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Mit ératudomány, ha magyar? 

A 151. KÖZGY Ű LÉS 

NEM SZERETIK 
A TÚLCENTRALIZÁLT 
MEGOLDÁSOKAT" 

Tíztagú magyar delegáció járt az Egyesült Államokban, hogy 
megismerkedjen az amerikai kutatáspolitikával és az ottani kutatásszer-
vezési metodussal. Az amerikai Nemzeti Tudományos Alapítvány és a 
Magyar Tudományos Akadémia együttes szervezésében megtartott tu-
dománypolitikai szeminárium résztvevő i találkoztak azokkal a szakem-
berekkel is, akik a Kongresszus számára készítenek tanulmányokat a 
tudományos kutatások id ő szer ű  kérdéseir ő l, éppen arról: miként lehetne 
a közép-kelet-európai térség, s ezen belül Magyarország tudományának 
segíteni. A magyar delegáció kunzultációt folytatott a Technológia Értékelé-
si Hivatal munkatársaival is. Ez közvetlenül a kongresszus alá rendelt 
szervezet, feladata az új tudományos és technológiai eljárások széleskör ű  
társadalmi elfogadása. Nyugat-Európában is létezik ennek megfelelő je és 
- a szakemberek szerint - idehaza is létre kellene hozni egy ilyen in-
tézményt. (A magyar-amerikai szeminárium folytatása októberben lesz 
Tihanyban, ahol a hazai kutatásszervezés helyzetér ő l, a tudományos ered-
mények hasznosításáról esik majd szó cseh, szlovák és lengyel vendégek 
részvételével.) 

Az Amerikában járt küldöttség hazaérkezése után az újságírókat 
tájékoztatandó Sperlágh Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia Ku-
tatásszervezési fő osztályának vezető je kiemelte: „az Egyesült Államok 
tudományos életében nem szeretik a túlcentralizált megoldásokat, tá-
mogatják a párhuzamos kutatásokat, az egészséges versenyt..." 

HIRDESSEN A SZÓSZÓLÓBAN! 

Telefon, fax: 138-4287 

A másként gondolkozás színe és visszája 

Természetesen a „másként gondolkodás" ter-
minus technicusát nem politikai értelemben 
használom: a polgári demokráciában mindenki úgy 
vélekedik, ahogy akar, azaz általában másként mint 
az egyik. A generális másként gondolkodásának 
azonban mélyebb áramlatai vannak ebben az 
országban, míntsem felületi politikai jellegzetességei 
alapján lehetne szólni róluk. Ezek a gon-
dolkodásmódokat elválasztó határok jóval 
markánsabbak, lényegibbek annál, hogy 
újracövekelésükre a közelebbi, távolabbi jöv ő ben 
számíthatnánk. 

Az egyik gondolkodási típust nevezzük tota-
listának. E fajta szellemi minta leírása elnagyolt lesz 
s nem terjeszkedik ki a széls ő ségekre. Egy tipikus 
totalista neveltetés ű , ismeret ű , eszmeiség ű  ember 
a küls ő  döntésekben reménykedik, feljebbvalót kíván 
maga fölé vagy éppen ő  akar feljebbvaló lenni, hisz 
a központi elhatározásokban, kisebb-nagyobb 
mértékben etatista, megsegítendő nek tartja az alatt-
valókat, ellenükre is boldogítani kívánja ő ket, nem 
idegen t ő le a messianisztikus hivatás sem. Az ilyen 
típusú gondolkodó hajlamos autoriter személyiség-
gé válni, amely egyénfajta minden totalitárius tár-
sadalom kedvence, a fasizmustól a bolsevizmusig -
amennyiben az egyik nem a másik fonákja s vi-
szont -, antidemokratikus, tehát a demokráciákba 
nehezen beilleszked ő . 

Bevallom, túlzottan elnagyolt az el ő bbi leírás, 
abszolute nincs tekintettel az árnyalatokra. A skála 
legelején lév ő kre aligha illik rá ez a jellemzés, a 
totális totalistákkal - a fasisztákkal vagy a bolse-
vikokkal - pedig nem kívánok foglalkozni, mert ő k e 
középre szánt meghatározást széles ívben túlugor-
ják. 

A közép-totalizmus az igazán veszélyes a de-
mokráciára. Az ilyetén gondolkodó ugyanis hiheti 
magát demokratának, egyetérthet a rendszerváltás-
sal, ő szinte híve lehet a magántulajdonnak, a pri-
vatizációnak, a szociális piacgazdaságnak. De negy-
ven éves neveltetése miatt minden jószándékába 
reflexként ugorhat be a totalista gondolkodásmód: 
a legdemokratikusabban több állami beavatkozást 
sürget, adminisztratív rendszabályokat szorgalmaz, 
modelleket épít fel, amelyet a polgároknak 
magukévá kellene tenniük stb. Azaz rejtetten tota-
lista, s anélkül gondolhat el, javasolhat a demokra-
tikus szisztémával ellentétes gondolatokat, tippeket, 
hogy azonnal kiderülne totahsta beállítottsága. 

A mai másként gondolkodás következ ő  típusát 
nevezzük: demokratikusnak. A liberális és a konzer-
vatív demokratikus gondolkodásmód talán annyiban 
megegyezik, hogy képvisel ő i az egyénnek szánják 
a f ő szerepet, az öntevékeny kezdeményezés szá-
mukra a társadalom, a gazdaság, a kormányzás 

legf ő bb hajtóereje, ehhez az államnak csak minél 
kellemesebb kereteket, játékteret kell biztosítania stb. 
Természetesen itt Is elnagyolt a jellemzés, hiszen a 
liberális, konzervatív, illetve a szociális metszetek 
mentén súlyos különbségeket is felmutathatunk a 
több-kevesebb állami beavatkozás, a szolidaritás, a 
szociális gondoskodás - s így tovább - igényelt 
funkcióiban. E szellemi irányzat letéteményese a 
demokrata. 

