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A Tudományos Dolgozók okszervezetének Lop;a 

Az új politikai elit most alakul 
ki a .szemünk el ő tt, és ez az elit 
egésze más módon szervező dik, 
mint a két világháború között, 
mid ő n a családi helyzet és ha-
gyomány szabta meg a politikai 
vezető  réteg kialakulását, és 
másként, mint az elmúlt négy év-
tizedben, mid ő n a mozgalmi sze-
lekció (kontraszelekció) volt az 
elitképző dés mozgatója. 

Első  látásra az új politikái osz-
tálynak három bázisa van. El ő -
ször is a Kádár-korszak értelmisé-
gi ellenzéke, mind a „demokra-
tikus", mind a „népi-nemzeti" ér-
telmiség, azaz első sorban írók, 
történészek, publicisták, néhány 
közgazdász, kevésbé gyakorlati 
gazdasági vagy államigazgatási 
szakemberek. Az ő  elkötelezett-
ségükhöz és tisztességükhöz álta-
lában nem fér kétség, ellenzéki 
helytállásukat a közvélemény is 
elismeri. Mindebbő l az is követ-
kezik, hogy ez a politikusi cso-
port viszonylag szű k kört alkot, s 
a döntéshozatali mechanizmus 
már csak számaránya következ-
tében is mindinkább a következ ő  
két csoport kezébe kerül. 

Másodszor azok a mindeddig 
— legalábbis politikai tekintet-
ben — hallgató értelmiségiek, 
akik a nagy változások történel-
mi pillanatában érezték meg, 
hogy tulajdonképpen a közélet-
ben van a helyük, és csatlakoz-
tak az ellenzéki értelmiség két 
nagy csoportjához. Ezek az értel-
miségiek f ő ként olyan pályákon, 
például jogászként vagy újságíró-
ként mű ködtek, amely pályák ál-
talában ki voltak szolgáltatva a 
korábbi hatalom jóindulatának, 
és ezért óvakodtak attól, hogy a 
kommunista elitnek nem tetsző  
valamiféle ellenzéki tevékenység-
be beleártsák magukat. 

Ezzel az értelmiségi réteggel 
kétségtelenül jelentékeny szakér-
telemre tett szert az íri hatalom, 
ugyanakkor ezzel a réteggel ke-
rültek...1.z új politikai elit soraiba 
a törtet ő k, akik most végre 
(vagy ismét) úgy látták. hogy el-
érkezett az idejük, és a politikai 
kaméleonok, akik a Kádár-rend-
szernek tett ilyen-olyan szolgála-
tok után az új hatalom zászlaja 
alatt is meg akarták találni sze-
rencséjüket. Mutatós példák iga-
zolják, hogy ez' számos esetben 
fényesen sikerült. 

.Harmadszor a Kádár-korszak-
ban kifejlő dött „felső  középosz-
tály", a maga szakértő ivel és me-
nedzereivel: vállalatvezet ő kkel, 
bankigazgatókkal, a különböző  
gazdasági. erő központok és „lob-
byk" irányítóival. Ennek a „felső  
középosztálynak" a tagjai  teljes 
természetességgel épülnek be a 
„rendszerváltás" után kialakuló 
hazai posztszocialista és kvázi-
kapitalista társadalomba, ő k az új 

magyar polgárosulás elóharcosal, 
s ha az egykori ellenzékiek és a 
hozzájuk csatlakozó korábban 
nem politizálók inkább a közigaz-
gatás, ő k inkább a gazdasági élet 
vezet ő  posztjait foglalják el. ok 
készülnek arra, hogy learassák a 
privatizáció és az (egyel ő re sze-
rény) nyugati tő kebeáramlás 
eredményeit. 

Éppen ezért könnyen elképzel-
hető , hogy elő bb-utóbb ő k fog-
nak irányt szabni a politikusok-
nak is: a két réteg békés kiegye-
zése máris a hazai elitképző dés 
és polgárosodás kereteit jelöli 
meg. Vannak ennek a kompro-
misszumnak beszédes példái, pél-
dául azok a hangosan beharan-
gozott és ünnepi külső ségek köze-
pette megrendezett összejövete-
lek, bálok és díszvacsorák, ahol az 
új elit különböző  csoportjai ta-
lálkoznak, és az ország színe elő tt 
kinyilvánítják egybetartozásukat. 

Annak következtében, hogy az 
új politikai elit nem a „hagyo-
mány" és nem is a „kiválasztás" 
révén jött létre, a korábbi vezető  
csoportoknál is nagyobb szüksége 
van arra, hogy megtalálja saját 
politikai identifikációjának jel-
legzetes pontjait: azokat a tradí-
ciókat, ideálokat ás jelképrend-
szereket, amelyek szerepvállalá-
sát — az országgyű lési választá-
sok és a kormányalakítás jogi le-
gitimációja mellett — érzelmileg 
is legitimmé teszik. Köztudomá-
sú, hogy az  országos politika 
színképének megfelel ő en két 
ilyen nagy eszme- és szimbólum-
rendszer létezik: a nemzeti kon-
zervatívoké és a liberálisoké. 

A közöttük lévő  eltéréseknek és 
most már mind élesebb ellenté-
teknek történelmi háttere van: 
nálunk a nyugat-európai fejlő -
déshez képest, sajnálatosan, éle-
sebben vált el egymástól a >két-
féle kulturális hagyomány: a 
nemzeti konzervatív és az euró-
pai liberális, holott éppen egy 
olyan átfogó nemzeti közmeg-
egyezésre lenne szükség, amely-
nek keretében -ez a kétféle,  tradf-
dó, gondolkodás és stratégia ta-
lálkozik. 

A mai pártviták, sajnos, azt 
fgérik, hogy a „nemzeti" elit 
mindinkább a két világháború 
közötti — Szekf ű  Gyula által 
„neobarokknak" nevezett — tár-
sadalom mentalitásához és jelké-
peihez tér vissza, a „liberális" pe-
dig hajlamos arra, hogy figyel-
men kívül hagyja a kulturális 
folytonosságban megnyilvánuló 
közös identitást. Éppen ezért 
szükség lenne annak az értelmi-
ségi rétegnek a növekvő  befolyá-
sára, amely pártpolitikailag nein 
elkötelezett, s képes arra, hogy 
kialakítson egy konszenzusra 
épül ő  „nemzeti stratégiát". 

A RENDSZERVÁLTÁS NYOMÁN A KÁDERELIT SZEREPÉT 
AZ ÉRTELMISÉGI ELIT VETTE ÁT A HATALOM CSÚCSAIN, és 

más rétegek között is megindult az er ő teljes átrendező dés—hangzott 

el egy Gödöll ő n rendezett szociológiai konferencián. SZELÉNYI IVÁN 

szociológus szerint hazánkban fennáll egy új burzsoázia kialakulá-
sának veszélye. 

ORSZÁGUNKBAN A RENDSZERVÁLTÁS SORÁN SZÜKSÉG-
SZER Ű EN AZ ÉRTELMISÉG EGYEDURALMA VALÓSULT MEG, 
s ez alapvető en értékvitákra, a liberalizmus és a nemzeti értékek 
közötti vitára koncentrál, akadályozza a vállalkozó polgárság feltö-
rekvését! — mondta KOLOSI TAMÁS szociológus, a TIT Kossuth 

Klubban rendezett nyilvános vitán. A rendszerváltás f ő  kérdé-
se tehát: az értelmiség hajlandó-e lemondani a frissen megszerzett 
hatalmának jelentő s részérő l, képes-e arra, hogy vállalkozó polgár-
ságot, konszolidált, polgári demokratikus rendszert hozzon létre, 
vagy makacsul ragaszkodik a hatalomhoz, populista vagy egyéb 

diktatórikus tendenciáknak enged utat. A vitában figyelemre méltó 
megállapítást tett ANDORKA RUDOLF akadémikus: egyik párt 
sem jelezte a választások el ő tt. hogy milyen nehézségekre számít-
hatunk. Hazánkban a rendszerváltás során a szélső séges erő k nem 
juthattak szóhoz. Éppen ezért, mert a váltás békés volt, kinek-ki-

nek ideje volt menteni a maga egzisztenciáját — mondotta ugyan-

itt LITVÁN GYÖRGY történész. Paradox helyzet. hogy 1956-ban 
néhány nap élesebb változást hozott a politikai struktúrában, mint 
a mostani. Jelenleg a pártok nem jelölik meg világosan: mit vállal-
nak az el ő ző  rendszerekbő l és mit nem, mert attól félnek, hogy az-
zal vádolják öket: a régi rendszert kívánják restaurálni, 
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Pormigáts Béla: 

Politikai elitváltás 
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Blczó Antal rajza 

'Az elit és 
a modernizációs utak 

Már 
a küszöbön 
elhukunk? 

Nagyon magas itt a beléptidij — 
s mi ezer éve fizetjük, hogy meg-
válthassuk a bentlakáshoz. Igen, ez 
az Európa Ház, ahová Szent István 
óta törekszünk, több-kevesebb esély-
lyel, de még albérlő nek sem jut-
hatunk be. Évezrede várakozunk a 
mezsgyéjén, a kertek alatt, a kerí-
tések tövében. Várakoztink, vérzünk 
és vágyakozunk a boldogulás remé-
nyében. 

Vérrel, könnyel, javakkal áldo-
zunk ezer éve, pusztítanak és pusz-
títjuk önmagunkat. Kétarcú Janu-
sok. vagyunk, egyik arcunk el ő re, a 
másik hátra tekint. Egyik énünk a 
magasba szárnyat, a másik a múlt 
sarában vergő dik. Az egyik megdi-
cső ül, a másik gyalázatba hull. Va-
lóban él a turáni átok? Sorsunk az 
örök békétlenség, a soha egyetértés, 
a- soha egyakarat? Kétkedésbő l ki-
növő  gyanakvás, önzés, irigység, 
gyű lölködés, Káin és Ábel örök b ű ne 
kisért? 

Egy nemzetnél sem vagyunk alább-
valók — mondta hajdanán a legna-
gyobb magyar, amikor önbizalmat 
akart plántálni a nemzetbe, hogy 
végre szakadjon ki az ugarból s in-
duljon, keresse az utat Nyugat felé. 

E• biztatás ma is elkelne. Ső t, jo-
gos és igaz: nem vagyunk alább va-
tök... De csak !fa-úrrá -leszünk ba-
jainkon, önmagunkon, önzéseinken, 
tespedtségen és megújult hittel, cse-
lekvéssel akarjuk a jöv ő t! 

Miel ő tt elérnénk a kaput, rá kelt 
döbbennünk, hogy igenis van külde-
tésünk a Kárpát-medencében: •  a 
megbékélés, a jobbat akarás, a test-
vériség, minden' nemzettel és nem-
zetiséggel. Igaz, mi bontottuk meg 
els ő ként a drótsövényeket. s enged-
tük szabadon az „ígéret földjére" a 
keleti németeket — újabb 'áldozatot, 
kockázatot vállaltm, egy még min-
dig bizonytalan esélyért. Csak a 
nyalt szívünket mutattuk fel: ime, 
nem tudjuk elviselni a szétszakított 
családokat, a reményeikben megcsa-
latott sorsokat, az apáik vétkeiért 
ártatlanul szenved ő ket... 

Akkor mi önzetlenül bizonyítot-
tunk — de ez már a múltté —, a há-
la pedig nem emberi tulajdonság. 
T ő lünk újabb próbatételt követel-
nek, ígéretekkel, ködös-homályos 
csábításokkal — majd ti is belép-
hettek, helyet foglalhattok, a házban 
— ...s addig? 

