakítani".

„Amennyiben azonban arról lenne szó
- írták állásfoglalásukban -, 'hogy az
átalakulás részeként a Magyar Filmin-
tézet beleolvadna a Magyar Mozgókép
Alapítványba, ükségeınek tartjuk al
alábbiakat kijelenteni:

A Magyar Flimintézet mint nemzeti
fiimtár a meglevő mozgóképértékek
megőrzője és gondozója csak és kizáró-
lag közgyűjteményként működhet. Egye-
dül a --közgyíijteményi státus biztosíthat-
ja a nemzeti filmértékek (híradó-, do-
kumentum- és játékfilmek - amely
nemzeti vagyon) megfelelő színvonalú
megőrzését, a történeti és esztétikai ér-
tékek eredeti anyagának megmentését,
valamint az ezzel kapcsolatos tudomá-
nyos, lsmeretterjetö és oktató' felada-
tok ellátását. Ezeket a tevékenységeket
a jövőben is csak önálló intézményként
tudjuk hatékonyan elvégezni.” ._

Végezetül reményüknek adtak hangot,
hogy ,,aggodalmunk megalapozatlan és
'lehetőség nyilik arra, hogy problémáin-
kat közösen tisztázzuk".

„Nem folyik . . .létét megkérdőjelcző
döntések előkészítése”

U Az alábbiakban közreadjuk a filınfő-
igazgató válaszlevelét annál is inkább,
mert levelének állítása keményen cáfol-
ja a Filmfőigazgatóság hivatalos állás-
pontját. Birtokunkba került ugyanis- a
„Javaslat az államigazgatású magyar
mozgóképgyártás és forgalmazás intéz-
ményi rendszerének átalakítására" című
a Filnıfőigazgatóság által készített és az
1989. szeptember 11-1 Művelődési Minisz-
térium miniszteri értekezlete elé beter-
jesztett javaslat, amelynek 2. számú mel-
lékletének 3. oldalán a 3. Q 2/a. bekezdé-
sében például ,, . . . a volt Magyar
Filmintézet vagyoná . . ."-ról olvashat-
tunk - az intézet léte szempontjából -
izgalmas elképzeléseket.

KEDVES FonGAcs ıvaívı ~
Megkaptam a Magyar Filııflntézet szak-

szervezeti gyűlésének állásfoglalását. Hi-
vatalosan közlöm, hogy nem folyik a
Magyar Filmintézet önálló létét megkér-
dőjelező döntések előkészítése.

Azok a nyilvános, demokratikus fóru-
mokon folyó viták, amelyek a magyar
filmszakma optimális átalakulás! for-
máinak kialakítását célozzák, pont azt
javasolják, hogy növekedjen a Magyar
Filmintézet szerepe, jelentősége, játékte-
re_. Magam teljesen egyetértek ezekkel
a törekvésekkel, hiszen ezek segíthetik,
hogy. az Intézet betölthesse oly fontos
filmszakmai hivatását.

Kelt Budapesten, 1989. október 18-án.
` Szívélyes üdvözlettel:

Kőhalmi Ferenc

I
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Igen-zedék  
Isten óvjon bá-nki-t attól, hogy

amatőr szófej-tésbe kezdjen. A fan-
-tázia szárnyal, s kideríthető, hogy
a keselyű és a 'keserű szó rokon,
mert az egyszerű jobbá-gycsaládok
gyenmekeinek életét megkeserítette
a rabló -km-el-yű. Hasonlóképpen az
alapokig lehet visszaásni az él-te,
érte, Rimaszombat, szombati Rima,
kaır-ima, -kar ima szópárok mé`lysé-
gének feltárásakor. Mindnyájun-k
vezérlő csillaga, Sigmund Freud
álomfejtőn foroghat sirjáiban.

Az az érzésem, hogy a magyar
,,nem” szó igen egyszerűen szüle-
tett: tagadásıból. Egy férfi rán-ézett
egy nőre - mi-után tü-zetesen meg-
szemlél-te önnön magát -, s lako-
nikusan kijelentette: nem. Mármint
azt, hogy nem olyan-, mint ő. (.Ez
persze az asszonyi nézőpontból is
hasonlóan történhetett.) A lényeget
érintő tagadásból, a teljes ellen-tett-
ség-böl, an-tagonizm-usıból, tűz és víz
'küflzönlbözős-égből, a -totál dúdhotóımiá-
ból, az ennyire igaz „nem”-`-ből tá-
madt a kétfiéle nemet kifejező nem.

Az ilyetén érrtel-mezett ősi tagadás
aztán a tagadás ősiségét vitte min-
den e nem-legwségből származó
szóba, felffedezvén minden dcialekti-
kák atyját: az igen harcát a nem-
ben. Nemzeni - ez alapértelemben
nem jelenthetne máš-t, mint az
utódszarporitás -teljes megita-gadását.
A nemzet kifejezés nem sugallhat-
na mást, mint azt, hogy a létrejöt-
-tüklben megtagadott utódok, a létre
sem jöttek :természetszerűleg nem
egyesülıhetnek -közössQüikbe, a

«

nem-_-zetbe. Még inkább abs-zurditás
hát, hogy az országhatárokon át-
nyújtj-áık ıkezülket, s barátãan szo-
ron-gatván nem-z-etköziesül. ek.

E minden tudományosság fényé-
ben sütkérező szófej-tő logi-kából
evıidenciaként következik, hogy a
tagadás pompázó rwhájálba bújt ki-
fejezés: a nem-zedék. Ahogyan a
nem-mel elhatárolta .magát egymás-
tól nő és férf-i, a-nem-zéssel zaıtya ma-
garna-gázt lzeszánmalzot-tjától, a nem-
zet öntestét más nem-zettektől, s így
a nem-zetköziségtől is, úgy tagad-ta
meg egy-egy korosztály a létét, sza-
badságot, előrelépést, bol-dogulást a
következők-ben érkezettek-től. Talán
szintén ragyogó logifkánk szellemé-
ben: ök nem mi vagyun'k, ők nem-
zedék. .