A demokratikusan gondolkodó az egyes em-
berb ő l indul ki, lett légyen szó a lakásprobléma 
megoldásáról vagy a privatizációról, kisebb 
közösségekben gondolkodik, a lokalitásban, figyeli 
a polgári kezdeményezéseket, a helyi találmányokat, 
ezek kiterebélyesedésére építi nem megdönthetetlen 
látomásait, toleráns az ezekkel ellentétes 
történésekkel:Nem akar felülr ő l, kívülr ő l boldogítani. 

Egyértelm ű , hogy a totalitárius és a demokra-
ta gondolkodásmód - mint t ű z és víz - nem illeszt-
het ő  egymáshoz. Ma ennek küzdelmét látjuk: álde-
mokrata totalista er ő lteti elképzeléseit a programok-
ba, s hasonlóképpen áltotalista demokrata köti a 
kompromisszumokat. így születnek aztán olyan 
kevercs megoldások, amelyek egyik irányzatnak sem 
felelnek meg, s különösen nem a társadalomnak, a 
társadalom modernizációjának. 

A csak a leírtakban ilyen „tiszta" másként gon-
dolkodási modellek a gyakorlatban tovább kevered-
nek. Megjelennek a gondolkodási mintákban tisztán 
pragmatikus, technokrata szemléletek, amelyek a 
pillanatnyi megoldást keresik, az egyes f ő bb gon-
dolati irányzatokat szolgálóan, illetve azokkal szem-
beszegülve is mindenkori gyakorlati érdekekt ő l füg-
g ő en. Ez a szellemiség sem kedvez egy egyértel-
m ű  modernizációs út kitaposásának. 

Sajnálatos módon az egyes gondolkodási 
modellek jelz ő kkel gazdagodnak. Van már nekünk 
nemzeti demokrata, nemzeti totalista gondolkodási, 
cselekvési mintánk, miként számon tartjuk a kozmo-
polita demokrata, a kozmopolista totalista esz-
meiséget is. /Nem beszélve a konzekvens gondola-
tiságot nélkülöz ő  „modell"-r ő l, a populizmusról./ A 
jelz ő k még inkább elfedik az egyes szellemi maga-
tartásminták valódi sajátosságait: a nemzet 
érdekében bevitt totalizmust ignorálhatja a nemzeti 
jelleg, s hirdet ő je „megmaradhat" demokratának, a 
„nemzetellenes" demokratizmus kiválthatja a totál 
totalista megbélyegzést stb. Mindez méginkább tisz-
tázatlanná teszi a gondolati és a cselekvési fron-
tokat. A „másként gondolkodás" összecsúszásából, 
keveredéséb ő l, tisztázatlanságából pedig csak tisz-
tázatlan modernizációs út támadhat, a társadalom 
nagy-nagy kárára. 

Fóti Péter 
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Mit ér a tudomány, ha magyar? - e kérdés jegyében 
tartották meg május elején a Magyar Tudományos 
Akadémia 151. rendes közgy ű lését, ahol azt elemezték, 
hogy mit hozott a politikai rendszerváltozás utáni els ő  
év a tudományos élet és elit reformációjában. A választ 
maga az elnök, Kosáry Domokos adta meg megnyitójá-
ban, hangsúlyozva, hogy a Széchenyi alapította 
Akadémiának olyan értékel vannak, amelyeket igenis „át 
kell menteni", hogy magát az országot Is átmenthessük. 

A lényeg Kosáry Domo-
kos szerint, hogy a magyar tu-
dományok újjáalakítása - szak-
mai, szervezeti és emberi vonat-
kozásban egyaránt - a nemzetkö-
zi normáknak és mércéknek meg-
felelő en menjen végbe, mégpedig 
minél gyorsabban. Csak így kap-
csolódhat vissza a magyar szel-
lemi élet az egységesülő  Eu-
rópához és a fejlett világhoz. Arra 
Is vigyázni kell azonban, hogy a 
nagy 	átrendezés 	során 
meg ő rizzék a tudományok 
mű ködő képességét és ne dobják 
ki az ócska ládákat, melyekben a 
maradék „porcelánokat" ő rzik. 

A Magyar Tudományos 
Akadémia olyan különleges, pó-
tolhatatlan nemzeti intézmény, 
amelyhez nem hasonlíthat 
egyetlen ország tudományos 
akadémiája sem - emelte ki 
beszédében Antali József minisz-
terelnök, aki a kormány nevében 
üdvözölte a tudóstestületet. Ezzel 
indokolta, hogy meg kell ő rizni az 
Akadémia horizontalis és vertiká-
lis egységét, azaz nem eshet szét 
elemeire, nem alakítható át ku-
tatásirányítási minisztériummá 
vagy nem fejleszthet ő  vissza 
Magyar Tudós Társasággá. A kor 
követelményeihez történ ő  iga-
zodás természetesen alapvet ő  
belső  reformot igényel, s ehhez 
Antall József - kormánya nevében 
- csak szabadságot tudott ígérni, 
pénzt nem. A tudomány és a poli-
tika viszonyáról azt mondta: a 
politika ne befolyásolhassa a tu-
dományos kutatást, az Akadémia 
ne legyen napi politikai és szemé-
lyes érdekütközések részese és 
terepe... 

Ennek az óhajnak azon-
ban több feltétele is van. Az első  
az akadémiai törvény, amely rög-
zítené a tudományos kutatás sza-
badságának garanciáit, s az MTA 
köztestületi önkormányzattá vál-
na. A törvényhozói munka tor-
lódása és az elő készítés során 
felmerült viták miatt ez a jogsza-
bály is régóta várat magara s 
nincs túl nagy esélye, hogy a leg-
nagyobb magyar születésének 
200. évfordulójára (szeptember 
21.) elfogadja azt az ország-
gy ű lés. Pedig az akadémiai re-
form legális bázisának és a ku-
tatók nyugodt, megbízható 
körülmények között folytatandó 
munkájának talán legfontosabb 
elő feltétele e törvény elfogadása. 
Ez egyúttal rögzítené a tudomá-
nyos kutatás és oktatás, Illetve az 
akadémiai intézetek és az egyete-
mek kapcsolatát, kooperációját, a 
tudományos továbbképzés és 
minő sítés rendszerének korsze-
r ű sítését. 