Addig marakszunk a kárpótláson, 
a jóvátételen s boldog, boldogtalan 
felmutogatja a sebeit: engem elvit-
tek. kifosztottak, kitelepitettek, ne-
kem ennyi és ennyi millió jár... Hol 
van a szántom a körtefámmal, a 
szötöm a présházzal, a kis üzletem, 
kocsmám a kedvés söntéspulttal? Az-
tán itt vaunak a nagy cápák: hol a 
bérházam, 	üzemem, a földbirto- 
kom — állam, - társadalom; nemzet 
pedig fizess! S itt van a társada-
lom gerince, az ártatlanok nemzedé-
ke, a harminc-, negyvenévesek. 
akiknek a sorsát, életét nyomorítják 
meg a kiengesztelésért: 	az ő  zse- 
bükre, kárukra törlesztenek? 

Lassan egyre többen éheznek — a 
szó szoros értelmében — új hazánk-
ban, s mig a tejet a kövezetre locsol-
ják a Parlament' el ő tt, s a hű töltá-
zakban hús- és vajhegyek tornyo-
sulnak, az iskolákban már alig lehet 
f ű teni és 	 ,A Parlament- 
ben' pedig... 

Ha ez igy folytatódik, már a kü-
szöbön elbakunk. mielő tt az Európa 
Házba belépnénk — ha még oly 
szélesre is nyitnak számunkra az 
ajtót '  

GM 

Bajban vagyunk a mai társadalmi 
elittel. Leginkább egy KEVERCS-
NEK tekinthet ő  ez a formálódó ré-
teg, amely mostanság még többet 
ő riz régi hagyományaiból, mint 
hogy megszülné új vonásait. Tény 
ami tény — bár ezt másként és 
másként hangsúlyozzák bal meg 
jobb oldalról —: mind e miatt elég 
sok bírálat éri is alakuló elitünket. 
Egyesek a volt kommunisták meg-
kapaszkodása miatt prüszkölnek —
vagy éppen csaholnak, vérmérsek-
letük szerint —, mások az új réteg-
be való beáramlást nem tartják 
elég gyorsnak, vagy a behatolók 
minő ségét nem értékelik kielégít ő -
nek. Bajban vagyunk a mai társa-
dalmi elittel! 

De mi a bajunk velük? Az tény-
leg gondot okozhat, hogy a politikai-
lag túlzottan meg nem perzselő dött, 
konvertálható ismeretekkel rendel-
kező . alkalmazkodókísz KOMMU-
NISTA ELIT egy része átmentette 
egzisztenciáis alapjait: volt politi-
kai, illetve állandó kulturális tő kéjét 
vagyongyű jtési t ő kelehet ő ségre vál-
totta át. Azonban ezt nemzeti vész-
nek csak a populisták láthatják, akik 
a mindenáron való váltást tartják 
egyedül üdvözít ő nek, a meglévő  
adottságok, min ő ségi követelmények 
figyelembevétele nélkül. (Ennyiben 
nagyon rokoníthatók a BOLSEVI-
KOK eszmevilágához.) Természetes 
tény ugyanis egy társadalomban, 
hogy a minő ségi feltételi változásuk 
csak nagyon lassan érnek be, bizo-
nyos megszerzett adottságokat, kép-
zettségeket, képességeket nem lehet 
likvidiálni — a társadalom kára 
nélkiil. A csendes forradalom adta 
lehetiíséa,eket kihasználva az elit ki-
formálódásában is az EVOLÚCIÓS 
elveket s gyakorlatot kellene képvi-
selni. 

Hajunk van a keveres elit másik 
részével is: A HATALMI VÁLTÁS-
SAL ÉRKEZETTEKKEL. A magyar 
elitnek ez a szelete nagyon ÚJ, az-
az• most érezte meg az uralom ízét. 
Megmámorosodott új lehető ségeit ő l, 
ezért csaphat át stílusa egy súlyosan 
idő szerit paradoxonban: HAMA-
RABB LESZ ELITISTÁVÁ, MINT 
AHOGY ELITTÉ VÁLNA. (Elszakad 
a tömegektő l, lenézi a „masszát", 
utasítani akarja, nem tart igényt a 
véleményére stb.) 

Az új elit túlságosan is újdonatúj. 
Több-kevesebb ellenzéki léte miatt 
nem gyű jthetett különösebb vagyoni 
tökét, kulturális t ő kéje is hibernált 
állapotban volt — azaz csak poten-
ciális lehető séggel szolgált. amelyet 
hibernációjából ki kell olvasztani, s 
ez id ő vel jár —, KAPCSOLAT' TO-
KÉJE pedig még szű k, hiszen a sors-
társi kiépítettségen túl ez alig ter-
jeszkedett. Tehát az elit más tagjai-
val — sikeresen konvertáló kommu-
nisták. újvagyonosok — most szük-
séges felvennie a kapcsolatot. Felt ű -
n ő , hogy a gyenge politizálás miatt 
az új elit, volt ellenzéki politikai tő -
kéje is gyorsan olvad. Mindezek 
miatt t ű nik a kevercs elit ezen met-
szete EROTLENNEK, arctalannak, 
kialakulatlannak. 

Ráadásul az új elit most formálja 
ki az EGZISZTENCIÁJÁT is. Azaz 
egzisztenciálisan még néhány lépcső -
fokkal lejjebb áll, mint amit pozí-
ciója, e pozíció hozadéka biztosíthat-
na. Ez nemkülönben feszültséget 
kelt az eliten belül, külső  képét is 
elhomályosítja, s elit jellegét deval-
válja: mint az jól látható a kor-
mányzati, politikusi népszer ű ségi 
közvéleménykutatások 	adataiból, 
grafikonjaiból. 

A kevercs elit belső -külső  feszült-
ségei azonban nemcsak az eddig 
elemzett ellentmondásokból adód-
nak. Az eliten belüli f ű  szakadási 
vonalak a választott és a választan-
dó MODERNIZÁCIÓS UTAK men-
tén feszülnek. A társadalmi moder-
nizáció lehetséges modelljei mentén 
vívódnak egymással az elit különbö-
ző  tagjai, jól felfogott saját érdekük-
ben is: olyan korszerű sítési utat 
akarnak építeni, amelyen jól járhat 
a társadalom, de ő k sem járnak 
rosszul. 

Az egyik modernizációs minta: a 
NYUGAT-EURÓPAI. Ennek lénye-
ge 'egy jogállami parlamentarizmus 
kiépítése, szabad piacgazdasággal, 
liberalizált eszmevilággal. E mo-
dernizációs úton együtt menetelhet 
— a néppel! — reformkommunista 
éppúgy, mint a vállalkozóvá átved-
lett bolsevik, a szocialista, a magyar 
és a szabad demokrata. 

A másik modernizációs minta: a 
VISSZAFORDULÁS az 1945 elő tti 
magyar gyökerekhez. e modernizá-
ciós szint RESTAURALÁSA, s az 
innen való elrugaszkodás egy maga-
sabb korszerííségi szint felé. E mo-
dernizációs úton már nem fér el 
mindenki — a néppel! —: leszorít-
hatók mindazok, akik eleddig a ró-
zsaszínt:3I• a vörösig színezték önma-
gukat, nem férnek be a keresztény 
eszmekörbe, illetve a horthysta el-
rugaszkodás1 szintet nem érzik szá-
mukra biztos kiindulási pontnak. 

Egy harmadik modernizációs 
minta: a visszafordulás a jobb vagy 
baloldali, TOTALITARIZMUSHOZ. 
(Az elő bbinek nagyobb, az utóbbi-
nak kisebb a reális veszélye.) A mai 
populízmusban testet öltött. eszme-
rendszer — a maga demagógiájával, 
demokráciát hirdeta antidemokratiz-
musával, jogállamiságot igenlő  al-
kotmányellenességével — a TOTA-
LITÁRIUS MODERNIZÁCIÓ felé 
tapossa ki az utat, amely esetenként 
baloldalinak t ű n ő  szociális demagó-
giájával is a jobboldali diktatúra fe-
lé vihet. E modernizációs útról igen 
tekintélyes társadalmi nagycsopor-
tok rekeszthet ő k ki. hiszen ez a ki-
szorítás minden diktatúra, minden 
totalitarizmus sajátja. 

Jelenleg a modernizációs utak ví-
vódnak egymással. Az egyik kor-
mányzati döntés az egyik modellnek, 
a másik a másiknak kedvez. Az elit 
belső  csoportjai érdekeinek megfele-
lő en, hiszen a modernizációs 
STARTPOZÁCIO a tét! 

Alant pedig csak figyeljük a küz-
delmet? 

FÓTI PÉTER 



( 	jövő je 
— Beszélgetés Tóth Attilával, a TUDOSZ szóvivő jével 
dülés tudományos-m ű szaki alap-
jait. 

• Ha a Program filozófiáját, javallt 
intézkedéseit részletesen megvizs-
gáljuk, a kutató, a tudománypoliti-
kával is foglalkozó szakember mi-
lyennek ítéli a tervezetnek a tudo-
mány helyzetére vonatkozó állítá-
sait, fejlesztési irányait? 

— Sajnos, a három szektort a Prog-
ram is szigorúan elkülönítve kezeli; 
nemcsak egymástól, hanem magától 
a gazdaságtól is. Nálunk még min-
dig nem ért be az a felismerés, 
amely minden harmonikusan m ű kö-
d ő  gazdaságban már evidenciának 
számít; a kutatás-fejlesztés nem el-
tartottja, hanem motorja a gazdasá-
gi fejl ő désnek. A Program — több 
vonatkozásban is — a kialakult 
cezúrák mentén gondolkodik. A 
felső oktatás célrendszerének elem-
zésekor például nem utal a kutatási 
funkcióra; pedig a magyar kutatás-
fejlesztés közel egynegyede a felső -
oktatásban, f ő leg a nagy egyeteme-
ken valósul meg. A Program célki-
tű zéseiben és elemzéseiben további 
— a korábbi évtizedekbő l rögző dött 
— káros reflexek érhető k tetten; a 
javasolt gyógymód ismét a közpon-
tosításban, új intézmények létreho-
zásában, központosított állami prog-
ramok formájában jelentkezik; meg- 

feledkezve 	azokról- az esélyekr ő l, 
amelyeket a kutatóközösségek auto-
nómiája, önszérvező dése és gyors 
reakcióképessége kínál. 

Szektoronként áttekintve a Prog-
ram ajánlásait, illetve prognózisait, 
az alapkutatás gondjai megoldható-
nak t ű nnek a nemzetközi projektek 
(PHARE, EUREKA, ESA, COST 
stb.), valamint a hazai kutatásfinan- 
szírozás 	(OTKA) 	segítségével; 
ugyanakkor a gazdaságban közvet-
lenül értéket teremtő  alkalmazott 
kutatás problémáira csak szerény, 
lényegében egydimenziós terápiát 
javasol a Program. E megoldás —
leegyszerű sített — lényege, hogy az 
alkalmazott kutatással (és tegyük 
hozzá, m ű szaki fejlesztéssel) foglal-
kozó intézeteket ki kell szolgáltatni 
a piaci versenynek, privatizálva, ku-
tató vállalatokká alakítva ő ket. Bár 
— filozófiáját tekintve — az elv 
konzekvens: két veszélyforrásra itt 
feltétlenül utalnunk kelt Egyfel ő l —
a Program prognózisa szerint is — a 
magyar gazdaság két esztendeig 
(legalább!) kereslethiányos lesz; 
nem lesz módja, tő keereje a K-{-F-
teljesítmények vásárlására. igy az 
átalakított intézetek sorsa szükség-
szer ű en a cső d. Más oldalról megkö-
zelítve: alkalmazott kutatás, vala-
mint mű Szaki fejlesztés a hazai 
K-1-F-szektor valamennyi intéz-
ménytípusában (akadémiai, egyete- 

mi, valamint ipari kutatóhelyeken) 
folyik. A Program „kedvenc" eszkö-
zei: a leépítés, a szű kítés, az átala-
kítás, így az egész intézMényhálóza-
tot cső dbe juttathatják, ami para-
dox módon a Program céljaira mér-
het végzetes csapást. 