A történelem persze fittyet hány
minden_ tudományos törvénynek,
ezért vetésiforgóban egy-egy ge-
neráció kimagas-lik, magáévá tesz
létet, szabadságot, előrelépést, bol-
dogulást, s magát jogosan igen-
zedéknek nevezheti. Forradalmak,
el-len.forrad`almalk, s ezek felcserélé-
sei szü-liık az önımagulkat igenlő kor-
osz-tályokat, amelyek tagjainak ál-
talában az az első dolguk, hogy ki-
nyilvá-nítsák: gyermekeik-ből nem
csinálnalk nem-zedé-ket.

De aztán pereg a homoıkórán 'a
kva-rohamok, s az elektromos izm-
pulzus a k-vaırcórán és a követke-
zőknek nincs lét, nincs szabadság,
nincs előrelépés, nincs bolıdogulás,
nincs cselekvés: nem és nem. Újra
következhet hát egy, meg egy, meg

kettő nem-zed-ek. Az önmagát igen-
zedékké ütött korosztály - egészen
a gerontolkrácia legvégső határáig
- neın-, és nem-nem-, nomeg nem-
nemnem-zedékiké nyomorítja utó-
dait. í '

Nálunk is összetorlódtalk a nem-
ek. Sőt még egy nem-mel gyara-
podtakš nem is sza-badott beszélni
a nem-zedéki problémáról. (Ennyi
nem már önmagában kiadja az
igent, lásd: a tagadás -tagadása.)
Úgy, hogy biztosak -lehettünk ab-
ban, hogy igenis van nem-zedéki
probléma.

S amikor feltörtek a zsilipek,
lá-m-láımrnilyen érdekes nem-zedé-
ki -könképet -tapasztaltunk. Sok-sok
ezüsftösen os-i-llogó üstök a baloldal-
tól egy -kicsit balrá-bb levő páho-
lyokban, megkopott Beatles-frizu-
rák a centrumıba-n, s az attól kicsit
j-obıbra csúszott asztaloknáfl, s a
jobbkéz-szabályt hangoztatva sorol-
nalk be a buszasok, éppen harmin-
casok a nagy nemzeti épületbe.
Mindenki igen-zedék aka-r lenni
ennyi, ennyıi nem után.

Az egyes nem-zedéknek más és
más jussa volt az igenekből. Volt,
-aki benne gázolt, másnak csak a
cipője lett sáros, a harmad-i-kon ki-
zárólag néhány petty fin-torog, s a
későn - -idejében ? - születettek
teljes tisztasággal tetszeleghetnek.
Minden egyes korosztály más ige-
nekből raıkja össze nem-edt, más
nem-ekből épít új igeneket.

Nem- vitás, hogy a mostani »át-
ala-kuláslkor meg 'kell vívni a nem-
zed-élki háborút Ez el-kerüillh-etetlen,
s nemıis biztos, hogy baj. Jó len-
ne, ha a ha-reból neın egy igen-ze-
dék -kerülne ki győztesen, s több
nem-zedék ves-ztesen. Az lenne a
kívánatos, ha a mai hatóképes
nem-zedékek képesek lennének ki-
egyezni, igenné válni, s nem-zet-té
összeál-lni.

Ez a harc azon-ban walk egy mó-
don folyıhat: nem-esen. I

' - F. P.

Őıfidéli;  út'd   
Ü Október havi lapszámunkban
megjelentettiik az Erdély Művésze-
téért Alapítvány emblémáját és
postacímét. Olvasóink lrivánságára
az alapítványi-ól az alábbiakban
n'szlete8ebb információt adunk:

-Az alapítvány köré tömörült ba-
ráti kör az Erdélyben élő népek
hagyományos -kulturális kincseinek.
megőrzését, -megismertetését tekinti
feladatának - itthon és szerte a
világban.

A -végső veszélybe került erdélyi
magyar és szász művészet, képző-
és iparművészeti kultúra megsem-
misítésére, az ott élő alkotók támo-
gatása, ösztönd-íjakkal segí-tése, szá-
mukra -ıkiálliftások rendezése, mű-

laıızána utáıı...
Köztársaságunk címere
a Kossuth-címer legyen -
Ü A TUDOSZ elnökségének véle-
ménye szerint a Magyar Köztársa-
ságban március 15-e, augusztus 20-a
és október 23-a nem lehet rangsoro-
lás -tár.gya, hanem mindlıá-rom meg-
erősítendő nemzeti ünnep mivolrtá-
zban; á'lla~mu.nık cím-ereként pedig
„történelmi alapclmerünıket, az ú-gy-
nevezett Kossutih-ciımert indokolt
visszaállítani. Az elnökség szerint
ezeknek a lkérdés-elmék eldlöntési
processzusa nem háltráltatlh-atja a
nemzeti zközmegegyezést.

Ülésezett
z Tunosz-mıtztmıı tanácsa

A TUDOSZ-tiftkzároık tanácsa 1989.
október 27-én ülésezett. A mindfvé-
ıglg rend-kí-vül alktív, több mint négy
és fél órás tanácskozás döntéseiről
csalk december -ha-vi lapszámunkban
tudjuk tájékoztatni olfvasóifnlka-t.

A TUDOSZ elégtelennek
ítéli a kormányfői ígéretet

Mint ismeretes, az MTA elnöksége ok-
tóber 3-i ülésén felhatalmazta Berend T.
I á h d á é tu

._

v nt, ogy a magyar tu om ny s a -
dományos kutatók ügyében a miniszter-
elnökhöz forduljon. Az Akadémia elnöke
szót emelt a tudományos kutatásokra
fordítandó állami kiadások reálérték-
megőrzése érdekében és kérte, „hogy az
intézeti kutatók fizetését legalább 82
egyetemi fizetés szintjével megemelni irá-
nyozzák elõ".

Német Miklós miniszterelnök válaszle-
velében viszont csak arra tett ígéretet,
hogy a kormány ,,a bérek reálértékének
megőrzését célozza meg, és 16%-os bér-
emelés fedezetet irányozva elő".

- A TUDOSZ elnöksége a *kormány-
fő válaszában közzétett 16%-os bér-
emelést elégtelennek ítéli, amely
mmsze nem tülkrözi a tudomány
.munzkásainak társadaflomlban betöl-
tött helyét és nem áll arányban a
.tudományra a jövő a-laikírtásában »kí-
vánt szereppel.