Az akadémiai Intézetek 
„hovatartozása" és az egyetemi 
autonómia szempontjából is fon-
tos kezdeményezésnek bizonyult 
az Országos Athenaeum Bi-
zottság létrehozása, amelynek 
célja elő segíteni a kutatóintézetek 
és az egyetemek összefogását 
mind a kutatás, mind a tovább-
képzés terén. Az Akadémia - az 
ellenkez ő  értelm ű  javaslatok, sót 
követelések ellenére - megkíván- 

ja tartani kutatóintézeti hálózatát, 
ám növeli azok szellemi és vagyo-
ni önállóságát. A közgyű lésen úgy 
döntöttek, hogy az Akadémia 
általános m ű ködését szolgáló 
vagyontárgyak az Intézményé 
lesznek, a kutatóintézetek pedig 
állami tulajdonban maradnak, de 
kezelő i joguk az Akadémiát Illeti. 
Az akadémiai kutatóintézetek re-
formjának az elgondolások szerint 
két iránya lesz: az egyik a vég-
zett munka - az alapkutatás -
minő ségén és eredményességén 
alapul, a másik pedig a különböző  
tevékenységek szétválasztása in-
tézeteken belül. Az intézethálózat 
korszer ű sítése sok esetben 
„karcsúsítást" és személyi, 
vezető i változásokat is jelent, ami 
nyilván éles vitákkal, személyi 
konfliktusokkal jár majd együtt. 

Csak egy adat a változásokra: 
május elejéig összesen 27 intézet-
be került uj személy, 12 régi 
Igazgató megbízatását megújítot-
ták, két intézetben pedig húzódik 
még a döntés. 

A közgy ű lés új kon-
cepciót fogadott el tudományos 
könyv- és folyóirat kiadás 
megújításáról és határozatot ho-
zott saját kutatási alapítvány 
létrehozásáról - az új akadémiai 
törvény elfogadása után -, amely-
lyel növelheti a kutatóintézetek 
autonómiáját. Ezenkívül alapítani 
akarnak egy akadémiai ösztöndí-
jat, amellyel fiatal kutatókat tá-
mogatnának. 

Az Akadémia idei köz-
gy ű lése mindent összevetve a 
„fontolva haladás" jegyében 
végezte munkáját. Mint az MTA el-
nöke hangsúlyozta: az Akadémia 
átalakulása, reformja konfliktusok 
nélkül megy végbe. Láng István 
f ő titkár hasonlóképpen fogal-
mazott beszámolójában: az 
Akadémia vezetése a folyamatos 
és következetes reformok végre-
hajtását és a valódi értékek meg-
tartását választotta a gyors, 
radikális átalakítás helyett, 
miközben az Akadémia egésze 
meg ő rizte m ű köd ő képességét, 
nemzetközi 	kapcsolatainak 
rendszerét. 

Folytatás a 3. oldalon 

Európa' 92 
A FELZÁRKÓZÁS 
FELTÉTELEI 

Európa' 92 címmel konfe-
renciát rendeztek a pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyetemen az 
egyesül ő  Európához való fel-
zárkózás követelményeir ő l. A Ma-
gyar Közgazdasági Társaság és az 
MTA Jöv ő kutatási Bizottsága által 
szervezett tudományos tanácskozás 
egy olyan konferenciasorozat els ő  
fóruma, amelyen a téma különféle 
vonatkozásait tárgyalják meg ne-
gyedévenként. Itt is meg-
fogalmazódott: Magyarország 
számára az Európához való fel-
zárkózás feltétele a piacgazdasági 
követelmények meghonosítása. Az 
üzleti és a hivatalos statisztikai 
rendszer összhangjának meg-
teremtése például olyan feladat, 
amely az alakuló piacgazdaság 
kiépülését éppúgy elő segítheti, mint 
az ország integrálódását az Euró-
pai Közösségbe. Konkrét terveket 
kellene készíteni, s a megvalósítá-
sukhoz a nem profitérdekeltség ű  
nyugat-európai alapítványokhoz for-
dulni támogatásért. 

EGK-hitelkeret 

K+F-ALKALMAZÁS 
Rövidesen olyan döntések 

születhetnek, amelyek ered-
ményeként a magyar kutatás-fej-
lesztés nagyobb támogatást kap az 
európai együttm ű ködésben - ezt 
Hans Beck, az EGK bizottság 
budapesti képviseletének nagyköve-
te mondta május végén Debrecen-
ben a kutatás-fejlesztésr ő l és gya-
korlati alkalmazásáról rendezett 
nemzetközi tudományos tanács-
kozáson. Az EGK nagykövete kifej-
tette: a „Forduljunk Kelet felé" - el-
nevezés ű  EGK-törvény alapján 
tervet készítenek Magyarország-
nak, Csehszlovákiának és 
Lengyelországnak nyújtandó ku-
tatás-fejlesztési segítség fokozá-
sára. Az erre a célra elkülönítendő  
hitelkeret a tudományos kooperációt, 
a technológiák átadását kívánja tá-
mogatni. 
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Varga J. János: 

Helyüket kereső  tudományos kutatók 
A politikai rendszervál-

tozással színre lépő  tudósok (f ő ként 
a társadalomtudósok) egyik csoport-
ja a hatalom legfelső  és középső  
szintjeire, az ország kor-
mányzásának és igazgatásának 
szféráiba emelkedett. Mások a ku-
tatómunkánál jobban jövedelmez ő  
pályákra tértek (és térnek) át, 
Lengyel László megfogalmazásában 
ő k a „piacképes tudósok", akik szak- 
mai 	tekintélyükkel, 	tárgya- 
lókészségükkel, tudománytechnikai 
jártasságukkal és idegen nyelvis-
meretükkel segítenek eligazodni a 
nemzetközi és a magyar tudomány 
között. A harmadik típust képviselő  
kutatók külföldre távoztak, hogy ott 
vészeljék át a Magyarországon ne-
héznek ígérkez ő  éveket. 