• Nos, az érzékeny elemzés után, 
számolva az intézményhálózat létét 
változatlanul fenyegető  folyamatok-
kal, mégis alkalmazkodva a Prog-
ram alapvet ő  ajánlásaihoz, milyen 
eljárások javasolhatók a kutatásfi-
na nszírozásban? 

— Hósszú távon a fejlesztésben és 
az alkalmazott kutatásban megha-
tározó tényező kké a vállalatoknak 
kell válniük. Piacot nem lehet (és 
nem érdemes) szimulálni, így az 
iparhoz szervesen köt ő d ő  kutatóhe-
lyek valós piaci igényeket hatéko-
nyabban és rugalmasabban képesek 
követni és kiszolgálni. A flexibili-
táshoz azonban olyan ipari adópo-
litikára van szükség, amely a vállal-
kozások szemében kifizet ő dő vé teszi 
a fejlesztést, amely a gazdasági fel-
lendülés innovációs bázisát alkotja. 

Javaslatunk szerint a gyakorla-
ti K-FF területén alapvet ő  és most 
első dleges követelmény, hogy a 
Programban megfogalmazott intéz-
kedések idő zítése olyan legyen, 
amely nem zilálja szét az ország 
meglévő  intézményeit, hanem a 
konjuktúra kezdetéig megő rzi a 
K+F-kapacitást. A tervezett köz- 

roosz. 
mozaik 

A Magyar Értelmező  Kéziszótár szerint 
a mozaik: apró színes kövekból vagy 
üvegdarabokból összerakott kép. A Szó-
szóló, a TUDOSZ titkárok tanácsa ülé-
sen elhangzott hozzászólás-kaleidoszkop-
bál kirakott mozaikképpel szeretné be-
mutatni a „tudományos" szakszervezetek 
hétköznapi életet. 

...A szakszervezeti tagdíjfizetésrő l 
csak utólag tudtuk meg, hogy már nem 
vonják le a fizetésbő l 	Kihasználták 
ugyanis azt, hogy most változás követ-
kezett be a tagdíj adómentességével kap-
csOlaeban s ezzel komoly zavart tudtak 
kelteni ... 

...Ki legyen a szakszervezeti titkár? 
Az intézetünkben nincs a TUDOSZ-nak 
titkára. Egy évig .„vetésforgóként" töi-
töttük be a funkciót s 3 hónaponként 
váltottuk egymást. Ez borzasztóan rossz 
volt. Most folyik a választás, jelöltek 
vannak, de egyik sem vállalja (én is egy 
ügyvivő  vagyok). Új igazgatónk úgy t ű -
nik igényelne a szakszervezet m ű ködé-
sét: többször kifejezte, ha nincs kivel 
tárgyalni, az nem viszi elő re a dolgo-
kat. Egyelő re patthelyzet van ... 

• .A kutatói érdekvédelemrő l: nálunk 
a kutatók s a nem kutatók létszárra egy-
negyed-háromnegyed arányú. Ilyen kö-
rülmények között bérharcot folytatni 
nem túlságosan könnyű , meggyő zni az 
emberek háromnegyed részét arról, hogy 
az egynegyed kapjon többet... 

• .A, vezető váltásról: pillanatnyilag az 
a furcsa helyzet állt el ő , hogy az elmúlt 
idő szak vezetése demokratikusabb volt, 
Mint amit most mi választottunk meg. 
Igazgatónk a TUDOSZ-nak és a TDDSZ-
nek is funkcionáriusa volt. akkor még 
Általános bizalmat élvezett 

...A munkahelyek megtartásáról: va-
Járni támpont kelene,  hogy a szak-
szervezet miként ő rizze meg a munka-
helyeket? Kezdünk aff elé hajolni, hogy 
a szakszervezetnek csak gazdaságos, 
rentábilis munkahelyeket szabad véde-
inie, mert ha nem ezt teszi, akkor öngólt 
ló 

▪ . A szakszervezeti segély mértékérő l: 
ezeretném itt a figyelmet felhívni arra, 
hogy a segélyként kifizetett pénznek 
nincs felaci határa és adómentes. Ha jó 
a kapcsolat a gazdasági vezetéssel, ak-
kor az átutalhat megfelel ő  alapokból a 
Szakszervezetnek és ezt a szakszervezet 
kloszthatja segélyként, és így sokkal 
többet használ vele, mintha jutalomként 
Osztanák ki... 
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új gazdaságfeilesztési elképzelések programjának tükrében 

	

napjai után — érdeklő dve várta az 	 • 
nyilvánosságra kerülését. 

A február végén megjelent Prog- 
Y.Pr  ram gazdaságpolitikai eszköztárának 

két meghatározó instrumentuma: 
ram

a  
magántulajdon, illetve a privatizá-
ció. Legfontosabb célja pedig a ma-
gyar gazdaság élénkítése. A fejlett 
országok példájából közismert, hogy 
• hatékony gazdaság mű ködtetésé-
nek nélkülözhetetlen bázisa a kor-
szer ű  mű szaki fejlesztés, amely el-
ső sorban az alap- és alkalmazott 
kutatás eredményeire támaszkodik. 
A felső oktatás — túl azon, hogy a 
megfelelő  képzettségi szintű  tudomá-
nyos és szakmai utánpótlást bizto-
sítja — a Magyarországon kialakult 
gyakorlatban a kutatás-fejlesztési 
szféra egyik eleme. Az elmúlt 
évtizedek tudomány- és ,m ű sza-
ki fejlesztési politikájának egyik 
alapvet ő  vétke, nehezen, hosszú id ő -
távban korrigálható tévedése, hogy 
e három, szorosan kapcsolódó szek-
tort egymástól elszakítva tervezte, 
finanszírozta és m ű ködtette. 

• Első ként azt kérdeztük, hogyan 
gellemezhetó röviden a K-1-F-szféra 
mostani állapota? 

— Ma a három, szervesen ösz-
azetartozó terület (vagyis a mű -
szaki fejlesztés, az alap- és al-
kalmazott kutatás, valamint a felső -
oktatás), gyakran egymás ellen is 
kijátszva, válságban van vagy abba 
az irányba halad. Intézetek mennek 
cső dbe, kutatócsoportok esnek szét. 
Tehetséges kutatók növekvő  szám-
ban mennek külföldre dolgozni. Vál-
lalkozó szellem ű  kutatók tudomá-
nyon kívül, különféle vállalkozások-
ban találnak megélhetést. Az intéz-
ményrendszer eróziója megállítha-
tatlannak tű nik, a hanyatlás azonna-
li megállítása esetén is hosszú évek 
kellenek az intézményrendszer és a 
kutatóközösségek újraszervezésé-
hez. A kialakult helyzet így komo-
lyan veszélyezteti a Programban 
felvázolt kívánatos gazdasági fellen- 

pont! programoknak az első  fázisban 
a túlélést, a szinten tartást kell szol-
gálniok. Késő bb, amikor az ipar már 
képes lesz kutatási megrendelésekre, 
a központi programok már a célirá-
nyos fejlesztést szolgálhatják. Végül 
az ipari kutató-fejleszt ő  helyek 
megjelenésével, az ipari tő ke meg-
erő södésével, a központi programok 
végre betölthetik eredeti funkcióju-
kat, a stratégiai jellegű  fejlesztések 
finanszírozását. míg a rövid- és kö-
zéptávú fejlesztések már vállalati 
szinten támogathatók. 

Ennek eredményeként beindul egy 
szerves fejlő dés (és ha szükséges, 
visszafejl ő dés), melynek révén a ku-
tatás, fejlesztés és oktatás értékei-
nek megmaradásán túl a Program 
több más célkitű zése is megvalósul, 
mégpedig direkt központi beavatko-
zás nélkül. 

Igy például az egészséges mobili-
tás révén spontán csökken az állami 
kutatóhelyek létszáma, hiszen a 
vállalati kutatóhelyeken is szükség 
lesz a tapasztalt szakemberekre. A 
helyükre jövő  fiatalokkal megoldó-
dik az intézetek elöregedésének je- 
lenlegi gondja is 	(hiszen jelenleg 
egy intézetbő l „nincs hova menni"). 

A K±F-tevékenység piaca keres-
leti oldalról valósul meg, a direkt 
vállalati kontroll biztosítja a gya-
korlatba való átültetés hatékonysá-
gát, míg az állam a hosszú távú fel-
adatokra összpontosíthat. A vállada-
t; K-1-F megjelenése spontán oldja 
meg a „megismerésorientált és ter-
mékorientált tevékenység szétvá-
lasztását", a tudományos kutatás és 
a m ű szaki fejlesztés összehangolása 
pedig rendeletek helyett a gyakorlati 
élet ezer szélével mehet végbe. 

— Es mi lehet a TUDOSZ szere-
pe ebben a folyamatban? 

— Kezdettő l arra törekedtünk, 
hogy a szakemberek érdekVédelmét 
— a népgazdasági ágazattól függet-
lenül — ellássuk, felismertetve és 
kifejezve a közös érdeket. Erre a 
gyakorlatban kipróbált komplexitás-
ra hivatkozva szakértő ként kívánunk 
közrem ű ködni a Program részfel-
adatainak kidolgozásában. 

e. 

. 

„Kutatás és Fejlesztés 
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ULESEZETT A TuDOSZ TITKÁROK TANÁCSA 1991, március 21-én, 

• Milyen fontosabb témákról volt szó? — kérdeztük Révész Márta titkártól. 

A titkárok tanácsa áttekintette a TUDOSZ 1990, évi gazdálkodásáról sző lő  jelen-
tést. amelyet ezen az ülésen elfogadtak. A TUDOSZ bevétele tagdíjból származott, 
amely az elmúlt évben 4,5 millió forint volt. Ehhez hozzájött még egy bevételi for-
ras, amely az elő z ő  évben kihelyezett pénzünk után a banki kamat: 73 ezer forint. 

• Melyek voltak a lényeges kiadások? 

— A TUDOSZ-iroda m ű ködéséhez másológépet, szövegszerkesztéshez, adatnyil-
vántartáshoz PC-t, az állandó ügyelethez, gyors kapcsolattartáshoz üzenetrögzittis, 
faxos telefont vásároltunk. Ezek bizony súlyos érvágást jelentettek, mintegy fél-
millió forintba kerültek, de azt hiszem, máris érezhetjük jótékony hatásukat. AZ 
iroda egyéb fenntartási költsége (terembérlet, munkabérek. postaltöltségek stb.), 1 
millió forintot emésztett fel. A Szószóló kiadása 1,6 millió forintba került. 350 ezer 
forint üdülési támogatást nyújtottunk a tagoknak, ESZ-T és Közszolgálati Szövet-
ségi tagdíjunk 140 ezer forint volt. Segélyre, támogatásként (kis alapszervezeteknek), 
60 ezer Ft-ot biztositottunk, a küldöttgyű lésünk 50 ezer Ft-ba került. Pro Vita ala-
pítványra 110 ezer Ft-Ot. a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége sztrájk alapjára 
160 ezer Ft-ot utaltunk át. 

