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L! »Ledőlt a -berlini fal, amely 1961
óta -választotta el jel-képes értelem-
ben is Európa fkét felét: Keletet és
Nyugatot. Állítólag - a kinai nagy
falon kivül - ez volt a föld egyet-
len olyan épitménye, amely a vi-
lágt'ir»ben`szá.g»uldó ürhajók pilóta-
fülkéjéből is látható. Vagy negyed-
százada Nyugat-Berlinben jártam,
és megnéztyem a hires falat, a tör-
ténelemnek ezt a nem mindenna-
pi, mondhatnám igy is? szürrealis-
ta monumentumát, amely a maga
komor valóságában ma-gasodott
minden egyetemes emberi eszme
fölé. „Itt épül a világ első német
munkás-paraszt állama” _ hirdet-
te a fal tetején egy vérvörös
transzparens arany ibetúkkel. ,,Itt
már három embernek sikerült át-
szölonie” - adta hirülegy aprócs-
ka tábla a nyugati oldalon.

Anekdotázom, mert a ,.falaknak"
mint köznapjainkatš életünket, gon-
dolkodásunkat és képzeletünket
szabályozó kelet-európai fogalom-
nak~(és valóságnak) az igazi, nyo-
masztó és végzetes jelentőségét
aligha tudom másként kifejezni.
mint keserű aynekdoták szavaival.
Köznapi .tapasztalataink szerint
még ma is ilyen „falak” akadá-
lyozzák a szabadabb mozgást, gon-
dolkodást és képzeletet. Ha meg
akarom látogatni pozsonyi barátai-
mat (a kolozs-váriakról már nem is
beszélek), meg kell várnom, 'amig
ellenőrzik irataimat, esetleg pogy-
gyászomat, s fel-húzzá-k előttem a
sorompót. Ha tájékozódni szeret-
nézk az erdélyi magyar irodalom
alakulásában, 'ki kell böjtölnöm,
hogy a legújabb .kiadványok vala-
hogy megérkezzenek (a könyvek
esetleg csak négy-hat hónapos ké-
sedelemmel jutnak el a hazai bol-
toloba, postán pedig sohasem). Ko-
lozsvári barátaim ugyanakkor szo-
mor-ú. irigységg-el szemlélik az én
szerencsés helyzetemet, európai
módon 'szabad körfiilményeimet,
minthogy ők l nem látogathatnak'
ide és egyáltalában nem juthatnak
hozzá magyarországi sajtótermé-
kelohez: a magyar-román határon

húzódó „fal” nem olyan látványos,
mint a berlfini, viszont egyre átha-
tolhatatlanabb. -

Nemcsak a nemzet testét és kul-
túráját osztják meg határok, so-
rompók, fegyveres őrszemetk, eset-
leg műszaki zárak. A-bbfan a kelet-
európai .mentális rendszerben,
amely számunkra adatott, ugyan-
csak láthatatlan „falak” zárnak, il-
letve zártak el tényeket, igaz-
ságokat. Hiszen ilyen „falak” szi-
get-elték el például cseh és szlovák
barátaimat saját történelmi közel-
múltjuk: az 1968-as „prágai ta-
vasz” eseményeitől és szellemiségé-
től. Vagy éppen a szlovákiai ma-
gyaroloat saját iörténelmüktől,
amely az ottani tankönyvek ügyes-
kedéseivel ellent-ét-bezn hosszú év-
századokon keresztül az egységes
magyarság históriájának integráns
része volt. A leg-közelebbi hónapo-
kig a mai - magyarországi - tör-
ténelmünknek is volt-ak olyan ese-
ményei. amelyeket szigorúan védett
„fala-k” vettek körül.

Most aztán leomlottak a berlini
falak, és talán nem hiú ábránd,
ha arra gondolunk. hogy ennek a

FALA
történelmi jelentőségű .omlásnak
az előidézésében szerepet játszott a
mi képletes, belső ,,falaink” ledön-
tése is. A berlini fal ugyanis He-
gyeshalomnál kezdett ornlani. A
Hegyeshalomnál történ-tek elkép-
zelhetetlenek lettek volna, ha elő-
zőleg nem semmisülnek meg a lát-
hatatlan ,,fala~k”, mondjuk a 301-es
parcella vagy 1956 októ-bere körül.

Nézem a televízió képernyőjén a
berlini falba vágott réseket; nem-
csak a nyugat-berlini örörntiizek
látszanak át rajtuk, régi álmok is
megele-venednek. Egy határok és
f-alak nélküli Európáról, egy olyan
világról, amelyben a határok jel-
képek csupán. Jelzik az általunk
lakott régió és az örökségül kapott
szellem összetettségét, változatossá-
-gát, de nem akadályozzák meg a
szabad mozgást, sem az embereket,
sem a gondolatok.-ét, sem a képze-
letét. Illyés versére gondolok, „A
Dunánál, Esztergomban” hires zá-
rósoraira: „Minden árok és határ el-
len. ” minden átok és csaták el-
len, , minden ellen. mi gátat vet-
het mi bátor, tisztuló szívünk-
nek!"
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Titkárok tanácsa

Hatáırozoflcıbb fellépést!  .
Ü A titkárok tanácsának október végi
ülésén tájékoztató hangzott el 8 megalaku-
ló Ertelmiségi Szakszervezeti Tömorulés-
ről, valamint a Költségvetési Intézmények
Munkaügyi Erdekegyeztető Tanácsárol. A
Tömörülés alapokmányának szövegter-
vezete, továbbá a Közszolgálati Szakszer-
vezetek Szövetségének programjáról és
alapszabályáról készült írásos vitaanyag
a titkárok tanácsának határozata alapján
tagsági vitára került, aminek tapaszta-
latait december elején _a titkárok taná-
csa döntéshozatal céljából ismét napi-
rendjére tűzi. A vélemények összegezé-
séig a testület felhatalmazta az elnök-
séget, hogy ideiglenes jelleggel aláírja a
Tömörülés dokumentumait és biztosítsa
a TUDOSZ képviseletét is a Költségve-
tési Intézmények Munkaügyi Érdekegyez-
tető Tanácsában.

A testület levezető elnöke Tóth Attila
volt, s az élénk, helyenként szenvedé-
lyes vitában részt vett Acs Andrásné,
Akszentievics György. Árva Andrásné,
Baka András, Dura László, I-Ionthy
László, Horváthné Acs Kató, Horváth
Gábor, Iványi Csaba, Keresztes Zoltán,
Kovách Ádám, Kuti László, Malicskó
László, Németh Gábor, Polgár Tibor és
Szénássy Sándorné. -

A Tömörülés vitája során megfogalma-
zódott: szakszervezetünknek egyre ége-
tőbb szüksége volna a szakértői készsé-
geket feltételező szakjellegü tevékeny-
ségre. Ha egy közérdekű gazdasági kér-
désről kellene szakértői véleményt adni
a TUDOSZ-nak, bizony ma még nagy
gondot okozna. Sajnos hiányzik mozgal-
munkból egy profi gazdasági szakértő.

E napirend kapcsán esett szó a kuta-
tók, szélesebb körben _az akadémiai in-
tézetekben dolgozók érdekeinek kifejezé-
séről, közvetítéséröl. Egyik hozzászóló
véleménye szerint az érdekkifejeződés
vagy az érdekképviselet kifejezése nem
azonos az érde_kérvényesíté's lehetőségé-
vel. Ez utóbbi ugyanis - nemcsak a
hazai; hanem a nyugat-európai szakszer-
vezetek tapasztalatai szerint is - három
tényezőtől függ: az adott szakszervezet
milyen létszámot képvisel; milyen tár-
sadalmi nyomásra képes; mekkora az
anyagi ereje. E három feltétel részle-
ges volta esetén a mozgalom érdekér-
vényesítő képessége nem ugyanolyan
rrêértékü, mint az érdekkifejező képes-
s ge. -

A tanácsülés foglalkozott az üdültetés
lehetőségeinek bővitésével is. A titká-
rok tanácsa felhatalmazta az elnöksé-
get, tájékozódjon arról, hogy a TUDOSZ
milyen feltételek mellett vehetné bérbe
1990-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Tanács kékedi üdülőjének néhány szo-
báját. A hozzászólók fontosnak tartot-
ták, hogy az elnökség °- kellő mérle-
gelés után - tegyen javaslatot az üdül-
tetési kapacitás kiterjesztésére. - - .

.I

Az üdülési lehetőségek kapcsán a tit-
károk -indulatosan sürgették, hogy a
TUDOSZ nyilvános -fórumon is itéljen
el minden privilegiumot, amelyeket az
elmult evtizedekbol öroköltünk. A hoz-
zászólók szerint azonnali hatállyal meg
kell szüntetni a Szocialista Hazáért ki-
tüntetéssel rendelkezők üdülési kiváltsá-
gait (a mai napig még nem történt ál-
lásfoglalás e- kiváltságok megszünteté-
sére). Bár a kiváltságokat törvény, ren-
delkezés nem irja elo, máig élnek azok
az elöjogok, hogy e kitüntetések birto-
kosai immár harminc éve első osztá-
lyú üdülöket vesznek igénybe. A SZOT
ebben az ügyben még mindig nem fog-
lalt állást. A Közalkalmazottak Szakszer-
vezetétõl (ahová eddig a legtöbb BM-,
HM- és pártintézmény is tartozott a ma
,,Szochazásaival") a TUDOSZ tagsága
ugyanakkor csak a „íavát kiválogatott"
maradékra számíthat a beutalókból.

Drámai hangvételű felszólalások hang-
zottak el a kutatólııtézeti munkahelyek
megszünéséröl, a foglalkoztatási gondok-
ról. Ezek mérséklése érdekében a ta-
nács úgy határozott: az elnökség hoz-
zon létre egy úgynevezett szakmapoli-
tikai bizottságot, amely kidolgozza moz-
galmunk foglalkoztatáspolit-ikai kérdé-
sekkel összefüggő koncepcióját. A hoz-
zászólók javasolták, hogy az állásnélküli
kutatókat és a felderített esetleges mun-
kalehetőségeket vegye nyilvántartásba a
Tömörülés, mert igy `is segíthetünk a
rászorulóknak.

Mint az ülésen elhangzott, egyes inté-
zeteinkben máris jelentkeztek a sürgető
egzisztenciális gondok, foglalkoztatási
bizonytalanságok. Még a nem TUDOSZ-
hoz tartozó intézmények dolgozói is kér-
ték szolidaritásunkat, segitségünket; így
például a Posta Kísérleti Intézete. Alap-
szervezeteink közül a Magyar Filminté-
zet és a Szolgáltatási Kutató Intézet kol-
lektivája kérte támogatásunkat létbiz-
tonságl ügyeik támogatásában. Hasonló,
de már közismert gondokról beszéltek a
Párttörténeti Intézet és a Társadalomtu-
dományi Intézet szb-titkáral, náluk már
drámaiak a leépítés gondjai. A vita
kapcsán fogalmazódott ez a kérdés: hol
húzható meg szal-:szervezetünk lehetősé-
geinek és kompetenciáinak határa? Hi-
szen az érdekérvényesitési problémák,
a létszámleépítésekkel az egyes munka-
vállalók és a kollektíva szintjén is je-
lentkeznek. A következő szint intéz-
ményvédelem néven fogalmazható meg,
míg az újabb szint a tudománypolltika,
a szakmapolitika kompetenciájába tar-
tozik. Az adott helyzetben eldöntendő:
hol az a határ, ahol már nem az alap-
szervezet, hanem a TUDOSZ vagy a
Tömörülés fellépésére van szükség?

