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Nyelvi választások 
li 

P. [ Ő RT VILMA: 

 

[3 Közelmúltunk és jelenünk politi-
kai nyelvén jól lemérhető  a válto-
zás, az átmenetiség, a kialakulatlan-
ság állapota, útkeresésével és sok-
színű ségével együtt. 

Ilyen rövid idő  alatt természete-
sen nem annyira maga a nyelv, te-
hát az eszközkészlet változik meg, 
hanem a meglevő  eszközök más ará-
nyú, más módú használata válik 
uralkodóvá. A legutóbbi két éviben 
például több olyan szó vált szinte 
mindenki számára naponta hallha-
tóvá és használhatóvá, tehát aktív 
szókincsünk részévé, amelyeknek egy 
részét égtettük régen is, de amelye-
ket legfeljebb történelmi szakkife-
jezésiként használtunk: rendszervál-
tás, struktúraátalakítás, többpárt-
rendszer, (re)privartizálás, liberális, 
centrumrpárt, frakció (parlamenti 
frakció értelemiben). Most új, aktuá-
lis értelmet nyertek ezek a szavak, 
hozzánk érzelmileg is közel álló je-
lentéssel telítő dték. 

A nyelvhasználaton is lemérhető  
újdonságot azonban nem ezeknek a 
szarvaknak még tovább is bő víthet ő  
sara jelenti igazán. Sokkal feltű -
nő bb a beszéd egész stílusának a 
változása, a mélyebb tartalmik ösz-
szefüggések is e változások mögött 
keresendő k. 

A legszembeötlő bb jellemző je az 
új stílusnak a ,körtetlenség. Divatba 
jött ismét az elő re megfogalmazott 
szöveghez nem ragaszkodó viták, 
beszélgetések szabad formája. A ki-
mondott szóért egy ország nyilvá-
nossága elő tt felelő sséget vállalni 
tudni és vállalni merni, azt hiszem, 
a demokrácia egyik első  és egyik 
legfontosabb lépése. 

A megnyilatkozások sokszínű sége  

a másik jellemző  stílusváltozás. A 
különféle felfogású csoportot, pártot 
képviselő , de egyéniségÜket háttérbe 
nem szorító vitatkozók, nyilatkozók 
beszéde olyan változatosságot mu-
tat, amely sokszor megnehezítette, 
vagy ,majdnem lehetetlenné is tette 
az álláspontok közötti eligazodást. S 
miközben érdeme ennek a széles 
színskálának,, hogy egy csapásra 
megsemmisítette a semmitmondó 
szavak mögé bújó, felelő sséget el-
hárító „egyenstillust", szélső ségeivel 
kiegyensúlyozatlanságával a stílus 
zű rzavarát hozta létre. Különösen a 
választási küzdelmek idején erő sö-
dött fel több, egymásnak ellentanom-
dó, az egyes pártokat vagy egyéni-
ségeket túlságosan ils jellemző  hang-
nem. Az újra éled ő  történelmi pár-
tok képviselő knek beszéde általában 
patetikus volt, éppen küldetésük 
Magasztosságának tudatában. A 
centrumpártok képvisel ő i pártjuk 
felfogásának megfelelő en inkább ki-
anértebbek voltak, az érzelmi tölté-
sű  szavakat és hanghordozást in-
kább kerülték. A liberális jellegű  
pártok képviselő ire ás a fiatalokra 
is a logikus, határozott és mérték-
telen önlbizalanat sugárzó hangnem 
volt jellemző . Néha megjelent még 
az elmúlt évtizedekben szokásos po-
litikai stílus is, de már csak nyo-
mrolóban. 

Mint minden átmeneti idő szak-
nak, a crno&taninak is vannak — a 
nyelvhasználat terén — a pregnáns 
jellemző kön kívül túlzásai is. Arány-
térvesztés és anakronizmus a XX. 
század végén — még döntő  jelentő -
ségű  történelmi pillanatban is — a 
nagyon patetikus hangvétel. Túlzás-
nak hat;  és sokak ízlését sérti val- 

lási jellegű  szövegek szó szerinti 
'  idézésie  a választásig plakátokon. A 
legkevésbé bizalomgerjesztő  azon-
ban az egész ipatatomért való küz-
delemben az erő szakos hangnem 
volt. A képviselő ségre pályázók né-
melyike saját tévedhetettlensége tu-
datában lehengerlő , sokszor durva 
hangon vitatkozott ellenfeleivel, 
vagy éppen támadta ő ket távollé-
tülkiben. Lehet, hogy ez már az 
ilyenfajta csatározások elkerülhetet-
len velejárója, de allékor szükséges 
rossz! A választók nagy részét ta-
szította is a kíméletlen vagdalkozás. 
Az önhittséget, bizonyos elitségtu-
datot sugárzó hang azonban még 
durva felhangok nélkül ths lekezel ő , 
tehát sértő . Hogy az elmúlt évtize-
dek fejedelmi többese mögé bújó 
felelő sslégelhárítását az „én tudom", 
esetleg „mi tudjuk" túlzott maga-
biztossága váltotta fel, az ecrnberek 
nagy része nem veszi jó néven, kü-
lönösen addig nem, amíg erre bi-
zonyítékot nem lát. A ‚minden a 
legjobb úton halad" több évtizedes 
optimizmusa, a „vállaljuk a hibá-
kat" néhány évvel ez elő tti látszat-
önkritikálá helyébe lépett több párt 
képviselő inek a stílusában egy más-
képpen veszélyes kizárólagosságtu-
dat, a „semmi sem jó, de mi majd 
elsöpörjük a régit, és létrehozzuk az 
újat" önteltsége. 

Várható, hogy az új államgépezet 
beindulásával lecsillapodnak az in-
dúlatok, csökkennek a szélső ségek, 
reméljük talán el ás nyúlnak egy-
szer. Addig azonban, s félek, még 
sokáig, csetlik-botlik a tartalommal 
olyan szorosan összefüggő  nyelvi 
forma is. 

Szakszervezeti 
koalíciót 

❑ Nagyon nehéz helyzetbe kerültek a szakszervezetek. A szabad 
választásokkal eldő ltek a pártküzdelmek, a paktummal a kormány-
zó párt és a legnagyobb ellenzéki er ő  összefogása Is biztosnak lát-
szik. A parlamentben, az új kormányban egységes az elhatározás 
a gazdaság piacra vitelében, a privatizációban, s ennek árában 
nemkülönben: az -inflációs, a munkanélküli „balhét" el kell vinrkie 
az anszágnak. 

A bérbő l és fizetésbő l élő k — szakszervezetedéhez hasonlóan —
nehéz helyzetbe kerültek. Nem megoldott speciális védelmük az 
országgyű lés/ben, a szakszervezeti képviselő k aránya ugyanis el-
enyésző . Nem megoldott érdefkérvényesítésilk az egyes tárcáknál, 
az Új koranánynál, mivel az érdekegyeztetés új fórumai még nem 
alakultak ki. Félő , hogy a rendszerváltás legizgalrmasabb „óráiban" 
milliók maradnak munkavállalói érdekeik közvetlen védelme nél-
kül. 

Sok a baj a szakszervezetek hkzatáján, is. Az államszalkszerve- 
zetet átanentő , SZOT-ból Szövetséggé avanzsált konglomerátum el-
ső dlegesen meglévő  struktúráját mentette át, no meg levitézlett 
harcitól megválva, középgenerációs kádereit vitte át az új rend-
szerbe. Azokat a negyvenes anásodvonalbelieket, akik sajnos na-
gyon sokat tanultak elő djeiktő l. A választási legitimáció nem segí-
tett e tömörülésnek, a tagsági  éaldektelenség, bizonytalanság, kon-
zervatirvizmus ugyanis nem tette lehető vé, hogy valóban alulról 
építkező  szervezetek jöjjenek létre. Feltételezhető , hogy az új kor-
mányzat — a Szövetség vezető inek nem mindig gusztusos dörgö-
lő zése ellenére — kétségekkel, vagy csak formálisan fogadja el 
partnernek ezt a szakszervezeti központot. 

A Liga rendületlenül nem képvisel igazi, jelentékeny tömeger ő t. 
A [valódi éndekvédellanet akarók erejét is megosztja a munkásta-
nácsesdi kontra demokratikus szakszervezetesdi játszma. Sajnála-
tos módon egyelő re más Újszerű  szakszervezeti szövetkezések —
1990 májusában e kézirat  leadásának idő pontjáig — sem váltak 
túlzottan vonzóvá, nagy létszámúvá, jelentő sen 'hatóképesekké. 

Mindezek miatt újra és Újra fenyeget a veszély, hogy a közvet-
len munkavállalói érdekek ,képviseletlenek maradnak! 

Milyen terápia lenne alkalmazható a magyar szakszervezetek fel- 
támasztásához? Semmiképpen sem olyan gyógymód, ami már ide-
jét ,múlta. A szakszervezetek kerekasztal-tárgyalásokat javasolnak 
egymásnak, amelyekre egy-másfél éve még lehetett volna bármi-
féle asztalt találni, ma már azonban félő , hogy lapja fölött csak 
érdemtelen szócséplés folyhat. Hasonlóképpen elvégezhető k lettek 
volna az induló koalíciós tárgyalások, amelyek nyomán egy a mai 
rendszerhez adekvát érdekképviseleti ellenerő  jöhetett volna létre. 
A ‚tegnap módszereire azonban nem ma kell felfigyelni. 

Nézzük a mostani gyógymód néhány variánsát. Sajnos azzal  is 
számolni kell, hagy a munkavállalói érdekképviselet eljelentékte-
lenedilk, megmarad mai struktúrája, tárgyalási, formája — keve-
sebben ugyan, de megélhetnek eitiból a munkából —, a szakszer-
vezet azonban háttérbe húzódik, s fontos eredményeiket képtelen 
lesz elérni. Ez nem lenne igazi gyógyír a munkavállalóknak. 

Radikális gyógymód lenne, ha az új kormány nem kérne a meg- 
lévő  szakszervezetek ténykedésébő l, s kormányzati módszerekkel 
maga látna hozzá szétveréséhez. Ez azonban kétélű  fegyver: a kor-
mány munkavállalói „ellenzék" nélkül marad, vagyis egy szem-
pontból kontrollálatlanul mű ködhet. Ugyanakkor ezzel a módszerrel 
segítheti egy a piacgazdasághoz nélkülözhetetlen, valódi érdekkép-
viseleti -rendszer létrehívását. 

Igazi gyógymód volna, ha a szakszervezeti tagság maga zúzná 
szét a számára alkalmatlan szakszervezeteket, s életképeseket szül-
ne a helyükbe. Erre az aktivitásra azonban — sajnos — nem le-
het számítani. 

A realitás:~ kiindulva tehát nem lehetséges más javaslat — 
feltételezve, hogy az elő ző  radikális vallások elmaradnak — mint 
a szakszervezeti koalíció létrehozása. A meglévő  szakszervezeti 
centrumoknak szükséges olyan szövetségre lépniük — beleértve 
persze a anunkástanácsokat is —, amelyben az új kormányprogram 
minden fontos kérdésében érdekvédelmi egyetértésre juthatnak. Ez 
a koalíciós szakszervezeti centrum lehetne a kormány, s az egyes 
tárcák tárgyaló ,partnere. 

E terápia mérlegelésekor gondolkodjanak az érdekeltek azon: ha 
ő rizgetik saját székeiket — hatalmukat, pozációjufkat —, az érdek-
védelem könnyen a pad alá eshet. 

Fóti Péter 
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D A titkárok tanácsának felhatalmazá-
sa alapján elnökségünk 1990. május 26-
ra a Magyar Állami Földtani Intézet 
dísztermébe összehívta a TUDOSZ első  
országos küldöttértekezletét. Az értekez-
leten Horváth Gábor elnökségi tag 
elnökölt, aki köszöntötte a küldötteket, 
a titkárok tanácsának tagjait, s a ta-
nácskozáson megjelent vendégek sorá-
ban Szabó Endrét, a Közszolgálati Szak-
szervezetek Szövetségének elnökét, Lo-
vas Antalt, az Értelmiségi Szakszerve-
zeti Tömörülés tótitkárát, Járna! Feren-
cet, a Felső oktatási Dolgozók Szak-
szervezete Intéző  Bizottságának képvise-
lő jét, s a TDDSZ akadémiai választ-
mányának megjelent képviselő it: Do-
leschall Pált, Kardos Júliát, Spira 
Györgyöt. A tanácskozáson megjelent 
még Morva! Gusztáv, a Központi Föld-
hivatal elnökhelyettese. Láng István, 
az Akadémia f ő titkára levélben kért 
megértést távolmaradása miatt, kifejez-
ve reményét a további pozitív együtt-
mű ködésre. A küldöttek meleg szere-
tettel üdvözöltek a vendégek között két 
erdélyi, azaz kolozsvári illető ségű  ku-
tatót. Rövid megnyitója után javasla-
tára a küldöttek elfogadták a tanács-
kozás napirendjét. E szerint sor került 
az elnökségi beszámolóra és elő terjesz-
tésre a TUDOSZ megalakulása óta vég-
zett munkájáról és az elkövetkező  idő -
szak feladatairól Baka András elnök 
elő terjesztésben. Ez után Tóth Attila el-
nökségi tag terjesztette elő  beszámoló-
ját a TUDOSZ szövetségi kapcsolatai-
nak alakulásáról, majd javaslatot ter-
jesztett el ő  a szervezeti és m ű ködési 
szabályzat módosítására. A TUDOSZ 
1989. évi gazdálkodásáról György Lajos 
elnökségi tag, a szervezet 1988-1990. 
bérpolitikai tevékenységérő l pedig Kuti 
László elnökségi tag számolt be. A TU-
DOSZ tudománypolitikai koncepciójá-
nak kialakitásáról az elképzeléseket Ga-
rab Győ ző  és Fábry György terjesz-
tették el ő . 