• Hogyan alakul az 1991-es költségvetési terv? 

— Annak ellenére, hogy soha nem volt ekkora szüksége a munkavállalóknak 
érdekvédelemre, csökken a létszám, s emiatt kevesebb bevétellel kell számolnunk. 
Az iroda fenntartási költségén nemigen tudunk spórolni, hiszen a dologi kiadások 
nő nek. Az inflációs költségnövekedés ellenére (olcsóbb nyomdát találtunk, saját 
kiadásban jelentetjük meg a lapot), a Szószóló kiadási költségei tovább nem 
n ő ttek, hanem kissé csökkentek, erre az évre 1.4 millió Ft-ot tervezünk. A lap ki-
adásának további csökkentése érdekében szeretnénk sajtóhirdető kre találni (20° 0-
os jutalékot felajánlunk t) Üdülésre idén Is 350 ezer Ft-ot tervezünk, Pro Vita ala-
pítványra 50 ezer Ft-ot. A tavasszal akciót szervezünk, az alapitvány alapt ő kéjé-
nek emelésére. Növekedett a szakszervezeti szövetségekhez való tartozásunk tag-
díja is, ami az idén 720 ezer forint lesz. Sajnos legkisebb tételünk az oktatás, to-
vábbképzés, erre 40 ezer Ft-ot tudunk csak biztosítani. 

• MI volt a titkárok tanácsa véleménye az Akadémiai Törvénytervezetrő l? 

— Négy verziója volt eddig. A leghevesebb vita az. Akadémia önmeghatározása, az 
akadémiai tulajdon kérdéseiben volt. Abban mindenki egyetértett, hogy az alap-
kérdések: ki dönt az intézetek sorsáról, hogyan varő sul meg az intézeti autonó-
mia? A titkárok tanácsa egyhangúan az intézethálózat egyben tartására szavazott, 
a vezet ő knek ezt kell támogatni. 

Mint szellemesen elhangzott, a tervezetben az Akadémia önmagát olyan „hal-
mazként" definiálta, amelyben még rajta kívül más halmazok is vannak. Nem át-
gondolt viszont az Akadémia problematikája. Sainálatos, hogy a most aktuális ver-
zióból a vezet ő k kinevezésénél a dolgozók véleményezési lehet ő sége is elt ű nik (az 
elő ző ekben ez egyszer már felbukkant» 

• milyen vélemény alakult ki a szakszervezeti tagdíjak fizetésével kapcso-
latban? 

— Az egyik javaslat az volt, maximáljuk a szakszervezeti tagdíjat 300 Ft-ban, 
hiszen ennyi Az adómentes határ. Egyes vélemények szerint e magas fizetésű ek 
egyébként kiléptiének a szakszervezetbő l. Éles volt a reakció erre. hiszen, ha a kis-
fizetés ű ek a bérük 1°,°-át fizetik. miért adjunk kedvezményt a magasabb bérű ek-
nek. Annál is Inkább, mivel a 300 Ft feletti tagdíjhányadot a Pro Vita alapítványra 
is befizethetik, így a kifizetett összeg teljes egészében továbbra is leírható az adó-
alapból. Meg kell azonban jegyeznem: 30 ezer Ft feletti havi béreknél 1000 Ft-on-
ként havi 4 Ft adót jelent az adókedvezmény elvonása. Ha valaki emiatt kilép, az 
nem a 4 Ft-ot sajnálja, hanem a többi pénzt. 

  

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA TITKÁR! TÁJÉKOZTAT() 

  

AZ OTKA-TÉmApALTAZATOK PINANsZfROZASAVAL KAPCSOLATBAN 1991. 
március 30-án a TDDSZ Akadémiai Választmánya és a TUDOSZ elnökségének tag-
jai közös javaslatot adott ki. (Ebben a témában természetesen nem ez volt az első  
megbeszélés a két szakszervezet között, hiszen a kutatásban dolgozók jelentő s 
hányada számára létkérdés az OTKA-támogatás. Tudják, hogy nem intezeteket és 
nem kutatókat támogatnak, hanem témákat. A két szakszervezet viszont arra tö- 

rekedett, hogy megtalálja a jelenlegi helyzetben azt a módot, amely lehel ő vé teszi jelent ő s alapkutatások életben tertáStit, tehetséges kutatók munkáját.) Az alábbiak-
ban a Szószóló nyivenosság,ra hozzá a TDDSZ és a TUDOSZ vezető i testületének megbízásából jegyzett dokumentumot: 

JAVASLATOK AZ OTKA-TEMAPALYÁZATOK SZERZODESKOTESEHEZ 

Néhány héten belül sor kerül a most odaitélt OTKA-témapályázatok szerzedé-
selnek megkötésére. Az itt alkalmazott szabályok komolyan befolyásolhatják hazai 
alapkutatásunk nemzetközileg versenyképes részének sorsát. Mivel az OTKA-téma-
pályázatok kiírása óta a külső  körülmények jelent ő sen megváltoztak, még a szer-ző dések megkötése elő tt fel kell hívnunk a figyelmet a most sürgő sen kezelendő  
problémákra. Készülünk egy átfogó igényű  OTKA-javaslat kidolgozására is, amely-
ben a tényleg kívánatos szabályozásra összpontosíthatunk, szemben az Itt ajánlott, 
egyszeri „tű zoltó" megoldásokkal. Jelenleg olyan helyzet alakult ki, hogy a kuta-
tás alapvető  feltételét. az OTKA-támogatást elnyert kutatók bérét és rezsijét szá-
mos helyen (első sorban a természettudományos intézétekben) a költségvetés csak 
részben tudja biztosítani. Az új OTKA-szabályozás elvileg ‚teljesen 'helyénvaló 
megkötése a rezsileöltség 15%-kan történ ő  maximálása. Mindenképpen elkerülend ő , 
hogy a témapályázatban elnyert erő forrásokat intézményfinanszírozásra fordítsák. 
Nem tartozhat azonban ebbe a körbe azoknak á bére, akik a kutatást ténylegesen 
végzik. Kívánatosnak tartjuk, hogy a témavezető  kérésére A7 OTKA-bizottság in-
dokolt esetben (első sorban a termeszettudományOs intézeteknél) engedélyezhesse a 
támogatás egy meghatározott részének bér fizetésére történ ő  felhesználását. A 
szerző dések megkötése során meg kell vizsgálni, melyek azok a kutatóhelyek, ahol 
a sikeres OTKA-pályázatok résztvevő ire eső  költségvetési forrás és az OTKA (maxi-
mális). rezsitéritése együtt nem elegend ő  a pályázat kutatási infrastruktúrájának 
biztosítására. Kérjük az OTKA-bizottságot, tegyen meg minden szükséges lépést 
annak érdekében, hogy ezekben az esetekben a felügyeleti szerv intervenciós for-
rásaiból (p1. az MTA esetében a költségvetés által biztosított 10%-os úgynevezett 
adoloei automatizmus" keret tartalékolt részébő l) segítse az Infrastruktúra üzemel-
tetését. Véleményünk szerint a tartaléköknak nem lehet fontosabb felhesználása, 
mint a külső  Megítélés (OTKA-bizottságok) által is nemzetközileg ígéretesnek ta-
lált hazai alapkutatás m ű ködő képességének fenntartása. 

Bármilyen értelmes intézkedéshez elengedhetetlen, hogy a Ieealaevet ő bb infor-
máció rendelkezésre álljon: tudni kellene, hogy a kért összegföl jelent ő sen eltérö 
keretet elnyert pályázatok most ténylegesen milyen kutatási lehet ő seget finanszí-
roznak. A szerző dés megkötésekor meg kell követelni, hogy a témavezető  tegye 
egyértelm ű vé, melyik résztvevő  hány százalékban vesz részt a pályázatban. Vilá-
gossá kell tenni, hogy a résztvevő k itt lerögzített körére eső  költségvetési támoga-
tást a kutatórtelynek a pályázatra kell fordítani. Ha igazolni lehet, hogy ez a pá-
lyázatban elnyert összeghez méltányos Infrastruktúra fenntartására nem elégséges, 
a felügyeleti szerv tartalékából támogatásra legyen jogosult. Az ezután sorrake-
rül ő  pályázatokon csakis a most meg nem finanszírozott katatók pályázhassanak, 
így biztosítható, hogy az OTKA-források ténylegesen kutatásra és nem intézmény-
finanszírozásra fordítódjanak. 

AZ ELSO AMERIKAI—MAGYAR InzT0s1TO NT, tevékenységi körérő l testüle-
ti ülésen tájékoztatták a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségét. Az rt. magyar 
részvényesei különböző  szakszervezeti szövetségek, s ezáltal a szakszervezeti tag-
ság olcsóbban köthet itt biztosítást. A biztosító társaság ajánlata: beteg- és baleset• 
biztosítás; nyugdíjklegészitő  biztosítás (havi járadék vagy egyösszegű  megváltás), 
munkanélküliséggel kapcsolatos biztositás. Szakszervezetünk tagjai számára is 
adott ez a biztosítási forma. Az ügynökhálózat (díjazás ellenében dolgozó ügynö-
kök) felkutatását, a munkahelyeken rövidesen megkezdik. Részletes tájékoztatás, a 
szervezés elindítása júniusra várható) 

. GONCZ ARPAD KOZTARsASAG1 ELNÖK mFGHIVASARA az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés elnöksége 1991. március 12-én a Parlamentben találkozott és 
megbeszélést folytatott eltiller Iván professzorral, az Ohlo State University Mérnö-
ki Kara dékánjával. A találkozón a felek áttekintették a FELSŐ OKTATÁS ES KU-
TATAS TERÜLETEN AZ EGVUTTMUKODES lehetséges formáit. Ennek alapján 
szükségesnek tartják a kapcsolat kiépítését az Ohlo S. U. és a magyar felső oktatá-
si intézmények között, amely folyamatos tapasztalat-, kiadvány-, hallgató-, okta-
tó-, kutató tananyag-, tankönyv- és módszertani cserét jelent. Nagy hangsúlyt ka-
pott olyan kutatási formák kialakitása, amelyek átsegíthetik a magyar alapozó- és 
alkalmazott kutatást a jelenlegi tő keszegény helyzetén. Ezt szolgálná a kölcsönös 
szakembercserék és közös kutatások beindítása. Az együttm ű ködés új eleme lehet 
g középfokú oktatás színvonalának olyan értelm ű  fejlesztése hogy a magyar fél az 
amerikai matematikai és természettudományi képzést, a partnerek pedig a demok-
ratikus átalakulásunkat segítő  polgári ismeretek megszerzését támogatná oktatási 
programok és szakemberek cseréjével. 

KAPCSOLATFELVETÉLT ES SZEMELVES TALÁLKOZOT kezdeményező  levelet 
küldött a parlamenti pártok vezet ő inek az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 
elnöksége. 

AZ OTKA-MRLEVEL második száma a napokban várhatóan megjelenik. (Az 
első t az intézeti könyvtárakban érdemes keresni.) 
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Napjainkra a tudományos kutatás olyan költséges 
tevékenységgé vált, amelynek pénzügyi alapjait csak 
az állam vagy a kutatás eredményeinek alkalmazá-
sában közvetlenül érdekelt nagyvállalatok képesek 
megteremteni. Az alapkutatások esetében pedig, ahol 
a f ő  cél inkább a tudományos ismeretanyag növelé-
se, mintsem technológiai, gazdaSági vagy társadal-
mi haszon közvetlen létrehozása, a finanszírozás ter- 

hei szinte mindenütt a költségvetésre. más szóval az 

adófizető kre hárulnak. Éppen ezért, a kutatók nem 
kerülhetik el, hogy az adófizető knek számot adjanak 
arról, hogyan gazdálkodtak a rájuk bízott ,javakkal., 
Alapvető  fontosságú tehát a kutatási tevékenység 
alapos és kimerítő  értékelése. Enélkül nem képzel-
hető  el rendszeres és elő retekintő  tudománypolitika 
sem. 