A TUDOSZ elnöke szerint az áldatlan
helyzet kialakulásában kulósszerepe van

a Pénzügyminisztériumnak, amely re-
formköntösbe és piacorientált mezbe öl-
töztetve szitja- a kutatóintézet-kutatóhír
lózat-ellenes hangulatot. A kutatóinté-
zetek megszüntetésének tendenciájában
szakszervezetünk számára közömbös, ki
milyen párthoz, szervezethez tartozik.
Ez nem politikai- kérdés, alapvető köte-
lességünk mindent megtenni a bajbaju-
tott munkavállalókért és intézetekért!
A mostanában egyre többször nyilvános-
ságra kerülõ ,,ejtőernyős"-problémaköw
ben szervezetünk állásfoglalása a követ-
kező: csak az lehet a döntő, hogy az
adott személy tudásával, képzettségével
alkalmas-e a konkrét munkahelyre,
munka-körre vagy nem.

E témához kapcsolódva hangzott el az
a hozzászólás, amely rámutatott: akár
az új, akár a régi Munkatörvényköny-
véről legyen szó, ,,racizás" esetén nincs
az a törvény, amivel ki lehetne védeni,
hogy bárkit állásából e jogcímen el ne
távolítsanak. Ez komoly gondot okoz a
mozgalom tisztségviselõinek.

A vitában ezek után nagy hangsúlyt
kapott: van-e a TUDOSZ-nak szakma-
politikai kompetenciája abba beleszólni,
hogy az egyes intézetek szükségesek-e
vagy sem? Ha nincs is, minden átszer-
vezés esetén vállalni kell a munkaválla-
lói érdekvédelmet és ehhez megszerve-
zendö a szakszervezeti szolidaritás. Moz-
galmunknak adott esetekben követelnie
kell az elhelyezkedési támogatást vagy
a végkielégítés intézményét, hogy a ku-
tatóintézetek fdolgozói ne kerülhessenek
lehetetlen helyzetbe. Ezért eleve olyan
kollektív szerződést kell kötnünk, amely
maximális védelmet ad a dolgozóknak.
Ha elfogadnánk. hogy -a jog szerint moz-
galmunk nem szólhat bele ezekbe a kér-
désekbe, akkor sárga, apolitikus szak-
szervezet lennénk. Nekünk éppen azért
kell politizálnunk, hogy a jog mellénk
álljon, s változtassuk meg a sérelmes
jogrendet!

Újra felszínre került, hogy a TUDOSZ
vállaljon továbbra is aktív szerepet az
intézeti vezetők differenciált érdekeltsé-
gi rendszerének kidolgozásában. Az MTA
ad hoc bizottsága által kidolgozott el-
képzeléseket szükséges tovább finomíta-
ni. Ezért a titkárok` tanácsának megbí-
zásából a tervezet kidolgozásába bekap-
csolódik Honthy László és Hrubi László.

Heves vita alakult ki az értekezleten
a hazai bérreform megvalósításának
megítéléséről. Egyetértés mutatkozott vi-
szont abban, hogy a TUDOSZ-nak to-
vábbra is harcolnia kell a jelenlegi bér-
rendszer gyökeres átalakításáért.

(Folytatás a 2. oldalon)
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;meg`bízatás f T éves . ^sı_t,ól, 'mclý élÍliëshoSsz`abbiiIıa.t_;t:ı..- illetve _
tevékenységiiket -_ társadalmi mini-

.itálı'§ııi"lát_já'k. el; .felmerült',klili_ség-eiket az alapítvány- megtériti. ˇ -~
“Al Íkurátóriuml feladata az alšpliványi tőke'-fgyárapitásá. .továbbá ,a E

ítámogatásokˇ felhasználásának lel-ilehõrzéše, .ille`tve_ mindenkor a támo-
gatott Byfifmek ,érdekeit figyelembevevã támogaíásfelhasználás .bizto-
isításá., A, kuratórlııın. dõ,n?t*`a pénz zés más 'eszközölt ëllapitványi célnak
megfelelõ felhasználásáról. Jogköre továbbá az alapító okirat módosí-
,tása.~illetve` kiegész-itlése (aa .alapító és az engedélyező ,szerv'ívélemé-
íny-éve! összhángban),. valamint járulékos szabályzatok, `elIogadása, sa-
ját meüködési-isrendjênek kialakítása. A kuratórium köteles -'tájékoztatni
az alapítót, illetve az álapitványhoz. csatlakozókat az alapıtvanyı .vágyım ~
'kezeléséről és felhasználásáról. Í f 1  ' __ ' ` . -
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Ü Láng István, az MTzA főtitkára terjedelmes interjút adott 8
Népszabadságnak 1989. november 115-én. A főti'tkár'i megnyilatfiko-.
zás egy része ambivalens visszhangot váltott ki. Ime az in-krimi-
nált részlet: `

TOVÁBB SZÖKIK A MAGYAR AGY

. . .-ú~jr'a fkellene gondolni, -hogy helyes-e a »jelenlegi gyakorlat,
miszerint a külzfiöldön munkát vállaló kutatók megtartják magyar
állásukat, munkajogilag tartósan szalbadságon vannaık. Gyakorla-
tilag itiıhon örz-ik az állásuıkat, ami .ugyan jó, vis_szajövete1ü'k szem-
pontjából, 'de .mégis ıfölfvetem, saját -magamnak és másoknak is:
helyes-e ezt így tovább tartani? .Nem lenne-e jobb azt a nyugati
országolkıban bevált gyakorlatot követni, ıhogy a külföldi munka-
vállalással megszűnik a .kutató itthoni munlkahelye? Ha pedig ha-
zaakar jönni, az intézet döntse el, visszaveszi-e vagy sem. . .

A MUNKAVISZONY ELVESZÍTÉSE BELÁTHATATLAN
KÖVETKEZMÉNYEKKEI. JÁRNA-

Részlet a TUDOSZ címére érkezett levélből: ,
...Az az elképzelés, hogy a -külföldi munkavállalással egyidő-

ben a hazai munka-viszony megszűnne, megítélésü-nk szer-int'csak
a .jelenlegi .ked=vezötl`en tendencia fokozását, nem pedig barmi-
lyen megoldását eredményezheti. Hogyan hozza haza tapasztala-
tait, műszereket, külföldön szerzett nemzetközi kapcsolatait az a
ıkutató, akinek itthon munkaviszonya megszűnt, elhelyezkedése, s
így .jövőbeli -kutatási témája is bizonytalan? Félő, egyre többek-
ben ıíog .felfmferülni a gondolat: egyáltalán hazajöjjön-e? _ -

Llillsősocban a kezdő kutatók, az utánpótlás szemponijáıból lát-juk
ezt a helyzetet különösen k-riti'kusnaık. ıA köztudottan elemi -meg-
élhetési problémákkal küszködő kezdő kutatók számára a munka-
viszony elvesztése zbelá“tfha^tatl__an egzisztenciális következményekkel
járhat. Számukra így csak két lehetőség kínálkozhat: vagy lemon-
dana-k a Ihosszabb-rövidebb 1:anu`lmányfútró1, ha az esalk -külföldi
munk.a'váll'alás'sal oldható meg, vagy külföldi bartózkodásuk alatt
igyekeznek -újaıbb szerzõ-désekhez hozzájutni, eközben ott terem-
teni egzisztenciát, és így majd ténylegesen „tovább szökik a ma-
gyaır agy". [Mindkét megoldás -csak további veszteség lehet a hazai
kubatótársadalom és a tudományos élet számára egyaránt.

-Bízunk albban, hogy a Tudományos Dolgozófk Szakszervezete ha-
zánk tudományos fejlõdéslét és az ezzel foglal-kozó ~k«u'tatók érde-
keinek védelmét egy-re ha`ftá~rozot:tabban és eredményese-bben kép-
viseli a döntéshozó folyamatokban éppúgy, mint.ıa megvalósítás
során.

Az MTA Balatoni Limnológiai .Kuta-tóintézetének
i . r tudományos dolgozói
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El A hazai tudománypolitika aktuá-
lis kérdéseiről Daggatta munkatár-
sunk Bakusz Lajost, a kormány'
Tudoınánypolitilıai Kollégiumának
titlıárát. Terjedeimi okok miatt a
beszélgetést csak rövidítve közöl-
hetjúlı, az interjú teljes terjedelmű
közlésének jogát átad-tuk az Élet és'
Tudoınánynak.
- Tudománypol-itikánk eredmé-

nyeiről és kudaroai-ról milyen mér-
leget vónna le?
- Ma még talán ked-vező az

egyen-leg, de úgy lá-tom, a tenden-
cia romló. Vannak tudományos is-
kóláink, jó egyetemeínk, kutatóin-
tézetein-k, a magyar -tudomány nem-
zetközi presztízsét nagyon sok or-
szágban örömmel vennék. Az el-
múlt mintegy h-úsz év során kiala-
kított _ prioritásoka-t (OTT=KT,
OK-KzFT) az élet jó részt igazolta
(elektrónizálás, biotechnológia), lét-
rejött az a-lapkutatások támogatá-
sának (és ezzel védelmének) intéz-
ménye, az Országos Tudományos
Kutatási Alap stb. A fejlődés szel-
lemi bázisa -rendelkezésre áll. A
mai gondok azonban már súlyosab-
bak a korábbi években tapasztal-
taknál; megjelentek azok az- irre-
verzibilis fólyamatok,` melyek jóvá-
tehetetlen károkhóz vezettek. Sok
tehetséges fiatal ma már nem vá-
lasztja a kutató pályát (a harminc
év alatti- kutatók száma 30°/0-kal
csök-kent), sokan már az egyetemet
is elkerülik! A rövid távú érdekek
ura-l-kodóvá válása az alkotási lehe-
tőségek beszűküléséhez vezetnek, s
ez mind szélesebb körben vált ki
aggodalmat. Az aggodalom azért
jogos, mert ma is mű-ködnek az év-
tizedek ala-tt kiépült reflexek: ha
kevés a pénz, elsõsorban it-t kell
meg1h«úzn“i a nadrágszíjat. 'Még
mindig sokan nem látják: a tudó-
mány és intézményei nélkül nincs
európai felzárkózás, kilábalás sem.