BAKA ANDRAS a TUDOSZ megala-
kulásáról szólva hangsúlyozta, hogy két 
éve politikai tett volt az önálló szer-
vezetet létrehozni, mert az radikális 
változást jelentett a fennálló struktú-
rában. A TUDOSZ nem a TDDSZ el-
lenszervezeteként jött létre, a két szer-
vezet között már a megalakulás idején 
koncepcionális különbségek voltak. A 
TUDOSZ első sorban a szakszervezeti te-
vékenységet preferáló szervezetként jött 
létre, s csak másodsorban volt politi-
kai szervezet is. Az idő  bennünket iga-
zolt: a társadalomban létrejöttek a po-
litikai szféra első dleges szervezetei, a 
pártok. Ugyanakkor a szakszervezeti 
szféra még ma is számtalan bizonyta-
lanságot mutat. Megalakulásunkkor még 

23 hónap 
a mérlegen 

Tudósítások a TUDOSZ 
első  küldöttközgyű lésérő l 

nem érthettünk eléggé a szakszervezeti 
tevékenységhez, még az Akadémia vi-
szonyairól sem rendelkeztünk teljes 
áttekintéssel. Azóta felnő ttünk feladata-
inkhoz. Szakszervezetünk is megválto-
zott, nem lett belő le nagy szervezet, 
hiszen a tudományos dolgozók létszá-
ma korlátozott. Körülbelül hatezer tag-
gal alakultunk meg, viszont mára a 
TUDOSZ tagságát egyharmadával bő ví-
tette — nem sok szakszervezet dicse-
kedhet nálunk hasonló mérték ű  lét-
számnövekedéssel. 

Az elmúlt huszonhárom hónap alatt 
az elnökség harminc alkalommal ülése-
zett. A TUDOSZ vezető i mintegy 160 
alapszervezeti eseményen vettek részt, 
de képviselték szervezetünket más szak-
szervezetek rendezvényein, így a régi 
SZOT-ban, a Közalkalmazottak Szak-
szervezeténél, valamint a TDDSZ kü-
lönböző  ülésein, a f ő hatóságok (MTA), 
munkáltatók különböző  értekezletein. 
Baka András önkritikusan szólt arról, 
hogy ez id ő  alatt a kutatóintézetek 
dolgozóinak munkabére, átlagjövedelme 
alig változott 	mindössze ez évben 
egy alkalommal került sor 16 százalé-
kos bérfejlesztésre. Az elmúlt idő szak-
ban a szakszervezetek egy állampárt! 
politikai berendezkedés kiszolgálói vol-
tak, — így nem lehetett elvárni, hogy 
valós érdekvédelmet folytassanak. Ez a 
felismerés vezetett az új szakszerveze-
tek megalakításához. 

Baka András ezután a TUDOSZ kap-
csolatainak alakulásáról beszélt. Szer-
vezetünk a tagság döntésére a SZOT 
keretén belül kezdte m ű ködését — ez 
az együttm ű ködés azonban zsákutcába 
jutott: nem váltak be elképzeléseink. 
Szervezeti, koncepcionális különbségek 
miatt nem csatlakoztunk a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetségéhez. 
(Ezt a döntést a küldöttközgyű lés egy-
hangúlag megerő sítette.) Ezután kitért 
az egyéb partnerszervezetekkel kialakí-
tott kapcsolatokra, így a felső oktatási 
dolgozók, más szakszervezetekbe tömö- 

rült kutatóintézeti dolgozók szakszerve-
zeteivel alakított együttm ű ködésre. Tör-
téneti visszapillantassal igazolta, hogy 
miért is lettünk kezdeményező i az Er-
telmiségi Szakszervezeti Tömörülés meg-
alakításának. A felső oktatás, agrár-
kutatás, az írók és a sajtó szakszerve-
zetei azzal a céllal tömörültek, hogy 
egy erő s, jelentő s létszámmal és anya-
gi erő vel rendelkező  szervezetre tá-
maszkodhassanak. Ez a közel százezer 
tagot képviselő  szervezet június elején 
tartja szövetséggé alakulásának kül-
döttértekezletét. A kapcsolatok sorában 
az elő adó alapvető en pozitívan értékelte 
szervezetünk viszonyát a korábbi Köz-
alkalmazottak Szakszervezetével, s re-
ménytelinek minő sítette a megújult 
Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsé-
gével tervezett jövő t is. 

A Magyar Tudományos Akadémiához 
és az egyéb f ő hatóságokhoz f ű ző dő  kap-
csolatainkról szólva Baka András kifej-
tette, hogy az Akadémiával rendszeres 
a kontaktusunk, amely nem csak a f ő -
titkári értekezletekre szorítkozott, ha-
nem részt vettünk a különféle közös 
szakmai bizottsági üléseken és minden 
helyen, ahol a kutatóintézeti dolgozók 
helyzetét meghatározzák. Kapcsolatunk 
a különböző  viták ellenére — például az 
intézet! igazgatók bérezésére és jutal-
mvására vonatkozó mechanizmusok te-
kintetében — szintén pozitívan alakult. 
Vitáinkban leszögeztük: nem vagyunk 
hívei semmilyen tudományügyi minisz-
térium létrehozásának, sem olyan el-
képzelésnek, amelyek az akadémiai in-
tézeteket közvetlenül a felső oktatás 
mellé- vagy alárendelnék. A két szféra 
közti ellentétekben az akadémiai kuta-
tóintézetek mellett voksoltunk, mert 
ezek képezik az ország legmagasabb 
tudományos potenciálját és szétverésük 
bű n volna. A TUDOSZ álláspontja sze-
rint az Akadémia nem lehet f ő hatóság, 
— intézetei pedig autonóm, önkormány-
zati alapon maguk döntsenek kutatási 
témáikról, tevékenységükrő l, kapcsola-
taikról, a korlátozott anyagi alapjaik-
kal való gazdálkodásukról. Sürgetjük, 
hogy az Országgyű lés a tudományos 
kutatásra és felső oktatásra elkülönült 
alapokat hozzon létre. 

A beszámolójának végén kitért arra 
is, hogy a TUDOSZ nagy áldozatok 
árán vívta ki: újságunk, a Szószóló 
akár alanyi jogon, térítésmentesen jus-
son el tagságunkhoz. Kitért szakszerve-
zetünk alapítványának az ismertetésére. 
Az üdültetésrő l szólva beszélt a TU-
DOSZ saját üdültetési kezdeményezése-
rő l, majd hangsúlyozta, hogy a jövő - 

(Folytatás a 2. Oldalon) 

❑ Szerkesztő ségünk a küldöttgyű lés 
elő tt — a masodik szo jogán — olyan 
beszélgetotársakat keresett, akik a 'I'U-
DOSZ alakuló értekezletén — 1988-ban 
— maguk is feiszolaltak, keresve és 
megfogalmazva a TUDOSZ jövobeli sze-
repet, feladatait. Az akkori szereplok 
közül nem sikerült valamennyi hozzá-
szólót újra nyilatkozatra bírni. Közü-
lük az eltelt két év alatt egy személy 
már a TDDSZ tagja, hárman jelenleg 
nem tagjai egyetlen szakszervezetnek 
sem, egy f ő  azóta más munkahelyre 
(területre) távozott, továbbá többen 
munkavállalóként külföldön tartózkod-
nak. 

Kérdéseink a következő ek voltak: 1. 
Hogyan értékeli az elmúlt id ő szakot, 
mi valósult meg a hozzászólásából? 2. 
Léphet-e „felső bb osztályba" a TU-
DOSZ és milyen érdemjeggyel értékel-
né eddigi munkáját? 

D Jablonkay Gábor (Országos Munka-

védelmi Tudományos Kutató Intézet) 

— Egyértelm ű en pozitívnak kell te-
kinteni a TUDOSZ létrejöttét. Közvet-
lenebb érdekképviselet alakulhatott ki, 
szorosabbak lettek a személyes kap-
csolatok az alapszervezeti titkárok és 
az elnökség, a tagság és a vezető  tes-
tületek között. A közben lezajlott poli-
tikai változásokkal azonban bonyolul-
tabbak is lettek a szervezet m ű ködési 
irányal. Úgy érzem, hogy a politikai 
változások ütemét nem teljesen vette 
fel a TUDOSZ, ebben a kérdésben ki-
csit visszafogottabb volt, mértéktartóan 
haladt elő re, amelyet én higgadt elő -
relépésnek tekintek. Ugyanis egy adott 
helyzetben a radikalizmus hátrányosabb, 
mint egy lassúbb haladás. 

Ahol a tudománnyal kapcsolatos ér-
demi viták, kérdések eldő lnek, ott van 
képvisel ő je a TUDOSZ-nak. Vélemé-
nyem szerint képes az elő relépésre, 
mert szerkezetileg rugalmasabb az elő -
ző  szervezeteknél. Osztályzatom: négyes. 

Borbélyzté dr. Kiss Ildikó (MTA Deb-

receni Atommagkutató Intézet) 

— Személy szerint is szorgalmaztam 
segítettem a TUDOSZ megalakulását, 
részt vettem a kongresszus ügyrendi 
munkájában. Azóta tisztségnélküli szak-
szervezeti tagként támogatom a szerve-
zet munkáját, rendszeresen figyelemmel 
kísérem tevékenységét. Meg kell je-
gyezni azonban, hogy az „egyszerű " 
szakszervezeti tagokat nem minden 
esetben érdekli a „dolgok állása". Aki 
jobban odafigyel, az viszont láthat mi-
n ő ségi változásokat a tudományos dol-
gozók érdekvédelmében. 

A TUDOSZ most már magasabb osz-
tályba léphet, mert elindított egy olyan 
folyamatot, amely pozitív hatással volt 
az egész szakszervezeti mozgalomra és 
saját munkájára is. A legjobb, ötös 
osztályzatot tudom adni. 

Honthy László (MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézet) 

— A TUDOSZ megalakulása az or-
szágos szakszervezeti mozgalom szem-
pontjából lényeges mozzanat volt. Meg-
fogalmazódtak azok a célkit ű zések, 
4frlelyek mind a mai napig érvényes-
nek tű nnek, ezért az eltelt idő szak 
munkáját eredményesnek ítélem meg, 
még akkor is, ha bizonyos kérdések-
ben már elő bbre kellene tartanunk. 
Visszaemlékezve a kongresszusi hozzá-
szólásomra úgy gondolom„ hogy a tu-
dományos érdekvédelemrő l elmondott 
gondolataim közül nem valósult meg a 
munkáltatói szakmai érdekképviselet, a 
Tudományos Kamara, s -nem oldódott 
meg szervezetten a tudományos vezető k 
egyéni érdekvédelme sem. Az a fajta 
gyakorlat, hogy egy szervezetben van-
nak a munkáltatók és munkavállalók, 
máig sem tisztázódott, nem változott. 
De alapvető en ezt azoknak kell kezde-
ményezni, akiket érint. Másik felveté-
sem a szakszervezeti egység kérdése 
volt, ami változatlanul aktuális és jó. 
lenne, ha ebben a szakszervezetek elő -
re tudnának lépni. Ez alapvető  érdeke 
minden munkavállalónak. Természete-
sen ez nem jelenti azt, hogy bárkinek 
fel kellene adnia egyéni arculatát, auto-
nómiáját. 

A magasabb osztályba lépésnek most 
kell majd bekövetkeznie, remélhető leg 
a mostani küldöttértekezlet is egy lé-
pés lesz ezen az úton. Tudjuk, hogy 
merre kell haladnunk és ezeket a 
konkrét lépéseket meg kell tennünk. 
Osztályzatként jó közepest adnék az-
zal a megjegyzéssel, hogy a TUDOSZ 
saját arculata kialakításában, stílusfor-
málásban jobb érdemjegyet érdemelne. 

Ács Kató (MTA Mű vészettörténeti Ku-

tató Csoport) 

— A TUDOSZ alakuló kongresszusán 
elmondott hozzászólásomat, amelyet a 
szervezeti és mű ködési szabályzat ter-
vezetéhez f ű ztem, úgy érzem, figyelem-
be vették. A szakszervezet programja, 
amely a kutatók megbecsülésétő l a 
szociálpolitikai rendszer felülvizsgálatán 
át a környezetvédelemig terjed, az el-
múlt Id ő szakban sajnos kevéssé való- 

<Folytatás a 2. oldalon) 
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sulhatott meg. Eredménynek tekinthet 
jük a jogsegélyszolgálat biztosítását, a 
szervezet tudománypolitikai aktivitását, 
az Értelmiségi Szakszervezetek Tömörü-
lését (ÉSZT) és a Szószóló újság létre-
hozását. Véleményem szerint azonban 
a szakszervezet vezető  testületei nem 
elég offenzívek, a tagsági véleményt 
nem mindig veszik figyelembe vagy ki 
sem kérik, lassú az információáramlás, 
nem jut elég figyelem a kis intézetek-
re, az ún. nem kutatókra. Valószín ű leg 
a szakszervezet létszáma is értékelési 
szempont lehetne. 