Akik itthon, az akadémiai 
intézetekben maradtak, alkotják a 
negyedik csoportot: ő k azok, akik a 
maradandó kutatási eredményeket 
és a kritikai gondolkodást mindenek 
fölött tisztelik. Rájuk vár a legnehe-
zebb feladat, mert munkájukra a 
következ ő  években aligha lesz 
fizető képes kereslet, társadalom- és 
tudománypolitikai igény, mert az ál- 

lam és a társadalom egyel ő re nem 
tud mit kezdeni azzal a pártatlan, 
szigorúan a tényeket figyelembe 
vev ő  elemzéssel, amely nem ad 
számára közvetlenül felhasználható 
hasznot. Ennek ellenére nekik, a 
politika iránt elhivatottságot nem 
érz ő , a „kaptafánál maradt" szakér-
telmiségnek kell átvinnie a túlsó 
partra_, a tudomány maradandó 
értékélt. Ideológiától, eszmerend-
szerekt ő l nem befolyásolható szak-
maiság adhat hitelt munkájuknak a 
hatalmi elit cseréje közben és 
teremthet számukra az átmenet ide-
jén és késő bb is egzisztenciát. 

E nehéz és hálátlan fela-
datra való alkalmasságukat már ak-
kor igazolták, amikor nem is olyan 
régen megkondultak a vészha- 

rangok az akadémiai intézethálózat 
fölött: tovább dolgoztak havi 12000-
16000 forint átlagbérért (amire csak 
megszállottak képesek) és remélték, 
hogy a sorsukat kezükben tartók a 
régi rendszer konstrukciójából -
amely 1948-ban szétválasztotta az 
egyetemi oktatás és kutatás 
egymással szorosan összefügg ő  
folyamatait, s így az egyetemeket 
lényegében fels ő fokú iskolákká 
fokozta le, a „drága" tudományos 
kutatást pedig háttérbe szorította -
meg ő rzik a maradandó értékeket. 
Hiszen egyes kutatóintézetek szá-
mottevő , 1948 elő tti történeti múlttal 
rendelkeznek, s valamennyiükre jel-
lemz ő  az 1948 után nagy 
er ő feszítéssel kiépített nemzetközi 

kapcsolatrendszer, amely mun-
kájuknak értelmet és kontrollt, a 
magyar tudomány számára pedig 
tekintélyt és megbecsülést biztosí-
tott. Az intézethálózat szétzilálása 
- vagy lassú elhalásra kárhoztatá-
sa - ezt a jelent ő s munkakapcso-
lat-rendszert semmisítette volna 
meg, hosszú id ő re megbénítva Ma-
gyarország számára a nemzetkö-
zi tudományos együttm ű ködést. 

Az akadémiai intézetek 
fenntartása tehát - ahogyan arról 
felelő s szakemberek számos fóru-
mon nyilatkoztak -  szükséges és 
indokolt, a megfelelő  változtatá-
sokkal. A korrekciók lényeges ele-
me lehet az egyetemi oktatás és 
kutatás 1948-ban megbontott 
egységének helyreállítása, amely 
egyúttal azt is kívánatossá teszi, 
hogy az akadémiai intézetek szak-
emberei az egyetemi oktatásba 
bekapcsolódjanak. Tudományos 
közéletünk egyik súlyos ellent-
mondása volt ugyanis évtizedekig, 
hogy a tudományos fokozattal ren-
delkez ő  kutatók számára nem, vagy 
csak elenyésző  mértékben biztosí-
tották az egyetemi oktatásban és 

képzésben való részvétel le-
het ő ségét, kihasználatlanul hagyva 
azt a jelentő s szellemi potenciált, ami 
az ország kutatóhelyein felhal-
mozódott. Ez egyrészt megfosztotta 
a kutatókat a munkájukhoz 
nélkülözhetetlen visszajelzés egyik 
módjától, másrészt elzárta a hall-
gatókat a legújabb kutatási ered-
mények azonnali megismerését ő l, 
évekig várakozásra kényszerítve 
ő ket, amíg a tudományos könyvki-
adás lassú malmai megő rölték szá-
mukra az idő közben esetleg már 
meg is haladt ismereteket. 

A következ ő  évek egyik fon-
tos feladata lesz az elmúlt négy 
évtizedben hagyományos értékeit 
veszített iskolarendszerünk újjászer-
vezése, amihez - az anyagi feltétele-
ken túl - korszer ű  és autonóm 
fels ő oktatást s tudományosan 
képzett oktatói gárdát kell biztosítani. 
Szóhoz juthat-e ebben a munkában 
a kutatásaihoz hű  maradt tudós, elő -
segítheti-e jöv ő  generációinak 
képzését? Reméljük, igen. A 
megvalósítás első  számú feltétele: jól 
átgondolt akadémiai és fels ő oktatási 
törvény megalkotása. 

Amikor Közép-Kelet-Európa országaiban bekövet-
kezett a szocialista rendszer válsága, az magával hozta 
a tudományos élet válságát Is. A korábban homogénnek 
tetsző  tudóstársadalomban vészes gyorsasággal kelet-
keztek a repedések, s alig kellett hozzá egy-két esztendő , 
hogy csoportokra szakadjon. 
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Ami jó egy szakszervezetnek, az valamennyi szakszervezetnek jó 
Ezúttal elmaradt a sztrájk, de a június 13-át megelő ző  napok 

bizonyára, sokáig emlékezetesek maradnak a szakszervezetek 
számára. s emlékszik majd rá a hatalom Is, levonva az eset tanulsá-
gait. Közvetlenül a sztrájk lefújása után, a friss élmények hatása 
alatt beszélgettünk dr.Révész Mártával, a Tudományos Dolgozók Szak-
szervezetének titkárával. 