1--ıııııııım
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TUDOıvıÁNYPOLıTıı<A '89  
' - Hogyan oldódik fel a tudó-
mány.pO'litiká»ban a tudomány aytó-
nómiára való törekvése és a társa-
dalmi ellenőrzés igénye közötti el-
lenté-t?' `

'-Nagyobb bizalom-ra van szük-
ség, s nagyobb ny-itottságra. Hoz-
zászóktunzk, hogy a társadalom el-
lenőrző szerepe hivatalokon keresz-
tül történik. A tudomány ter~ületén
az ellenőrzés nagyobb részét a ku-
tatói közösségeknek Lkell átfvállalni.
Az alulról szerveződő --bizottságok,
a szakmai korn-petenciát előtérbe
állító önkonmányzatok, ala-pítvá-
nyok, 'azok kuratóriumai, az egye-
temi hallgatók" státuszának megvál-
toztatása (hogy tudniillik valóban
a -hallgató legyen az egyetemi élet
egyik meghatározó tényezője),
mindez (sok mással) együtt. ad tár-
sadalmi garanciát az erőforrások
ésszerű felósztására, a tudományos
teljesítmény növelésére. Ezeken_ kí-
vül a ku-tatás finanszírozásában is
új utakat kell felkutatn-i: átren-dez-
ve az é-rdekeltséget, nyitottá és
megítélhetővé téve minden -kuta-
táspóliti-kai döntést. A kormányzat-
nak elsősorban az infrastruktúra
fejlesztésére kéll figyelmét össz-
póntosítania,!s arra, hogy olyan tár-
sada-l-mi. klíma jöjjön létre, mely
tudomány- és innová-ciőbarátfl

Az alapku-ta-tások nem kíelég-ítő
támogatása azonban még autonómia
esetén is torzulásokra ad lehetősé-
get. Jelenleg a K+F-re. fordított
eszközökből mintegy 10°/0 jut- az
alapkutatásnak, a pénzek 60"/0-a
pedig olyan tevékenységet finanszí-
róz, amelynél nincs szükség színvo-
nalas tudományos m-un-kára. A kér-
désben említett ellentét feloldása

tehát pénz kérdése lis. `

- Korábban a tudománypólitika,
illetve a pártvezeté-s .közvetlenül is
beleavatkozott tudományos, sőt sze-
mélyi iigyekbe is, esetenként az is
előfordul-t, hogy szakmailag érdem-
telenek is -bejutottaık a- tagok kö-
zé. Van-e ezen a téren változás?
- A „pártá-lla-m” sajátosságaihoz

tartozott, hogy a Politikai Bizottság
minden fon-tos kérdéssel foglalko-
zott. A .tagválasztáste a politikai
testület -két alkalommal, a tudomá-
nyos osztályok ezzel foglalkozó ülé-
se előtt, majd azt követően tűzte
napírendjére. Nem ismerek olyan
eseteket, -hogy a Politikai Bizott-
ság. bármit is módosított -volna a
hozzá tájékoztatás-ul 'benyújtott lis-
tákon. Nem felel meg tehát az
igazságnak, hogy a-kadémi`kusokat
politikai nyomásra fválasztóttak vol-
na meg (a három-menetes titkos
szavazás ezt egyébként is kiszűrte
volna). A demokratizmust az sér-
tette, hogy a jelzett listák összeál-
lításá-ban nem azonos súllyal vettek
részt az akadémia tagja-i, s az is
megfelel a va-lósá-gnak, hogy a tár-
sadalomtudományok művelői közül
néhányan nem juthattak el a tag-
választásig. Ez a ~Kultú~rpolitikai
Munkaközösség 1973-as állásfoglalá-
sával függ össze.
- Ki a felelős a magyar tudo-

mány és intézményrzendszere mai
siralmas állapótáért? _
- Más szocialista országokban

is nehéz helyzetben van a tudo-
mány, tehát úgy tűnik, hogy a ki-
alakult viszonyok a társadalmi mo-
dell közvetlen következményei. A
modell megszabja a prioritásókat és
az oktatás, az egészségügy, a kul-
túra, a tudomány „nem termelő te-
vékenységgé" degradálva háttérbe

szorult. Bár nálunk a tudomány
még mindig jobb helyzetben van,
mint a szinte teljesen lepusztult
oktatás és egészségügy. A gondokat
elmélyítette a_ 80-as évek-ben beve-
zetett restrikciós politika. A kény-
szerpályára szorult gazdaság már
nem tű-rte el a hosszú táfvzú elkép-
zeléseket. A kormány így kétségbe-
esett lépések sorozatára kénysze-
rült. Más országokban ilyen válsá-
gok esetén -hosszú tá-vra ruháztak
be, főleg az oktatásba és a kuta-
tásba (lásd pl. Dél-Koreát). Mi a
feszültségek csökkentésének a leg-
könnyebb - de 'egyfben a legdrá-
gább - útját választottuk: az ók-
tatás~tól, a kult-úrától, az egészség-
ügytõl és a tudománytól vóntunk
el forrásokat. A -restrikció ilyen kö;
rülmények -között rendkívül súlyos
következmények-kel - járt, javulás
csak fhosszú távon vánható!
- Képes-e a Tudománypolitikai

Kollégium a tudományt megvédeni
a rövidlátó fiskál-is szemlélet kö-
vetkezményeitől?
- A Tudománypolitikai Kollé-

gium ezideig egyszer ülésezett, le-
hetőségeit így nehéz megítélni.
Ténykérdés, hogy a kutatásirá~nyí-
tásban számos kérdésben van né-
zetkülönbség. Ilyen például, hogy a
-központosított források aránya
(ezen belül a -költségvetése) elegen-
dő-e távlati érdekek érvényre jut-
tatásához? Örökös -vita van azon is,
hogy a K + -F stat-isztiká-ra meny-
nyire szabad támaszkod-ni. Én azt
a felfogásbeli nézetkülön-'bséget íté-
lem a legfontosabbnak, hogy a ku-
tatási ráfordítások tervezésekor a
mindenkori gazdasági teljesítmény-
hez -kell-e igazódni (pl.: a nemzeti
jövedelem '3_°/0-ában szabva meg az

arányt), vagy pedig azokat a fel-
adatokat kell alapul venni, ,ami a
nemzetközi versenyképességhez e
területen elengedfhetetlenül szüksé-
ges. Ez utóblbí dilemma megítélésé-
hez egy .statisztí-kaii adatsórt is fi-
gýelembe kell venni. A KSH 1984-
es adatai szerint hazánk lakossá-
ga Európa népességén belül 14,3
ezreléket tesz ki. ÍK-utatóin-k rész-
aránya -e_ régióban csak 9,9 ezre-
lék, tehát alulreprezentált. A kuta-
tási ráfordítások súlya még kisebb:
7,6' ezızelék. Nos, ez utóbbi arány
hozzávetően megfelel gazdasági tel-
jesítmény-ünknek. De vajon' egy
válságban levő gazdaság »eredmé-
nyességéhez `kell-e igazítani a szel-
lemi szféra feltételeinek alakítását?
Ezzel ˇ- -minden bizonnyal - egy
tartós lemaradást programoznánk
be. `
- Mi a garancia arra, hogy az

új tudománypolitika valóban a tu-
domány érdekeit szolgálja és nem
autonőmiáját igyekszik majd korlá-
tozni? , z
- A garanciát egy, a tudomány-

pólitikát isiátalakí-tó reformtól re-
méllhetjü-k. A Tudómánypoliti-kai
Kollégium alakuló ülésén öt nagy
kérdéskör áttekintésére, javaslat ki-
dolgozására hozott létre munkabi-
zóttságokat. A munka`célja, hogy a
társa-dalmunk életében zajló gyors
változásokra a tudománypolfitika is
készüljön fel. A ,fő kérdéskör-ök a
következők: _ -
- a K+F stratégia az Európá-

hoz va-ló felzárkozásra;
- a felsőoktatási. reform, nyitás

Európa felé, hallgatócentrikus egye-
temek létrehozása;
- technológ-iafpólitika (kormány-

zati tennivalók, adópolitika, gazda-
sági szabályozók, innovációs klíma
kialakítása s`tb.); _

~ - költségvetési reform, finanszí-
rozási polli-tika a tudományban;
- értelmiségpolitika.

Bencze Gyula

levél a munkások véleményére! A
4

Ü Nëhánrf olvasó szemı-chányó vélemé-nye szc nt a Szószóló hasábjain több-
nyire diplomások írásai és a kutatókat
f08l8lll02ll06 problémák jelennek meg,
Az alábbi írásnak már csak azért is
szívesen adunk helyet, mert szerzője
ızaknıája szerint kíváló szakmunkás, lé-
mája pedig nemcsak a kutatók figyel-
mére érdemes.

A magyar társadalom fo gondja meg-
gyózódesem szerint a politikai reformá-
ció. A mai helyzetet döntően az jellem-
zi, hogy egy jol körülhatárolható réteg
pozıciojanak megteremtésére, kibonta-
kózasara. törekszik, mások pedig -
kompromisszumok árán is - hatalmi
helyzetüket kívánják átmentení.

Fölmerül bennem a kérdés: hol .he-
lyezkedik el az állampolgár ebben az
alakulatban? Hol és milyen formában
jelenhet meg az állampolgár véleménye?
Ki__ figyel itt ránk, bérből és fizetésből
élo allampólgárokra, akik mellesleg
többségben lennénk? Azt tapasztalom,
hogy mí, egyszerü állampolgárok nem
csak mint munkavállalók vagyunk ,,be-
osztóttak", ,,irányít.ottak", hanem azok
maradunk a politikai pártok, szerveze-
tek ma tapasztalható, cseppet sem ro-
kónszenves viaskodása közepette is.

Milyen szerepet szánnak nekünk, kér-
dem én? Nem mást, minthogy látványos
választási procedúrával - no persze al-
kotmányósan! - egy réteg számára elő-
nyöket, jövőt szavazzunk. Nekünk, tar-

talékainkat már felelt állampolgároknak
marad az ut a bizonytalanságba. No
igen, demokráciánk viszont mar van,
hiszen szabadon választhatunk az isme-
retlenek színpadan jelenlévők, mi több:
hangoskodok közül, de biztos jövőnk,
életıerünk az nincs.

A szólamok többsége ugyan a nemzeti
megbekélest hirdeti, de hogyan lehet
ugy megbékélni egy társadalomban,
ahol rank, állampolgárokra, a többség-
re, az irányított munkavállalókra hárít-
ják a felelősséget a múlt gazdasági dön-
téseinek hibáiert, sőt a károkat is ve-
lünk fizettetik meg? Mert mi a hely-
zet? Fizessünk jövedelemadót, amely fel-
használásáról nem tudunk, nem érezzük
a gazdaságban megjelenő értékét, sem
környezetünk, sem az infrastruktúra fej-
lesztésében. Fizetünk a termékek és
energiaköltségek áremelkedésének átvál-
lalásával, ami egyre növeli az inflációt.
Fízetünk egészségünk és szellemi erõnk
romlasával egy alulértekelt egészség- és
oktatásügy miatt! Fizctünk `évtizedekig
tartó eladósodással, hogy hajlék legyen
a fejünk felett! Fizetüıık a családi, em-
beri, munkahelyi kapcsolatok feszültsé-
geível! Fizetünk türelmünkkel, becsüle-
tes állampolgári magatartásunkkal! Fi-
zetünk a múltban ugyan rosszul mükö-
dött, de ma lábra állni szándékozó ér-
dekképviseletünk W (szakszervezetünk)
semmibevételével, szisztematikus megalá-
zásával, formális eltiprásávall

Allampolgártársaim! Úgy gondolom,
hogy eljött az ideje, hogy a vélemé-

,P

nyünkkel isfizessünkl Alkoímányos jo-
gainknal fogva, továbbá, mint jó adó-
íízetó, a törvényt bétartó és mint irá-
nyított munkavállaló munkáját ellátó
magyar állampolgárok kérhetjük a kö-
vetkezőketz

-Teremtsenek konkrét lehetőségeket
a többség véleménynyilvánítasí formái-
hoz!
- A többség véleményét vegyék figye-

lembe az érintettek!
- Az emberek, családok életét, boldo-

gulasát befolyásoló döntéseket közérthe-
tően és targyszerüen ismertessék!
- A várható gazdasági terhek okait, a

megoldásra tett intézkedéseiket, a' fele-
lösíik megnevezésével, nyíltan ismertes-
sé !
- Valamennyi munkahelyen (tulajdon-

fórmától függetlenül) alakuljanak meg
(demokratikus választással, -törvények
által garantált jogokkal!) az érdekkép-
viseleti szervezetek, melyek hovatarto-
zásukat önállóan döntsék el!