Akadémiai Fórum 

Meg kell 
mérettetnünk, 

nehogy könnyű nek 
találtassunk 

1991, április 
	 szöszöLó 0 

Honty László f ő munkatárs, a Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézet 
TUDOSZ-titkárok tanácsának elnö-
ke. Rovatunkban most az ö vélemé-
nyét kértük a szakszervezetrő l, a 
munkavállalói érdekképviselet hely-
zetérő l, s legvégül pedig a TUDOSZ-
ról faggattak. 

• Míg . 'a pártállamiság ideje 
alatt a szakszervezeti mozgalom 
tradicionális feladatainak negligálá-
sával csupán álfeladatainak mara-
déktalan ellátására és 100las-os szer-
vezettségére lehetett büszke, addig 
a rendszerváltozás óta az „öntudat-
ra ébredt" munkavállalók ,köztil 
mintegy másfél milliónyian kiléptek 
a szakszervezetbő l. Még ma sem 
tisztázódott a szakszervezetek helye 
a társadalomban. Az elmúlt negyven 
évben a szakszervezeteket (hagyo-
mányos történelmi funkcióit eltor-
zítva) üdülést és részben szociálpo-
litikai felel ő ssé degradálta a hivata-
los politika. Ezeket a kvázi-szerepe-
ket kényszerítették rájuk: ezért nem 
volt (és ma sem) képes jelent ő ségé-
nek megfelel ő en résztvenni például 
a kollektív szerző dések érdemi ki-
munkálásában. Furcsa azt látni, 
hogy a rendszerváltás nélkül nem 
következett volna be ilyen mérték ű  
kilépési hullám. A szakszervezeteket 
még ma is — részben nem is indo-
kolatlanul — a régi modell marad-
ványának tekintik ‚Igy sokak számá-
ra a kilépés demonstrálta a régi 
rendszertő l való elhatárólódáat. 

— A korábbi helyzettel szemben 
ma még csak az látszik bizonyosnak, 
hogy a szakszervezetek ma már nem 
részesei a hatalomnak. 

• A kormányzatnak, illetve a 
(f ő ként: koalíciós) pártoknak nincs 
a szakszervezetek jövő jére vonatko-
zó politikai elképzelésük. A parla- 
mentben szinte-  elő  sem 'fordul' ez a 	- Mi a véleményed 
szó: szakszervezet. A politika nem vezet ő ségérő l? 
kívánja egyen _teljesen. kirekeszteni .• Saját szakseerVezetünk • 

 meg-a szakszervezeti ...rrslozgalmet,„W4tz aüttlásá"tekittkvelga bels8'.  zeratte" ni kell, Ift3gY-aj 	 elit 	• • • • 	• felépítést figyelembe véve, szükség rábban sem kapcsolódott a szakszer- 
vezetekhez, s talán ezért sem tud 
mit kezdeni velük.. 

Kérdéses a szakszervezetek viszo-
nya a különböző  pártokhoz is. Véle-
rnényem szerint pártsemlegességre, 
minden párttól egyenlő  távolságtar- elnökségi tagokat, a kisebbeknek pe- tákra, pártérdekekt ő l való mentes- dig összefogva, rotációs alapon. Mivel cégre van szükség. Ugyanakkor fo- 

a kenyszerhelyzet, amely kezdetben Iyamatos kommunikációra, kapcso- 
lattartásra kellene törekedni. Meg- kialakította a jelenleg mű ködő  for-
jegyzem: a képvisel ő i pozíciót össze- mát, más» megszű nt, ezért van szük-
férhetetlennek tartom a szakszerve- cég ennek a kérdésnek a felülviz.sgá- 
zeti.- funkcióval. 	 latára ís. 

— Mi a véleményed a magyaror-
szági szakszervezetekrő l? 

• A szakszervezeti tagság elöre-
gedik, hiszen ma alig-alig lépnek he 
a szervezetbe a fiatalok. F.z részben 
összefügg azzal, hogy hiányos a 
szakszervezeti nevelés, alacsony 
szintű  a tájékoztatás. A Népszavá-
nak nincs szakszervezeti karaktere, 
oktatási funkciót nem tölt be. Még-
szű nt a népszer ű  és közkézen forgó 
elméleti folyóirat (a Jelző ). Kevés 
szakszervezetnek van önálló újsága, 
amely biztosíthatná az elengedhe-
tetlen információáramlást. A szak-
szervezeti vagyonmegosztás késedel-
mes, újabb és újabb konfrontálódási 
lehet ő séget teremt a szakszervezetek 
között. 

- Úi helyzetet teremt az egyre 
nagyobb teret nyerő  privatizáció... 

• A kutatóintézetek átalakulása, 
a kft.-k létrejötte megváltoztatja a 
szakszervezetek helyzetét. Tisztázat-
lan a menedzser és a munkavállaló 
közötti helyzet. A kft.-be való belé-
pés sokak saárnarra a szakszervezet-
bél való kilépést is jelenti. velük az 
eltávozásuk után már nehéz, újból 
kapcsolatot teremteni. 

Az üzemi tanácstik megjelenése 
csökkentheti ugyan a szakszerveze-
tek szerepét, de a klasszikus funk-
ciók a szakszervezetnél maradnak. 
Elképzelhet ő nek tartom egy úgyne- 
vezett több 	pólusú szakszervezeti 
modell kialakulását, amely szövetsé-
gi formában mű ködhetne. A racio-
nalitás iránti igény egyszerre jelent-
heti a kis szakszervezetek koncent-
rálódását, valamint a szakértő k sze-
repének fokozását. Az átmeneti idö-
szakban offenzívában kell lenni 
problémák kooperatív megoldásá-
ban. 

A MINIMÁLIS BÉR MPRTÉKPROL ÁL-
LAPODTAK MEG AZ ERDEKEGYEZTE-
TO TANÁCSBAN. EZT 1991, ÁPRILIS 1-
JETOL 7000 FORINTBAN ÁLLAFITOT-
TÁK MEG. A munkavállalók több mint 
22 százaléka keresett idáig Magyaror-
szágon 7000 forintnál kevesebbet. 

* 
AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS EUTA-

TASI ALAP (OTKA) tavaly meghirde-
tett pályázatának elbírálásáról tájékoz-
tatta a sajtó képvisel ő it Andorka Rudolf 
akadémikus, az OTKA elnöke. Elmond-
ta: az 1991. évre 3283 pályázatot nyújtottak 
be, ezekbő l 2443 kutatási programot tá-
mogatnak, együttesen 1,8 milliárd forint-
tal. Az év elejét ő l önállóan gazdálkodó, 
jogi személyként m ű ködő  OTKA a nem-
zetközi viszonylatban is jelentő s tudo-
mányos eredményeket ígérő  alapkutatá-
sokat támogatja. Péuzeszközei kutatás-
ra, m ű szerek beszerzésére, kutatók fi-
zetésének kiegészítésére használhatók 
fel. Az 1990-ben benyújtott pályázatokat 
több lépcső ben bírálták el: az opponen-
sek. az akadémiai szakbizottságok, majd 
az OTKA szakkollégiuma véleményezték 
valamennyit. A finanszírozandó témák 
között természet-. társadalomtudományi 
és mű szaki kutatások szerepelnek. A 
eajtótájékoztatón részt vettek az OTKA 
szakkollégiumának vezető i is, akik hang-
súlyozták: az alap fontos feladata a tu-
domány demokratizálása, a kutatói tel-
jesitmény elismerése, a szellemi tevé-
kenység értékvédelme, a támogatás fel-
használásának valamilyen módon való 
ellenő rzése. Terveik között szerepel a 
pályázati rendszer továbbfejlesztése: a 
külföldi tapasztalatok beépítése, nem-
Zetközi hírű  szakreferensek bevonása a 
pályázatok elbírálásába. Még ebben az 
évben meghirdetnek egy müszerpályáza-
tot is. Úgy tudjuk, hogy a pályázat dí-
jazottai a támogatás 23 százalékához az 
elmúlt hónap végéig hozzájutottak. 

* 
AZ ARRABONI TUDOMÁNYEGYETEM 

ALAPITASANAK ELOKESZITÉSE, fel-
gyorsult Győ rött. Bejegyezték az Univer-
/Mai Arraboniénsis Alapítványt, amely 
az egyetem mielő bbi létrehozásának 
pénzügyi alapjait hivatott megteremteni 
— jelentették be az alapítvány közgy ű -
lésén. A kuratórium elnöke Pozsgay Im-
re kandidátus, címzetes egyetemi tanár, 
országgyű lést képviselő . A kuratórium 
tagjai elismert szakemberek, akik szak-
értő i csoportokat hoznak létre az egyes 
karok programjainak kidolgozására. Az 
elképzelések szerint gazdaságtudományi, 

a TL'DOSZ 

lenne arra, hogy az elnökség dele-
gációs rendszer alapján m ű ködjön. 
1988-ban ugyanis tulajdonképpen is-
meretlenekre szavaztunk. A nagy 
szervezeti egységeknek visszahívha-
tóan, hosszú távra kellene delegálni 

Informatikai, m ű szaki, mű vészeti ás tár-
sadalomtudományi karok létesülnének. 

A SZÁMITOGBPES RULTDRA FEJ-
LESZTESERE LETREHOZOTT CAL 
ALAPITVANY megnyitotta budapesti 
irodáját. A már mű ködő  kecskemétihez, 
pécsihez, szekszárdlhoz és tatabányaihoz 
hasonlóan — az alapítvány céljainak 
megfelel ő en — a f ő városban is számító-
gépekhez és egyéb számítástechnikai 
szolgáltatásokhoz juthat a tanulóifjúság. 
A CAL Alapítványt tavaly decemberben 
hozta létre a tatabányai Alfadat Keres-
kedelmi Szervezési és Számítástechnikai 
Kft., valamint a pécsi High Computer 
Kft. Az alapítványban barmely jogi vagy 
Magánszemély befizethet egy meghatá-
rozott összeget, és ezzel jogot szerez, 
hogy megjelöljön egy tanulót vagy in-
tézményt, aki, illetve amely — egy hó-
napon belül — ingyen kapja meg a mo-
nitort a hozzá tartozó klaviatúrával és 
ftoppyvai. A berendezés egy évig még 
— garancia mellett — az alapítvány tu-
lajdonában marad. Az alapítvány sza-
bályzata megengedi, hogy szül ő k is ked-
vezményezhessék gyermekeiket így, 
amely után személyt jövedelemadójuk-
ból leírható az alapítványba fizetett asz-
szeg. Az alapítvány 8-10-féle számítógé-
pet kínál, ezeket az Alfadat importálja 
Szingapúrból és Tajvanról. Az első  év 
költségeit a két alapító cég fedezi. A ké-
ső bb keletkező  hasznot visszaforgatják 
az oktatásba: a számítástechnikával fog-
lalkozó tanárok képzését is elő segítik 
vele. Eddig csaknem kétszáz jogi és ma-
gánszemély csatlakozott az alapítvány-
ház, több mint 500 számítógép került igy 
magántanulókhoz, intézményekhez. Az 
alapítvány kuratóriuma tervezi, hogy a 
késő bbiekben számítástechnikai verse-
nyeket, táborokat seponzorál, részt vesz 
a számítógépes hálózat kiépítésében. A 
jelenlegieken kívül újabb irodák meg-
nyitására is sor kerül Debrecenben, Győ -
rött és Miskolcon. 