- Izgalmas idő ket éltünk át, 
és nagyon örülök, hogy így vég-
z ő dtek a dolgok, jó lenne, ha a 
mostani eredmények csak kezdeti 
lépések volnának, és fő leg, hogy jó 
mederben haladjanak a további tár-
gyalások - mondta dr.Révész Már-
ta. - Június 10-én s ű r ű södtek leg-
jobban az események. A Szakszer-
vezetek Együttm ű ködési Fóruma 
állást foglalt, hogy szolidárisak 
vagyunk a sztrájkolókkal, de sok 
olyan szakszervezet van nálunk, 
ahol egyszer ű en nincs lehető ség a 
sztrájkra, ezért a tiltakozás más 
módjait ajánlották, mint például az 
aláírások gy ű jtését vagy a munka-
helyi gyű lések szervezését. Persze 
- úgy gondolták - minden alapszerv 
saját maga döntse el, hogy milyen 
formát választ. Közben itt is felfor-
rósodtak a telefonok, sokan kérték 
a véleményünket, mások maguk 
mondták el, mit kívánnak tenni. A 
legkülönböz ő bb javaslatok hangzot-
tak el, volt aki azt ajánlotta, hogy a 
TUDOSZ határolja el magát az 
akciótól, a másik véglet az volt, hogy 
teljes egészében csatlakozzunk a 
sztrájkhoz, mert a bérbő l és fizetés-
b ő l élő kre már nem lehet további 
terheket rakni. A többség azt mond-
ta, hogy az alapszervezeteknél nincs 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az AREA KOLLÉGIUM ÉS A SMARAGD KÖRNYEZETVÉDELMI 

EGYESÜLET RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET ÁLTALÁNOS ISKOLAI DIÁKOK 
RÉSZÉRE AZ ALÁBBI KÉT TÉMAKÖRBEN: 

„Veszélyben a Föld"- környezetszennyezés, a természet pusztulása, 
kihaló élő lények, az emberi tevékenységek ártalmai, természet- és 
környezetvédelem. „Osvilági élet" -  életképek az ő svilágból, ő sállatok, ő sem-
ber, fantáziaképek, ő smaradványok, stb. 

Pályázni lehet maximum A/3-as méret ű  képekkel, amelyek bármilyen 
technikával (ceruza, toll, tus, pasztell, aquarel, olaj stb.) készülhetnek. A pá-
lyázatok jeligések. A képek hátlapjára kérjük ráírní a jeligét és a címét, és hogy 
melyik kategóriában kíván szerepelni. Az alkotó saját nevét és címét zárt 
borítékba tegye! Amennyiben a pályázó postán küldi a munkáját, feladóként az 
iskolát nevezze meg. A beküldött pályamunkákból kiállítási rendezünk és a 
felkért zs ű ri által legjobbnak ítélt képek szerz ő i a meghirdet ő k, valamint a 
TUDOSZ és a Szószóló tárgyjutalmaiban részesülnek. 
A képek beküldésének határideje 1991. november 1. 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Magyar Állami Földtani 
Intézet Solt Péter részére 1113 Budapest., XIV. Népstadion út 14. 

IDEGEN NYELV Ű  MENEDZSERKÉPZÉS 
Német és angol nyelv ű  menedzserképz ő  tanfolyamokat is indít a Man-

agement Forum GMK. Sajtótájékoztatójukon elmondták: a Management Foru-
mot az osztrák Exchange Business Service hozta létre azzal a céllal, hogy azok 
a külföldi cégek, amelyek Magyarországon szeretnének befektetni, üzleti kapc-
solataik kiépítése során idegen nyelvismerettel rendelkez ő  magyar partnerekkel 
dolgozhassanak együtt. 

bérkiáramlással járó inflációt, aligha 
követi 	nálunk 	is 	hasonló 
béremelkedés. Ez az a pont, ahol 
nem tudtunk azonosulni a sztrájk 
követeléseivel, ezért is csak a szo-
lidaritásunkról biztosítottuk a szer-
vez ő ket. A privatizáció se nagyon 
érinti a kutató intézmények dol-
gozóit, de azt javasolnánk, hogy vé-
gig kell gondolni, nehogy csak szem-
fényvesztés legyen az egész rész-
vényügy. Kétségtelen elő ny, hogy a 
dolgozói részvények által a munká-
soknak is valamelyes beleszólása 
lehet a vállalat életébe, de ha 
béremelés helyett részvényt kapnak, 
rosszul járnak, hiszen osztalék he-
lyett gyakran a vállalat bő vítésére 
fordítják a nyereséget. 

- Milyen tanulsága/ van-
nak a mostani sztrájkakciónak? 

- Ha elfogadjuk azt, hogy a 
piacgazdálkodásnál pillanatnyilag 
nem tudunk jobbat, akkor el kell fo-
gadni, hogy egészen új tiltakozási 
módok lesznek. Ez most próba volt: 
próbája a szakszervezetek közötti 
viszony új gondolásánnak is! Kény-
telenek vagyunk tudomásul venni, 
hogy ez lesz a jövő : sztrájk meghir-
detésével kell néha tárgyalásokat 
kikényszeríteni. Máshol bejárt út, mi 
még nem próbáltuk, most tesszük 
az els ő  lépéseket. A hatalom 
számára is tanulságos lehet meg-
tapasztalni, hogy a szakszervezet 
egy komoly hálózattal bíró szer-
vezett erő , amely mögött tömeg van. 
Öröm számunkra, hogy a kormány 
végül olyan partnert jelölt ki, aki tár-
gyalóképes, megértő  hangon szólt, 
és nem tekinti ellenségnek az asz-
tal másik oldalán ülő ket. Manapság 
ez is óriási eredmény. 

Az ENSZ Nemzetközi Munkaü-
gyi Hivatala az International Labour Of-
fice (ILO) nyári ülésszakán - a kormány 
és a munkaadók két küldötte mellett - a 
magyar munkavállalók képviseletében 
dr.Kis Papp László, az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés elnöke vesz részt. 

Az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés elnöksége a Társadalomku-
tatási Alapítvány céljaival általában 
egyetértett, viszont ahhoz abban az eset-
ben csatlakozik és akkor támogatja azt 
anyagilag, ha a szolgáltatások k ő re 
kiegészül jogi, munkajogi, közgazdasági, 
munkaügyi, szociálpolitikai szakért ő i 
munkával is. 

A belga Katolikus Szakszer-
vezeti Szövetség /CSC/ képvisel ő ivel tár-
gyaltak az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés képviselő i. Az elő készít ő  tár-
gyalás célja, hogy a kapcsolat szerz ő dés 
szintjén alakuljon ki a belga és a magyar 
szakszervezetek között. 

A TUDOSZ titkárok tanácsa 
- 1991. június 3-I ülésén napirendre 
t ű zte a megfogyatkozott létszámú TU-
DOSZ-elnökség két új taggal történö 
pótlását. Az egyik elnökségi helyre -
f ő leg alapszervezetekkel való kap-
csolattartás, valamint a szociálpoliti-
kai feladatok elvégzésére - Kádár 
Pétert a KFKI alapszervezeti titkárát 
javasolták. 