Bizonyára folytatható lenne a felsoro-
lás. ezekkel csak a legfontosabbakra
kívántam a figyelmet felhívni. S ' még
valami: bizonyítani, hogy a „hallgatag
többségnek" igenis van véleménye min-
denről, amit el is akar juttatni oda, ahol
gyakran megfeledkeznek róla, mint irá-
nyított, beosztott, befolyásólt munka-
vállalóról, aki csak egy valamiben nél-
külözhetetlen: hogy mindenért fizessen!

' Kádár Péter,
a KFKI vilianyszcrelõje
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Tiltakozásukat fejezték ki azoknak az i-ntézeteknek a képviselői, ahol. a
béralap jelentős hányada »kül-ső' forrásból (vállalati .megbízás-ból, Ors`zá-
gos Tudományos Kutatási Alapból stb.) származik, ugyanis náluk, a kor-
mányfőtől kapott bérfejlesztési igérvény csak az akadémiai költségvetés-
ből finanszírozott bérhányadra terjed ki. Emiatt a tenmészettudományi
területhez tartozó kutatóintézetelcben a központilag táırnıogaztott ıbérfejlesz-

~- tés mértéke az intézetek töıblbségénél .még az 50%-os, hányadot sem éri el.
Az akadémiai kutatóintézetek 1990. évi bérfejlesztés-éről szóló információk
napvilágra kerülésével egyidejűleg megfogalmazott -felháıboródott hang-
v-ételű tiltakozások a fenti „elosztási szisztémát méltánytalannak tartják. A

~ „y.i-ıvánosssg mega-ëveszıësënek iiëııiz, .hogy Németh Miklós mmiszazreıı
nok sajtó utjan nyilvánosságra hozott ny-ılt leve ben e hg re e e en
(az egészségügyben es az oktatásban foglalkoztatottaktol el-téroen!) nem

___m03z minek-`a kisé,-.gate 54,-ja be kaphatják meg a kutatásban foglalkoztatottak a magas szinten beígért
L'-'ufópáfl 'Pór Gwla ruiza z-sımıános bërfejıaszztësüíket.

Új alapszervezetunk Í
` ııılfiızıııınli Élelmiszeriııaıi Kıılaıú lnlézel  

U Szeretettel köszöntjük azt a 107 új tagtársunkat, akik 1989. nov-.mber
20-án csatlakoztak a TUDOSZ táborához!

A Központi Élelmiszeripari Kutató lntézetet 1959-ben alapították az élel-
miszer-termelés több iparágát érintő feladatok ellátására. A Mıl:`.M élelmi-
szeripari főosztályának irányítása alatt, eredményérdekeltségü költségve-
tési-gazdálkodási rendben mûködõ intézet, az élelmiszeripari vállalatok fej-
lesztését megalapozó kutatásokat végez. ` '

. Az alapszervezet vezetõi: dr. Mietsch Frank, 32 éves, tudományos mun-
katárs, kutatási területe: új fehérjeforrások kutatása, húsfehérjék minősí-
tése, adalékanyagok technofunkcionális tulajdonságainak vizsgálata; dr.
seczueı- Laszıoııe, 44 eves, a ııiezõgazııasági tudomány ııaııdiaáıusa, tudomá-
nyos fõmunkatárs, kutatási területe: élelmiszer-mikrobiológia, gyors mikro-
biológiai módszerek kidolgozása, élelmiszerek tartósítása ionizáló sugárzás-
sal, élelmiszerek sugárkimutatása; Kissné Valentin Eva, 41 éves, szakalkal-
mazott, analitikai vegyésztechnikus.

\' " ` " ` `- ` - lé ta ' é t ızı -éve. Q . . . . -

(_) A FINANSZIROZAS KONCEPCIÓJA. Egy szakértői csoport'- a Tudománypoli-
tikai Kollégium felkérésére - kidolgozta a „kutatás-fejlesztés, a felsőoktatás autó-
nómiájara épülő finanszírozási reform koncepciójának" tervezetét. Az elkészült
elvek megvitatásában - az érintettek jogán - a TUDOSZ képviselői is részt
vettek. Köztük volt dr. Horváth Gábor, a Szegedi Biológiai Központ__~Növényélet-
tani Intézetének biológusa, a TUDOSZ elnökségének tagja is - az o véleményét
kértem erről a vítáról. _
- E vita alapján Ön hogyan értékeli a kidolgozott irányelveket?
- Ez a koncepció sok előremutató elemet tartalmaz,_ azonban még' kidolgozat-

lannak tartom, finomítani kell ahhoz, hogy elfogadható legyen. A végleges kon-
cepciót olyan szakmai, tudományos vitának kell megelóznıe, ahol a teljes érin-
tett kutatói-oktatói kör kifejtheti véleményét, megfogalmazodhatnak az azonossá-
gok és különbségek. Helytelennek tartanám, ha egy szűk körű vita után kerülne
elfogadásra. ,
- Mi a vitatott kérdések lényege?
- Alapkutatás, alkalmazott kutatás, fejlesztés, mely finanszírozására próbál a

tervezet keretelképzelést adni - nem pontosan definiáltak, átfedók és sok eset-
ben különféleképpen értelmezettek. Ahhoz, hogy a tervezet pontosan beszéljen.
minden részletet értelmezni kellene. végül is azt mondhatom,vhogy a koncepció
szövegezése nem elég világos, fogalmi keveredések találhatók benne.

H - Milyen konkrét észrevételei voltak?
-- Először is azt emeltem kí, hogy a jövõ igényeit fogalmazza meg, aminek ma

még nálunk nincsenek meg a társadalmi-gazdasági feltételei. A koncepció a_ pá-
lyázati rendszer mellett felveti a finanszírozás alapítványi rendszerének szüksé-
gességét, aminek abszolúte hiányoznak a gazdasági feltételei. Mindez csak egy
gyökeres gazdasági átalakulás után képzelhető el. Ezért irreálisnak tartom a ter-
vezet bevezetésének 1990-91-es határidejét. Másodszor: ahhoz, hogy pályázati rend-
szerbe juttassuk a kutatás finanszírozását - ami versenyszellemet is feltételez -
meg kell szüntetni az összefonódásokat. Köztudott, hogy országunkban egyes em-
berek nélkül bizottság nem jöhet létre, mindig ugyanaz a kór ül ott mindenütt,
s ez osztja el a pénzügyi lehetőségek javarészét. Egy egészséges rotációra volna
szükség ezekben a kuratóríumokban, magyarán a kutatói társadalom széles
körű részvételére. Harmadszor azt a problémát emeltem ki, hogy az eddigi
pályázati rendszerben, miután az OTKA négy évre írt ki pályázatot, lehetetlenné
vált .a pályázatot el nem nyerők számára, hogy a következő évben ezt korrigál-
hassák, azaz pénzhez jussanak. Az új koncepciónak a pályázatokat folyamatossá
kellene tennie.
- volt más természetű kífogása is?
- Nem világos benne a társadalom- és természettudományok értékelése. hiszen

e tudományok természetüknél fogva oly mértékben különbözõek. hogy nem lehet
rájuk azonos elbírálási elveket alkalmazni. A koncepció nemzeti tudományokról
beszél (nyelvtudomány, zenetudomány stb.), amelyek állami támogatással szük-
ségszerűen fehntartandó tudományok. A természettudományok teruletén is van-
nak nemzeti jellegű területek, például az Ökológia vagy a földtani kutatás. Eze-
ken a koncepció átslklik.
- Ön szerint szükségesek-e az ilyen tervezetek, segítenek a tudomány és a

felsőoktatás gondjain?
- Az a tény, hogy elindult az eddigi megcsontosodott'irányítási és finanszí-

rozási rendszer megváltoztatása, s ehhez lehetőségeket, elképzeléseket javasol, azt
igazolja, hogy igen. Alapelemeiben nem rossz, de mint mondtam. még éretlen.
kidólgózatlan. Egy-egy modellt tesz magáévá, de arról nem vagyok meggyőződve.
hogy a jövendő hazai. viszonyok között ez a modell lesz-e az üdvözítő. Ezért
kell szakmai vitákat folytatni róla... Pozitívnak érzem azt a törekvést. hogy a
tudományos kutatást leválasztaná az igazgatási és pénzügyi szféra közvetlen irá-
nyító, befolyásoló tevékenységétől, hiszen addig nem lehet tisztességgel magyar
tudományt művelrıi, amíg a Pénzügyminisztérium osztályvezetője minősíti és ér-
téke.. a magyar kutatók tevékenységét! sy- i- ey-
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AZ ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS SAJTÓTÁJEKOZTATÓJA .
A hat kezdeményező szakszervezet, amelyek között a TUDOSZ is ott van, a Tö-
rnörülés elnökét, Baka Andrást bízta meg azzal, hogy programjuk és terveik leg-
fontosabb kérdéseiről tájékoztassa a nyilvánosságot. A tájékoztatón többek kö-
zött elhangzott: a Tömörülés létrehozásának gondolata abból a felismerésből fa-
kad, hogy az értelmiségnek, a csoport- és rétegérdekeken túl, egy sor közös
tennivalója van. Közös cél a szellemi munka becsületének helyreállítása. a mak-
roszintű érdekegyeztetés megvalósítása,' a számítógépes adatbázis létrehozása, füg-
getlen szakértők igénybevétele olyan kérdésekben, amelyek- a magyar értelmiség
egészét foglalkoztatják. Es persze, közös érdek az is, hogy elkészüljön az értel-
miségi fogyasztói .kosár, hogy a munkanélkülivé váló szellemi dolgozók megfe-
lelő segítséget kapjanak. Együttes fellépésre van szükség ahhoz is, hogy a ma-
gyarországi szakszervezeti politika modelljének kialakítását befolyásolják.

Milkárıılı tanácsa ülésiríil ielenlıuk
(Folytatás az 1. oldalról)

A titl-:árok tanácsa elítélte, szakszer-
vezet- és munkavállaló-ellenesnek tart-
ja a szakszervezeti tagdíjak megadózta-
tását. Felszólítottak minden magyar
szakszervezetet, hogy egységesen lépje-
nek fel a tagdíjak adómentessége érde-
kében, érveíkben hivatkozva a pozitív
nemzetközi tapasztalatokra is. Amennyi-
ben a kormány mégís megvonná az adó-
mentességet, a TUDOSZ vizsgálja meg
annak jogi lehetőségét. hogy egy úgy-
nevezett szakszervezeti alapítványra le-
hessen befizetni a tagdijat.

A titkárok tanácsa tudomásul vette

azt az elnökségi elképzelést, amely sze-
rint felveszik a kapcsolatot a Magyar
Demokrata Fórummal, hogy kölcsönösen
tajékoztassák egymást a tudomány-, il-
letve értelmiségpolitikai elképzeléseik-
ről, az esetleges együttműködés érint-
kezési pontjairól.