\

veiknek a lhazai közvéleménnyel és
a nagy-világgal való megismertetése
ma nem csa-k művészetpártolás,
hanem életmen-tés is. -

Baráti kézny-újtásra, segítség-
adásra, közös munkára szólítanak
fel minden-kit. í `

Az alapítvány kötelességének ér-
zi, hogy mind-két néposopor-tot egy-
aránt létében fenyegető loulturális
genocidium ellen védekezésre szó-
lí-tson fel. Hagyományápoló, mű-
vészetterjesztő tevékenységgel kí-
vánják segíteni az erdélyi magyar
és szász népcsoport tehetséges al-
kotóműfvészeit: ösztönd-fja-kat ado-
mányoznak, kıiállításokat rendez-

Hoııószólds
Szlovákiában sem könnyebb!

ı

Tıek. Arra törekszenek, minél szé-
lesebb körben .váljék ismertté el-
pusztulásra ítélt hagyományos mű-
vészetünk és a mai al-kotók mun-
kássága.

Csatlwlcozni lehet pénzzel,. dolog-
gol és tevékenységgel. \

A hozzá»jóru`lá.soloat a 101077 sz.
cselcleszámlára az OTP Kisvállollco-
zási Bank -M-NB 217-98089 címére
külclhetilc el. A felajánlott összeg
a -személyi -jövedelemadó alapjából
levonható-

A ıkülföldi hozzájárulásokat csek-
ken vagy o Kül-kereskedelmi Bank
401.6355 844 99 számára- kzüldhetik
el.

* vıı \
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'El Pomogáts Béla vészkláltása tâzószóló októberi számában) az év-
százados erdélyi magyar ' tudományossá-gért hangzik. Néhány héttel
ezelőtt évtizedes késéssel jelenılıetett meg Für Lajos karcsú köny-
ve: a .Kisebbség és tudomány; amely már a 70-es években riasztot-
ta fivolna) la közvéleményt, a környező orsúgokban működő ma-
gyar nemzetiségi oktatási és tudományos intézmények pusztulása
miatt. Magunlı, szerény vizsgálódásaink orán, szakmánknak meg-
felelően, tudoınányszervezési szempontból kísér-eltük meg a ,ma-
gyar kisebbségek szelleııni-tudományos életének jelenségeit értel-
mezni; azaz nem annyira a kiemelkedő egyéni tudományos telje-
sítmények számbavételén keresztül; hanem sokkal inkább a ma-
gyar nyelvű tudományosság intézınényesülésl lehetőségeit és irá-
nyait iaglalva.

Szlovákiában a történelem még annyira sem volt kegyes (?) a
magyar kisebbségi értelmiséghez, mint a"'~ többi utódállamban. Er-
délyben kiépített és tagolt intézményrendszer szolgálta a magyar
kultúra és .tudomány fenmnaradását (a mal végpusztulásig), a Dél-
vidéken a I-I. világháború .után kialakullıatott és viszonylag kon-
szolidáltan ınûköüetett a minimális szintü magyar nyelvû szel-
lemi infrastruktúra. Ezzel szemben a Felvidéken még a polgári
köztársaság aránylag liberális viszonyai között sem alakult ki fel-
sóolıtatási vagy nemzetiségi tudományos intézmény. A háború
után, a hontalanság éveiben az ottani magyarság ` fizikai létében
volt -fenyegetve, szellemi-leg pedig rabszolgaságra ítéltetett. Az
1968-as lázas tavaszi pedig kíméletlen értelmiségi represszió követ-
te, amely a' magyar szellemi elit terveit és reményei-'t is maga alá
temette. A mai, reform előtti Szlovákiában a tervek és aı követe-
lések újraélednek, ám a változtatás irányát illetően a magyar szel-
lemi emberek nézetei megoszlanak. Számos helyi, regionális meg-
uıaást szol-gaııuzlznzıı, több mkozztbzn elobb magyar információs
és dokumentációs központ kialakítását szeretnék, amely a későb-
biekben olyan tudományos intézet bázisa lehet, ahol olyan kisebb-
ségi tudományok önálló müvelése válna lehets-égessé, mint a törté-
nelem, a néprajz, a nyelv- és irodalomkutatás, a pedagógia, vala-
mint a szociológia és demográfia. Mások, így a neves történelem-
professzor is, élesen ellenzik az ún. „szlovák megoldást". Vélemé-
nyük szerint a szlovákiai magyar (társadalom-) kutatókat az össz-
'magyar tudományosságba kell integrálni, ezer szállal; s ilyen vo-
natkozásban a magyar állami és tudományos szervek felelőssége
történelmi. Aspi-rıantúrával, ösztöndijakkal, -publikálási lehetőséggel,
különböző megibízásokkal kell a szlovákiai (és más kisebbségi) ku-
tatók segítségére sletni és támogatni munkásságukat. A mai politi-
kai viszonyok mell-ett is i-nlformálisan mindezt lehetségesnek véljük.

Egyed Albert - Tarnóczy Mariann

®

lakás  - kérdések
Ü Napjaink egy-ilk olyan aıkut társadallmi .góca lett a lakáıshelyzet, amely
szinte .minden magyar családot érint v-alaımiiyen zméntéklberı. A Szószóló
ezért fontosnak tartja, hogy ıhasálbjain olyan gondolatok jelenjenek meg,
amelyek e tángylkörıben - 'ezúttal a lalkásbérlőlk -éı:`de_kv-éd-elıméről és a Lkıé-
szülőben :levő egyes lazkástervezetekről - kívánnak véleményt mondani.

Van-e közös nevező?

Magyarországon i-gencsalk homogén lalkás-osztályt aljkotnaık mindazok a
szerencsések, 'aíkilk á:l'lami, *tanácsi otthonok bérlői. Õlk azok, alkiık egy szo-
ciaıl-isltánalk kermztelt berendezk-ed-és több-lkevesebb haszon-élvezői, alkilk egy
hiányolklkal terlhelt, igazságtalan elosztási mechanizmus nyomán jutottak
a legolcsóbb - ıs legämlnraıbban a legrosszabb - otthonlhoz. Érdekeilk
látszatra a leginlcáıbb 'k-özössé tehetőlkz őlk érdekeltek elsősorıban afbban,
-hogy _a lehető legkisebb `lalkbérIrel, a felújítási Jkıedv-ezm-ényes lkalmatolk
feltételeinek -változtatása -nélık-ül, az előnyöket átönökízthető módon bir-
tolkolhassák a toválbbialkıban -is létfel-tételeilket, a 'honi tőlkésítés eleddig
csalkn-em egyetlen és leg-fontosaıbb .tár-gyá-t, a- -lalkást.