A titkárokat Kutl László 
tájékoztatta az Érdekvédelmi Tanács 
és a Költségvetési Intézmények Érdek-
egyeztet ő  Bizottsága munkájában 
megjelen ő  TUDOSZ képviseletr ő l. 
Folyó gazdasági ügyekr ő l, a tagdíj-be-
fizetések alakulásáról és az üdülési 
program lebonyolításáról Révész Már-
ta beszélt. 

A titkárok tanácskozásán 
nagy hangsúlyt kapott a TUDOSZ 
szakszervezeti szövetségi kapcsola-
tainak újragondolása, a további 
lépések meghatározása. Kuti Lászó és 
Tóth Attila kifejtette: új helyzet állt elő  
azáltal, hogy a Szakszervezetek 
Együttm ű ködési Fóruma a közelmúlt-
ban a bírósági bejegyzéssel is forma-
lizálta szervezetét. A kérdés tehát az, 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Kérjük, jelezzétek a TU-
DOSZ-irodába, ha tudomást sze-
reztek konkrét jogsértésekr ő l. 
Tájékoztassatok arról, ha a mun-
kahelyi vezet ő  szakszervezeti 
egyetértési jog mellő zésével hoz 
intézkedést vagy ha például nem 
függeszti fel a szakszervezet által 
kifogásolt Intézkedés végre-
hajtasát, vagy a szakszervezeti 
tisztségviselöt munkajogi sére-
lem éri. Csak közösen léphetünk 
fel szakszervezeti jogosultsá-
gaink megoldása érdekében. (A 
hozzánk eljuttatott információk 
felhasználását minden esetben 
elő zetesen egyeztetjük az érintett 
titkárokkal, s a helyi szakszer-
vezeti tisztségviselő kkel.) 

Az Értelmiségi Szakszevezeti 
Tömörülés tiltakozott a Kormány egy-
oldalú döntése ellen, miután nem terjesz-
tették a parlament elé az állami 
költségvetés módosítását. Ennek követ-
keztében a Földm ű velési Minisztérium-
hoz tartozó f ő hivatású agrárkutatás -
pótlólagos költségvetési támogatás elma-
radása miatt - véglegesen ellehetetlenült. 

Az Érdekegyeztet ő  Tanács 
ülésén az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés nem támogatta az ener-
giaáremelést kompenzáló kormányzati 
szociális tervet, mert az nem kidol-
gozott,súlyosan érinti a költségvetési 
szervezeteket, olyan politikát indukál, 
amely az egész társadalom megaláz-
tatásával jár együtt, mivel az segélyezé-
si alapon akarja megoldani a feszült-
ségeket, pedig azt csak átgondolt, 
határozott gazdaság-, költségvetési- és 
foglalkoztatáspolitikával, megélhetést biz-
tosító bérezéssel lehet nagy tömegek 
számára megoldani.  

hogy ezután melyik szakszervezeti 
szövetséget hatalmazzák fel makroszin-
tű  képviseleti joggal. A TUDOSZ mind 
az 	Értelmiségi 	Szakszervezeti 
Tömörülésnek, mind pedig a Szakszer-
vezetek Együttm ű ködési Fórumának 
alapítótagja. A vitában arra kellett 
választ találni, hogy melyik tömörülés-
ben lehet nagyobb súllyal, színvonala-
sabban megjeleníteni a tagság, a TU-
DOSZ érdekelt, és hatékonyabban 
fellépni ezek megvalósításáért. 

A titkárok végül Is egy-
hangúlag úgy gondolták, hogy a TU-
DOSZ jöv ő ben kizárólag az Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés teljes jogú 
tagszervezeteként m ű ködjön. Ugyan-
akkor - f ő leg a hatékony, kölcsönös in-
formációáramlás fenntartása érdekében 
- részvételi joggal, társult tagként kíván-
nának a Szakszervezetek Együtt-
m ű ködési Fórumával a kialakult kap-
csolatot megő rizni. 

Ezen a kora kánikulai 
délutánon érdemi és végleges döntések 
nem születhettek, mert a testületi 
határozat megszületéséhez szükséges 
szavazó létszám nem volt meg. Majd 
legközelebb... 

A munkahelyi szakszer-
vezetek szabad szervezésének el-
lenő rzése a szakszervezeti szer-
vez ő k és tisztségviselő k védeme, 
valamint a szakszervezetek által 
kifogásolt intézkedések végre-
hajtására vonatkozó szabályok el-
len ő rzése és a feltárt szabály-
sértések elbírálása. 1991. január 1-
tő l az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi F ő felügyelő ség hatás-
körébe tartozik. 

A F ő felügyelő ség elnöke 
kerekasztal-megbeszélésre hívta 
meg a TUDOSZ vezető it álláspont-
jaik egyeztetésére. 

• 
A TUDOSZ elnöksége java-

solta a TDDSZ akadémiai választ-
mányának, hogy a szakszervezetek 
együttesen kezdeményezzék aka-
démiai kollektív keretszerz ő dés 
elkészítését. 

• 

A TUDOSZ a munkakeres ő  
értelmiségieknek szeptembert ő l 
klubot szervez szakszervezetünk 
Puskin utcai székházában.Szakszer-
vezeti hovatartozástól függetlenül 
szeretnénk segítségére lenni állás-
nélküli kollégáinknak. 

• • • 

Májusi lapszámunkban megírtuk, hogy 
Elekes Károlyt, az MTA Balatoni 
Limnológiai Kutató Intézet igaz-
gatóhelyettesévé nevezték ki. Ezzel 
szemben err ő l a kinevezésr ő l múltid ő ben 
csak július elsejét ő l írhattunk volna. 
Olvasóinktól elnézést kérünk az igeid ő  
pontatlan használatáért. Az intézet új 
TUDOSZ-elnökét, dr.Hiripi Lászlót pedig 
azért kell megkövetnünk, mert nevét 
pontatlaul írtuk le. 

sztrájkhangulat. Este összeült az Ér-
telmiségi Szakszervezeti Tömörülés 
elnöksége, ahol kemény vita után 
olyan állásfoglalás született, amely-
nek a lényege, hogy szolidárisak 
vagyunk a jogosan tiltakozókkal, de 
a sztrájk meghirdetését el-
hamarkodottnak tartjuk. Az ÉSZT 
tagjai úgy látták, hogy van esély a 
további tárgyalásokra, a meg-
egyezésre. 