Közepesre értékelem a TUDOSZ ed-
digi tevékenységét. Létrehozásának kö-
rülményeihez képest ez jó osztályzat, 
ezért feltétlenül felső bb osztályba lép-
het. Reméljük, az érettségin majd nem 
bukik meg, ső t tovább is akar lépni. 

Pomogáts Béla (MTA Irodalomtudo-

mányi Intézet)  

— Úgy gondolom, hogy a TUDOSZ 
első  két éve a megszervezés, az indu-
lás id ő szaka volt. A szervezet nagyko-
rúsága most kezdő dik majd. Egyrészt 
azért, mert a most bekövetkező  helyzet-
ben fel fog értékelő dni a szakszervezeti 
érdekvédelmi munka és ez szükségessé 
teszi, hogy bátrabban és erő teljesebben 
bontakoztassa ki tevékenységét, más-
részt azért, mert nem csatlakozott az 
MSZOSZ-hez és ezzel megnövekedett a 
felelő ssége. A kongresszuson elmondott 
gondolataimra Ő szintén szólva pontosan 
már nem emlékszem, de azt hiszem, 
hogy az erő teljesebb politikai szerep-
vállalásra biztattam. 

Nem vagyok teljesen elégedett, mert 
úgy érzem, hogy a TUDOSZ nem volt 
képes igazi átüt ő erövé válni sem érdek-
védelmi, sem politikai tekintetben. Nem 
kapott jelentő s szerepet az elmúlt évek 
átalakulási folyamataiban, sokszor el-
merült az operatív ügyek intézésében 
és nem maradt igazán ereje és lehe-
tő sége arra, hogy tudományos és poli-
tikai téren hatékonyan hallassa a hang-
ját. Az érdekvédelmi munkát, az ABC-t 
tekintve azonban elmondhatjuk, elvé-
gezte az általános iskola alsó tagoza-
tát, „megtanult írni-olvasni", ezért nem 
csak továbbléphet, hanem tovább is 
kell lépnie. Osztályozni nem óhajtom, 
úgy érzem ez nem az én feladatom, ezt 
tegyék meg mások. 

Tóth Attila (MTA M ű szaki Fizikai  
Kutaintézet) 

— Kongresszusi hozzászólásomban el-
mondtam, hogy a szakszervezeti meg-
újulás zaloga a különböző  szakszerve-
zeti jogok betartása és a sokoldalú 
szövetségi kapcsolatok biztosítása. Ami 
az utóbbit illeti, úgy érzem beváltotta 
a reményeket, mert sikerült egy olyan 
szövetségi rendszert kialakítani, amely 
megfelel a TUDOSZ érdekeinek. Itt el-
ső sorban a Közszolgálati Szakszerveze-
tek Szövetségére és az Ertelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülésre gondolok. A 
szakszervezeti jogokat illető en a körül-
ményekhez képest jól helytállt a szer-
vezet, de idő nként keményebb is le-
hetett volna. 

Szükséges felső bb osztályba lépnie, 
mert ha nem, akkor ez a TUDOSZ las-
sú elhalását fogja jelenteni. Az érdek-
védelmi munkát a jövő ben egy kiala-
kuló vegyes- és magángazdaság, va-
lamint teljesen megváltozott társadalmi-
politikai körülmények között kell majd 
végezni. Az érdemjegyem: négyes, az-
zal a megjegyzéssel, hogy a végbizo-
nyítvány azért lehetne jobb is. 

Horváth Gábor (MTA Szegedi Bioló-

giai Központ) 

— Két dolog miatt tartom pozitív-
nak a TUDOSZ megalakulását és tevé-
kenységét. Az egyik, hogy a vezető  
testületek társadalmi munkában, appa-
rátus nélkül is eredményes érdekérvé-
nyesítést tudtak végezni. A másik, hogy 
nevük ismertté vált, az állami szervek 
elfogadtak, folyamatosan új alapszerve-
zetek csatlakoznak hozzánk. A TU-
DOSZ az értelmiségi-kutatói szakma 
gy ű jtő pontja lett, tevékenysége kiter-
jedt, egyre szélesebb rétegeket tömö-
rít. A szakszervezeti megosztottság meg-
szű nő ben van, jelenleg az egység job-
ban dominál, mint a különböző ség. 
Hozzászólásomra már nem emlékszem 
pontosan, de az a tény, hogy nincse-
nek kötelező  határozatok és a döntések 
is csak ajánlásként jelennek meg, szá-
momra többet, nagyobb elő relépést je-
lentenek, mint azt vártam. 

Léphetünk felső bb osztályba, de az 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléssel 
együtt, amelyben a TUDOSZ a szelle-
miségével képviseli az értelmiséget. Az 
osztályozásnak akkor van értelme, ha 
megnézzük, hogy milyen környezetben 
tesszük ezt. Például jelenleg az ország-
ban a politikai-gazdasági rendszer ket-
tes osztályzatot kapna (mert kaotikus 
állapotok vannak), de remélem, hogy 
az év végére még tud javítani, erre 
megvan a lehető sége. A TUDOSZ ennél 
magasabb osztályzatot érdemel, mert 
bebizonyította, hogy életképes, jó. Vé-
leményem szerint az ilyen jellegű  szak-
mai szervezeteké a jövő . 

Szénássy Sándorné (MTA Központi 

Kísérleti Orvostudományi Kutató Inté-

zet) 

— Fontos volt a TUDOSZ megalaku-
lása, mert „bomlasztó" szerepet töltött 
be a megkövült szakszervezeti mozga-
lomban. Egy olyan id ő szak múlt el, 
amely tele volt politikai változásokkal, 
ezért az érdekvédelmi munka sokszor 
indokolatlanul háttérbe szorult, különö-
sen a klasszikus szakszervezeti tevé-
kenység. A TUDOSZ erő teljesen hallat-
ta hangját, de tagságunk egy része —
a nehezed ő  életszínvonal miatt — mégis 
úgy érzi sok kérdésben (például az 
adókérdésben) nem tudtunk eredményt 
elérni. Politikailag sokat változott a 
szakszervezeti munka, de a mi esetünk-
ben a megítélése egyértelmű en jobb 
lett. Véleményem szerint nagyobb moz-
gásteret kellene biztosítani az elnökség 
és a titkárok tanácsa számára, hogy az 
operatív ügyek intézésekor a tagság 
külön megkérdezése nélkül, de vélemé-
nyének ismeretében dönthessenek. 

A TUDOSZ elő reléphet, különösen a 
második évben végzett munkája alap-
ján. Osztályozni hármas és négyes kö-
zött tudom a tevékenységét, mert min-
dig voltak olyan dolgok, amelyet nem 
tudtunk elvégezni, de azért jelentő s 
eredmények születtek. 

Gulyás László (MTA Természettudo- 

mányi Kutató Laboratórium) 

— Személy szerint pozitívan értéke-
lem a TUDOSZ munkáját, de az alap-
szervezeti, intézményi tapasztalataim 
alapján úgy vélem, hogy súlyos és 
nehéz „szélmalomharcban" értük el 
eredményeinket, sokszor komoly ér-
dekérvényesítő  harcot kellett vívnunk. 
Szükséges lenne, hogy tagságunk jobban 
támogassa a vezető  testületek munkáját 
és az állami szervektő l is megkapjuk 
a munkánk végzéséhez kívánatos lehe-
tő ségeket, tárgyalási alapokat. Vélemé-
nyem szerint a kongresszus óta a prog-
ram szelleme érvényesült, de az eddigi 
út kissé göröngyösre sikerült. 

A TUDOSZ életképes szervezet lehet 
az elkövetkező  idő szakban is, ezért fel-
tétlenül magasabb osztályba léphet. 
Ügy gondolom, hogy a dolgok a rész-
letekben vannak elrejtve, de a kellő  
erő  még nincs meg ahhoz, hogy ez a 
szakszervezet hatásos fékje legyen a 
jelen számomra nem egészen pozitív 
gazdasági-társadalmi 	jelenségeinek. 
Ezért osztályzatom hármas és négyes 
között van, de közelebb a hármashoz. 

G. Márkus György (MTA  Társada-

lomtudományi Intézet) 

— A TUDOSZ megalakulása fontos és 
sikeres lépés volt a magyar szakszerve-
zeti mozgalom demokratizálódása és 
pluralizálódása felé. Az az elképzelés 
azonban, hogy a SZOT-ot belülrő l le-
het demokratizálni, lebolsevizálni, nem 
teljesen igazolódott. A TUDOSZ és a 
többi alternatív szakszervezet sikereseb-
ben tudja egyszerre képviselni mind a 
munkavállalói érdekeket, mind a tár-
sadalmi-gazdasági rendszerváltás szem-
pontját. A szervezet léte sikeresen de-
monstrálta, hogy m ű ködhet demokrati-
kus szakszervezet pártoktól függetlenül 
is. Azzal a kihívással, hogy ezt a párt-
semlegességet megtarthassa a szervezet-
nek még szembe kel/ néznie. Kong-
resszusi hozzászólásomban a kollektív 
bérszerző dés szükségességérő l és a szo-
ciális partnerség intézményesítésérő l be-
széltem. A jelenlegi gazdasági-szociális 
helyzetben a TUDOSZ-ban tömörült 
munkavállalók helyzete romlott, létbi-
zonytalansága n ő tt, a szociális partner-
ség intézményes rendszere sürgető bb 
lenne, mint valaha. A jobb munka- és 
életkörülmények -kiharcolása érdekében 
a TUDSZ-szel való szorosabb kapcso-
latra, több közös fellépésre. a kölcsönös 
bizalmatlanság csökkentésére lenne 
szükség. 

A TUDOSZ felső bb osztályba léphet, 
érdemjegyem picit rosszabb, mint né-
gyes. 

Kardos Julianna (MTA Központi Ké-

miai Kutató Intézet, TDDSZ) 

— Számomra két konkrét esemény 
kapcsán alakult ki pozitív vélemény a 
TUDOSZ-ról,,  de nem szeretnék általá-
nosítani. Az egyik, hogy az intézetben 
a két alapszervezet közötti együttm ű kö-
dés a kollektív szerző dések megköté-
sének elő készítésénél és az intézmény 
m ű ködésével kapcsolatos állásfoglalá-
sokban jól alakult, a legtöbb kérdésben 
egyetértettünk, de mi inkább a „pap-
rikás menüt" képviseljük, míg a TU-
DOSZ alapszervezet a „kímélő  menüt". 
A másik a TDDSZ és a TUDOSZ szer-
vezésében létrejött szegedi tudomány-
politikai tanácskozás közös platformja 
volt. 

A TUDOSZ tevékenységét nem osztá-
lyoznám, hiszen nem vagyok a tagja, 
de azt szeretném elmondani, hogy ami-
óta kiváltak a MSZOSZ-ból bizakodunk 
abban, hogy jó együttm ű ködés alakul 
ki a két szervezet között. 

Mayer György   

• 
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ben az lenne a kívánatos, ha munka-
vállalói jogon mindenki üdülhetne. 

TOTa ATTILA elnökségi tag beszá-
molóját szervezeti kapcsolataink alaku-
lásával kezdte. Hangsúlyozta: egy szak-
szervezetnek annyi és olyan szövetség-
ben kell részt vennie, ahányban érdek-
védelmi tevékenységét hatékonyan ki-
fejtheti. A korábbi napirend elő adójá-
hoz kapcsolódva, azt kiegészítve, tör-
téneti áttekintést adott e kapcsolatok 
alakulásáról, különös tekintettel a 
TDDSZ-szel a ‚konkrét ügyekben szer-
vezett közös fellépésekre, majd ismer-
tette a közalkalmazottak „szövetségese-
dési folyamatát". A TUDOSZ-t demok-
ratikus és praktikus szempontok vezet-
ték, hogy alapító tagként vegyen részt 
e szövetségben, amely biztosítja min-
dennapi m ű ködési feltételeinket. Rész-
letesen kitért az ÉSZT és a Szakszer-
vezetek Érdekegyeztetési Fóruma létre-
jöttének elő zményeire és körülményei-
re, amelyekben a TUDOSZ teljes jogú 
tagként kíván részt venni. Ezután is-
mertette javaslatait a TUDOSZ szerve-
zeti és m ű ködési szabályzatának módo-
sítására. 

GYORGY LAJOS elnökségi tag beszá-
molója tételesen felsorolta a TUDOSZ 
gazdalkodásának helyzetét. Ebból most 
csak a végeredmenyt ismertetjük: a 
tagság által fizetett tagdíj ötven száza-
lékanak tervezett összege 4 750 000 fo-
rint volt — amely 5 043 986,5 forintra 
túlteljesült, s befektetett tökenk kama-
ta a tervezett 50 000 forint helyett 74 533 
forintra növekedett. (Szakszervezetünk 
gazdálkodásáról részletes adatokat is-
mertettünk a Szószóló elmúlt havi szá-
maban.) 

KÚTI LASZLO elnökségi tag az 1988-
1990. közötti szakszervezeti bérpolitikai 
tevékenységrő l számolt be. A beszámoló 
az elő ttünk álló bérpolitikai feladatok 
felsorolásával zárult. Ezek: a követő  
automatizmus bevezetése, a kutatóinté-
zetekben a tisztességes megélhetést biz-
tosító havi munkabér kivívása, a szub-
jektív jutalmazási rendszerek felszámo-
lása, a költségvetési bérreform mielő b-
bi bevezetése, a nyugdíjjárulék adó-
mentessége és az állami alkalmazottak, 
köztük a kutatóintézeti dolgozók száz-
százalékos nyugdíjának igénylése. 