-E népesség ,,-reformtörekıvései” is látványosan megfog)a`l`maz.-hatóık, s ezek
nem :mentesek a fracionalitástől. Miért ne Ital-álkozhatna a- -társadalom tet-
szésével, hogy a ıbérlőlk - jó gazda fmódjára -` a akarják venni
házai'k „üzemel-tetését'*, bizonyítani kívánva, hogy a .mai lalkíbérekíből -is
több jutna '-4-'-ésszerűgazdáıllkodás esetében - az épületek tisztán-ta-rtás-ára,
életminőségi konifontosságánalk javítására, sőt a fzel javított otthonok át-
adásalkor nemcsalk a-z adott szint tartására, de későbbi korszerüsí-tésére is.

»A haszonélvezői azonban nem egy l-alkás-osztályt aillkotnalk.
E *kedvezményezetti körben éppúgy megtalálható `a nagyvárosok ' sfluım-
-k=erüI1et.einek szülkséglakásos szegényrétege, mint az állami laıkzásajándék-
kıaıl a Várban, a Rózsadombon, Zuglóban -'halt-t-ízrn.iıll:ió forinttaıl megaján-
délkozott hatalmi, s új-gazda-g elit. E társadalmi metszetek érdeke együt-
tesen nem véclhetõ, -mivel ez az együttes érdek-védelem is az előnyök .hal-
mozódásálhoz, a- ıhátr-ányolk lkonzerıválásához vezet. _

Nem egyenlő u.gyan.isz az esély, s az -érdek azbıban pélıdáuıl, hogy egy
háromszáz forinrtos 'lalkıbérű otthon rezslije .ne emellkedjélk, alhihoz lloépeslt,
hogy egy-esek ezerötszáz forintos .négyszoíbás lbérlakás továıblbi pllusz *kiadá-
saift alkarjálk -ellk-erülni. -Nem ıhozható ik-özös nevezőre az a töırekfvés, :hogy
a- hatalmi elit *tagjai - a hetvenes. évek óta - a f-elfú=j~í.tott, ımodennizálrt
tanácsi villállcaıt szeretnék potom pénzért -meg`vásáro`lni, azoklhoz lkıépest,
alkvilk lerobbant, valkola-t néllloilli, ela-v_-ult, komforlt nélık-üli lblkásaıilkat soha-
sem'fkıí-v~áfnn.'álk megvásárolni.. Ezek az érdekek sohasem e-gyneműsithetõk.

A lallcásbérlőlk íbánmiféle társasága -nem dol-gozhaıt közös érdekek kon-
szenzusa nyomán, ha nem rétegzi ta-gjaıilt, s nem hirdeti [ki nyíltan, hogy
kiket és miért képvisel. A tisztázatlanság anra vezethet - sajnos -erre a
legkisebb az esély -, hogy vagy az új -és régi szegények vaılódli érdekelt
képvisel-i», s a-klkor szembeforduíl a bénlak-ás-osztály .hatalmi elit tagjali-
vaıl, vagy kizárólag e :men-edzsmenit átmentését segíti, s alkıkor a
szegény többséget ha-gyja pórful járni. A 'közös képviselet az érdekeket
összeikenné, eliit- és -menedzsment-áltmen-tésne állna be, azzal a fellkiáltás-
sal, -hogy e ftúlléíllés-s-zolıgáilatnak több „egyszerű em-ber" is a ıhaszonélve-
zóje Il-ehet, s a szemlélete szüıkségszerűen szociális demagógiába tonkolli-k.
Ekıkor azonban az egyesület semmift sem .tesz a gazdasági. refonmért, a
társadalmi tisztánlátásért, az érdekek ltiszta, a-rtilkulációjıá-ért. így ez a
munlkıa csalk aikorálbbi viszonyokat 'konzervál-ja. ,

-A érdemi érdekvédelmére mód van, de nem ebben a for-
málban. Lehetséges a beállfványozott, vizes, komfort nélküli bérlakások
pári-áinalk védelme, ezt azonıbaın szegénypoliti.-lcánok fhívják. Lehetséges a
lalkás-lközéposztály -érdekeirnek .mıegfoga`lımaz-ása, s ezt a teıhetőse-bb ked,
vezményezettek érdekvédelméne-k nevezik. Tenmészetesen óvıható a felső
bér-laikzás-osztály lis, ezt azonıban elitoltalomnok szokták tiftulálni. Mind-
egyik cél releváns, motivált, s elfogadható. A tiszta cél-dek-
laıráció esetén. Együttesen azonõban tisztázatlan, di-flf-úz, erkölcstelen.

 ` van raa-

Ki a szerződésszegő?

[_] Kétszázezer embernek nincs ma ielkása Magyarországon. Otszázezerre
tehető azolknaık a- családoknak a száma, aımelydc elégedetlenek jelenlegi
otthoınulklkafll. Egyımiılló forint készpénz-t felımutatva érezhetn-ém magam
tárgyalőlloépesnek, ha ma az OTP-től ıkel-lene lakást vennem. Mulotságos.
Náluznlk az -álflaırni 'költségvetés 18°/0-»át fo-rdıítjáll-t lalkásoéloıkra, más orszá-
golkıban -ez általában nem- haladja meg az 5-6%-ot. Vagyis évente majd-
nem 100 -millliárd forintjába (kerüli az országialk a ,,lallcha~tás-u.nık": ennyit
tesz lki a lazklbér-liozzáj.áru»lás, a ıbérlalk-ás-*fel.1'ı=jítás, valamint a kedvezmé-
nyes lkıamatozású hitelek támogatása: Mire költünk mi ennyi pénzt, majd-
nem négyszenesét annak, mint amennyit. - -lalkosságunlk aırányáb'aın - az
európai országok? Ráadásul e -táımogatásoklból az áIlaın`ı.poll~gá:roIk~nak kö-
rüillbelfü-l az egylhanmada egyáltalán nem részesediflr.