- Mit jelent a TUDOSZ 
számára ez az akció? 

- Ami jó egy szakszervezet-
nek, az jó valamennyi szakszer-
vezetnek, ezért örülünk az ered-
ménynek. A hozzánk tartozó szak-
szervezeti tagságnak sem mindegy, 
hogy évente egyszer kedvezményes 
vasúti jegyet válthatnak, a vég-
kielégítés intézménye pedig a mi 
dolgozóinknak is életbevágóan fon-
tos lenne. Az energia-áremelés 
kompenzálása mindenkit érint, csak 
félő , hogy a költségvetés átcsopor-
tosításánál a parlamenti szavazás a 
már ismert módon „m ű ködik". A 
költségvetési tartalékról való tárgya-
lás is elhúzódhat ki tudja meddig, 
holott intézményeink sora már most 
m ű ködésképtelenné válik, nincs idő  
a várakozásra. A bérliberalizációval 
kapcsolatban speciális helyzetben 
vagyunk, hiszen a költségvetési in-
tézményeknél a más helyeken lév ő  

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés hírei 

TITKÁRI BESZÁMOLÓ 
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TUDOSZ TÜKÖR 

A véleményedet kérjük Kovách Ádám 

Mi lesz veled, felső oktatás? 
Sajtóértekezletre hívták az újságírókat május 11-én 

a Mű velő dési és Közoktatási Minisztériumba, ahol a 
miniszter jelenlétében Király Tibor akadémikus, a 
Felső oktatási Törvényelő készítő  Bizottság elnöke mutat-
ta be a „Koncepció a fels ő oktatás törvényi szabá-
lyozásához" cím ű  dokumentumot. A nem túl terjedelmes 
elaborátum: jelenlegi állapotában vitaanyag, amelynek 
készítő i 1991. szeptember 30-ig kérik az egyetemek, fő is-
kolák, az érdekelt tudományos intézmények, az oktatói 
és hallgatói érdekvédelmi szervezetek véleményét, javas-
latait, kritikáit. A folyamat elindult... 

„A közelmúlt, a közeli jöv ő  változása! és a TUDOSZ"- lehet-
ne a címe e rovat soron következő  beszélgetésének, amelyben 
dr.Kovách Ádám kandidátusnak, az MTA ATOMKI tudományos fő -
munkatársának, a szakszervezet elnökségi tagjának véleményére 
voltunk kíváncsiak. 

- Sikerült a TUDOSZ-nak az új helyzethez alkalmazkodni? 
- Ennek megítélése nem egy vezető ségi tag kompetenciája, egy 

szakszervezet tevékenységét csak tagjai tudják minő síteni. A szakszer-
vezeti élet megújhodása párhuzamosan haladt a politikai élet egészének 
megújulásával. A TUDOSZ megalakulásakor az volt az alapvető  szem-
pont, hogy valódi szakszervezetként és pártpolitikai szempontok 
mellő zésével m ű ködjön az érdekazonosságon alapuló széleskörű  kap-
csolatrendszerre építve. Nem tekinthető  véletlennek - és ezt nem di-
sekvésként említem -, a TUDOSZ kezdeményez ő  szerepet töltött be az 

Ertelmiségi Szakszervezeti Tömörülés létrehozásában. 
- Találkozhatunk olyan véleményekkel, hogy a TUDOSZ 

m ű ködés! területe túlságosan a f ő város területére korlátozódik és 
bázisát is lényegében csak akadémiai kutatóintézetek Jelentik. Mi-
lyen problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban? 

- A Budapest-centrikusság tudományos életünknek is öröklött 
„rákfenéje". A nagylétszámú kutatóhelyek zöme ugyanis itt található. A 
TUDOSZ egyik feladatát éppen az ebbő l adódó hátrányok kiküszöbölésére 
való törekvésben látom. Szakszervezetünk tevékenységében a magam 
részér ő l - aki szintén vidéki kutatóhelyen dolgozom - a fő város-cent-
rikusságot látszólagosnak tartom és ez pusztán a területi aránytalanságok 
következménye. Alapszervezeteink többsége valóban akadémiai kutatóhe-
lyeken m ű ködik. Természetesnek tartjuk azonban azt, hogy például az 
ipari kutatóhelyeken is jelen vagyunk. Kialakult egy olyan kapcsolatrend-
szer, amely a fels ő oktatás nem akadémiai kutatóhelyein is gyümölcsöző nek 
mondható. Ezek - különösen a vidéki felső oktatási központokban - nem 
hivatalosan kialakított együttm ű ködési formák, a min-dennapi élet ter-
mészetes velejárói, amelyeknek nagy jelentő séget tulajdonítok. Az érdek-
azonosság tartja életben a folyamatos együttm ű ködést, nem pedig vala-
miféle mesterséges, esetleg tartalom nélküli „együttm ű ködési modell". 

- Szinte teljesen azonosak a TUDOSZ és a TDDSZ „vonzás! 
körzete!'; érintett érdekcsoportjal.Természetesen felvet ő dik a kérdés, 
milyenek az együttm ű ködés esélye!? 

- Ahogyan a szakszervezeti mozgalom egészén belül egy 
egészséges integrációnak kell bekövetkezni, ugyanúgy a TDDSZ és a 
TUDOSZ is közelebb fog kerülni egymáshoz. Ennek már ma is számos 
jelét tapasztalhatjuk. Céljainkat tekintve lényeges különbséget én nem 
látok. Részkérdésekben ugyan eltérő ek lehetnek a nézeteink, de az érdek-
azonosság már velük is több közös akcióban, eredményes 
kezdeményezésben megmutatkozott. Az a benyomásunk, hogy az ilyen 
kapcsolódási pontok a jöv ő ben sokasodni fognak. 