* 
AZ ERDÉLYI 111CVESZETÉRT ALÁ-

PITVANyROL utoljára másfél éve ír-
tunk a Szószólóban. Ez az alapítvány 
most bemutatkozási lehető séget terem-
tett az erdélyi m ű vészeknek: Budapesten, 
a Vármegye utca 11. szám alatt. Az új 
galériában első ként Balázs Imre maros-
vásárhelyi festő mű vész állítja ki festmé-
nyeit. A tárlat két hónapig látható. Ezen-
túl az erdélyi képző m ű vészek itt rend-
szeresen bemutathatják majd alkotásai-
kat. amelyeket megvásárolhatnak az es-
delaltieak. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
1991. március 5-7. között Aka-
démiai Fórumot rendezett a ter-
mészettudományos alap- és alkal-
mazott kutatásokról, valamint a tár-
sadalomtudományi kutatásokról. A 
rendezvényre az MTA Kutatás- és 
Szervezetelemző  Intézet több kiad-
vánnyal készült fel, amelyek egy 
része a témakör kiemelked ő  külföl-
di szakértő inek munkáiból közölt 
szemelvényeket, másrészt- adatokat 
szolgáltatott a hazai kutatási tevé-
kenységrő l, valamint azok részleges 
statisztikai értékelésérő l. A Szószóló 
áprilisi és májusi számában részlete-
sen tájékoztatjuk olvasóinkat a há-
romnapos tanácskozás eseményeirő l: 

Minden napra 
négy elő adó 

A rendezvénysorozat mindegyik 
napján 4-4 meghívott elő adó vezet-
te be a részletes vitát, amelynek so-
rán számos igen érdekes és sok eset-
ben új adatokat szolgáltató hozzá-. 
szólás hangzott el. Az első  napon a 
természettudományos alapkutatás, a 
másodikon az alkalmazott kutatás, 
míg a harmadik napon a társada-
lomtudományi kutatás értékelésé-
nek-  kérdései kerültek megvitatás-
ra. A szervező k az elő adásokat és 
az azokat követ ő  hozzászólásokat 
videoszalagon rögzítették, így a tel-
jes anyag remélhet ő leg az érdeklő -
dő k rendelkezésére áll majd. Az 
alábbiakban csupán a legfontosabb 
fejleményeket igyekszünk áttekinte-
ni a természettudományos kutatás 
területén. 

Az elsó nap meghívott elő adói 
Solymosi Frigyes (kémia), Vizi E. 
Szilveszter (orvosbiológia), Zimányi 
József (fizika) és Várallyai György 
(talajtan) voltak. A második napon 
IVIojzes Imre (mű szaki fizika), Gyu-
lai József (fizika), Rostra Tamás 
(számítástechnika) és Balla László 
(növénynemesítés) tartottak rövid 
vitaindító elő adást. 

Pontrendszerváltás 

Solymosi Frigyes felhívta a figyel-
met arra, hogy az eredniényes kuta-
tás feltételeihez tartozik a kutatói 
kompetencia mellett a megfelelő  
kormánytámogatás és a hatékony 
kutatásirányítás is. Hangsúlyozta, 
hogy nem szabad visszaélni a kuta-
tók hivatástudatával, és a kutatók 
számára meg kell teremteni a mun-
kákhoz nélkülözhetetlen anyagi biz-
tonságot. Konkrét javaslatai között 
szerepelt külön OTKA-pályázat ki-
írása fiatal kutatók számára, vala-
mint demokratikusabb struktúra lét-
rehozása az egyetemi tanszékeken. 

Vizi E. Szilveszter lendületes elő -
adásában az értékrend fontosságát 
hangsúlyozta a kutatások értékelésé-
nél, amely természetesen nem befo-
la'áhoilillaliai a Publiicales szabadsa-.  

gát. Az új tudományos felismerés 
mindig kisebbségi vélemény. Ez egy 
olyan sajátos helyzetet teremt, ahol 
az értékrendnek kell megvédenie a 
kisebbségi véleményt. Az értékrend 
kialakításában Vizi Szilveszter igen 
fontosnak tartotta a tudománymet-
ria módszerek, köztük az idézettség-
vizsgálat alkalmazását, de az eddi-
gieknél körültekint ő bben és a mód-
szer hibáinak figyelembevételével. 
Észrevételeit igen tanulságos pél-
dákkal támasztotta alá. Véleménye 
szerint a megfelel ő  értékrend kiala-
kítása és széles kör ű  elfogadtatása 
remélhető leg segíteni fog' a atudo-
mányos exodus" problémájának 
megoldásánál is. 

Zintártei József egy olyan •  pont-
reiedszert ismertetett, amely a .publi-
kációs és idézettségi adatok mellett 
az eredményesség értékelésénél más 
tevékenységet, például oktatói, tudo-
mányos ismeretterjeszt ő i, tudomá-
nyos közéleti tevékenységet is fi-
gyelembe vesz. A pontrendszer a 
KFKI Részecske és Magfizikai Ku-
tató Intézet elméleti osztályán több 
évig a kutatói közösség megelégedé-
sére sikeresen mű ködött, bár fo-
lyamatos módosításra volt szükség. 
Hangsúlyozta továbbá az értékelés-
nél az „emberi tényező ", vagyis a 
scientometriai adatok értékelését 
végző  személy fontos szerepét, aki 
képes arra, hogy a módszer korlátai-
ból adódó hibákat megfelelő  isme-
retek birtokában kiigazítsa. 

Várallyai György el ő adásában a 

„nemzeti természettudományok" ku-
tatóinak a hátrányos helyzetére hív-
ta fel a figyelmet a hagyományos 
scientometriai elemzésnél. Ezek a tu-
dományterületek véleménye szerint 
nem eléggé alap-, valamint nem 
eléggé alkalmazott tudományok. Az-
az a kutatások elvégzése ugyan fon-
tos nemzeti érdek, de az eredmé-
nyek csupán itthon érdekesek, a 

nemzetközi szakmai körök általi 
idézettség nem mérhet ő  össze a „di-
vatos témákéval". Azt is szóvátette, 
hogy az MTA által elkészített Ide-
zettségvizsgálat során témakörének 
legfontosabb nemzetközi folyóiratai 
nem szerepeltek a Science Citation 
Index által figyeltek listáján. A 
„nemzeti természettudományokra" 
vonatkozó scientometriai adatok 
ezért hamisak és félrevezető ek. 

Az elő adásokat követ ő  vita során 
sok fontos megjegyzés hangzott el, 
amelyek közül néhányat érdemes 
felidézni. Szabó Zoltán Gábor kémi- 
kus akadémikus a rendezvényt ezzel 
a két szóval jellemezte, hogy az a 

„minő ség, becsvágy", majd kifej- 
tette azt a — többek által is kifogá-
solt — véleményét, hogy a pályáza-
tok elbírálásánál a „múlté legyen a 
meghatározó szerep". 

A „peer review" (szakértő i bírá-
lat) módszerér ő l szólva többen ké- 
telyüket fejezték ki, hogy ez az ér- 
tékelési módszer országunk és a tu-
dományos közösség kis mérete miatt 
elegendő en objektív értékítéletet 
képes-e szolgáltatni. A scientomet-
riai adatok alapján történ ő  értéke- 
léssel kapcsolatban többen szóvá 
tették, hogy szakterületenként „átla-
gos nemzetközi kutatói profilt" kell 
létrehozni, és azzal kell ösazehasans 

irtani a hazai kutatók mérő számalt. 
Ily módon minden kutató a saját 
szakterülete mércéi alapján helyez-
hető  el egy többé-kevésbé objektív 
skálán. A különböző  szakterületek 
kutatóinak teljesítménye (az „alma 
meg a körte") a saját nemzetközi 
skálájukon való „beállás" alapján 
ezután értelmes módon összemérhe-
t ő . 

Egy hozzászólás felhívta a figyel-; 
met arra, hogy az értékelés módja 
visszahathat a témaválasztásra: és a 

kutatások rnin ő ségére. Ha ugyanis 
az idézettségi mutatóknak túlzott 
jelent ő séget tulajdonítanak, akkor a 
kutatók egyre inkább csak a gyors 
sikerrel kecsegtet ő , idézettségben 
„jól fizet ő  témákkal fognak foglal--
kozn 

Akadémiánk 
sokat idézett dísze! 

Kovács István atomfizikus akadé-
mikus nagy derültséget keltő  hoz- 
zászólásában emlékeztetett arra, 
hogy az első  idézettségi vizsgálat a 
70-es évek végén készült Marta Fe- 
renc akkori MTA-f ő titkár kezdemé- 
nyezésére és heves indulatokat vál-
tott ki. Hozzászólásában részleteket 
olvasott fel 1980. márciusi kelterésű  
levelébő l, amelyben észrevételeket 
tesz az elemzés eredményével kap- 
csolatban a f ő titkárnak: Például: 
„... Általában megállapítható, hogy 
azok az egyének, akikkel kapcsolat-
ban az idézetelemzés kimagasló 
eredményeket mutat, kevés kivétel-
lel politikailag közömbösek (vagy ha 
nem, akkor annál rosszabb), vagy 
lojálisak (esetleg megjátsszák a lo-
jalitást), a közéletben csak kevéssé 
vesznek részt (csak amennyire fel-
tétlenül szükséges), közülük vezető i 
készséggel kevesen rendelkeznek, a 
ilyen posztokat nem is igen töltenek 
be. Mindezek ellenére ő k azok, akik 
az Akadémia tudományos tekinté-
lyét megadják, akiket külföldön Is-
mernek, külföldiek magyarországi 
látogatásaik során keresnek, egyszó-
val Akadémiánk díszei. Azok, akik-
re vonatkozóan az idézetelemzés át-
lagon aluli, eredményeket mutat, 
rendszerint politikailag haladó gon-
dolkodásúak (bár kivételek itt Is 
akadnak), kiterjedt közéleti tevé-
kenységet folytatnak, jó vezet ő i 
készséggel rendelkeznek és vezet ő  
posztokat is töltenek be, s az Akadé-
miára sem tudományos érdemeik 
miatt, hanem más, egyéb megfonto-
lások alapján kerültek. Ő k töltik 
azonban be a vezet ő  posztok nagy ré-
szét, ő k döntenek a legtöbb kérdés-
ben". 

Az alkalmazott kutat(isokkal 
foglalkozó fórum elő adói és a hoz-
zászólók is azt hangsúlyozták, hogy 
az alkalmazott kutatásokban az 
eredmény legfontosabb megjelenési 
formája nem feltétlenül a publiká-
ció, és ezt a tényt az .értékelésnek is 
figyelembe kell venni. 

Benne Gyula 

(Folytatjuk.) 
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Nem mi írtuk 

A Magyar Nemzetben olvastuk'  

TERÁPIA 

Az intenzív rendszer kiépítése 
Nem vonzó ma Magyarországon a 

kutatói pálya. Nemcsak azért, mert 
a sikeres munkához hallatlanul nagy 
szellemi befektetés szükséges, ha-
nem azért is, mert a romló kutatási 
feltételek nem ösztönzik tudomá-
nyos munkára az egyébként ráter-
mett fiatalokat sem. A március ele-
jén megrendezett háromnapos Aka-
démiai Fórumon a tudományos telje-
sítmény elérésének feltételeit és az 
eredmények értékelésének lehet ő sé-
geit vitatták meg. A vitaindító elő -
adásokat szakterületüket reprezen-
táló, magas tudományos fokozatot 
elért személyiségek (f ő ként akadémi-
kusok) tartották. Felsorolták, mi 
minden szükség3s az eredményes 
kutatói munkához. Ám nem kapott 
kellő  hangsúlyt a tudományos mun-
kát végző k anyagi megbecsülése. 
Lehetséges, hogy a közelmúltban az 
akadémiai intézetekben végrehajtott 
béremeléssel elintézettnek vélték az 
ügyet? 