A felsorolt napirendi beszámolókat 
közös vitára bocsátotta az elnökl ő  Hor-
váth Gábor. Az élénk, olykor egymás-
sal is szembesülő  vitában tizenöt fel-
szólaló fejtette ki véleményét, ame-
lyekre esetenként elhangzásuk után is 
reagáltak a napirendi elő adók. 

MALICSKO LASZLO (az MTA Termé-
szettudományi Kutató Laboratóriumának 
képviseletében) hozzászólását a szak-
szervezeti érdekvédelem akadályainak 
taglalásával kezdte. Azok elhárítására 
sürgette a kapcsolatok megteremtését a 
hazai és külföldi intézetek között, s 
egyben a mielöbbi kapcsolatokat a kül-
földi szakszervezetekkel. Az ÉSZT cél-
jainak kib ő vítésére is tett indítványo-
kat, például a háború elő ttihez hasonló, 
kiszámítható elő meneteli rendszer jogi 
oldalának forszírozását. 

Az érdekvédelem akadályaira reflek-
tálva — Baka András — sürgető nek 
tartotta az érdekvédelmi törvény meg-
alkotását, amelyben az is tisztázódna, 
hogy melyek az érdekvédelmi szerveze-
tek. Egyértelm ű bbé kell tenni: ahol két 
vagy több szakszervezet mű ködik, —
ott ki, milyen jogosítvánnyal tárgyal-
hat. Hiszen már eddig is elő fordult, 
hogy a f ő hatóságokkal folytatott tár-
gyalásokon ellentétes, vagy nem telje-
sen azonos álláspontok alakultak ki. 
Atmenetibő l tehát mielő bb stabil álla-
potba kell jutnunk, ahol az is megha-
tározható, hogy például mennyi pénz 
maradjon az alapszervezeteknél és 
mennyi jusson a központba. Mert a 
központban szükség van például 
sztrájkalapra, vagy a munkanélküliek 
támogatására. Racionálisan és viszony-
lag olcsón m ű ködtethető  apparátusra 
van szükség, de hosszú távon kizáró-
lag társadalmi munkára épített szakszer-
vezeti tevékenységgel nem lehet ered-
ményeket elérni. Véleménye szerint 
nem lehet ma cél, hogy a háború elő t-
ti elő meneteli rendszert állf.•:,uk visz-
sza, helyette a pontosan kiszámítható 
el ő menetelt vélte kormányzati feladat-
nak. 

KADAR PETER (a Központi Fizikai 
Kutató Intézetbő l) szenvedélyesen sür-
gette, hogy a TUDOSZ intenzívebben 
vállalja az intézetekben nem tudomá-
nyos munkakörökben, de a tudományo-
kat szolgáló fizikai, szolgáltató dolgo-
zók érdekeinek képviseletét. Szerinte 
túlzottan kiemelt a TUDOSZ-ban a tu-
dományos tevékenységet végző k szere-
pének kijelölése, támogatása. Vélemé-
nyéhez a késő bbiekben is egyetértő en 
csatlakoztak. 

BAKA ANDRAS válaszában elismerte 
a kritika jogosságát. Hozzátette: a TU-
DOSZ és az ESZT neve is azt a lát-
szatot kelti, mintha csak a tudományos 
vagy értelmiségi kategóriákba soroltak 
érdekeit védené. A TUDOSZ besorolá-
suktól függetlenül minden intézeti dol-
gozó érdekképviseletét vállalja. Ezek ér-
vényesítését azonban első sorban alap-
szervezeti feladatnak tartotta. 

HONTHY LASZLO (a KFKI-ból, egy-
ben a TUDOSZ-titkárok tanácsának el-
nöke) felszólalásában szervezeti kérdé-
sekkel- faglalkozva megállapította, hogy 
a hatezres létszámú TUDOSZ megala-
kulásakor még az egymást nem ismerő k 
választottak elnökséget. Most a delegá-
ciós elv bevezetése vált szükségessé, ha  

az elnökség egyes tagjai cserélő dnének. 
Javasolta, hogy az elnökség valamennyi 
ülésérő l az szb-titkárok a jövő ben kap-
janak irasos tajekoztatast. Alapitvanyt 
javasolt a szakszervezeti kultúra javita-
sahoz: ennek reszekent a megszunt el-
meheti szakszervezeti folyóirat helyébe 
(a Jelző  c. folyoiratról van szó — a 
szerk.) egy havi kiadványban a bizal-
miak naprakesz tajekoztatást kaphat-
nanak. Allaspontja szerint a proiesz-
szionalis szakszervezeteknek megfelelő  
szakapparátusra van szükségük — ezek 
létrejottét az ÉSZT keretei között is 
elkepzelhető nek vélte. A modern érdek-
védelemhez ő  is nélkülözhetetlennek 
tartja a megfelelő  érdekvédelmi -tör-
vényt. 

VIDOCZY TAMÁS (az MTA Közpon-
ti Kémiai Kutató Intézetébő l) felszóla-
lását a TUDOSZ és a TUDSZ együtt-
mű ködésének értékelésével kezdte. Vé-
leménye szerint új elvi alapokra he-
lyezve tovább kell lépni, esetleg a szer-
vezeti egyesülés is meggondolandó. Ezt 
a lépést nem az intézeteken belül, ha-
nem felső bb szinteken kellene kezde-
ményezni, mert a szakszervezetek meg-
osztottsága hátrányt jelent. Egyetértett 
a szervezeti szabályzat módosításának 
azon kitételével, hogy töröljük a tár-
sult tagság fogalmát, de egyre több az 
olyan kutató, aki nem tartozik intézet-
hez, viszont tudománnyal foglalkozik és 
szeretne TUDOSZ-tag maradni. Kitért 
az Akadémia és az egyetemek kapcso-
latára, a bérügyekrő l pedig valótlan-
nak tartotta a beszámolóban említett 
16 százalékos fejlesztést, mert például 
a KKI-ben ő k csak 7,1 százalékos fej-
lesztést kaptak — intézeti béralapjukra 
vetítve — az Akadémiától. A nem tu-
dományos besorolásúak esetében konf-
liktust vél abban, hogy béremelés ese-
tén az összeg milyen részét kaphatják. 
Szerinte az ilyen ellentétek feloldása 
nem a szakszervezet feladata. 

G. MÁRKUS GYÖRGY (az MTA Tár-
sadalomtudományi Intézetbő l) hozzágzó-
lasanak elsó részében a TUDOSZ—
TDDSZ kapcsolatáról megállapította: a 
TUDOSZ a rendszerváltással egyenérté-
k ű , valóságos munkavállalói érdekkép-
viseletet látott el, míg ebben az idó-
ben a TUDSZ első sorban politikai prob-
lémákkal foglalkozott. A TUDOSZ az 
infrastrukturalis ellátottságban kedve-
ző bb helyzetben van, viszont a rend-
szerváltás a TUDSZ-t igazolta, az új 
helyzet politikai áttekintését sürgette. 
Aggasztónak tartotta, hogy kiléptünk a 
MSZOSZ-ból, ugyanakkor nem közeled-
tünk megfelelő  mértékben a Független 
Szakszervezetek Demokratikus Ligájá-
hoz, ezáltal politikai vákuum keletke-
zett. Véleménye szerint a pártok közül 
az MDF tette a legkecsegtető bb ajánla-
tot a TUDOSZ-nak, így annak elnöke 
az MDF listáján került be a Parlament-
be. Tisztázni kellene, hogy az egyes 
szakszervezetek melyik párttal állnak 
kapcsolatban — de nem tartaná sze-
rencsésnek, ha a jövő ben a szakszer-
vezetek a pártpolitikai megoldások felé 
tolódnának. 

BAKA ANDRÁS válaszában közölte, 
hogy ő  az MDF országgyű lési képvise-
lóje, de nem tagja a pártnak. Ossze-
egyezfethetetlennek tartja, hogy mint 
szakszervezeti tisztségviselő  a kormány-
párt tagja legyen. Közölte: írásos meg-
állapodást kötött az MDF-fel arról, 
hogy a szakszervezeti kompetenciába 
is tartozó kérdéskörben a Parlamentben 
a párttól függetlenül szavaz. Egyetért 
a TUDOSZ és a TDDSZ közeledésével, 
de a két szervezet egyesítése ellen 
emelt szót. Eltérés mutatkozik néze-
teink közt abban is, hogy a Liga sze-
rint a meglevő  szervezeteket teljesen 
le kell bontani. 

SPIRA GYÖRGY a TDDSZ képvise-
letében köszöntötte a küldöttértekezle-
tet. Mint bevallotta, kezdetben ellensú-
lyos szervezetnek tekintette a TUDOSZ-t, 
azóta kiderült, hogy sok a nézetazonos-, 
ság, több kérdésben közös platform, 
s a meglevő  nézetkülönbségek szerinte 
áthidalhatók. 

IVANYI CSABA (a Központi Fizikai 
Kutató Intézetbő l) ugyancsak a szak-
szervezeti törvény megalkotását sürget-
te — már csak azért is, mert ledő ltek 
a régi korlátok, s a pártállam meg-
szű nésével az igazgatók hatalma várha-
tóan még erösebb lesz. 

VERMES JÁNOS (a Földtani Intézet-
b ő l) hangsúlyozta: „Közvetlen érdekvé-
delmi szervezetté akarjunk lenni, nem 
pedig politikaivá"! Véleménye szerint 
nem szabad párthoz kötő dni — a párt-
tagság magánügy, viszont a munkahelyi 
érdekvédelemben egységesnek kell len-
ni. A TUDSZ és a TUDOSZ különböző  
módon közelednek a problémákhoz —
az eltérések kiegészítik egymást. 

POLGAR TIBOR (az MTA Filozófiai 
Intézetbő l) elmondta: jelen volt két 
éve szervezetünk megalakulásánál, az-
óta az idő  legitimálta a TUDOSZ-t. A 
két szervezet jószomszédságának felté-
tele — a mondás szerint — hogy jó-e 
a kerítés? Most eljött az ideje, hogy 
a kerítés bontását elkezdjük, mert a 
magyar tudomány válsághelyzetbe ke-
rült, s érdekérvényesítő  képességünk 
gyenge. Szerinte a gazdaság szanálása 
el ő tt egy megosztott tudományos szak-
szervezet nem képes hatékony ér-
dekvédelemre. Ezért javasolja, kezdjünk 
tárgyalásokat az együttmű ködés kiala-
kítására. 

BAKA ANDRÁS válaszában elmond-
ta: már sok kerítést lebontottunk: ezek 
legjelentő sebbje volt a Közszolgálati 
Szövetség megalakítása. A TDDSZ-t 11- 

lető en a szakszervezeti cselekvés terén 
nincs kerítés, az országos együttm ű -
ködés politikai kerítéseit viszont még' 
nem lehet bontogatni. Iványl Csaba 
hozzászólására válaszolva közölte: a 
küldöttértekezlet elő tti napon ültek 
össze az érdekelt testületek a lépések 
összehangolásáért, köztük az érdekvé-
delmi törvény elő készítéséért. A növek-
vő  munkanélküliség csökkentésére is 
kezdeti lépések történtek, közös in-
formációs hálózat létrehozásáról hatá-
roztak. Polgár Tibor felszólalásához a 
következő  megjegyzést f ű zte: miközben 
az országban választások voltak, a vé-
lemények megoszlottak — de ugyan-
ezen véleményalkotó emberek munka-
vállalóként szakszervezetbe tömörültek. 

MAy£ LEVENTE (a Számítástechnikai 
Atommagkutató Intézetbő l) a rendezetlen 
tulajdonviszonyokra figyelmeztetett. 

RÉVÉSZ MARTA (a Természettudo-
mányi Kutató Laboratóriumból) szintén 
aggodalmát fejezte ki a fejünk felett 
zajló privatizáció miatt. Hiányolta a 
munkahelyi érdekek érvényesítéséhez 
intézményesített garanciákat, a megfe-
lel ő  szankciókat, sürgette, hogy egyes 
munkáltatók szakszervezetekkel szembe-
ni hű bérúri szemlélete megváltozzon. 
Javasolta a kutatók határozott idejű  
szerző désének megszüntetését, s azt, 
hogy a nyugdíjmegállapítás is vegye 
figyelembe az inflációt. 

MEYER KÁROLY (a Központi Kémiai 
Kutató Intézetbő l) ehhez kapcsolódva 
ismertette a nyugdíjba vonultak egyre 
drámaibbá váló hátrányos helyzetét, s 
javasolta : legalább intervallumban' ve-
gyük programba, hogy a nyugdíj kul-
logjon az infláció után. 

GYARMATI GYÖRGY (az MTA Tör-
ténettudományi Intézetbő l) a TUDOSZ 
és a TDDSZ viszonyának meghatározá-
sához javasolta a , tagság véleményének 
kikérését, s figyelmeztetett arra, hogy 
csak annak ismeretében döntsenek a 
vezető k ilyen fontos kérdésben. 