A titkárok tanácsa nagy többséggel
merszavazta azt a kezdeményezést, hogy
a Népszava napilap fejlécéről a „Világ
próletárjai egyesüljetek" jelszót vegyék
le.

A tanácsülés néhány fontos részleté-
re s a további fejleményekre a Szó-
szólóban visszatérünk.

83'



SZÓSZÓLÓ Í 1989. december

z

Magyarország, .I989
-

Ü Ez az írás a szerzõ „A magyar-
országi alacsony jövedelmü népesség
összetétele, helyzetének' változása” c.
tanulmáiıyának legfontosabb megál-
lapi-tásait tartalmazza. E számok
olyan tényeket tárnak elénk, ame-
lyek mindén szakszervezet számáfzzfaı
- hovatartozástól függetlenül! - Ii-
gyelmeztetőek, megrendítõek, kijó-
zanítóak.

JÖVEDELMI ÁTLAGOK
l

1989-ben a lakosság egy főre ju-
tó személyes rendelkezésű jövedel-
me 7150. Ft-ra várható, e szint alatt
a lakosság mintegy 56-58",.”.,-a él.
Az elmúlt másfél évtizedben az át-
lagjövedelem-szint alatt élők szá-
ma fokozatosan _cs-ökkent, a hetve-
nes évek elején arányuk még kb.
'62-64“_'„ volt. Az 1989. évi havi
7150 Ft-os jövedelmi fejadag tar-
talmazza a kisgazda.ságokban meg-
termelt élelmiszerek becsült értékét
is. A nettó pénzjövedelem egy főre
jutó összege kb. havi 6700 Ft. Fi-
gyelembevéve, hogy az adóilleték-
es nyugdíjjárulék-terlhek miatt a
lakosságnak ennél mintegy 20%-kal
több be-vétellhez kell _ hozzájutnia,
személyenként 8050 Ft-ra tehető a
bruttó lakossági jövedelmek havi
átlaga. _ `

_A lakossági (56-58":'„-os) átlaghoz
vıszonyıtva a nyugdíjasok közel há-
I`0mnesyed`e (kb. 72011.,-a) ëı az át-
lagjövedelem szintje alatt. Az ak-
tiv .keresőkön belül a munkásság
kétharmada - közülük a segéd-
munkások ' mintegy háromnegyede
-, H Tlflšyüzemekben dolgozó pa-
rasztság közel 70"r'„-a él átlagosnál
kevesebb jövedelemből; az értelmi-
segi foglalkozásúak körében ez az
arány ık~b. egyharmadnyi.

Budapesten a lakosság közel fele
él az országos jövedelmi átlag
alatt, a vidéki városokban a la-
kosság valami-vel több mint 60“„-sı,
községekben lakók -közel kétharma-
da.

-Az aktív keresők körén belül az
egyedülélök egytizede, az egygyer-
mekesek kb. 55%-a, a kétgyerme-
kesek több mint 80".,-a, fa három-
šyerekesek 94"/U-a, a négy- és t.öbb-
gyermekesek 99"'.,-a él kevesebből,
mint amennyi az egy főre jutó át-
lagos lakossági jövedelem.

\

Mind -a -munkásság, mind a szel-
lemi foglalkozásfúak körében a 30
évnél fiat-alaíblbak nagyobb aránya
él az átlag jövedelemszint alatt,
mint a 40 évnél idősebb korcsopor-
tok között.

Szwbolcs-Szatmár megyében a
lakosság háromnegyede, Borsod-
Ajzbaúj-Zemplén megyében a lakos-
ság kb. 70“/.,-a, Ha-jdfú--Bihar me-
gyében a lakosság kétharmada él
az országos jövedelmi átlagnál sze-
gényebben._ Ugyanezen népesség
aránya Csongrád és Komárom
megyékben kb. ,55°/„, Baranya me-
gyében 50%. ` '

FoGYAszTÁsı szıNTEK
A táplálékminimum szintje. 1989-

-ben ilyen alacsony jövedelmi szin-
ten a lakosság k-b. .1"/„-a él. Jöve-
delmülkz nem éri el a havi 1700
Ft-ot, aımennyihől fedezni lehet egy
személy élettanlilag kielégítő szintű
élelmezését.

A biológiai minimum szintje. 1989-
ben ilyen jövedelemszinten - egy
főre számítva havi 1700-2900 Ft
közötti jövedelmi sávban - a la-
kosság kb. 3"/„-a él. A biológiai mi-
nimum az egyén vegetálásá-hoz
szükséges javak költségigénye. 'Izül-
nyomó -része élel-miszerkiadıás - az-
az a táplálék-minimum -,zezen kí-
vül tartalmaz fagypontot kiküszö-
bölő -fűtési költséget, a megfázástól
védő ruiházkodási kiadásokat.

A létminimum szintje. 1989-ben
ilyen jöv-edeleímszinten - egy főre
számítva a 2900 és 4000 Ft közötti
jövedelemsáv-ban - a lakosság kb.

f' `:
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HOZZÁSZÓLÁS
Elosıtúsi mechanizmusok

Ü A SZÓSZÓIÓ Ilûvflmlbefi Sláfimá-ban tl a lakzáskérdéssel foglalkozó
írások azt igazolják, ıhogy a TUDOSZ is alapvető éndelkfvédelımi
ii-gyiként kezeli ezt az égető szociális prolblémá-t. I.gzazuk~ volt a szer-
Zokınek aıbba-n_, l_1ogy_a ibérlak-áso_k .izgazıi haszonélveződ a Lkoráfbıbi Lha-
ta-lmı elıt tagja-ı,'aıkılk 1969-et ıkovetoen - vagyis. azóta, hogy meg-
vás.áro-lıhatova -vasltalk a :tanácsi la-kásolk - potom pénzen. ez.z-é,-ve]
vásarol-ta`k fel azokat.

Ez a tásvolrózl sem kedvező folyamat a budapesti, pécsi, szegedi,
gyorı stb. ugyrnevezett ,;menő” övezetekıben valódi kataszftrófahely-
zetet fteremıtett a lal(ásgazdá'l“kodás tenén! Mí-g a színzvonalasaıblb,
kedvezobıb ıfmfr.as.trulcturáJ-u, fekfv-ésű lakások gyalkonlatillag né-
hany -even ıbelul ıgazdara tallaltalk - »paınaszolfják .a tanácsi illetéke-
sek -, aıddlug a slu-m-ok bérkıaszáfrnyáii, komfort néllrüli vagy fél-
koımfortos ıhajlãfiainaık -tízezrei a kutyának sem kellenek. Eeglke-
vésbé a lalkóknaık. . _

fő prolbléma véleményem szerint abban van, hogy az ,,-elosz-
tası flaln-c” ev=tizedeken áit tartó rossz működése egy hazug álegyen-
losdtt ter_ım-el-t 'ki -magáıból. Tény ugyan, hogy a fnomeniklatúra tu-
catjával jutott hozzá a rózsadoımhi bérviıllálxihoz, lli-pótıv-á.ros.i három-
négy szobás, Bauhaus stíl-usibain é'pült,rrna is az ország ,,,lalkásarisz-
tolkrá-ciáját” képező, olcsó bérű tanácsi lal-cásoikihoz, de az ıis tény
- -es ezt valamennyi -laIkásp'ol`itiikai empírikfus felımérés bizonyítja
-, hogy a budai oldalon levo fnívósabb lalkások döntő többségét ér-
telzmlısegi családok ibérlilc a` tanácsofktől, alkifk nem Efel.téftlenül a 'ká-
derellit tagjai... E réteg jelentős nésıze -nem pénzével, hanem kap-
csoıla-tairval - amelyek, mint tudjiulk az elım~ú'l-t évtizedekben gyak-
ran' ~erftékese'b1bek voltalk minden mateni»ális földi jónál - ju~totta`k
lakaszukıhoz. A tenyekthez az is ııfhozzatartozilk persze, „hogy -az i-lyen
karpcsolaıtolkíkal nem rendelkezo értel~mis«égieknzek gyfaikıran a leg-
rosfszaıblb lajgásokıkal kell -beérfn-iü'k. . . Ez is statisztikaıi adat!

_ Veleme-nyem szerint az volt a legnagyobb baj, hogy az ilyesfaj-
ta _osztog,atás a szınifalalk ımögött, a .nyilvánosság teljes 'kizá-rásárval
zaljllott, s a' hatalom sem ezt, 1 sern a poldftikafi. és szellemi elit fkıie-
melt bérezését nem merte vállalni. Azt a legnaivabb széplelkek, a
legpufrıtámaıbb nemzetmegmen-tőlk sem gondollıha-tjáık lromolyan, hogy
például a művelt ny-u-gıafton u-gyanalckora jövedelme van egy alka-
derınrkzusnall-c egy rdkflranftn-y.ugdí»jas Íkézbes-í~tőne_lk, s ennek -megfe-
leloen egyenıloek a zlalkáshozjuftászi esélyeiık. LNem, ilyen egyenlőség
sehol sincsen, ám a fejlett pollitilkai lkultúráfvail rendelkező orszá-
gokban a *társadalom nyíltan vállalja bizonyos rétegek *kiemelt ja-
vadalnrıazázsát, ám szigorúan 'büın-teti afznlmt, alkilk megsértilk aı tár-
sadalom minden tagja szármára 'betartható já-téfkszaibályolkıatl A ha-
_iok gyökere, hogy a hatalom puniftán elosztási elfveket vallott. áırn
a.valósá~g1bafn~ egészen másfajta -- fta-lán .kivázi izga-zsá-gos? - elosz-
tasi_ mechanizmusok működtek. Ez ii_gazságtalangá.g fgm-ásává. vájt
az 'ıdőik sorám, ami-t a 'Lhatalofrn - hasonlóan a -moraflizáló vízbe-
fulolchoz - egy gyen-gecsíke lafkásfpoliftiıkai ıkoncepcióval és korábbi
elosztásı elveıznek megmlagya-rázászával akar megideologieálni.

Végül én is ımegismlétlfem a Szószóló .novemberi száımáiban :megje-
lent ırá-s lnérdeset: tulajdonképpen ki szegte meg -a szocialisztikus
Qlvëkníffflyében megfogalmazott, ám soha be nem tartott társadalmi
szerzodes-t? -

Tóth Antal

6"/0-a él. A létminimum a folyama-
tos életvitellel kapcsolatos, alapve-
tőnek minősített szükségletek ki-
elégítésére nyfújt lehetőséget. Szigo-
rúan racionális életvitel esetén sza-
vatolja az egyén számára a fenn-
maradást. .Nagyobb hányada szemé-
lyi szükséglet - pl. élelmezés, ru-
házkodás --, kisebb része a háztar-
tás tagjai ˇközt felosztható közös
költség (fűtés, lakásfenntartás). Ez
a jövedelemszint nem elegendő új-
ság vagy rádió vásárlására, nem
nyújt fedezetet semmilyen élvezeti
cikk fogyasztása-ra, közlekedési ki-
adásokra, könyvvásárlásra.