1980-lban -egy lalkás négyzetmétere átlagosan 7828 Ft-íba került, ma már
meghafiadlja a 15000 Ft-ot: ,;Piaci aılapolkon nyugvó lallcásrendszert sze-
r-etnıénlk Ikia1l.aık1í.taın`-i '_' - :nyilatkozza ıaz Országos Tenvh-ifvat-all egyik mun-
ka-társa. - „Tehát a- 'lakások ára, bére fejezze lkzi a t-ényıl-eges érvtéklviszonyo-
ka-t." Ezek szerint a maziaík nem fejezilk ıki. -Cslalk-ugyan, mit fejeznek; ki a
mai négyzetméter-árak?

Készül a ıhosszú .távú lakáslkoncepció. Bennem félelmet .kelt, pedig állító-
lag csalk 27 oldalnyi szöveg és -mindlössze két zvá'ltoza't-át kell megénteneın
a grandiózus tervnek: az egyik -100, a másik 200%-os flallnbéremelésben
látná a -.piaci viszonyok .bevezetésének el-en-gedfhetetl-en feltételét. Különös.
Ellfeledlkezünk ar-ról, a lkorszakról, amilkor a mosolyogtatóan allazcso-ny mun-
kaibénelket azm-l fogadtatitálk. el velünlk, lhogy' a „zborítdkon Ik~í~v~üıli juttatá-
sok”, lkıözött az olcsó lalkibé-nek llciegészítilk azt. `-Ha jól összeszáımol-
julk, negyven év alatt a ıbérlőlk többsége az alla-csony munlkelbérnek ıloö-
szönlhetően már 'többszörösen -kifiızette -lakása áırát. És ha ehihez még hoz-
zászáımitjluflr, hogy az l1KV milyen félıtő .gonddal árpolta házainlkat, még
eredetilbıb az ötlet: ,,«tr»iplázzulk" meg a lakıbéreket.. _

-A lalkáslkoneepció áımyalatailhoz tartozik az a terv is, amely szerint a
költségv-etm teljesen vki alkar vonuılni a lakásfenn~tar.tás1ból, -milk-özben szá-
mit a lakosság meg-érıtő telıenvállalás-ára. Mi másra. számitwıılc. .. Például
arra, hogy jelenlegi llalklbéreklből - -tisztességes -és .szalkszerű házkezelvés
esetén - az bérlház-aık és lakások fenntarthatók -és üzemeltethetőlk.
És arra is számí-tunik, lhogy a - reméljülk nem sokáig létező .IIKV - »boj-
kottállás hıelyett a bérlakásokıat megvásárolni szándékozóknaık
segíıteni. Budapwten az elmúlt évekıben min-tegy 25 000 család próbálta
megv-ásároln-i lakását, talán 5000 érezheti: bérlőıből tulajdonos
lett. 8

A -rneditációból nem -hagyıhatom lki viszont az -el.-múlt :hónapok laıkásıhí-
reinelk ~gyöú'5gyszemét: ,,Panlaımen~ti döntés alapján a régi kedvezményes
la`káslhi.tel-sz-erzödlés-eket meg .kell fváltoztaıt-ni.” - ol-vasom a Gazdasági
Refoınnfılbizottsá-g lhárom-éves programjának térvezeteben. Vagyis a legegy-
szerűbb megoldás, hogy a toválbbiaıkban a ta-rtozásofkfra a mindenlkori -piaci
kaımaztot fizessélk az éri_-ntet-tek, így megszüntethető a lköltségvetési lka-
mattámogatás. `E megoldás alkalımazásalkor a lalkoss-ági tenhek n öv-ek-ed-é-
se rendlkifv-ü-li -módon d'i.f~ferenci~ált lenne, a .próbaszáımítások szerint - a
hitelfelvétel idej-étől függően - 1000-8000 forint között -mozog-na. A -má-
silk megold-ás szerint ,,-gyorsított tőıketörlesztést' :kellene előínni, például
há-rom-négysz-eresére emelve ennek értékét. -Magulk a program :készítői
is érdemesnek 'ta-rtjálk megemlíteni: ,,a koncepció tıúllságosa-n durva, egy-
szeri j-öv-edelemátosoportosítást irányoz elö, -mégsem' biztosítja a bérla-
kászépítés :kellő mértékű fellendülését; aıli-g segíti a fiatalok laakás-hoz ju-
tását; jelentősen -gyorsítja az inflációt; .a bérlben történő ıkompenzálás nem
megvalósítható és nem is indokolt, s az -átfogó és ımélyreha-tó la`-kás-reform
tá-rsadalmi vitája a fi-gy-elmet minden .másról el-terelő, szen-vedélyes érdek-
ütközés-eket hív életre." A szenvedélyektől :tar-tózkodlva -és csupán egyszerű
kijelentő zmódlba-n fogallmazok: valaki lcöztünk szerzödésszegő, s_ nem az,
alki fizet. _ j -

` - i ' Juhász Judit
Í
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Bemutatjuk
az MTA Szegedi

Biológiai Központot
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Ü Nem sok mindenről mondható
el hazánkban, -hogy idejében éb-
redtünk vagy, hogy ,,nem ment
el mellettünk a világ". A kevés
számú pozitív példák közt említ-
hetjük meg az MTA Szegedi Bio-
lógiai Központjának (SZBK) lét-
rehozását, működését is.

í A molekuláris, sejt-szintü kísér-
Ietes biológia nagy fellendülése
a hatvanas-hetvenes évekre esett.
az SZBK pedig épp e két évtized
határán kezdte meg küldetését. A
Iétrehozáshoz vezető döntés elő-
készítésében Straub F. Brúnó
akadémiku-snak volt meghatáro-
zó szerepe. Komoly segitséget
nyújtott a beinduláshoz a UNDP.
műszerek, utazások finanszírozá-
sával. A UNDP támogatja az
SZBK-ban folyó International
Training Course nevü nemzetközi
továbbképző tanfolyamot is, ame-
lyen évenkénti cserélődéssel vesz
részt 20-30 fiatal kutató a világ
minden tájáról.