A számok tükrében másképpen 
fest a dolog. A szégyenletesen ala- 

Göncz Árpád — számomra pozitív !Sze-
repét még inkább kiemelve és példás jó-
zanságát mutatva — már a blokádot 
(1990. október 25-28.) közvetlenül köve-
t ű en szorgalmazta amnesztia gyakorlá-
sát, ám leterhelt parlamentünk ezen 
,.áldást" csak most, február végén osz-
totta fejünkre (1991. évi V: tv.). Es vala-
hogy ennyi id ő  alatt sem sikerült a ja-
vaslatot jól elő készíteni. Nem is lengi 
körül pátosz, minta megel ő zöeket: „Le-
gyen ez a közkegyelmi törvény -intő  fi-
gyelmeztetés mindazok számára egya-
ránt; akiknek drága az, hogy Magyaror-
szág független, demokratikus jogállam 
és azoknak is. akik vélt érdekeik érvé-
nyesitése végett törvénytelen eszközök 
alkalmazásátol sem riadtak vissza" — 
szól a törvény indokolása. Mindannyian 
hallhattuk, olvashattuk már a kegye-
lem szövegét, álljon itt mégis summázva. 

Tehát nem indítható és nem folytatha-
tó büntet ő eljárás az 1990. október 2.i—
AB-ig terjedő  idő ben az ország életét 
rneabénitó útlezárásokkal összefüggésben 
elkövetett kényszerités. személyi szabad-
ság megsértése, a közlekedés biztonsága 
elleni bű ncselekmény, közérdek ű  üzem 
m ű ködésű nek megzavarása, törvény vagy 
hatósági rendelkezés elleni izgatás, elöl-
jarói intézkedés elmulasztása Miatt, 11- 
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csony bérszínvonal átlag 30 százalé-
kos emelése nem sokat változtatott 
a közismert tényen: ahhoz, hogy egy 
átlagos beosztásban dolgozó kutató 
meg tudjon élni, f ő foglalkozása mel-
lett más kereseti forrás után kell 
néznie. A társadalomtudományi ku-
tatásokkal foglalkozók hetven szá-
zalékának fizetése nem érte el a 
bruttó 13 800 forintot; de az Atom-
magkutató Intézetben például 12 827 
forint, a Régészeti Intézetben pedig 
12 043 forint volt. Ha a fenti össze-
gekhez hozzáadjuk az említett 30 
százalékos emelést, könnyen kiszá-
mítható, mennyit visz haza egy 
„megbecsült" tudományos dolgozó, 
akár nyugdíj el ő tt 1-2 évvel 

Jogos kérdés: mibő l élnek a ku-
tatók? Leleményességben nincs 
hiány. Sokan 	tanítanak (nyelvet, 
egyetemi el ő készít ő n), fordítanak 
(lám csak, mire jó a nyelvtudás!), 
lektorálnak, szakértő i munkát vé-
geznek, ismeretterjeszt ő  el ő adásokat 
tartanak, tolmácsolnak, idegenvezet- 

letve S évet meg nem haladó szabadság-
vesztéssel fenyegetett azon b ű ncselek-
ményekkel kapcsolatosan sem, amelyeket 
az útelzárásokkal akadályozott szemé-
lyek az, útelzárásokkal összefüggésben 
elkövettek. Ervénvesül a végrehajtási és 
kegyelmi mentesités' is, és kiterjed az asz-
szefüggésben elkövetett szabálysértések-
re Is. Vonatkozik a közkegyelem ezen 
törvényben foglalt b ű ncselekmények el-
követésére eszközül használt dolgok el-
kobzására is. Fa a lényeg — az Úgyneve-
zett szokásos közkegyelmi kellék: a ke-
gyelem hatályát veszti azzal szemben, 
akit e tárvény hatályba lépését követ ő  5 
éven belül elkövetett szándékos b ű ncse-
lekmény elkövetése miatt végrehajtható 
szabadságvesztésre ítélnek. No lám, a 
törvény szigora. Az elő ző  két amnesztia 
rendelkezésében ez az idő  3 év (ami egy-
ben általános elévülési határid ő !). Már-
pedig, ha azokat közelebbrő l megnézzük, 
sokkal súlyosabb bű ncselekmények el-
követő inek adtak „bocsánatot". 
Véletlen-e...avagy annak kompenzá-

lása, hogy e „kistestvér"— sokak vélemé-
nye szerint — végrehajthatatlan?! 

Hiszen állítólag nem készültek regisz-
terek arról, hogy ki vett részt a blokád-
hajt. Regiszterek ugyan nem, de fény-
kép- és videafelvételek? Jóval fiatalabb 

nek, katalóguskartonokat írnak, és 
sorolhatnám tovább. 

Ezek után érthet ő . miért távoznak 
külföldre kiváló 	képességű  fiatal 
kutatók. Egyikük — már elhagyta 
az országot — így írt: „Veszem a 
hétmérföldes csizmát, és egy id ő re 
elmegyek olyan helyre kutatni, ahol 
a mindennapi nyomorúság és ki-
szolgáltatottság nem veszi el a sike-
res munka reményét, nem lágyítja 
el az agyat, nem rontja el a békés 
esti olvasást". 

Hogy senki se vádolhasson egyol-
dalúsággal, meg kell említeni az 
akadémikusok személyi alapbérét is. 
A 230 magasan kvalifikált kutató 
alapbérét átlagosan 20 százalékkal 
emelték. Igy jelenleg a levelező  ta-
gok 65 000, a rendes tagok 75 000 fo-
rintot vehetnek kézhez. Csak na-
gyon halkan merem megkérdezni: 
nem lett volna méltányosabb az át-
lagkutatók bérét közelíteni jobban 
egy reálisabb összeghez? 

(hitakó) 

vagyok annál a korosztálynál. aki kelte-
rú szájízzel emlékszik hajdanára. Ami-
kor még egyes cselekmények után 3-4 
évvel Is születtek ítéletek, mert a nyo-
mozók addigra „szedték ki" a bentiek-
hol, hogy ki is az a JÓZSI, aki kopasz.. 
és a zászló alatt a téren jobbra áll. 

Ki tudja, ki kinek a haragosa — és a 
szívderítü fényképet — miszerint ked-
venc szomszédja !FA-teherautóia a hi-
don legelöl torlaszolja el az utat — mi- 
kor adja át 	alzárkinek, de leginkább 
az illetékeseknek?! 

egy vélem, a hullámok nem ültek el 
teljesen és ezt csak fokozza a szokásos 
felemás magyar megoldás: Elkövettem, 
de mégsem ... Tudom, hogy tudod... 
de ki tudja bizonyítani?? 

(Ugyanilyen abszurdnak tartottam, hogy 
a vádlottat halálra ítélő  bíróság- rövid 
lélegzetet véve átalakult kegyelmi indít-
ványt tevő vé és állást foglalt abban —
kegyelemre méltónak tartea-e.? Hiszen ha 
tit perccel azelő tt a halátbüntetés szük- 
ségességét tartották alaposnak 	miért 
is változna véleményük egy gondolatnyi 
idő  alatt.) 

De amint a sors Útjai kifiirktiszbetet-
lenek, ugyanilyen a kegyelmi rendelet 
sorsa. A felemás álláspontok felemás 
Igazságot szülnek ... 	 LUX 

Már ebben a jegyzetsorozatban 
nagyon sokféle társadalmi, gazdasági 
gyógymódról volt szó: az érdekkép-
viseleti rendszer kiépítését ő l az anti-
inflációs politikán át a tudomány, 
a kutatás modernizaciojaig. Most 
szeretnék egy olyan terápiás megol-
dásról szólni, amely nagyon sok te-
rületen csökkentené beteg társadal-
munk, gazdaságunk fájdalmait. E 
gyógyír:

. 
	az intenzív rendszer kiépí- 

t ése 
Egy példával kezdeném, hogy mi-

lyen állapotból kellene kigyógyulni. 
Nemrégiben olvastam kéziratban egy 
szociológiai tanulmányt, amelyet 
frissiben 170 magyar szociális ott-
honról készített Molnár D. László, 
a Központi Statisztikai Hivatal f ő -
munkatársa. Az volt várható, hogy 
a szociálisnak keresztelt — de alig-
ha szeretet — otthonok ismert prob-
lémái, a lerobbantság, az elhanya-
goltság, a sivárság, a nemtörő döm-
ség tör elő  az adatokból, a tények-
b ő l, a számokból. 

Több került napvilágra. Kiderült 
a számítógépes feldolgozásból, hogy 
a szociális otthonok költségvetési tá-
mogatását kizárólag a létszám függ-
vényében határozták meg, ott sem 
engedélyeztek több bérköltséget, ahol 
a munka jóval több volt — mint pél-
dául a mozgássérülteket gondozó in-
tézményben, vagy az elfekvő ben 
az „otthon" halálozási arányszáma 
nem befolyásolta az orvosi rendelé-
sek idejét, gyakoriságát stb. Azaz —
s erre talán kevesen gondoltak — a 
szociális otthon is úgy mű ködik, mint 
egy extenzív üzem. 

Ha belegondolunk, mennyi, de 
mennyi extenzív üzemünk létezik! 
Azt ma már könny ű  felsorolni, hogy 
ipari állami vállalataink nagy része 
extenzíven termel, extenzíven gaz-
dálkodik költséggel, munkaerő vel, 
nyersanyaggak• energiával. A drágán 
termel ő  mező gazdasági nagyüzemek-
rő l régóta tudjuk, hogy mennyiségi 
szemlélet ű  az egész gazdálkodásuk, 
a m ű trágyával való pazarlásuktól 
kezdve a hamisan prognosztizált fej-
lesztéseken át, a hús•-,-  vajhegyelsig. 
Jó, jó, hát extenzív s olt a szocia-
listának -•titulált egész gazdasági 
rendszerünk! 

Arra azonban talán kevesebbet 
gondoltunk, hogy ezen kívül milyen 
sok extenzív rendszerünk - m ű ködik. 
Kitartóan dolgozik-, kevéske ered- 

ménnyel a teljességgel mennyiségi 
szemlélet ű  kórházüzemrendszer, az 
extenzív szociálisotthon-hálózat. Tel-
jességgel az extenzív követelménye-
ket teljesíti az iskolaüzem világa. A 
mennyiségi szemléletet vezérli az 
adminisztráció, a kormányzat, az irá-
nyítás üzemeit. 

Azt mondhatjuk, hogy az intenzív 
rendszerek kiépítéséhez az elsó lé-
péseket már megtettük. Valóban, a 
privatizáció, a piaci verseny, a ke-
reslet-kínálat törvénye gátat szab az 
extenzíven gazdálkodóknak, s rá-
kényszeríti ő ket az intenzív útra. 