A társadalmi minimum szintje.
1989-ben ilyen jövedelernszinten -
egy főre számítva a havi .4000 és
5200 Ft közötti jö-vedelemsávban -
a lakosság 20%-a él. A társadalmi
minimum körébe azok a javak és
szolgálta-tások tartoznak, a-melyek
a laıkosság többsége szerint elen-
gedhetetlenül szükségesek egy na-
gyon szű-kös életvitelhez. Nem csu-
pán az egyén puszta létezéséhez
elégséges szükségletek tartoznak eb-
be a körbe, hanem munfkábajárási
kiadások, mérsékelt szinten újsá-
gokra, könyvekre fordított kiadás,
illetve csekély mértékben élvezeti
cikkekre (dohányzás, alkoholfo-
gyasztá-sra, üdítő ital vásárlására)
fordított kiadás. Mint elengedhetet-
len szükségletet, a társadalmi mi-
nimum összege tartalmazza a 'la-
kásszerzés, lafkáslhoz jutás társadal-
milag átlagos költségét is.

Összességében a lakosság 30"/„-a
él a társadalmi minimum sá-vjában
vagy annál alacsonyabb jövedelem-
szinten. `A falusi, segédmunkás és
különösen- a többgyermekes csalá-
dok _kö_rében ez az arány maga-
sabb.. Például a három- és több-
gyermelkeseknél több mint 80%-a,
annak ellenére, hogy ebben a kör-
ben a társadalmi minimum fels-ő
határa az országos átlagnál ala-
csonyabb, egy személyre vetítve kb.
3900 Ft. (A társadalmilag szüksé-
ges rezsiköltségefk ugyanis eleve
több személy között o.szlanak meg,
mint `a kisebb családokban.)

(.KövetkezŐ számunkban a leg-
szegényebbezk, a legmagasabb jöve-
delműek, a. munkarıélküliek helyze-
téről, valamint a tá-vlatokról, pers-
pektivákról szólunk.) -

Fekete Gyula
I

Bérfejlesztés `
az cıkodémioi'
intézetekben _

A szakszervezeti képviselők
és az MTA főtitkárai közötti,
1989. december 4-i megállapo-
dás eredményeképpen az aka-
démiai intézetek jövő év január
elsejétől 15,5%-os bérfejlesz-
tésben részesülnek. Egyes le-
maradt átlagbérű intézetek dif-
ferenciált támogatására -- a
TUDOSZ egyetértésével -
0,5"/0-os alapot használnak fel,
amely mintegy 6 millió forintot
jelenti. Ezt az összeget kiegészí-
tik még további 4 millió forint-
tal, az Akadémia tartalékalapja
terhére. A differenciálásra
szolgáló pénz elosztására ja-
nuárban kerül sor.

Ósszehívtók
O TUDÓSZ _
iifkõrok ffunõcsõr

December 13-án, délután 14
órára összehivták ap TUDOSZ
titkárok tanácsa ülését. Az el-
nökség napirendre tűzi a leg-
utóbbi ülésen felvetett, és ak-
kor nyitva hagyott kérdéseket.
Ezen az ülésen -- tervek sze-
rint - szó lesz .továbbá az 1990.
évi bérfejlesztések elvi kérdé-
seiről, az OTKA jövőjéről, va-
lamint az akadémiai intézetek
igazgatói kinevezésének rend
szeréről.

.ástanácsuk  
. ˇ h '

Ü Némi ambivaleneiával fogadta a hazai közvélemény, iıogynéhány mun-
kahelyen a nyáron a munkavállalók tömegesen hagyták el szakszervezetü-
ket és léptek be az újonnan megalakult munkástanácsokba. A Herendi
Porcelángyár munkástanácsa például dolgozói képviseletet, szakszervezeti
jogosultságokat követelt, miután elegük lett az általuk impotensnek minõ-
sitett szakszervezetböl. Mi a rendeltetése a munkástanácsnak? ,,Partieipá-
ció” vagy érdekvédelem? Esetleg mindkét funkció ellátható egyszerre?
Ezúttal nézzünk szét az ország határain túl és itthon. .

\

NYUGAT-EURÓPAI TAPASZTALATOK

-Nyugat-Európában -többnyire „füzemi” és nem -munikástanácnnafk -neve-
zzik, ımerft benne a fizikai dolgozókon fkívüil a műszaıkliafk és az adminiszt-
raõtifv fbeosztottúak is képviseltetik magukat. A dolgozói ,,.participáció"
elsősorban az üzemi tanácson keresztül valósul meg. Rzészvéınyftá-rsarság
esetében a Felügyelő Bizottsáıgıban is (megtalálható a .dolgozói -képviselet.
V-égfül is mit jelent maga a panticizpáció? A döntés folyamatáiba valló be-
-leszólásrt, a -döntés a«la«kí-tásánaık a -lehetőségét jelenti jóléti, szociális.
munkavédelmi, sőt_ az .NSZK-*ban -és egyes sikandifnáv orszá»go\kıbaLn_ gazda-
ság-i és -termelési 'kérdésekben

-Az üzemi tanács egyatıdõntësi, -ıwnzuitactõsés :tájékozódást joggal ren-
deılık-ezik. Az együıttdönltési jog (az üzemi tanács' és a vál-lal-atvezetés ré-
széről) általáiban Nyugat-Euırópában a vá.l'lıa`lati jóléti, szociális, munkavé-
delımi kérdésekre vonatkozik. Konzultációs jog illeti meg ál*talá~ban az
üzemi tanácsokat a muınfkaerő-»gazdá-lıkodálssal és ~a mu.nıkafelté'te1eklkel, a
ber-uiházási, termelési terfveklkel lkaposolıaltos döntésekben. Az üzemi taná-
csok :igényt -ta.rıthıa~t~nafk azokra az inıformác-iókra, amelyeket a részvénye-
sek is ımegkapnak. Az éves irásıbeli jelentés .mellett negyed- és féléves
szóbeli 'tájékoztatást is kapnak. A .legtöbb országban az- üzemi -tanácsnak
joga van ahhoz, hogy a válla-la~ti jelentéseket ıfrüggetlein fköınyvszaíkértővel
m-egfvizsgálftassá, -de az üzemi tasnáıcsnalk fvan 'bizonyos „tiıtokitartási” tkö-
telezettsége is. -

Az üzemi .tanács tagjai csak mu~nkavál~la'lók lehetnek (NSZK, Ausztria,
Holılafnıdia), de -találu-n'k olyan üzemi *tanácsokat is, ahol ununikiaválılalöık
és a fvál-lzalati vezetés képviselői (Belgium, Luxemlbuırg, Norvégia, Svéd-
ország, Dánia) együtt szerepelnek. _

Azegyes országokban az üzemi ftanácslban a szakszervez-eti -bizalımiıak
,tanácgkozági joggal, teljes jogú taglténrt vagy ıhiıvatalfból vesznek részt.
Franciaországban, Hollandiában, Belgiuıınban a jelöltek l.is`tá-ját a szak-
szervezet állítja össze. A-z NSZK-flban és Ausztriában nem a szaIksz-er.v-e-
zet állıíitja a jelölteket, hanem valamennyi dolgozó. Ausztriában és az
NSZK-ban, bár az üzemi 'tanács jogilag a szakszervezettől független, ıtag-
jainak 80-90*',f`0-a szakszervezeti tag. Álıta«lá`ba=n sehol sem -ti-.ltjáık -meg,
hogy a választott üzemi tanácstagok sza`kszervezeti -tagok -legyenek.

A szaıkszervezetek - S~ajäl'006 »9SZkÖZeÍ'R"k-ël -_ `mÍT11t9-gy '1<iÍkëUYSZ<íˇ-1`Ífhf'f°
tiık, hogy az 'üzemi =ta.ınácso`ka~t :komolyan -vegye a vállalabvezetős-ézg. Eros
szakszervezeti jelenlét nélkül a zparticiıpáció mit sem ér. Az optiımalis
eset, ıha valamennyi dolgozói, é.rdek\képfvise.leti, ir-észvételi (döfntésiho-zoı es
tulajdonlási) fórum együttműködik, erősíftilk egy-mást (pl. a sviéd esetben).
Nem egy országban az üzemi tanács kötelessége, hogy figyelemmel -kísér-
je`a szafkszervezetek és a munkaadók között létrejött kollektív szerző-
dések betartását is. Borbély Szilvia

MUNKASTANACSOK KONTRA szAKszERvEzETEK
Aqjgha _vitaf,haztõ, hogy a szaporodó munıkástanáosok létrejöttének egyik

fõ zmotívu-ma a ,,~hiva'talos” szaikszervezetekfkel szembeni elégedetlenség.
(...A fölülről. irányított „reform nem j-ut el a bázishoz...) Olyan spon-
tán jelzenségrőjl van szó, amelyből 8 j`ÖVŐ'b6T1Í» 32 1992491 e`3Y`SŠg'e'5 Eum'
pához mérhető *munkavállalói érdekképviselet initézm-enye Lkıalıaıkullhat.
Ma azonban még nem tudıjruık, mennyire LGSZHGR Í×Öm98eSë-tk H -m'\1'Í`"ká5ta_'
nácsok .milyen-1. viszonyt a-laikítanıalk -ki a szakszervezetekkel. Alaspveto
ılçérdés a tulajdonviszonyok tisztázása. Jónészt ettöl függően a munkás-_
tanács-jelensé~g 'többféle fejlődési irányt vehet.

Az ~e-gyik esetben ~a, munıkástanács Itufllajdonosi ftestü-letként működne.
Ezt az elképzelést az 1956-os mu-nıkástanácsok “kísérlete motivál-
ja. Eszerint a vállalat za munkás-oké, a legfőbb irányító szerv a dolgozók
által demok-ra-ti-kusan fvá-lasztott munfkásıtanács. A .mun-kástanács alkal-
mazza az igazgatót, jóváhagyja a vállafllat tervét, mérleg-ét, dönt a ıberu-
házásolkról és szervezeti ıkérdésefkről. E modellben a tulajdonosi es a
munkavállalói funkció ezgyüt-t jelenik meg a mu~H;RáSffiHä0S'bfl“» mlš H 'fffilj
lalkozói (menedzser) .fun-kció elzkülonul az eloibbıek-tol. E model-l elfnııe-lett
gyöik-efrei az utópista szoclialisftákilg V6-3'Z6Í2flëk ˇVÍSS?-3, de 'kÍm`U;Íatha'Í°k 3
E»a1<>i<ıa.ıi Aıtematifv Egyesüzıes ideuıõgL1SaÍ“a`k„ÖIÍFOrmánywt-fielfesssáıb-en
iıs. A szakszenvezetek iltt megszüntetve mzegorzık im-aıguikaft, mas Ll'I1-1_I10-
Ségbe átfejlõdwe, 3 .m-uznıkáısıtanáosoık országos sZÖV6ÍS`ëg-ëibfin 6*-šY9S`U1V'e
.m.egva~lós-í~tjáik a mun-k-ás-önigazgatást. _