PATKOS LASZLO (a Csillagászati Ku-
tató Intézetbő l) az úgynevezett „nem 
jövedelemtermelő ", emiatt a cső d által 
fenyegetett intézetek sorsáért protes-
tált, s a TUDOSZ fellépését sürgette. 

KOKAI ANDRÁS (a Földtani Intézet-
b ő l) javasolta, hogy a m ű ködési sza-
bályzatba vegyük be a pártsemleges-
séget. 

BAKA ANDRAS válasza szerint álta-
lános jelenség, hogy aki tudományos 
pályából nyugdíjba megy, jövedelme fe-
lére csökken, még a különmunkák jö-
vedelmét is elveszti. A cső ddel fenyege-
tett intézetek ügyében — mint közölte 
— tárgyalt Láng Istvánnal, az MTA f ő -
titkárával, aki szerint a probléma meg-
oldásához szeptemberig az Akadémiá-
nak nagy összegű  gyorssegélyre volna 
szüksége. 

Végül AcS KATÓ (a M ű vészettörté-
neti Kutató Csoportból) azt kérte a kül-
döttértekezlettő l, hogy a Szószóló ma-
radjon továbbra is a TUDOSZ lapja. 

A vita után került sor a szavazások-
ra. A küldöttértekezlet résztveVő i —
két tartózkodással — jóváhagyták ki-
válásukat a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetségébő l. Az ÉSZT jú-
nius 9-i alakuló közgyű lésén a TU-
DOSZ részvételét két tartózkodással 
szintén elfogadták. A Szakszervezetek 
Együttmű ködési Fóruma témakörében 
— egy ellenszavazat ellenében — úgy 
dötöttek : „A TUDOSZ a SzEF megala-
kításában vegyen részt." A TDDSZ-szel 
való kapcsolat felvétele ügyében úgy 
döntöttek a küldöttek, hogy ez ügyben 
kikérik a tagság véleményét és a té-
makört a titkárok tanácsa hatáskörébe 
utalták. Szavazáskor ez ellen hatan 
emelték kezüket, kilencen tartózkodtak. 
A szervezeti és m ű ködési szabályzat 
módosítását a küldöttek egyhangúlag 
jóváhagyták. (A módosított szöveget 
közzétesszük a következő  havi lapszá-
munk TUDOSZ világ, TUDOSZ NEWS 
rovatában.) 

A küldöttértekezlet fóruma hátralevő  
idöben a tudománypolitikai koncepció 
megvitatására vállalkozott. Ellhető en 
nagy vitát és érdeklő dést keltett ez a 
kérdés is. A TUDOSZ elnöksége — szá-
mítva és ismerve az e téma körül zajló 
vitát, már-már indulatok, esetenként 
félelmek jogosságát, bevességét — a 
küldöttértekezlet dokumentumai közé is 
már elő zetesen három olyan mellékletet 
szerkesztett, amelyek tudománypolitikai 
gondolatokat, elképzeléseket vázolnak. 

A napirendi pont elő terjesztő je Garab 
Gyöző  volt (a Szegedi Biológiai Köz-
pontból). Lényegében ahhoz a vitain-
dító javaslathoz f ű zött szóbeli kiegészí-
tést, amelyet Menczel László kollégá-
jával közösen szerkesztettek az aka-
démiai kutatóintézetek szerepérő l, jövő -
jérő l a magyar tudományos életben. 
Garab Győ rő  a magának feltett kérdés-
re, miszerint miért is van szükség tu-
dománypolitikai koncepcióra egy szak-
szervezetnek — azonnal próbált vála-
szolni is: Az Akadémia saját koncep-
ciója nem elég radikális, s nem vár-
hatunk arra, hogy a problémát majd 
valaki más helyettünk (kívülrő l) meg-
oldja. Az elő adó elő ször is fontosnak 
tartotta, hogy néhány szóval felidézze 
a f ő bb gondolati csomópontokat a be-
terjesztett dokumentumokból. A tudo-
mány egyik legfontosabb területének a 
kutatásfejlesztést jelölte meg. Többek 
között errő l a problémakörrő l Bata La-
jos elnökségi tag -készített írásos el ő -
terjesztést. Garab Győ ző  ebbő l a tanul-
mányból külön kiemelte, hogy nagyon 
fontos az alkalmazott kutatás, az alap-
kutatás és a kutatásfejlesztés témakö-
rének elválasztása. A szerző ' (Bata La-
jos) szóhasználatával élve megismeré.s-
orientált kutatás • (alap- és alapozóku-
tatás), továbbá a termék- és piacori-
entált kutatás fejlesztésrő l van szó. 
Mindkét kutatási típusról — témájukban 
és színvonalukban — a nemzetközi 
trendekhez való alkalmazkodás az alap-
kritérium. Foglalkozott azzal a kérdés-
sel is, hogy hogyan lehetne a kutató-
intézetek szellemi erejét bekapcsolni az 
oktatásba. Javaslata szerint az intéze-
teknek meg kellene adni a kutató-fej-
lesztő  szakemberek képzésének, vagy az 
új technológiát bevezető k képzésének 
jogát. Bata Lajos figyelmét nem kerül-
ték el a tudományos intézetek, tanszé-
kek és a gazdaság kapcsolatának elemzé-
se sem. Úgy véli, hogy a vállalatok el-
ső sorban ismereteket, módszereket, to-
vábbképzési lehető ségeket kaphatnának 
az intézetektő l, az egyetemektő l, s ter-
mészetesen saját elképzeléseik szerint 
is támogatást nyújthatnának. A finan-
szírozás kényes ügyében javaslata sze-
rint a megismerésorientált intézmények 
költségvetési támogatásból, alapítvá-
nyokból, pályázatokból tartanák fenn 
magukat. Az alapellátást a költségvetés 
és a különféle alapítványok biztosíta-
nak, kiegészítő  támogatásért az Akadé-
miához vagy a különféle alapítványok-
hoz (OMFB, tárcák?) lehetne fordulni. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Az alábbi levelet a TUDOSZ kongresszusán a küldöttek 
adták kézrő l kézre, miközben „szakszervezetük tudomány-
politikai koncepcióját artikulálták": 

ADD TOVÁBB! 
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Murphy helyett: Komjáthy 
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0 Elő ző  havi számunkban már jeleztük, hogy érde-
mes áttekinteni az osztrák korporációs rendszer poli-
tikai intézményeit, melyek igen közel állnak a mi ha-
gyományos korporációs jellegű  politikai-jogi intézmé-
nyeinkhez. Ebben a szisztémában meghatározó sze-
repük van az ún. parlamenten ikívüili hatalmi szer-
veknek, amelyeknek nagy a befolyásuk az osztrák „po-
litikacsinálásra". Ezek a szervezetek mű ködésük so-
rán sajátos ikorporációkat hoznak létre, amelyek a 
parlamentális testületekkel alkalmanként igen szoro-
san eggiittinaködve, ám a politikai pártokhoz csak át-
tételesen kapcsolódva töltik be érdekegyeztető  sze-
repüket a politikai akaratképzés folyamatában. 

Ebben a sajátos politikai mozgástérben meghatároZó 
szerep jut a munkás- és alkalmazotti ,kamaráknak, 
amelyek kulcsszerepet töltenek be a dolgozói-munka-
vállalói érdekek artikulálásában és politikai-állami 
akarattá formálásában Ehhez természetesen minde 
nekelő tt politikai konszenzusra volt szükség az oszt-
rák társadalom valamennyi tényező je között' abban 
a kérdésben, hogy mi legyen az adott államiság alap-
vető  célkit ű zése, gazdasági-politikai és természetesen 
jogi .prioritása. Ebben a felfogásban az elmúlt évtize-
dek talán legfontosabb történésének kell tekinteni a 
szociális állameszmény törvényi szintű  megfogalmazá-
sát és alkotmányos alapelvként való beépülését az 
osztrák jogállamiság alapintézményei közé. 

Ennek jegyében az osztrák parlament 1973. decem-
ber 14-én elfogadott egy törvényt, amely 19'74. július 
1-jén lépett hatályba, Munkaalkotmány Törvény cí-
men. Ez a jogszabály — amely végső  soron a mun-
káskamarák mű ködési terét is meghatározza — az 
elmúlt bő  másfél évtized folyamán az egész korporá-
ciós hatalmi ,berendezkedés fundamentumává, „Bib-
liájává" nő tte ki magát. Maguk a munkáskamarák 
ennél sókkal régebbi intézmények, hiszen az első  
ilyen szervezeteket még 1920-ban, az első  köztársaság 
idején hozták létre. A kamarák a fasizmus ausztriai 
térhódítása idején, a független osztráik államiság meg-
szű nésének évtizedében 1934-1945 között nem mű -
ködhettek, mert 1934-ben formálisan is felszámolták 
azokat. (Vagyis a munkáskamarák Hitler uralkodása 
idején hasonló sorsra jutottak, mint a politikai pár-
tok és a szakszervezetek.) 

A fasizmas 'bukását követő ed, 1945-ben a szakszer-
vezetek aktív segítségével újjászervezték a munkás-
és alkalmazotti kamarákat. Azóta is a szakszerveze-
teknek ez a segítő , együttmű ködést kezdeményező  te-
vékenysége mondhatni elemi feltétele a ,munikáskama-
rák törvényes érdekképviseleti mű ködésének, s egy-
úttal a mű ködés funkcióját, irányát és politikai cél- 

jait is mélyrehatóan meghatározza. Vagyis nyugati 
szomszédainknál fel sem merül a szakszervezetek és 
a kamara politikai „vetélkedése", ugyanis a két ér-
dekképviseleti-érdekvédelmi szerv között nemcsak 
együttmű ködés, hanem sajátos munkamegosztás is ér-
vényesül. Ennek jegyében míg a szakszervezetek 
„klasszikus" funkciójuknak megfelelő en első sorban ér-
dekvédelmi feladatokat látnak el, addig a munkás-
kamarák kizárólag a dOlgozók törvényes érdekképvi-
seletével foglalkoznak, az err ő l szóló sarkalatos jog-
szabályokban megfogalmazott feladat- és hatáskörök-
nek megfelel ő en. Mű ködésük három területre össz-
pontosul: a törvénykezésre, a közigazgatásra és a bí-
ráskordásra. A törvényhozással kapcsolatos kamarai 
jogosítványok egyrészt a törvényjavaslatok elő zetes 
jóváhagyására, másrészt pedig azok véleményezésére 
terjed ki. Ebben a vonatkozásban meglehető sen in-
tenzív „csapatmunka" alakult ki a kamarák s a szak-
szervezetek között. 

Hasonló jogosítványai vannak a kamaráknak a köz-
igazgatás területén, ahol a törvény szerint a legfon-
tosabb cél egyfajta „munkavállaló-(barát környezet ki-
alakítása". (E cél elérése érdekében a kamarák úgy-
szólván minden, a közigazgatási szerv által hozott 
döntésbe igyekeznek bekapcsolódni, lehető leg még a 
döntés-elő készítés fázisában. Speciális szerveket is 
létrehoztak ennek elő mozdítására, az ún. paritásos bi-
zottságokat.) 

Végül a munkáskamarák a munkaügyi bíráskodás . 
valamennyi, szintjén képviseltetilk magukat a népi ül-
nökök delegálásával. A kamarák számos szolgáltatást 
is nyújtanak a tagságnak: jogsegélyt, kulturális át-
és továbbképzési, szalkoktatási programokat szervez-
nek, biztosítási, polgári jogi szaktanácsadást tartanak, 
pénzügyi támogatásban részesítik a rászorulókat, szín-
vonalas üdültetést szerveznek. 

A 'kamarai tagság — szemben a szakszervezetivel 
— nem önkéntes, hiszen azt valamennyi munkaválla-
látlak vállalnia kell a munkábalépésekor. A tagdíj 
nagysága a dolgozó keresetéhez 'igazodik, de nem le-
het több havi 140 Soltillingriel. A tartományi mun-
kás- és alkalmazotti kamaráikat az Osztrák Munkás-
kamarák Parlamentje koordinálja, amely a bécsi ka-
marára támaszkodva fogja össze a kilenc tartományi 
kamarát. Az egyes )munkáska,marálkat a rnunkaválla-
lóik által delegált választmányok irányítják, s az ope-
ratív feladatokat fizetett szakértő k és társadalmi ak-
tivisták látják el. A bécsi kamarának jelenleg 180 
választott tagja és kb. 550 alkalmazottja van. 