Az intézet épületét fel lehetett
építeni ugyan, de száz biológus
kutatót (ma már 170) nem lehetett
teremteni. Túlnyomórészt fiatal.
talán nem túlzás, ha azt mond-
juk, kezdő bíológušok, orvosok,
kémikusok, matemartikusok alkot-
ták az induló közösséget. Sze-
rencséjükre jöttek azért Szeged-
re nagy tapasztalatú profik, köz-
tük neves .külföldi szakér-tők is,
s még nagyobb szerencsëjükre az
SZBK-ban nem alakult ki a köz-
keletüen „tanszéki feudalizmus-
nak” hívott jelenség. Az SZBK
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-máig is a demokrácia szigete' a
kutatói szabadság tekintetében. A
fiatal kutatók viszonylag hamar
világot láthatnak, önállósulásuk
sem ütközik le-küz-dhetetlen aka-
dályokba. E _körülmények járul-`
tak hozzá döntően ahhoz, hogy a
felnövekedett deré-khad nemcsak
észre tudta magát vet-etni a világ
tudományos közvéleményével.
hanem be is tudta magát vere-
kedni a szívesen látott, `sőt kere-
sett kooperációs partnerek közé,
ahogy az az eredeti célkitűzések
közt szerepelt. Helyesen ismerték
fel az SZBK alapítói, hogy en-
nek eszköze a magasszintú publi-
kációs tevékenység. A kutatókat
kezdettől fogva biztatták, ösztö-
nözték a legjobb folyóiratokban
való közlésre. (Ez persze, mint
tudjuk, nemcsak elhatározás kér-
déseJ

A demokráciának is, az ered-
ményes munkának is feltétele a
megmérettetés vállalása. Az
SZBK ebben is úttörő volt, nem-
csak hazai, hanem világviszony-
latban is. A tudománymetria még
gyerekcipőit koptatta, amikor az
SZBK már idézetek és impact
factorok számolásától visszhang-
zott. Tudománymetriai rangsorok
készültek a kutatókről, sőt ha-`
marosan e számok váltak a ju-
talmak, prémiumok alapjává is.
A publikálási nem azért végzik
a kutatók, hogy hosszabb legyen
közleményeik listája, hanem
azért, hogy ezzel szerezzenek ne-
vet, elismertséget a nemzetközi
mezőnyben. -

Míg azonban a külföldre ké-
szülő, ott ösztöndíjért, állásért.
kutatási támogatásért folyamodő
SZBK-kutatók előtt rendre meg-
nyílnak a legnagyobb tudományos
fellegvárak kapui is, s dollárban.
fontban, márkában is megnyilvá-
nul az elismerés az impressziv
publikációs listák láttán, itthon
valahogy nemigen váltunk pró-
fétává. Hiába első az SZBK rı
mérhető tudományos produkció-
ban, a kutatási támogatások, s a
kutatói fizetések terén hátul kul-
logunk az akadémiai intézetek -
e téren amúgy sem valami fé-
nyes - sorában. _

A miértre elég egyszerü a vá-
lasz: nálunk a csak kutató intézet
csak tengődni képes a költségve-
tési támogatásból. A témapálya-
zatokon ugyan sikerrel szerepel
az SZBK, de hát valljuk meg.
azokból is csak fill-érek hullanak
a koldustarisznyába. Így aztán
marad a külföld, az SZBK közle-
ményeinek egyre nagyobb há --
nyadában vannak (-többségben)
az idegenek. Az utolsó tíz évben
egyharmadről kétharmadra nőtt
ez az arány, ami ugyankutatóink
külföldi sikerességét mutatja, ám
egyúttal az intézeti munkák le-
lassulásának veszélyét is hordoz-
za.

Dicsekedtünk vagy panaszkod-
tunk? Döntse el a tisztelt olvasó.
' ' Huıssuozss-oosı V1Marton Janos
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Ili veri szét és mit? Bë"="*“ °*'=á*  
|:] A kérdés nem költői. Magam jó másfél éve találkozom vele, mióta
a_ szakszervezet megújítási folyamatában valamiképpen részt veszek.
Most éppen ezt olvastam a Népszava szeptember 26-í számában:
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Szervezett dolgozók!
Ne hogyjótolı mogotokot becsopnil Gondollıodjotolı. vajon
miért olıorjólı O hotolmon osrtoziodólı o sıolfsıerveıetelıet
sıétvemi!

Beteges tünet, hogy pont ez a két -mondat ötlik azonnal a szemembe?
Lehet. Pedig előtte Mit -követelünk címmel 6 kemény pont olvasható.
Fontos pontok, igazi szakszervezeti követelések! Csettintenék is, ha
mondjuk az NSZK szakszervezetének -felıh-ívásában olvasnám. Csakhogy
én a magyar szakszervezetében olvasom, s elvileg .bármennyire is egyet-
értek velük, itt és most zavarba jövök. Mi történik, -ha érvényt szerez
ı szakszervezet a követeléseknek? Átalakul a gazdaság? I-Ielyre áll fize-
tési mérlegünk? Kiegyenesedík a költségvetési egyensúly? Megnõ a
munka -hatékonysága? Előbbre jut a n-e`.mzet?! Nem és nem! A követelé-
sek e folyamatok ellen hatnak.

Fogalmazódík hát az 'újabb kérdés. Lehet-e követeléseket tértől és idő-
től függetlenül kihírdetni? Szabad-e a nemzet érdekét kífkapcsofln-i, szép
színes követelés-léggöımzböket felıbocsátani: gyönyörködjetek csak benne?
Am mire összeállrna a szi-nharmónia, a -realitás már szét is 'pukkasztotta
azokat.

Engem azonban mégsem ez zavar. Olvasva a felhívást, azon gondolko-
dom: mi célt szolgál? En csak azt tudom belőle kiolvasní: N-E ENGED-
JÉTEK SZÉTV2ER.-NI!

Ki akarja szétverní? A dokumentum szerint a „hatalmon osztozkodók“.
Kik ezek? Nyilván a politikai pártok, pártszerú iképződmények, hisz va-
lóban részesei kívánnak lenni a hatalomnak. Ez azonban egy pluralista
társadalomban természetes, a pártok valóban vitatkoznak - egymással.
Néha kulturált formában, néha mocskolédva. De - ismétlem - egymás-
sal, s nem a szakszervezetek létjogosultságát kérdőjelezlk meg. Igyek-
szem naprakészen figyelni a nagy társadalmi vitát. A hatalom megszer-
zéséért küzdők pontosan tudják: a leendő társadalomban elengedhetetlen
a szakszervezet szerepe.. Azt „szétveı-ni” oktalanság, ez esetleg saját tö-
megbázlsuk -meggyengülésével is járna. Ezt pedig - választások előtt -
nem akanhatjáık. i

-Kétségtelen a hatalom felé kacsíntgatnak azok az érdekvédelmnet fel-
vállalők ls, akíık részt wesek (vagy vettek) a „háromoldalún”, bele-
szőlóıként vagy megflgyelőként. :Egyéni véleményem persze, hogy néhány
tagjuk tiszta szakszervezeti mívolta megkérdőjelezhető, .hiszen előbb vál-
laltak politikai közszereplést, mint „hétköznapi” érdekvédelmet. Ök len-
nének képesek szétverni...? Ha igen, eddig nem tették volna meg? De
hát miért rem-eg (elnézést) az elefánt a bolhátől?