Nincsenek azonban még gyógymó-
dok a többi extenzív rendszer inten-
zivre fordítására. S az a lényeg, 
hogy ezek közül több nem oldható 
meg a ma szokásos ráolvasós varázs-
gyógyszavakkal: demokrácia, priva-
tizáció, piacgazdaság. A szociális ott-
honokat nem lehet privatizálni, ha-
sonlóképpen a közhivatalokat sem, a 
kutatás egy részében sem hat ez a 
gyógyír, miként az iskolaüzemek te-
kintélyesebb hányadára sem lesz al-
kalmazható. Azaz intenzifikáió prog-
ramokat kellene azokra a területekre 
is készíteni, amelyek ő rzik extenzív 
állapotukat, s a piacgazdasággal pár-
huzamosan önmaguktól nem gyó-
gyulnak meg. 

Feltehet ő en más költségvetési 
szemlélettel kell nyúlni a hivatalok-
hoz, a kutatóhelyekhez, az iskolák-
hoz, a kórházakhoz stb., hogy e hely-
színeken is elt ű njön az extenzivitás 
gyakorlata. Mindenképpen ellenszer 
lehet ezeken a területeken is a belső  
demokratikus felügyelet, amely ki-
kényszerítheti az intenzív pályára 
állást. Az azonban ma még tény, 
hogy a gazdaság intenzifikálására 
még úgy-ahogy találunk elképzelé-
seket, gyakorlati lépéseket, egyéb ex-
tenzív rendszereink átépítése el sem 
kezd ő dött. 

Intenzifikáló programok szüksége-
sek azon alrendszereinkre, amelyek 
esetleg a piacgazdaságban is vigan 
ellennének extenzív módszereikkel, 
gyakorlatukkal. Ezekre az elképze-
lésekre a gazdaság talpra állításával 
párhuzamosan lenne szükség, hogy 
az egyes alrendszerek elmaradása ne 
húzza vissza a másikat is. 

Talán az intenzív rendszer kiépí-
tése modernizációs programnak sem 
lenne utolsó. 

F. P. 

NÉZŐ PONT 

Hozzászólás a Szószóló 1991. márciusi számának 
„Néző pont" Parlamenti biblia című  írásához 

KEL(L)ETlen kegyelem 

ROSSZKEDV HELYETT TENNI AKARAS 
Elszomoritott és felmérgesített a Szószóló februári számában 

megjelent „Rosszkedv" cím ű  „hangulatjelentés". Elszomorított, mert 
a napisajtó elkeseredést kelt ő  beállításának hatékonyságáról ad 
tanúbizonyságot; immár a Szószóló is terjeszti az „idehaza semmi 
sem jó" szemléletmód építő  (?) kritikáját. Felmérgesitett, mert 
néhány állításával nagyon nem értek egyet. Például; én bizony örü-
lök, illetve örülnék a „mindennapos, sű rű  rend ő rposztoknak", hi-
szen rövid id ő  alatt képes voltam elhinni, illetve igazán akarom 
hinni, hogy nem t ő lem óvják a hatalmat, hanem rám vigyáznak. 

A cikk a negatív tendenciákra utaló mozzanatokat hangsúlyoz-
za, s ezekkel a tendenciózus beállításokkal támasztja alá „egészsé-
ges pesszimizmusát". 

Igy van ez: aki nem akarja, az biztosan nem is veszi észre az 
utmenti porban nyitó virágot. Tovább játszva e hasonlattal, mun-
kánk, vándorlásunk során az út pora belep szürkeségével —, de 
ezt naponta le (kell) mossuk. Akinek pedig van igénye rá és ere-
je hozzá, azt a virág mindig emlékeztetni fogja a Természet örök 
csodájára, értékeire. 

El kell ismerni, nem szükséges nagyon keresgélni az aggasztó, 
csüggesztő  jeleket (elég, ha körülnézünk az akadémiai kutatóinté-
zetekben). De hát miért maradunk meg a jelenségek felületes vizs-
gálatánál? Miért. akarjuk mindig csak a rosszat észrevenni? Miért 
nem keressük meg az el ő re mutató, pozitív jeleket, még akkor ,is, 
ha ez a nehezebb! Úgy tartják, az okos más kárán tanul — mi haj-
lunk arra, hogy még a magunkén se okuljunk: a magyar történelem 
számos példát és leckét ad a bújába belefeledkező  ember balsor-
sáról. 

Nem azt várom, hogy örüljünk az inflációnak, de azt igen, hogy 
mindannyian tegyünk a dolgok jobbra .fordulásáért! Tudom, csak 
keveseknek adatik meg, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, ahol tö 
megek javára tudnak tevékenykedni; de mindnyájan javíthatunk 
valamit környezetünk helyzetén — ha nem is anyagi hasznot hozó 
módon. de legalább hangulati elemekkel: például, hogy nein táplál-
juk túl egymás keser ű séget. 

Gondoljunk csak Radnóti Miklós „Erő ltetett menet"-ére. • Arra, 
ahogy a földrerogyott embert fölemeli a hitt lehető ség, ső t mond-
hatni a borzalmak alól, gondolatban kihantolt lehető ség, hogy van 
miért és van. kiért tovább menni. Lefordítva, más környezetünkre 
és jóval „szerencsésebb" helyzetünkre: családunkért, közösségün-
kért meg kell próbálnunk valamit tenni. Ezért van abban igaza a 
pesszimista glosszaírónak, hogy „aki ilyen körülmények között op-
timizmust sürget, az... olyan, aki biztos hátországot .tudhat maga 
mögött". ez a biztonságot nyújtó hátország azonban nem csak anya-
gi természet ű  lehet, hanem mélyebb, szellemi, örök, elvehetetlen. 

V. t. 
SZÓL A KAKAS 

Kedves Barátom, v. t.! 
Engedd meg, hogy disputánkat egy szállóigévé vált Madách-

idézettel kezdjem: ,.... Nem a kakas szavára kezd virradni, De a 
kakas kiált, mert virrad ..." Ez a luciferi parabola jut Újra és újra 
eszembe, ha a rosszkedv ű  újságok vagy a fásult hangvétel ű  cikkel: 
kerülnek szóba. Erre gondoltam már akkor is. amikor még Kádár 
János korholta az agit. prop.-brossúrán kívüli világba • merészked ő  
újságírói rakoncátlanságot, de ez forgott a fejemben tv-riporter 
kollégáimat nézve. a demokratikus választások utáni eredményhir-
detés euforikus pillanatában. 

A Szószólóban szívesen közlöm írásodat, hiszen annak minden 
sorával tulajdonképpen egyetértek. A Szószóló négy évfolyantának 

egyetlenegy száma sem dezavuált olyan írást, amely jókedv ű  „kan-
gulatjelentésrő l"' adott volna hirt. Lapunk szerző gárdája (akik —
ő szintén remélem —  nem a közvéleményt formáló kedélyállapotuk 
alapján köt ő dnek a Szószólóhoz) eddig nem kényeztette el szerkesz-
tő ségünket olyan derdsébb hangvétel ű  írásokkal, amelyeket Te 
hiányolsz, s bármelyik Olvasón!: is jogosan igényelhet. Szerintem 
sincs az rendjén: a magyar lakosság közérzete minden más or-
szághoz viszonyítva a legrosszabb. („A pesszimizmus világrekordja" 
címmel tavaly évvégén hozta nyilvánosságra a Magyar Gallup Inté-
zet annak a közvélemény-kutatásnak az eredményét, amelyet Ma-
gyarországon és négy kelet-európai országban végzett, sok évtize-
de kipróbált Gallup standard alapján.) 

Amikor megkaptam személyes soraidat tartalmazó leveled és a 
Szószólónak szánt írásodat, azokat véletlenül nem a „kéziratok" 
dossziéjába tettem, hanem a Magyar Távirati Iroda „kő nyoma-
tos" napi hireit gyű jt ő  mappámba. Kéziratodat akaratlanul is együtt 
olvastam el az MTI aznapi híreivel. Ezek között „szívderítő  törté-
nést" keresve sem találtam. Engedd meg, hogy felidézzek ezek kö-
zül néhányat: 

Egészségre ártalmas 472 település ivóvize. Az ivóvíz magas nitrattartal-
ma 452, magas arzéntartalma pedig további 30 települést, összesen mintegy 
450 ezer lakójának egészségét veszélyezteti — állapítja meg az Állami Szám-
vev ő szék most befeiezadött, 1/ megyére kiterjed ő  vizsgálata. Az elemzést 
a Számvevő szék elnöki értekezlete vitatta meg ... 

Hibás cél volt korábban is a teljes foglalkoztatásra törekedni, mert az 
állam nem vállalhatja magára ennek terhét — állapitottáSs meg a Pécsett 
megnyitott országos munkaügyi konferencián. Schamsehula György állam-
titkár a munkaügyi kormányzat programját ismertetve hangoztatta I 
a munkanélküliség aránya Magyarországon február végén mintegy három 
százalékos volt, ami kedvező bb, mint a probléma sajtóban megjelentteti 
képe . . 

Folyamatossá váltak s kilakoltatásra( az Idén Szegeden. Tavaly 80 kö-
rül volt az önkényes lakásfoglalók száma, amely mostanra már jóval meg 
haladta a százat. Az otthontalanok első sorban a belváros üresen álló laká-
sait, közös helyiségeit veszik birtokba. S mintán ezek az emberek, családok 
többnyire kétes egzisztenciáiúak, zű rös életvitehlt-a, más lakók életét igen-
csak megkeserítik. A városi önkormányzat alpolgármestere, Tű hegyi Jó-
zsef, az MTI munkatársának elmondta: rendszeressé váltak ugyan a kila-
koltatások — ám a kialakult áldatlan állapotok mégsem lavultak. Hiába 
psraolják ki ugyanis az érintettek holmiját az udvarra, az önkényes beköl-
tözött Újra feltörik a zárakat és visszahurcolkodnak 

Három évtizedes fennállása óta nem volt méz olyan kilátástalan anya-
gi helyzetben a Balázs Béla Stúdió. mint napjainkban. Emiatt, április t-tó-
tól bizolytalan ideig kénytelenek szünetelletni m ű ködésüket — közölték a 
stúdió vezet ő i a budapesti Mű vész moziban meztartott sajtótalékoztatóju-
kon. Itt mondták el: az elmúlt 30 évben a Balázs Béla Stúdió volt az a 
mű hely, ahol a filmszaStma fiatal diplomásai elsó szárnypróbálgatásaikat 
megtehették, viszonylag olcsón meevalósitot t filmeken mérethették meg 
iehetségüket. Ugyancsak a stúdió adott lehet ő séget az amatő r filmeseknek 
is, képességeik megesilloztatására 

A Paksi Állami Gardaság felajánlotta a pusztahenesei általános iskolá-
nak, hogy hetente kétszer ingyen ad tejet a napközis gyerekeknek. Az. 
iskola Örömmel fogadta a seeitséget, mert az igy megmaradó tejnéiszbal 
az ebéd minriitézét tudják Javítani. Az állami gazdasáz föltlearmaztai tehe-
nészeti telepérő l havonta összesen 400 liter tejet víznek Puaztabencsére a 
közSégi önkormányzat gépliocsijával. s ebbő l a nem napköziseknek is jut 
majd ... 

. Kedves v. t.! 
Kérlek, ne neheztelj rám azért, hogy a fenti csiricsáxé-Itirek-

kel traktáltalak. Ezeket a hétköznapi „mezei virágokat" - nem azért 
gyű jtöttem össze, hogy elvitassam t ő led írásod megszívlelend ő  ta-
nulságait. A rosszkedv ű  híreket (ön)igazolásként kötöttem csokor-
ba. mert mi, újságirók, újságpapírba esomagoljuk a kórót, a vad-
rózsát és a 1  ipitért.  

Barátsággal ölel, a Néző pont-rovat „kertésze" 
(dura) 
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