Tóth Antal 
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Munkástanácsok kontra szakszervezet 
(Folytatás a 2. oldalról) 

A napirend keretében Garab Gyöző  a 
küldöttértekezlet résztvevő inek fontos-
nak tartotta f ő  vonalaiban ismertetni 
azt a vitaanyagot, amelyet Lajos Ta-
más és Fábry György készítettek a 
felső oktatás átalakulásának kiinduló-
pontjairól, feltételeirő l, mert a tudo-
mány és a felső oktatás jövő je szorosan 
összetartozik, összehangolásuk mindkét 
terület létérdeke. A két szerző  dolgo-
zatában rögtön le is szögezi a követ-
kező ket: a felső oktatás és a kutatás 
nemzetközi rendszerébe való bekapcso-
lódásunkra csak akkor van remény, ha 
prioritásaink, m ű ködési módunk nem 
tér el azon országok egyetemeitő l, ame-
lyekkel versenyezni és minél szélesebb 
területen együttm ű ködni kívánunk. A 
felső oktatás kialakítandó új hazai rend-
szerének legfontosabb tézisei — dióhéj-
ban — a következő k: az egyetemek az 
alapkutatások bázisai; a hallgatók kép-
zésében a tudományos megismerés és 
a tudomány m ű velése alapvető ; az 
egyetemektő l elválaszthatatlan a legma-
gasabb szint ű  oktatási feladat, a fiatal 
diplomások meghatározott idejű  foglal-
koztatása, képzése (a tudományos foko-
zatok elérése érdekében) ; az egyetemek 
széles körű  autonómiával kell, hogy 
rendelkezzenek; a hallgatói létszám 
növelésével párhuzamosan a képzést ra-
cionalizálni kell; szorosan be kell kap-
csalódniuk az egyetemeknek a felső okta-
tás nemzetközi rendszerébe; gyökeresen 
új finanszírozási rendszer kidolgozásá-
ra van szükség. Lajos Tamás és Fábry 
György szerint az Akadémia miht köz-
testület első sorban a tudományos szel-
lemiség és tudományszervezés egyik 
centruma, reprezentálója lenne, igazga-
tási és adminisztratív jogkör nélkül. 
Garab Győ ző  a szerző k elgondolásai, 
tézisei közül külön is kiemelte azt a 
területet, amelyben a két szféra együtt-
m ű ködése különösen fontos, az értel-
miség graduális és prosztgraduális kép-
zésének létrehozása és m ű ködtetése. 

Az ismertetett elgondolások, javasla-
s,„tok is arról győ zték meg az elő adót, 

hogy tudománypolitikai koncepcióra 
szükség van, s a TUDOSZ is kell ren-
delkezzen' saját elképzeléssel. Az ilyen 
vitákon, fórumokon való részvétel, a 
közös gondolkodás teszi majd lehető vé, 
hogy a legjobb formákat, utakat meg-
találjuk. Lényegében ez a koncepció 
is részben az MTA Szegedi Biológiai 
Központjában, a TUDOSZ és a. TDDSZ 
szervezésében 1989 nyarán megrende-
zett kutatói fórum tapasztalataira, s az 
idén a különböző  pártok képvisel ő ivel 
kibő vült tudornánypolitikai vita követ- 
keztetéseire épült. 	 • 

Garab Győ z ő  megerő sítette a koráb-
ban már Baka András által is megfo-
galmazottakat, miszerint az akadémiai 
kutatóintézetek többsége eredményesen 
m ű ködik, nemzetközileg is elismert. 
Ennek a hálózatnak a szétverése a ma-
gyarországi tudományos kutatások szín-
vonalának jelentő s, több éven át tartó 
visszaesését eredményezné. Úgy véli, 
hogy megfelel ő  és körültekintő  átszer-
vezés után feladatainak a jövő ben is 
képes lesz megfelelni. 

A hierarchikus, elavult irányítási 
rendszer felszámolásához az Akadémi-
át karom részre célszerü osztani — fej-
tegette a továbbiakban. Ezek: az aka-
demikusok testülete (AT), az autonóm 
kutatóintézetek hálózata (IH) és a köz-
ponti szolgáltató intézmények (KSz). 
Az AT — korábbi hatalmi monopóli-
umáról lemondva — a magyar tudo-
mány kiemelkedő  személyiségeinek tes-
tületévé válna, ily módon megszaba-
dulva a tudományos szemlélettő l egyéb-
ként is idegen f ő hatósági jogkörtő l. Igy 
ő rködhetnek leginkább a tudományos 
élet tisztasága, az egyes tudományágak 
haladása felett és így értékelhetik az 
intézetek tudományos teljesítményét, 
tanácsaikkal segíthetik annak fejlő dé-
sét. Az IH feladatának ellátásához, a 
színvonalas tudományos kutatások vég-
zéséhez teljes körű  autonómiát kapna. 
A KSz pedig az AT igényeinek ellátása 
mellett olyan szolgáltatásokat nyújtana, 
amelyek intézeti szinten nem oldhatók 
meg gazdaságosan. 

Az IH és KSz mű ködésére vonatkozó 
döntéseket a kutatóintézetek tanácsa 
(KIT) hozná meg. Az önkormányzat el-
vének megfelelő en a KIT az IH inté-
zeteiben aktívan dolgozó kutatókból ál-
ló testület lenne (ennek elő futára a 
nemrég alakult AKIT). Valószín ű , hogy 
a teljes testület túl nagy méretű  len-
ne ahhoz, hogy megfelel ő  hatékonyság-
gal m ű ködjön, ezért szükséges lehet 
ügyvezető  elnökséget és szakbizottságo-
kat kialakítani (megfelelő  demokrati-
kus eljárással) a KIT-en belül. Ezek 
azonban már olyan részletkérdések, 
amelyeket magának a megválasztott 
testületnek kell autonóm módon eldön-
teni. 

Az összakadémiai irányítás elképzelt 
megreformálása megköveteli, hogy az 
egyes intézetek irányítása is demokra-
tikus formában történjen. A jelenlegi 
jogszabályok szerint az intézet igazga-
tója lényegében korlátlan hatalommal 
rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 
kutatások támogatását már ma is dön-
tő  részben a témafelel ő sök (csoportve-
zető k szerzik meg, a korlátlan igazga-
tói hatalom nem tartható fenn. Mind-
azok számára, akik pályázati úton tá-
mogatást képesek szerezni, biztosítani 
kell a támogatás felelő s felhasználásá-
hoz szükséges pénzügyi és munkáltatói 
jogokat. 

A tudományos kutatás támogatási 
rendszerérő l is szó esett a továbbiak-
ban. A tudományos kutatást össztársa-
dalmi érdeknek kell tekinteni és ennek 
megfelel ő en kell központilag (állami 
forrásokból) támogatni. A támogatás 
mértékének megállapítása országos szin-
ten politikai döntés, amelyet célszerű en 
a Parlament hozhatna meg. A támogatás 
mértékének meghatározása semmikép-
pen sem történhet a korábbi marad-
ványelv alapján, a tudományos élet 
képvisel ő inek meghallgatása nélkül. A 
támogatás összegét normatív módon, pl. 
a nemzeti jövedelem adott százalékában 
kell megszabni, figyelembe véve a nem-
zetközi gyakorlatot és a hazai költség-
vetés tű rő képességét. Az elő adó véle-
ménye szerint az intézetek alapellátá-
sát központilag kell biztosítani. Minden 
olyan intézetnek, amelyet az Akadémia 
fenn kíván tartani, biztosítani kell a 
minimális szinten való mű ködés felté-
teleit. Ez magában foglalná az infra-
struktúra fenntartási költségeit (bele-
értve a központi m ű szerek és berende-
zések beszerzését, felújítását), az inté-
úti alapszemélyzet bérét, és azt a mi-
nimális támogatást, amely a kutató 
munka folyamatosságát biztosítja. A 
tudományos kutatásra szánt támogatás 
döntő  részét viszont pályázati rendszer-
ben kell elosztani. A pályázati rendszer 
kezelésére független programirodákat 
(PRI) kell létrehozni. Minden PRI egy 
meghatározott tudományterület pályáza-
ti rendszerét kezelné. A PRI-k termé-
szetesen nem csak az akadémiai inté-
zeteket támogatnak, hozzájuk bármely 
intézmény (egyetemek, független kuta-
tóintézetek) azonos eséllyel fordulhatna 
támogatásért, azaz versenysemlegesnek 
kell lennie. 

Az elnök ezután Fábry Györgynek 
(az Országos Felső oktatási Érdekképvi-
seleti Szövetség — OFESZ — ügyvivő -
jének) adott szót. Mint a felső oktatási 
tézisek egyik társszerző je elmondta, 
hogy e fórumon a tudomány és felső -
oktatás jövő jérő l szót emelni, vitatkoz-
ni rendkívül fontos, mert a közeljövő -
ben kerül sor egy felső oktatási tanács-
kozásra, ahol szeretnének minden jó 
tapasztalatot hasznosítani. Megfogalma-
zása szerint a tudományosság egysé-
ges, ami nein szakítható szét különböző  
intézményi struktúrákra. A jelenlegi 
szembenállás is, amit a két „szomszéd-
vár" között szokás emlegetni (mármint 
az Akadémia és a felső oktatás között), 
lényegében jelentő s mértékben struktu-
rális okokra vezethető  vissza. 

MÁTÉ LEVENTE (a SZTAKI küldöt-
te) megköszönte ugyan a magas szín-
vonalú és részletes tudománykoncepció 
ismertetését a kollégáknak, de a maga 
részérő l úgy vélte, a TUDOSZ-nak nem 
feladata ilyen koncepciók kidolgozása. 
Javaslata szerint a küldöttértekezletnek 
éppenhogy meg kéne tíltania, hogy a 
TUDOSZ ilyen feladatokat vállaljon ma-
gára, ső t kidolgozójaként jelenjen meg. 
Logikája szerint e koncepciók érvé-
nyesülése ellen kell védenie tagságát. 

MARICSKO LÁSZLÓ (a Természettu-
dományi Kutató Laboratóriumból) vitába 
szállt az elő bbi véleménnyel; nagyon is 
fontosnak ítélve, hogy elő zetesen, még 
miel ő tt a katasztrófák bekövetkezné.. 
nek, van mód arra, hogy részt vegyünk 
és esélyünk legyen a jövő  és saját sor-
sunk alakításában. 

BAKA ANDRAS is válaszolt a felve-
tő dött kérdésekre. Újra megerő sítette, 
hogy igenis szükség van egy szakszer-
vezetnek is arra, hogy legyen tudo-
mánypolitikai véleménye. Természetesen 
a fórumnak valóban nem az a feladata, 
hogy e röpke néhány órában elfogadja 
és kidolgozza a TUDOSZ tudománypo-
litikai koncepcióját — mondotta —, de 
az igen, hogy bizonyos f ő csapásokat ki-
jelöljön. A továbbiakban a tudományos 
min ő sítéssel kapcsolatban úgy vélte, 
hogy egyel ő re — amíg az igazi egyete-
mek létre nem jönnek — még szüksé-
ges a jelenlegi elkülönített min ő sítési 
rendszer fenntartása. 

DOLESCHALL PÁL (a TDDSZ kép-
viseletében) szintén úgy látta, hogy an-
nak ellenére, hogy nem szakszervezeti 
feladat a tudománypolitika kidolgozása, 
de az alapkérdéseket feltétlenül körbe 
kell járni. Javasolta, hogy miután a 
TDDSZ-ben már egy év óta dolgozik 
egy tudománypolitikai bizottság, hasz-, 
nos lenne, ha a két szervezet egy 
munkabizottság keretén belül, közösen 
vitatná meg a felvető dött kérdéseket. A 
vitát hallgatva úgy értékelte, hagy nin-
csenek a felfogásban alapvető  eltérések, 
s ez módot adhat majd a közös fellé-
pésre is. 

MAKAI MIHÁLY (KFKI) felszólalásá-
ban annak a rossz érzésnek adott han-
got, hogy a tudománypolitikal koncep-
ció egyik alapvető  aspektusának azt 
látja, hogy a kevés költségvetési támo-
gatás miatt valamilyen réteget megpró-
bál kirekeszteni az akadémiai támoga-
tások körébő l. Erre véleménye szerint 
az alkalmazott kutatás van kárhoztatva. 

A küldöttértekezlet — miután még 
további felszólalók is ilyen jelleg ű  ja-
vaslatokat tettek — végül is határozott 
arról, hogy tudománypolitikai koncep-
ción a jövő ben is dolgozzon a TU-
DOSZ és m ű ködjön együtt a TDDSZ 
munkabizottságával a koncepció kiala-
kításában. 

Gy—S 

KEDVES OLVASÓ! 

❑ Szerkesztő ségünk köte-
lességének tartotta, hogy 
a TUDOSZ első  küldött-
gyű lésérő l gyorsan és pon-
tosan tájékoztassa a Szó-
szóló olvasóit. Az egész 
napos értekezletrő l szóló 
összefoglalás azonban el-
kerülhetetlenül tömöríté-
sekkel, egyes gondolatok 
elhagyásával járt. Ezért 
következő  havi lapszá-
mainkban — utólag is —
szívesen közzétesszük a 
küldöttgyű lésen megfogal-
mazott mondandókat, ha 
azokat az érdekeltek meg- 
írják nekünk. 	D_ L. 