Netán a fel-»hívás anonim közzétevői azokra a 'már megújult szakszer-
vezetekrze gondolnak, akik a közelmúltban létrehozták az értelmiségi
szakszervezeti tömörülésükefl? Ám ők kinyilvánították: egyelőre a SZOT
tagjai kíván-nak maradni. Nem lehetnek ,,szétverők”. Esetleg a' péti mun-
kásokra gondolnak, herendiekre vagy a vasutasok-ra, akiknek eleg-ük volt
eddigi szakszervezetü-k és ágazatuk érdekénvényesítő tevékenységéből?

Hoppá! Nemfa-~-:szakszervezeti hatalomról- van itt szó? Mert ha igen,
'akkor igaz a felhívás: a hatalmon valóban osztozkodni kívánnak g mind
erőteljesebben. A vasutasok, a péti, a -herendí munkások, a pedagógusok.
a tudományos dolgozók, az újságírók és sorolhatnám tovább. De ők nem
a hatalmat kívánják megszerezni (még a szakszervezeti hatalmat sem),
hanem a hatalmaskodzók helyett, szolgálatot teljesíñket áıhítıanak!

S ha ennek kijelentésébon lett is volna bennem némi bizonytalanság,
megerősített a Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezetének nyilatkozata
(Népszava, 1989. október 11.). Ebből ldézek: ' ` `

„Úgy itéljük, hogy a SZOT felülről kezdeményezett önmegújítási tö-
rekvése nem hiteles, és kudarcra van ítélve. A szakszervezeti' mozgalom
egységére hivatkozva a hivatalos szakszervezet újabb próbálkozásba- kez-
dett a munkavállalók által kezdeményezett független, demokratikus
szakszervezet létrejöttének megakadályozására. A fenti törekvéseket és.
az azokat leplezõ demagóg retoríkát visszautasítjuk.” ~ e

Beteges képzeletem szüleménye lehet hát a gondolatsor?: teljesítsétek
a meg-fogalmazott követeléseket még akkor is, fha abba beleremeg az
ország gazdasága, s ne engedjétek megosztani a szakszervezeti hatalmat!
Igen de a gondolatot folytatnom -k-ell. A „kí veri szét”-re_a valasz:
a szakszervezeti tagság; a „mit ver szét”-re pedig a negyveneves szak-
szervezet masszív ,,egységét”. Ezt pedig védeni kell, mert ugye EGYSÉG-
BEN AZ ERŐ! . .

Ilyet még gondolni is . . . Csakugyan beteg vagyok. ,
Csak azt tudnám, ki tette k_özzé a -felhívást. -
A Népszavában ez áll: „A Szakszervezetek Országos Tanácsában' sızö-

vetkezeti szaıkszervezetek.” Egyelőre úgy tudjuk, e szövetségnek jo nehany
tagja nem így gondolkodik. _

Igaz, mostanában sok minden másról sem, amit a SZOT csınál.
. Í Bán Béla
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Ü A régebbi alapfokú szemináriu-
mok tétele szerint a tőkés profltja
a munkás kizsákmányolásából,
munkaerejének kirablásából, mun-
kabérének (illetve `annak- egy ré-
szének) elrablásából származik.
Napjaink nyugat-európai tapaszta-
lata nem látszik vísszaigazolni ko-
rábbi tanulmányainkat. `Nyugat-Eu-
rőpában a munkavállalói érdekek
gyakorlása hosszú évek, évtizedek
fejlődésén ment keresztül, míg a
mai színvonalat elérte. Az elmúlt
évtizedek gyakorlata szükségessé
teszi! magának az intézményrend-
szer működésének a megismerését,
az egyeztetés sajátos technikájának
elsajátítását. Elmúlt .havi számaink-
.ban az Ausztriában -és az NSZK-
-ban kialakult -béra'l=ku-meohanízmu-
sokról írtunk.

A finn alkumechanízmus

A fánnlandcizálás emlegetése nap-
jainık igen népszerű retorikai fogá-
sa,` hiszen *kifejezí azt a szociális
békét, társadalmi biztonság-ot, anya-
gi jólétet, a-melyet a skandináv or-
szág elért. Ennek' egyik adaléka
'lehet az az allkumeehanizmus, szer-
ződéses rendszer, amelyet a finn
munkaadók és a szakszervezetek kö-
zösen is eredményesen működtet-
nek. `

A tárgyalási rendszer három
szin-ten szerveződi-k: műıködiik az
úgynevezett.. országos tárgyalás, az
ágazati kollektív szerződés és a
zvállalati üzemi' megállapodás. A
rendszer a szolidáris elv szerint
ıműlködik, az egymásra épülő tár-
-gyalássorozatok csaık a rnínimumo-
tk-at érintik, a t-énylegeg mértékeket
a vállalati, üzemi szinten rögzítik.

Az országos tárgyalásokat Finn-
országban a hatvanas évek vége
óta müfködtetik. Ennek során a
-négy nagy országos szakszervezeti
:tömörülés (SA-K, TVK, STTK.
AKAVA) és a munıkaadók szövet-
séget (magán, kereskedelmi, állami
és tarıá-csi munkáltatók) megálla-
podnak a központi bérminimumok-
ban, az ezt »kiegészítő szociális ellá-
tásolcban, a legfontosabb foglalko..-
tatási kérdésekben (minimális sza-
badság, munkaidő stb.), a szükséges
fogyasztói áırtámoga-tásokhoz (példá-
ul mezőgazdasági áırtámogatás) az
indokoltnak tartott adókulcsokban.
»Az országos--tárgyaláson a kormány
maga nem vesz részt, de megfelelő
.csatornákon keresztül értesül az ér-
dekvédelmi szervezetek vitájáról, a
kialakul-t konszerızusról, ami alap-
ján elvégzi a jogszabályok kialakí-
tását. A külön-böző szakszervezeti
tömörüléfsekhez tartozó ágazati
szakszervezetek értékelik - nem-
egyszer kritikusan bírá-ljáik a köz-
ponti megállapodásokat és vagy el-
fogadják az ott .kötött szerződést.
vagy elha-tároljálk magu-kat tőle.