Alapvetően elitérő modell ettől az, amelyben a dolgozoknaık csak ber-
munkástíipusú elvá-rásaiõk vaınsna'-k. „Nelf-ÜWR mindegy -_ f0\Sa1maZÍ`-3 meg
egy szOT-nak im -level -. hogy vörös <:sill»1a~s vagy Szem Ifilfväfl KW0-
,mha .díszítise a igyál-ıl(a.put, csak 'fizessen-ek meg bennüznıket . _ A dolgo-
zók itt nincsenek ıteıkintettelt a vá~lf1a.la-t adottságaira, °le'hetős-égeire, .piaci
P0zícióira, mufnka-hancuil-zlbazn a 'minél 'nagydblb "kefe'S'eW1f'fe és _a' mmel
kedvezőbb munl<a.fe.l~tétel-ek megteremtésére va-lo -torekves domınal. :Ne-
.vü-kben a szakszervezetek kollektiıv szerződést :kötnek a muınıká-lztatóıkıkal,
e két. f.ëj ahkujában születnek meg za ikétoldalú me.gá«l1aıpodások.ı Döntő ua
szalkszervezetek a`l\k-upozíciólja, ment a Imu'n.kzavál*la~lói érdeklcepvıselet fo-
.ként a. kollektív szerződzésen- keresztül valós-ul meg. A mar -megfizllletett
rnegá-lla-podások módosítása csak a vállalati vezetés és a sza'kszervezete`k
Kõzõtti :ıwnfmntácıõvzi (végsõ esetben s2trái~l<fl<a»L) zkfísérelihf-:tö 'mes-

Az eddig (létrejött (és az alakulóban levő) `m*Uˇf“káS'Í»a1'lä0S0lf .Í9 1.6-h~etŐ:
séget -teremthetn-ek arra, hogy T1yU»8»H'Í- (fva-gb' ëSZak`) EUFQPRÍ J'e'Ü”9~g'“
üzemi 'tanácskénzt műíkődjeneık. A jogi lehetőségek részben ima -is .meg-
vafnnalk ehhez, »hiszen a dolgozóknak törvényben *biz-tosítoltt joga vélemé-
»nyezni például az adózott eredmény felıhasz-ná-lá-sáfnak el-veiıt, vagy a dol-
gozók nagyobb osoportjáõt érifn-tő munıkálfitatoı ıfnftezkedes-eket, -egyetért-enı
a vállalati szociális tervvel. A szakszervezetek - amellett, hogy 'megko-
tik a ıkollektív szerződést - vé.leményeZëS-Í, f>`1'12I1ÖI`ZëSi, VŠÍÓJOEOÉ gya-
koır-olhatnalk ugyancsak törvényben de'k'l`.a«ná.l~t mi-ódon.

Kjéı-dés, hogy az .üzemi (zmufnzkás-) -tanácsok a szaˇkszerv-ezetek ellenére
.vagy velük együtt véd-ifk a munıkavzálllalók érdekeit a munkálitatóval
szemben. A válasz egyértelmű: az »üzemi -tanácsok csakis -erős szakszer-
vezeti -támogatássaël .tölıthetiık .be igazi funik.ciój.ul<at. Ehhez azonban vılal
-gossá kell tenni a 'köztük *levő muznlkaımegosztást és a szervezeti -kérdé-
seket, ugyanis »nem működtethető .kettős érdekvédelmi sitruıktúıra-

Nyikos László

K
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Ü Az MTIA cfőtifülcára 1989. november 10-én az Alka-
démiáról szóló tönvén.-nyel összefüggő jelenılıegfi ellkép-
zelésekırőll tájékoztatta a szaılcszenvezetek -képviselőit.
Elmondfta, hogy ma már ellkıépzellhet-eiilenz, thogy az Or-
szággyűlés a közeljövőben -nazpi-rendre tűzné az Alka-
dıémiáról szóló tönvény javaslatáınaık a ımegfvi-taftásáft.
Enre sem 8 jelen`l-egi, már csaik rövid idei-g ıműkıödő
Országgyűlés, sem a tavasszal esedékes .választások
alapján összeüfliő Országgyűlés nemigen v.á'1'laflLkozna.
(1Kül~ön~ösen, .ha figyelembe vesszük, ıhogy a legutóbbi
kia-bifnetülfsen oilya-n döntés szüfl-et-ett, hogy az Akadé-
mia ügyét össze fk-ell *kapcsolni az egyetemi olkta-tás,
valaimiin-t a műszafki fejlesztés «ú-jrairendezésével. E .két
utólbbi téimáıban viszont a lkodifikáoiós előke:-zületek
messze elmaradn-aik az Akadémiát érintő jofgailkotásii
előmufnıkála-tolk állásá-tól.) Ezérit az MTA elnöksége, el-
tekint a törvény kezdeményezésétől és megelégszik az
alapszabályok - jelenleg hatályos akadémiai tör-
vényerejű rendelettel nem ellenkező -7 reformjával.
Ennek v-égreh-ajtása ugyanis „belefér” a floözgyú-lés ha-
tás.körébe, azaz lényegileg nem függne ıküllső szervek
(lkormány, országgyűlés, különböző mienis-ztérziumofk)
egyetértési, illetve közreműködési készségétől. Ezek
után az 1990. évi közgyűlés májusban vagy június-

pı  
ban .már az új alapszabályok szerint hajt-arná végre
az` esedékes tisztújítást és a bizottsági rendszer újjá-
alakitását. Terzmészetesnek tartotta továbbá, -hogy az
azlapszalbályok ımegafllkotása lûellffogadzása) ımegkıíwánná,
hogy mielőbb rendkívüli közgyűlést -tartsanak.

Láınıg István- főtitlká-r_ tájélkozta-tójábaın arról is ibe-
szélt, lhogy a ftörıvén-ytenvezet vıitája ürügyén meglehe-
tősen éles támadások érték az Aikad-éimiiát. Többen
megkéndőjeleztélk az Alkadémia saját kuft'a»tói~n tézeti
hálıózatáznak létjogeos-uiltságát.

Mások az Akadémia és az egyetem kapcsolatánaık
kfialakuilıt rendjét kifogásoltázk. Egyre erőteljesebıbé vált
annak az aggodalomnak a hangoztaltása lis, hogy az
új szabályozás kiszolıgáll-tatni látszik az alkadémiıai iın-
tézeti `k~uta«tólka-“L valami-lyen testületi ufrailomnalk. Egye-
lőre tehát nem kezdeményezik törvény megalkotását
az Akadémiáról. Az elnökség határozata szerint a
törvénykészítés eddigi menetében kialakult alapelve-
ket azonban fenn kell tartani és érvényesiıteni kell a
későbbiekben esetleg időszerűvé váló kodifikációs
munkában, va-lamint az afkadémiai alapszaıbályok
korszerűs ítés-ében.

El. l.

Szlovókioi N G P Z á
magyar tudomány

A Szószóló október havi lap--
i számában a veszélyben lévő crdč- _
lyi magyar tudománytól' drámai
hangvételű cikket írt Pomogıiisl
B1'-fa. N-T.'::mlıerbrn _ egy 'r.Ez;?„z- í
szólásl jelentetlünk meg ebben al
témakörben: Szlovákiában sem?
könnyebb címmel. Az alábbi tu-

J flósiiásnak örömmel altunk le-cl..
7 7 _ mi

A Lisemı-ıdok (Csehszlová-kizıi Mu-
gyar Dolgozó-k Kulturális Szövetsé-
ge) tizenhatodik alkalommal ran-
dezte meg éves értelmiség-i talál-
kozóját, a Fábry Napokat -(1989. ok-
tóber 2l-22., Kassa). A konferencia
témája: a csehszlovákiai magyar
tudományosság helyzete volt. Elő-
adások han-gzottak el az irodalom-
tudomány, az esztétikai, a filozó-
fia, a nyelvtudomány, a néprajztu-
domány, a töı`térıelem`tudomány, va-
laımint a magyar műszaki értelmi-
ség helyzetéről.

A konferencia legfontosabb mo-
mentuma Püsköki Na-gy Péter tör-
ténész professzor előadása, melyben
felvázolta a szlovákiai magyar ki-
sebbség tudományosság intézménye-
sítésének programját. (E terv ter-
mészetesen nem -új; 1968 őszén már
egyszer megfogalmazódott, akkor
azonban a ,,konszolidáció” elsöpör-
te.) Gondolatainaik vázlata a követ-
kező volt.

1, Létre -kell hozni a Csehszlo-
vákiai Magyar Társadalomtudomá-`
nyi Ö.sz'töndíjalapo't. amely segít-
ségével megoldlhatók a kisebbségi
tudományok művelésének személyi
feltételei.

2. Ki kell alakítani a magyar tu-
dományos élet intézményi feltéte-
leit. Ennek fontosabb fáz-isai:
- Tudományos Kollégium alakul,

amely kialalkítja a kutatások irány-
elveit, tudományos tematikáit,
koordinálja a kutatásokat és vállal-
ja a kü.lfiö'ld'i (-ide értve az anyaor-
szágot is) k-apcsolatta-rtást.
- Csehszlovákiai 'Magyar Tudo-

mányos In-tézet alakul. Feladat:-ı
politológiai, demográfiai, szocioló-
giai, oktatásügyi, szociolingvisztikai.
kommunikációs, irodalomtudomá-
nyi, történelemtudományi, néprajzi
és közgazdaságtudományi kutatárofk
végzése. Az intézeten belül műkö-
dik a Csehszlovákiai Magyar Tudo-
mányos Könyvtárr is.
- Magyar Múzeum alakul.
- Meg kell teremteni a tudomá-

nyos élet publikációs fórumait. A
jövőben a Madách Kiadó tudomá-
nyos műveket is megjelentetne. RÉ-
GIÓ címmel negyedévi tudományos
szemle .kiadására is szükség van,
emellett a Magyar Tudományos In-
tezet -is megjelentetne tudományos
publikzációkat.
- Mind a csehszlovákiai, mind

a magyar felsőoktatás-i intézmé-
nyekben növelni kell a magyar
nyelvű szakemberek képzését.

A memorandum téziseit és ja-
vaslatait a konferencia résztvevői
eg-yíhangúlag megszavazták és há-
romtagú 'küldöttséget bízták meg
3224:11. 110337 a tervezetet á-tadják a
Csemadok Központi Bizottságának,
hogy az ügy érdekében tegye meg
a-'szükséges lépéseket az illetékes
part- és áll-ami szerveknétl.

Az előrelépéshez, a sikerhez .azon-
ban anra is szükség van, hogya
magyar tudományos közösségek. az
intézetek. az egyetemek, valamint a
tudományos 'társaságok - lehetősé-
geilkeny belül - minden rendelke-
zésre álló eszközzel támogassák a
szlovákiazi magyar értelmiség tö-
rekvés-éfit. . _

' ea - tm

*Az érdeklődő állampolgár mos-
tanában a televízió Napzárta című
műsorán elmerengve juthat némi
következtetésre az Ország politikcıi
jövőjét illetően. Jönnek-mennek a
közbizalom választottjai vagy ép-
pen azok. akiik önmagukat _iel(i3lt-ék
ki a jövő letéteményesének. beül-
nek a kényelmes fotelek-be, t>.-1lı'ın
már próbálgatják, hogy milyen lesz
egy miniszteri zsöllye. s n_viilatkoz-
nak arról, hogy a mögöttük álló
párt miként ítéli meg a múltat -ff:
milyennek látja a jövőt. Nem tá-
gadom, sok érdekes és értelmes ok-
fejtésnek voltam hallgatója az el-
múlt hónapok során. vi.s;:ontlátt:ım
jó ismerősö`ket, akikkel nemrég
még az irodalmi életben vagy kü--
lönböző akadémiai eszmecseréken-
azon próbáltunk közösen gondol-
kodni, hogy -miként lehetne az
úgynevezett hatalmi elit feltűnőbb
ostobaságait elihárítani, ezek hatá-
sát közömlbösíteni. Megismerte-m az-
tán új és más arcokat, harsányabb
nézeteket is, hiszen a műsornak ép-
pen az a célja, hogy szót adjon a
változó magyar politikai élet min-
den csoportjának, firányzatának és
színárnyalatánfak.