0 Az emberrel gyakran megesik. 
hogy hall 'valami új hírt, aminek 
elő ször megörül, aztán idő vel rá-
döbben arra, hogy korai volt a lel-
kendezés, amit hallott nem is olyan 
jó hír, ső t, esetleg egyenesen rossz 

Valahogy így jártam a kormány-
program munkástanácsokkal foglal-
kozó egyetlen mondatának hallatán. 
Nos nézzük az ominózus mondatot: 
„A jövő ben a szakszervezetek, mun-
kástanácsok és más érdekvédelmi 
szervezetek szabad alakulását és 
mű ködését, a kormányzat — a tör-
vényes keretek között — támogatni 
kívánja." Ez a megfogalmazás az 
első  hallásra igen pozitívnak, ső t 
hízelgő nek tű nik a munkástanácstik 
számára, hiszen együtt említi ő ket 
a szakszervezetekkel, holott a két 
mozgalom között óriási ;különbségek 
vannak a szakszervezetek javára. 
Egyrészt a rendelkezésre álló infra-
struktúra tekintetében (iroda, autó 
telefon, postabontó, ‚tanácsadás stb.), 
másrészt a pénzügyi lehető ségek te-
rén és a meglévő  szervezettségi szín-
vonalat vizseálva is. A munkástaná-
csok ma még messze vannak attól, 
hogy „szervezett" mozgalomnak te-
kintsük. Több — és széttartó —
áramlatai, zilált és alulinformált 
alapegységei vannak. Jelenleg több-
nyire ott vető dik fel a munkásta-
nács alapításának az igénye, ahol a 
bajok az égig nő ttek: azaz gazdasá-
gi cső d és elbocsátás jellemzi az 

0 A Szószóló májusi száma ,Fri ku-
tatók jövő képe" címmel ismertette 
az MTA Kutatás- ás Szervezéselem-
ző  Intézete Tolnai Márton igazgató 
irányításával készült közvélemény-
kutatás elő zetes eredményeit. Saj-
nos nyomdatechnikai hiba miatt az 
elmúlt havi számunkból kimaradt a 
tanulmányt készítő  intézet neve. Mi-
közben ezért elnézést kérünk, szí-
vesen közreadjuk az idő közben be-
fejező dött a teljes empirikus anyag-
ból levont további következtetést is. 
Emlékezetes, hogy ez a közvéle-
mény-kutatás a kutatók, egyetemi 
oktatók és a mű szaki fejlesztő k tú- 
dornánn yal, 	tudománypolitikával 
kapcsolatos elképzeléseit firtatta. 

Az elő zetes beszámolóbain kimu-
tatott trendek és megállapítások sta-
tisztikailag is bizonyítást nyertek az-
óta. A kérdő ívek mintegy 100/0-án  

adott vállalatot. Ügy tű nik tehát, 
hogy fel lehet tételezni valami ku-
darc-(kódoltságot, ;valami cső desélyt 
is a munkástanácsok vidékén. 

A kormányprogram a szakszerve-
zetekkel egy sorban említi a mun-
kástanácsokat, így bizonyára felvir-
rad majd a napjuk. Ső t még a „tör-
vényes keretek" is megemlíttettek, 
amelyeknél nagyobb garancia jog-
államban nem IS képzelhető  el. 

Eszembe jutott egy vita, amelynek 
során szakszervezeti és munkásta-
nácsi, emberek gyötörték egymást. 
Az alapkérdés ez volt: vajon a 
munkástanácsok nem éppen ellen-
szakszervezetek, nem hagyományo-
san szakszervezeti érdekvédelmi 
funkciókat vállalnak? Sok-sok érv 
hangzott el annak bizonyítására, 
hogy a munkástanácsok első sorban 
a dolgozói közösségek tulajdonosi 
funkcióit kívánják ellátni, ezért bol-
dogan megférnek a szakszervezetek-
kel egy vállalaton belül ás. Erdek-
védelmi feladatot csak akkor vállal-
nak fel, ahol nincs vagy nem elég 
harcos a szakszervezet. 

A kormányprogramból idézett 
mondat azonban ugyanazon funkció 
megjelölésével állítja egymás mellé 
— vagy egymással szemibe? — a 
két mozgalmat. Tudatosságot nem 
tulajdonítva a dolognak, de felve-
tő dik az emberben az a gondolat, 
hogy vajon nem egymás konkuren-
ciáiként kerültek szóba? Netán 

(70-75 lapon) azonban olyan nem 
kódolható — írásos megjegyzések is 
megjelentek, amelyek azt bizonyít-
ják, hogy a magyar kutatótársada-
lomban van egy létszámában cse-
kély, ám radikális nézeteiket hirde-
tő  minaritás. Nagyon röviden érde-
mes utalni néhány — e körbe so-
rolható — minő sítésre. 

Számosan utaltak arra, hogy a 
KUTATÁS és FEJLESZTÉS együt-
tes kezelése súlyos, koncepcionális 
hiba, amely jelentő sen hozzájárult 
a magyar kormány ;jelenlegi mű kö-
dési zavarainak kialakulásához, ezért 
a kétféle tevékenység azonnali szét-
választását és szervezetileg is elkü-
lönített kezelését .javasolják. A mű -
szaki fejlesztő k egy része — na-
gyon határozottan — az ipari ku-
tatóhelyek önállóságának megszün-
tetését, a fejlesztésnek a válfalatok- 

olyan szándékkal, hogy a szakszer-
vezeteket a munkástanácsokkal, a 
munkástanácsokat a szakszerveze-
~el félkezzék vagy dezorganizál-
ják? Valószínű leg mindez &képzel-
hetö. 

Felvető dik bennem az a kérdés 
is, hogy vajon a megfogalmazás 
nem arra kíván-e utalni, hogy a 
munkástanácsok ne gyakoroljanak 
tulajdonosi jogokat? Ennek a felté-
telezésnek is megvan az alapja, hisz 
köztudott, hogy az MDE—SZDSZ-
pakturnban az alkotmánymódosítási 
javasdatdk között szerepel, hogy —
a még érvényben levő  alaptörvény-
nyel szemben — vonják meg a ter-
melő i közösségek tulajdonlási jogá-
nak alkotmányos biztosítékát. Ebbő l 
az aspektusiból visszaidézve a kor-
mányprogram ominózus mondatának 
azt az elemét, ami a törvényes ke-
retekre vonatkozik, akkor arra kell 
gondolnom, hogy bizony az nem sok 
ját ígér a munkástanácsoknak és a 
szakszervezeteknek. 

Gyakran elő fordul, hogy hosz-
szabb-rövidebb Ideig tartó vívódás 
után borúsabban látja az ember a 
dolgolkat, mint ahogy azok valójá-
ban vannak. De veszélyterhes világ-
ban élünk, amelynek természetes 
tünete a- veszélyérzet. Ez a meg-
jegyzés az alapvető en optimista 
„gondoljuk át még egyszer" felve-
téséhez kellett. 

L. S. G. 

hoz kapcsolását követeli. Jelent ős 
teret kapott a ,káderkérdés. Sokan 
követelték a vezetésben történő  ge-
nerációváltást és a kutatók újraér-
tékelését„ minő sítését. A vidéken 
dolgozó kutatók sérelrFiezték Buda-
pest abszolút túlsúlyát. Első sorban 
a vidéki felső oktatás és társadalom-
tudomány helyzetének radikális ja-
vítását sürgették. Általános igény a 
magyar tudományosság külföldi 
orientációs irányának Nyugat felé 
fordítása, valamint gyors integrálá-
sa a nemzetközi tudományos mun-
kamegosztásba, fő leg az ösztöndíj-
politika és az egyetemi és poszt-
graduális képzés területén. A fenti 
elvek alapján — sokak szerint — a 
teljes tudománypolitikai prioritás-, 
irányítási és szervezeti rendszer gyö-
keres átalakítására van szükség. 

e. a. 

AUSZTRIÁBAN 
A munkáskamarák és a korporációs szisztéma 
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többsége ostoba badarságok kollekciója. Rendszerváltozáskor ezek 
között is elengedhetetlenül fontos a következetes szelekció. Elő ször 
a kompromittálódott stupid, bornírt tigecitátuimoktól sza:baduiljunk 
meg. Majd pedig a több évszázados hígvelejű , butácska mondáso-
kat csiszolgassuk, rnódosítgassuk (kormánypárti nyelven szólva: 
folklorizáljuk). 

Napjaink szállóigét közül — a következetes átalakítást elő segí-
tendő  — vegyünk elő  egy XVI—XVII. századból származó klasz-
szakos példát, amelynek világirodalmi fogantatása — mélyértelmű -
sége — elvitathatatlan. 

Egy ismeretlen velencei rab karcolta a velencei Doge-palota 
egyik hírhedt kuttbanflocének falára az alábbi versezetet: 

Dci. elli mi fido, quardami 
Dl elli non mi fido, mi quardaro io. 
Azaz: ~kiben bízoink azoktól védj meg, ó Uram, 
Alkiikben nem bízom, azoktól megvédem magam. 
Szállóigébe törnorírtive: 

BARATAIMTOL VEDJ MEG, ISTENEM, 
ELLENSEGEIMTŐ L MAJD IVIEGVEDEM MAGAM. 

Bár e textusnak a forráshelye a (pozzo köve) már régen elmosó-
dott, a köztudatban — túlélve számtalan történelmi rendszervál-
tozást és politikai kurzusváltást —, a mi kultúránkba mégis anasz-
szívan 'beivódott. A magyarországi demoikrácia győ zelme után azon-
ban feltehető en reparáciára szorul e kő faluba vésett bölcselet is. 

ESETTANULMÁNY L 

Valószínű síthető , hogy már az athéni demokrácia uralomra jutá-
sának történelmi ténye a dolgok 'közötti mélyebb filozófiai ~..7a.-
függés átgondolására ihlette Szókratészt. Az ő  halálos ítéletét ugyan 
csekély harmincfő s szótöbbséggel mondták ki Krisztus születése 
elő tt 399 évvel, viszont erre egy olyan demokratikus elven mű ködő  
testület vállalkozott, amelyben félezernél is többen, azaz 501-en 
voltak olyanok, alkuk rendelkeztek szavazójoggal. A vádpontok igen 
gyenge lábon álltak. A „testületi döntés", a demokrácia szempont-
jábó4 igen kínos 'lehetett; hivatalos személyek ás szívesen látták 
velna, ha elmenekül. Szókratész azonban a kollektív bölcsesség el-
vének tisztelete helyett, kihívó hangon mondta el e testület el ő tt 
saját védő beszédét 

ESETTANULMÁNY IL 

A budapesti demokrácia uralomra jutásának fényében furcsa 
asszociói lehettek annak a futballtrénernek, akinek csapata ;bajnok-
ságot nyert 1990-ben a nemzeti első  osztályú ligában. Hetekkel a 
bajnokság befejezése elő tt szakmai hozzá nem értésre hivatkozva 
pálcát törtek a feje felett. Saját szakosztály-vezető sége — a szak-
szerű séget és a demokratizmust ('sic!) megszemélyesítő  testület! — 
ítélte kirúgattatásra. Késő bb ugyan edzor" 	csapata bajnokságot 
nyert és emiatt arra gondolhatnánk, hogy a korábbi „testületi dön-
tés" a szurkolók tábora elő tt, a demokrácia szempontjából felet-
tébb kínos lehetett; a testületi döntést nem tartották annak. A 
SiPortkör elnöksége — a fellebbviteli testület — egykedvű  ~nyel 
nyugtázta az emberi méltóságában megalázott edzö távozási szán-
dékát. A bajnokcsapat trénere még saját véddbeszédét sem mond-
hatta el ... 

PARAFRAZIS 

TESTÜLETI DONTISEKTÖL VÉDJ MEG, IS11ENEM, 
ELLENSEGEIIVITŐ L MAJD MEGVEDEM MAGAM. 

(dura) 
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Korengedményes nyugdíjazásról 

 

Szár ő ssá vált a bársonyos forraolalom? 

0 A már nem fiatal kollégák kö-
rében az egyik legtöbbet szóba ke-
rülő  kérdés a kivételes jelleggel, 
egyedi elbírálással megítélt koren-
gedményes nyugdíjazások intézmé-
nyének év végi megszüntetése volt. 
Ezzel a lehető séggel — különösen az 
utóbbi idő ben — sokan éltek és re-
mélitek élni a jövő ben is. Jogos az 
emberek észrevétele, miszerint oda-
ítélésében valóban volt protekcio-
nizmus, s indokolt volt a felülvizs-
gálata, hiszen döntő en a „megfá-
radt vezető k" éltek ezzel a kedvez-
mennyei. A „fáradt, beteges, ideg-
kimerült" vezető  ugyanakkor, ami-
kor megkapta a korengedményes 
nyugdíját, másnap már — minden-
féle idő - és keresetkorlátozás nél-
kül — természetesen magas össze-
gekért újra munkát vállalt. A gya-
korlatban viszont több elő nye is 
volt ennek a rendszernek, mert 
azon túl, hogy az érintettek jól jár-
tak, távozáscakkal sokszor munkahe-
lyüknek, környezetüknek is jót tet-
tek, elő segítve így a szükséges sze-
mélyi cseréket. 

Született-e új rendelet a koren-
gedményes nyugdíjazásról? 

Igen, kettő  Is. A :közelmúltban 
nyilvánosságra került a minisztériu-
mokban, országos fő hatóságoknál 
dolgozók korengedményes nyugdíja-
zásáról szóló rendelet, ami ugyan 
korlátozott keretek között (a lét-
szám ötszázalékos mértékéig), de 
lehető vé teszi a központi áflilaimigaz-
gatásban dolgozók számára — a 
várható létszámcserék miatt — a 
korengedményes nyugdíjazást. En-
nek terheit a költségevetés vállalja. 
Létezik egy általános, minden mun-
káltatóra érvényes szabály is, az 
5/1990. (I. 18.) MT-rendelet a kor-
engedményes nyugdíjazásról. E ren-
delet szerint „a munkáltató legfel-
jebb öt évvel az öregségi nyugdíj-
korhatár elő tt álló munkavállalóval 
megállapodhat — a munkavállalók 
helyi érdekképviseleti szervének 
egyetértésével — a dolgozó koren-
gedményes nyugdíjazásáról." 