Az országos tárgyalásoktól rész-
-ben függetlenül zajlanak az ágazati
.kollektív szerződések -tárgyalásai.
melyek -már a húszas évekre nyúl-
nak vissza. (Az országos megállapo-
dásokat 2-4 évenként kötik.) A
szociális elv alapján az ágazati
szakszervezetek fii-gyelembe veszik
az országos megállapodást, de zı
gyakorlatban azt rendre túlhalzıd-

létjogosultsága). Az ágazati tárgya-
lások és megállapodások a bérkölt-
ség tömegére . vonatkoznak, amelybe
azonban a rnunkabéren kívül bele-
tartozónak tekintik a sza«ba~dnapO'k
számát, _a' balesetre, betegségre fi-
zetett biztosítási kziegészítést, egyéb
bér jellegű kifizetéseket, s itt hatá-
rozzák meg az. adott időszakra fi-
zetendő kötelező minimális bérek
nagyságát is. A bérek mellett egyéb
szociális megállapodások is szület-
nek (azonban a szociális ellátás je-
lentős része állaımri -kötelezettség).
Az ágazati megállapodások legfon-
tosabb funlkoíója, hogy már „fent”
garanciák szülessenek a biztos meg-
élhetés-re, a -munka elılenertékének
garantálására, a munkakörülmé-
nyek javítására. Ezek a megállapo-
dások az egész országra érvényesek
és az ágazatokhoz tartozó szerveze-
tek magukra nézve kötelezőnek te-
k-intiik. ` , _

A vállalati, üzemi megállapodá-
sok alapját az ágazati kollektív
szerződések adjárk. Finnország déli
»részén munlkaeróhiány, az északi “és
a középső területeken munkaerő-
felesleg van, ami megjel-enák a vál-
lalati bérszerződésekben is. Mint-
hogy a helyi bértárgyalás-ok során
a pıiaci viszonyok a meghatározha-
tóak, jelentős bénkülönbségek ala-
kultak ki. Ez azontbanánem jelent-
-hetıi azt, hogy az ágazati megálla-
podások megsérthetők lennének. A
déli területeken a vezető ágazatok-
ban (papíıúpar, fa-ipar) az alapszer-
ződéselk fölött nemegyszer 50 szá-
za-lékıkal is kötnek vállalati bér-
megállapodást. Sajátossága l a' finn
modellnek, hogy bértömegzben tör-
ténıifk az ágazati megállapodás, ami
a béren kívüli juttatásokat is ma-
g-ában foglalja. A vállalati tárgya-
lások során így az is előfordulhat,
hogy a közvetlen bérek nem olyan
mértékben nörvekednek, mint ahogy,
azt az ágazati megállapodás tartal-
mazza, de arra is van példa, hogy a
helyú megállapodásban jóval maga-
sabb szabadságot határoznak meg.

Vörös Péter
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II U hogy hazánıkban megalafkull-t a.- Muntkaüzgyi

Tanács. Az Állami Bér- és Munlkaügyi
I-liıva-ta-1 „bábáslkodása mellett megszületett vadonatúj fóruımról a más-
napi Népszavából -megtud-hattak, hogy ez a hátrányos helyzetű
társada'lmi-demográfiai csoportok képviselőiből álló, új érdekfeltáró,
javaslattevő, konzultatív testület. Tagjai a nők, az ifjúság, a cigány-
ság, a mozgás- és hallássérültek, az értelmi fogyatékosok érdekvé-
delmi szervezetei.

I-gen, ízgy egymás után, eblben a sorrendben. L . .
Nos, ez a tanács tesz majd jafvvasılaitokat az .állami pénzeszközölk-

ből 'létrehozott Foglalkoztatási Alap felhasználásának főblb irá-
nyaiıra, javaslatokat fogalmaz meg a keresetszabályozásra, a bér-
rendszerre, a foglalkoztatásra zés a mu-nikajogi szaibálvaira, a
muınzkaerő-gazdállkod-ás íkorszerűısítfõére.

I-gen, .tehát -itt majd eldönıtiık, hogy ımi mennyi. . _
Mi mennyi?
Mi(`nek) ez a Mu.n.kaí`ıgyi Tanács?
Mennyi szelet lehet »ezzel kifogni a vitorlálklból?
Jó volna tudni, hogy :milyen társadalmi szervezeteket lıívtaık meg

.,érdektfel~támi" például a .nök képviseletében, alkílk tudfvalevőıleg a
murılkıa-vtáıllalóik csaknem felét »tesziık ki, vagy pedig ımiérıt titolk az.
hogy ıkilk szerepelnek ,,javaslatrtevő konzultá-ns»k-én`t" a sevdülökorú
dolgozók százez-'rei nevében? _

Vajon, ~mi-ért nem *kértek fel egyetlen szakmai szaıksz-erv~ezet»et.
sem »ebbe a Munkaügyi Tanácsıba? Megmérzettetett .egyáltalán az
a sok régi mo'no'1.i-ti'kus, diktatórikus sztáliõniszta pártállsaım-vazallus
szakszervezet? Net-án könnyűnek taıláltatoftt a számtalan újdonsült

IS.

független, szabad, demokratikus, pluralista, dolgozói szakszervezet
'-'7

Nem lkifofgyva a kérd-ëxsföltevéselcıbõl, de mégis a-bbahagyva enged-
tessék meg egy önző tudzrkozás: .mi lesz a nem cizgányszármazású.
de már -nem is fiatal, -és nem kiımondottatn értelmi fogyatékos hát-
rányos helyzetű férfiaik évdeıkikfépviseletével? Ki képvisel engem.
a kálkhán is csomót -kereső, 'kıíssé kopaszodó, jó negyvenes, paztológiás
Elhallás-sérültet - aki a kapitányától is csaık azt kérdezi: mi meny-
nyi?

Q ı

(dur.ı).
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