Nemrégiben két kis-ebb pá-rt ta-
nácskozását sikerült megtekinte-
nem a képernyőn. E tanácskozáso-
kon összesen voltak vagy Ötvenen:
rész-ben -megőszült vagy megkopa-
szodott úriemberek. részben alig
felserd-ült ifjak, akik minap elért
nagykorúságufk következményeként
nemcsak mint válfasztók, hanem
mint képviselőjelöltek is részt kí-
vánnalk venni az országgyűlési vá-
lasztásokon. A bemutatott pártfér-
fiak mintha verseny-re kívántak
volna kelni egymással abban, hogy
melyikük tud nagyobbat mondani.
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melyikük ostorozza elszántabban a
letűnőben levő rendszert, és me-
lyikük ígér virágzóbb jövőt az oı`-
.~2zE'ıgnak, persze saját pártjának
koı`mán_vzása alatt. Váltig bizony-
gatták. hogy az eddig megalafkult
páı`t-ok még nem képesek hatéko-
nyan kifejezni a magyar társada-
lom kívánságait, de ha igazán
őszinték lettek volna, csak ennyit
mondanak: „Szükség volt egy párt-
ra. amelynek én vagyok az elnö-
l Q! `,vi\E`.

.Egy idő óta már nem tudom fi-
gyelemmel követni az -elmúlt hóna-
pokban szépen kifejlődött pártre-
torikát. annál kevésbé, mert alig van
különbség a Kossuth-címer, a ko-
ronás címer, az angvalos címer
vagy a dualfizmus korában kialakí-
tott ,_.k-özép--címer” előtt ágáló fér-
fiak retoriıkája között. Már csak
akkor kapom fel za fejem, ha ér-
zem, hogy a szövegben az alany és
az állítmány nem egyezik. Általá-
ban a hangsúlyozottan legfüggetle-
nebb pártok szóvivői szokták ma-
gukat -függetleníteni a magyar
nyelvlhelyesség legelemibb szabá-
lyaitól.

Egy kérdésem azonban volna a
Napzárta szerkesztői-hez, akik na-
ponta sietnek, hogy egy frissen ala-
kult törpépárt valamelyik külváro-
si sufniban rendezett „kongresszu-
sáról” íziben tájékoztassák a köz-
véleményt. Miért hallgatták el.
hogy nemrégiben -megalakul-t az al-
kotó érte'lmiség szakszervezeteit
összefogó érdekvédelmi tömörü-
lés, amelynek, mint az elöregedett
SZOT-.ot felıvá-ltó új érdekvédelmi
szervezetnek - taılán a poli-ti-kai
életben is szerepe lesz? Azért, mert
csak kilencvıenezer tagja van-?

pomogáts
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Tııbutlanltáı
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Ü Alhogyan a színzházakban eljut-
nak a darabternetéshez, úgy jutott
el sorozatunk a befejezésihez, a
,,végtisztesség`~hez”. Nem mintha az
elmú-lt hónapokban a bolsevik ta-
buk mindegyikét tollihegyre tűzt-ük
volna, van- még elegendő 'ki nem
beszélt, tiltott gondolati terület.
Nemcsak a tabu-k élnek, de sokan
azon személyek, testületek közül is,
akik és amelyek totemként testesí-
tik meg társadalmi elfojtásainkat.
A tabutlanítás teihát nem fejeződ-
het be.

Úgy tetszik, mintha az elmúlt
hónapokban valamelyest csökkent
volna a tabu-któl és a totemektől
való félelem. Talán már csak a volt
MSZMP vállalata, a Hírlapkiadó
hiszi - reklámjában -, hogy tabu-
sorozatát remegve, dugdosva veszik
magukhoz az emberek? Valóban
apadt fortélyos félelmünk?_ Nem
mondható e kérdésekre határozott
igen. Egy visszarendeződés, s a ta-
buk, totemek újra életre kelnek,
még egyszer, újból visszasétálunk
a tilalomfák erdejébe?

Az 1956-ot követő évek, évtize-
dek bizonyították, hogy minden. le-
hetséges. A cezurát megelőző leg-
masszívabb tabuk újra életre kap-
tak, alig valamelyest újultak meg,
a totemek is ijesztően hasonlóak
lettek régi társaikhoz. T-albutlanító
nemzedékek fordultak magukba, az
erőszak, a diktatúra n_yomásáı`a
írástudó tömegek mondtak le az
igazmondás kötelességéről. Ismét
pusztított a tabu éltetője, a féle-
lem.

Csak remélni le-het, hogy mostan-
ság eleget beszéltünk a tabukról,
elegendő g_vümölcsö.t ettünk a tu-
dás fájáról, elegendő az ismere-
tünk, hogy szörnyű tab-uink ne tá-
meadhassanak fel. (Ezért is folytat-
ni kell a ta*butlaní~tást.) Abban is
remény-kedni kell, hogy a demok-
rácia csökkenti félelmünk fajsúlyát.
S abban különösen bizakodnunlk
szükséges, hogy külső-belső -erők
nem hozzák vissza „szalbadságul”
régi tabuinkat, totemjeinket, mert
még egy heazuzgság-birodalrmat ne n
bírn-a ki ez az ország. Legfeljebb
a Gulág-szinten vegetáleva, vagy
les-üllyedve az afrikai életsivatagra.

A tabutlanítás tehát szükséges,
mint a jó -kórisfme a gyógyításhoz.
Minden tabu.nk egy-egy rákos köz-
pont, amely pusztítja a testet, a
lelket. Sebészkés kell az élet meg-
mentéséhez. De még ennél is töb'b
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kell a kigyógyuláshoz, a felépülés-
hez, az egészségessé váláshoz: iga-
zi terápia. '

Aki nem hisz a tabuk visszatér-
hetőségé-ben, aki biztos a totemek
legyűrhetőségében, annak végre a
gyógyításhoz szükséges hozzáfog-
nia. Az ország népe egyébként is
elegendőnek tartja .már az okos-
kevésibé-okos diagnóz-isokat, várja a
használ-ható recepteket, gyógymódo-
kat. Tele a padlás hordószónokla-
tokkal, lassan elveszti himporát a
legvaskosaebb leleplezés is.

Gyógymód kell, s megszámlálha-
tatlan mennyiségűz Terápia arra, ho-
gyon őrizhető meg az ország kor-
mányozhatósága, miként épülhet ki
az érdektisztaságú többpártrend-
szer, mi mód-on teremthető mű-kö-
dőképes érdekegyeztetési szisztéma.
Gyógy-mód kell a lakásgazdálkodás,
a költségvetés, az egészségügy, az
Oktatás, a kutatás - s ki tudná
mind felsorolni - valóságos re-
formjához. Ott a megja~víta:'ıdó bér-
rendszer, az átalakítandó adórend-
szer. a forint konv-ertibilitása. az
infláció megffékezése, a szociális
háló összeszövése - mind-mind
használható gyógymód után _kiált.

Valódi gyógymódot követel ma-
ga a szakszervezeti mozgalom. Ho-
gyan történjék a valóban alulról
építkezés, a demokratikus, de mű-
ködőképes irányítás, a döntéshez
szükséges konszenzus elérése, az
érdekhasonlók egymásra találása, a
szolidaritás feltámasztása, az integ-
ráció, az új érdekképviseleti köz-
pontok létrehozása - mindez nem-
különben jó alternatívákat, egész-
séget hozó terápiát követel.

A kizárólag múltat ta-gadó gon-
dolkodásmód fölött eljárt az idő,
nem szabad “-már kreativításunkat
csak a múltban való vájkálásban
kiélni: a leépít-ést a felépitésnek
kell követnie, a destrukciót a
konst-ru-kciónak. S úgy gondoljuk,
hogy a tabuk űrjében támadt vá-
kuumokat újra ki kell tölteni prog-
resszív, jövőbe muta*ó gondolatok-
kal. S mi-vel az űrök legtöbbi-ke -
az adóren-dszertõl a költségvetésen
át az innováció támogatásáig -- a
TUDOSZ tagságának légszomját is
okozza, érdemes a gyógyítás szolgá-
latába állítani e röpke hasábokat.

Ezért temetj-ü-k el most tabut-
lanítás sorozatun-kat, s nyitjuık meg
a jövő esztendőben új jegyzet--fo-
lyamunkat, amely .már felcíméül a
terápia szót viseli.

Fóti Péter

Ü Pár nap mulva veget ernek _a nyo.c-
va-nas évek. Szemünk ösztönösen, meg-
akad-va azon a sorompón, amely szilvesz-
-ter éjjel -leeneszkıedik, bezárja a nyolcva-
nas éveket, majd ú-jév hajına-láfn ismét
felfh-úzódiık, átereszt ibenneiiınıket egy újabb
konszalkiba. Vérımérsélkletü-nfk szerint mind-
nyájan mást és mást óhajltumk, de egytől
egyig _rem-ényeink 'bl-Zëtel-jesü`l|ésére számí-

évek .Í
A szavak miıbvfásáfra

tunik.
már-:már a győzelem fmárnoráıt előlegezi a

nép egy részének. A -másik fele .visz-ont éppen az alkalmi kórusok
»hang-enõversenyétől riadt -meg. Az egyik barátom jobbra pendült.
azóta .bűınfbak után *kiá-Ltozilk: új emıberektől várja sorsának javu-
láısát. A másifk 'komám - akivel éve-ki-g együtt jártunk egyetemre.
-kommunista faıló lelıkivilá-gá=t alul-Kor még én -kompenzálllta-m lojali-
-tásra - most politikai finá-ziısokat sškandálıva fbalra ıtart. s titkos

varısról á'lım

evek.

kéjjel aberráns ábnándokat kerget: restaurációról, egy újabb re-

-A -nyolıovainzas-ki-leuıeovenä évtized fordulója kísértetiesen hasonlít
a =hatva.~n -évvvel -ezelőtti időkıhöz. Gróf iK~lebels'beır-g Kúınó 1929 vé-

` zg-én =ez't ír-ta a Pesti I-Iírlapbazn: „Pzesszimizmus és _optimiz`mu~s, csüg-
gedés és reménykedeés, bosszúvágy és alkotási vágy és sok egyéb
más egy óriási iistbefn. együtt fõ. izziik, s-istereg és gőzölög, de mind-
ez a végén egy nagy vágyó kiáltásban egyesül: jöjjetefk harmincas
' 'ii \

Jöj_jetek kilencvenes évek! Jöjjetek. hogy most végre tűzre ves-
süık egymás ımega'láztaftása.i*t. reménvvesztő érzéseit. s az örökös
-megtorlás-váıgy forityogó indulataiıt! Jöjjetek. hogy az új Magyar
Köztársaság olvasztóka.-tlaınáıbafn ezután csordu-ltig l-egyen a nem-
zeti ıközmegegy-ezés utolsó esélye!

T Candida pax ıhomines. trux d-ecet 'ra feras. Az emberekhez a
derűs béke. a zvadáillatokihoz a 'konok =ha«fff`g fi-lılilk. .

.Iöjjetefk hát sorsfofrditó 'kilencvenes évek! Í
T F (duraë

mí
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