H Ma nincsenek a humán értelmi-
ségnek olyan összejöveteleit, nincs 
olyan szellemi vitája, ahol ismét és 
ismét ne fogalmazódna meg az 
Európához való csatlakozás szorgal-
mazásával együtt egy sajátos ma-
gyar kulturális fejlő dés igénye. Ez 
nagyon gyakran együtt jár a nyu-
gat-európai, észak-amerikai kultu-
rális paradigma egy metszetének, az 
án. tömegkultúrának a bírálatával, 
„leküzdésének" akár adminisztratív 
eszkö.zökikel történő  sürgetésével is. 
A kulturális piacnak azokról a je-
lenségeirő l van itt szó, amit többek 
között például a frankfurti iskola 
gondolkodói, de általában a nyugati 
humán értelmiség képviselő i is oly 
sokat és élesen kritizáltak. 

E megközelítésiben részben egy 
terméketlen és feloldhatatlan ellent-
mondást látok, részben e tenden-
ciákban egy réges-régi illúzió foly-
tatását vélem felfedezni. Az ellent-
mondás lényege a társadalnii, gaz-
dasági modernizáció ás a tömegkul-
túra között feszül. Az értelmiség 
jelentő s része az elő bbi megvaló-
sulását úgy szeietué, hogy közben 
az utóbbitól megvédje a társadal-
mat. Aki nyitott szemmel nézi a 
fejlett Európa és Amerika kisebb-
nagyobb népeinek kultúráját, lát-
hatja, egyikük sem kerülhette el „a 
tömegkultúrát". S ha ez így van, 
valószín ű leg hiú remény minden ha-
zai hang, amely éppen nálunk gon-
dolja „kivédhehönek" a tánsadalom 
ilyen típusú „cselét" a tradicionális, 
népi-nemzeti kultúra javára, ame-
lyik úgy véli, hogy a nyugati mo-
dernizációs kultúrából kimazsoláz-
ható az, ami kedvünkre való, míg 
a többi kitiltandó vagy ha már itt 
van, esetleg kidobandó valamiféle 
kulturális pöcegödörbe. Vagyis ne-
künk magyaroknak — s itt az illú-
zió! — különleges szerepünk lehet 
az európai kultúrában. 

Ezt a kérdést aligha lehet csupán 
a kulturális értéken belül nézni. 
Viszont egy 'tágabb horizonton azon-
nal szembeötlik az erő sen körülírt, 
meghatározott mű velő dési értékek 
és a szabadság konfliktusa. Armeny-
nyiben az egykori szocialista kultu-
rális forradalom ,prófétái" helyett 
most majd mások kezdik el diktál-
ni milyen könyvet szabad a pony-
vára tenni, s mit nem, vagy éppen 
mi mutatható be a moziban, akkor 
a szellemi élet eltorzulása pont úgy 
elkerÜlhetetlert, mint az éppen mö-
göttünk hagyott idő szakban. 

A munkáltató milyen feltételek-
hez kötheti a dolgozó korengedmé-
nyes nyugdíjazásának engedélyezé-
sét? 

Nő knél legalább 25 évi, férfiak-
nál legalább 30 évi szolgálati, idő vel 
rendelkezzék; a munkavállaló az 
adott munkáltatóval legalább öt éve 
munkaviszonyban álljon (kivéve, ha 
a munkáltató ennél rövidebb ideje 
alakult meg és a dolgozó a meg-
alakulás óta ott áll munkaviszony-
ban); a munkáltató vállalja, hogy az 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltésé-
ig a korengedményes nyugdíj össze-
gét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság-
naik elő re ;befizeti. 

Milyen keretbő l fizetheti a mun-
káltató a korengedményes nyugdíj 
összegét? 

A rendelet szerint a „kifizetett 
nyugdíjösszeget a költségvetési szerv 
megtakarításai terhére számolhatja 
el". Jól tudjuk azonban, hogy gya-
korlatilag egy kutatóintézet sincs 
abban a helyzetben, hogy ilyen ösz-
szeget megtakarítson, nem beszélve 
arról, hogy évekre elő re vállaljon 
terheiket. 

Ki fizeti a korengedményes nyug-
díj terheit, ha a munkáltató jog-
utód nélkül megszű nik? 

Ha az intézmény jogutód nélkül 
megsz ű nik, a rendelet 3. §-a alap-
ján a nyugdíjazás terhei átvállalha-
Ok az állam által létrehozott Fog-
lalkoztatási Alap terhére. Paradox 
módon tehát az intézmények id ő -
sebb dolgozói abban érdekeltek, 
hogy intézményük, munkahelyük 
.szű njön meg. Ez lenne hát a meg-
oldás? Nem valószínű . Az állam-
nak, az új kormánynak mint a 
költségvetési intézményekben dolgo-
zók általános munkáltatójának —
munkáltatói jogánál és köttelességé-" 
nél fogva — anyagi és jogi lehető -
séget kellene teremtenie a tisztes 
visszavonulásra, de természetesen 
csak azok körében, akik erre nem 
érdemtelenek. 

V. E. 

A politika oldaláról nézve már 
csak egy lépés, hogy rendszerelle-
nesneik, (pardon), nemzetellenesnek 
mindsítbessen mindaz, ami a politi-
kai hatalmat birtokló értelmiségi ré-
teg értékrendjének nem felel meg, 
amit nem kedvel, ami „tömegkul-
túra". 

Szociológiailag, mű velő désszocioló-
giailag pedig ismét elő állhat az a 
helyzet, hogy a 'befogadok széles 
rétegei eleve diszkrianináltak lesz-
nek, mert olyasmit szeretnének, 
amit a kulturális értékeik „új urai" 
nem. 

Az Európához közelebb segítő  kul-
turális modelabő l aligha lehet egy-
szerű en kihagyni e tömegkultúrát. 
Az ennek az útnak organikus ré-
sze. Minden adminisztratív lépés el-
lene a felzárkózást elő mozdító érté-
keket (szabadság, tolerancia) is 
gyengíti. Ugyanakkor egy liberális 
müvelő déspoilitika nyomán kibonta-
kozó mű velő dés sajátos magyar vo-
násai épp akkor funnálódihatmak 
zavartalanul, s válhatnak karakte-
ressé az európalságati belül, ha nem 
kívülrő l er őszakolnak rá ilyen vagy 
olyan értékeket. A kultúrában is a 
szabadság a legfontosabb érték. 

(moldován) 

LAPUNK A MAGYAR HITEL BANK 
SZÉCHENYI ISTVÁN IGAZGATÓSÁ-
GÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL JELE-
NIK MFG. 

0 A prágai Vencel téren napok óta 
tüntető  százezrek alkarata 1989. no-
vember 17-én végül elsöpörte a 
brezsnYevázmus egyik utolsó euró-
pai tvégvárát; a Husak—Jakes rend-
szert. Pozsony kissé késlelitetten, áan 
követte Prágát; így a felvidéki ma-
gyar kisebbség számára is elérke-
zett a szabad cselekvés ideje. 

Az immár Cseh—Szlovák Köztár-
saságban hihetetlenül felgyonsultak 
a politikai történések, s a Köztár-
saság fél eszitendő  alatt „behozta" 
a rendszerváltással évek óta gyöt- 

Ovorsinterjú 

A munkanélküli 
értelmiségr ő l 

❑ Fülöp Editet, az Országos 
Munkaerő piaci Központ f ő -mun-
katársát azzal a szándékkal ke-
restük fel, hogy a szellemi fog-
lalkozásúak munkanélküliségérő l 
adjon tájékoztatást a Szószóló-
nak. 

— Az I. negyedév végleges ér-
tékelése még nem készült el, né-
hány f ő  mutató alapján azonban 
megállapítható az a jellemző  
tendencia, hogy míg egy évvel 
korábban a szakképzetlenek vol-
taik (többségben (60 százalék) a 
segélyezettek között, mára ez az 
arány megfordult és a segélybő l 
élő k 60 százalékát a közép- és 
felső fokú végzettségű ek teszik ki. 

A munkanélküliek számának 
gyors növekedésére jellemző , 
hogy míg 1989. IV. negyedévben 
28 ezer munkanélküli álláskere-
ső t regisztráltak a közvetítő  iro-
dákban, ez a szám 1990. I. ne-
gyedévére megduplázódott, 56 
ezerre nő tt. Ezen belül negyedév 
alatt kétszeresére, 11 ezer f ő re 
emelkedett a szellemi foglalko-
zású álláskereső k száma. Általá-
ban a jelentkező k kb. 1/3-át si-
kerül viszonylag hamar elhelyez-
ni, míg 113-uk vállalkozásba kezd 
a vállalkozói kölcsön igénybevé-
telével vagy esetleg bekapcsoló-
dik valamilyen átképzésbe. El 
kell még mondani, hogy nem 
minden állást kereső  kap segélyt, 
mert valamilyen kizáró ok miatt 
nem jogosult arra. A munkaerő -
szolgáltató irodákban jelentkezet-
tek mintegy 1/3-a kap munka-
nélküli segélyt. 

V. E. 

Ingyenes 
jogi tanácsadás 
a TUDOSZ-tagság részére! 

MINDEN SZERDÁN 
16 órától 19 óráig 

El ő zetes bejelentkezés 
a 166-5372 és 
a 138-4287-es 
telefonszámon. 

1.1111111—'—":— 
CIMUNK: 

1088 Budapest 
Puskin utca 4. 

Telefon: 138-4287 

rő dő  Magyar- és. Lengyelországgal 
szembeni' hátrányát. A felvidéki 
magyar értelmiségi elit gyorsan fel-
ismerte a kínálkozó politikai esélyt 
és már december első  heteiben ki-
dolgozta és kinyilvánította a maga 
cselekvési programját. Visszapillant-
va e hat hónap esetményeire, a fej-
lödés két szakasza 'látszik 
nülni. 

Az első  periódust (amikor a -poli-
tikai fejlő dés iránya még nem volt 
pontosan bemérhető ) leegyszerű sítve 
úgy jellemezhetjük, hogy a politi-
kai törekvések a szakszerű ség (ki-
sebbségi jogok, oktatási és kulturá-
lis intézmények 'követelése) mezé-
ben jelentek meg. A sZlovákiai ma-
gyar szellemi élet talán legsúlyo-
sabb gondja: a nemzetiségi oktatás 
nehéz helyzete. A kimúlt rezsim 
minden eszközzel (a nyílt diszkri-
minációtól a rafináltabb eljáráso-
kig; mint iskolakörzetesítés, az is-
kolarendszer átszervezése stb.) re-
dukálni igyekezett a magyar nyelvű  
oktatást. Különösen súlyos gondot 
jelent a magyar pedagógusok hiá-
nya. A felvidéki elő rejelzés szerint 
az ezredfordulóig minden évben 200 
magyar pedagógus (tanító és tanár) 
'képzésére lenne szükség, hegy a 
magyar iskolarendszer rekonstruál-
ható legyen. Igy szükségszerű  volt, 
hogy a kisebbségi követelések :kö- 

A lapunkban megjelent grafikákat 
Halmy Miklós készítette 

zéppontjában — az elvi jogok elis-
mertetése mellett — éppen a ma-
gyar nyelvű  pedagógusképzés önálló 
intézményének megteremtése állt. 

A második fejlő dési szakaszban 
(1990 februárjától) a politikai harc 
iránya eldő lt, Cseh-Szlovákia is a 
pluralista demokráciát választotta. 
Szociológiai evidencia, hogy egy 
hat-hétszázezres kisebbség erő telje-
sen rétegzett és egyes csoportjai el-
térő  érdekek és politikai szándékok 
hordozói; így a felvidéki magyar-
ság is markánsan eltérő , egymással 
is vitatkozó politikai szervezetekbe 
tömörült. E szakasz röviden úgy jel-
lemezhető , hogy a kulturális törek-
vések átpolitizálódtak és eltér ő  tö-
rekvéseik megjelenítő ivé váltak. 

Az egyik magyar mozgalom; az 
Együttélés a szövetségi nemzetgyű -
lésben is felkarolta a komáromi Jó-
kai Mór (magyar) Egyetem ügyét. A 
másik magyar irányzat, a liberális 
értékeket kifejező  Független Magyar 
Kezdeményezés (bár maga is köve-
teli az önálló magyar pedagógus-
képzd intézmény létesítését) objek-
tív szakmai érvek (a szükséges ma-
gyar szellemi potenciál, az infra-
struktúra; könyvtár, dokumentációs 
központ hiánya) alapján támadja az 
egyetem létesítésének szándékát. A 
vita sajnos — kissé a magyar vá-
lasztási hadjárat mintájára — el-
mérgesedett és személyi ellentétek 
forrásává vált. 

A helyzet értelmezéséhez még 
an,nyit hozzá kell tenni: az uralko-
dó kelet-európai tendenciának meg-
felelő en fellendülő ben van a nacio-
nalizmus. A szlovákság egyes cso-
portjai — az önálló Szlovákia ;kö-
vetelésének jegyében — mind a cse-
hek, :mind a magyarok ellen néha 
alig érthető  logikájú támadásokat 
intéznek. Az természetes, hogy a 
magyarság eltérő  karakterű  politi-
kai célokat követ, azonban az élese-
d ő  helyzetben a kisebbségi alapkő -
veteiléseket illető en mielő bb kon-
szenzusra kellene jutnia. A konszo-
lidáció után — a jelenlegi tervek 
alapján — rövid id ő  alatt eredmé-
nyeket lehet elérni a szlovákiai ma-
gyar tudománymű velés intézménye- 
sítésében. 	 Egyed Albert 

Érték és szabadság 
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