- Mennyiben Igazolta az elmúlt Id ő szak a kialakított szervezeti 
és m ű ködés! struktúra eredményességét? 

- Azt hiszem, a TUDOSZ alapszabályában rögzített szervezeti 
felépítést az élet igazolta. Ennek az a kiindulópontja, hogy a szakszervezeti 
tevékenység lényegének az alapszervezeti munkában kell megnyilvánulnia. 
A szakszervezet egészét illető  kérdésekben az operatív döntésjog a tit-
károk tanácsa kezében van. Ugyanakkor indokolt az a - a titkárok taná-
csa részérő l is elhangzott - kritika, hogy adott kérdésekben az elnökség 
részérő l fokozottabb önállóságot kívánnak meg. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy az elnökség végrehajtó testület, ennek megfelelő en döntési jogköre 
csakis a titkárok tanácsa által ráruházott körben lehet. Ha a titkárok tanácsa 
úgy dönt, hogy a jelenleginél nagyobb jogkört kíván biztosítani az elnök-
ségnek - a magam részér ő l ezzel egyet tudnék érteni -, ahhoz ennek a 
felhatalmazásnak is eleget tud tenni. 

Miért kell 

fels ő oktatási törvény? 

Az els ő , kézenfekvő  válasz: 
mert nincs. Ső t, Magyarországon 
soha nem is volt. 

Természetesen az okok 
sokkal mélyebben gyökereznek és 
az okozatok is némi magyarázatot 
igényelnek. Manapság minden, szin-
te valamennyi érzékszervünket ér ő  
jel fordítása arról szól, hogy az Eu-
rópába belépni akaró új magyar 
demokráciának mennyi, és milyen 
történelmi hátrányt kell - történel-
mileg rendkívül rövid idő  alatt - le-
dolgoznia. S azt, hogy e több 
nemzedékre szabott feladatok 
mekkora terhet rónak az értel-
miségre. Az persze más dolog, hogy 
az az új magyar demokrácia - saját 
eszményei, tervei ellenére - mennyi-
re bizonytalanul és tétován nyúl 
azokhoz a szektorokhoz, amelyek-
ben a jöv ő  országnak ideáltipikus 
képének és struktúráinak kellene 
formálódnia. A közjogi és aktuálisan 
az új kultúrharcba bonyolódó 
rendszer egyik legsúlyosabb örök-
sége: a fels ő oktatási, különösen az 
egyetemi szerkezet korszer ű sítése, 
erkölcsi és anyagi rehabilitációja. 

Napjainkban a magyar 
fels ő oktatás 	infrastruktúrája, 
épületállománya a harmadik világ ál-
lapotait idézi, a megfelel ő  kohorszok 
részvétele a fels ő oktatásban Eu-
rópában a legalacsonyabbak közé 
tartozik. 

A leend ő  fels ő oktatási 
törvénynek számtalan feladata van. 
A legfontosabbak:- az 1992. után 
kialakuló európai integráció felső ok-
tatási lenyomata: a kompatibilis, 
„csereszabatos", integrált szerkezet  

és normarendszer, ehhez Ma-
gyarország is kapcsolódni akar. 
Radikálisan növelni akarja minden 
hazai irányzat a fels ő oktatási 
képzésben részesülő  fiatalok 
létszámát és arányát. Ezek 
érdekében - lehet kíméletlenül -
növelni kell a követelményeket, eh-
hez azonban hozzátartozik az 
egyetemek résztvétele a tudomá-
nyos képzésben és az első  tu- 
dományos 	fokozat 	/PhD/ 
odaítélésében. Mindehhez azonban 
az intézményhálózat átalakítására 
van szükség, ez mai állapotában 
széttagolt, befogadóképességében 
viszont alulméretezett. Az európai és 
a magyar hagyományoknak meg-
felel ő en a szükséges transz-
formációk végrehajtására csak az 
önálló, saját felel ő sséggel ren-
delkez ő  intézmény, az autonóm 
egyetem képes. 

Milyen lesz 

az új fels ő oktatás? 

A magyar felsöoktatásnak 
egyszerre kell megoldania a magas 
kvalifikációval rendelkez ő  nemzeti 
és nemzetközi méretekben kon-
vertálható tudással bíró, tudomá-
nyos kutatásra alkalmas szakem-
berek képzését, valamint a fels ő ok-
tatásban résztvev ő k számának 
jelentő s emelését. Az utóbbira az 
egészséges szelekció mellett a gaz-
daság középszintű  szakemberekkel 
való kell ő  ellátása miatt is szükség 
van. Az új fels ő oktatási rendszer így 
szükségszer ű en kompetitív lesz; a 
versengés nem csak a hallgatók, 
hanem az oktatók, ső t az egyes in-
tézmények között is kívánatos. Ezt 
szolgálják az új finanszírozási elkép- 

zelések is, amelyek a hatékonyabb 
oktatási intézményeket és formákat 
preferálják. 

Az érvényes elképzelések 
szerint az egyetemi központok /uni-
verzitások/ a tervezetben foglalt 
modernizáció letéteményesei.Ezek 
több intézményb ő l állnak és egy-egy 
város, illetve régió felső oktatási és 
kutatóintézeteit foglalják magukba, 
kiegészítve a számítóközpontokkal, 
tudományos parkokkal, könyv-
tárakkal, sport- és kulturális létesít-
ményekkel. E központokban a 
sokirányú és tagolt oktatás, a ku-
tatás és fejlesztés, valamint a ku-
tatási eredmények értékesítésének 
integrált és rugalmas folyamatai 
alakulhatnak ki. A mérték pedig a 
hazai és nemzetközi tudományos 
közösség elismerése. 

Itt csak röviden említhető , 
hogy a törvénytervezet nyil-
vánosságra hozatalával szinte egy-
idő ben tárgyalta az MTA közgyű lése 
az Országos Athenaeum Bizottság 
jelentését. A Társulás alapvető  cél-
ja: az egyetemek és az akadémiai 
kutatóintézetek közötti tudományos 
és oktatási együttm ű ködés lehetsé-
ges és kívánatos formáinak ki-
alakítása, az új tudományos 
minösítési rendszer közös érdek ű  
kialakítása. 

Az Athenaeum Bizottság 
jelentése, valamint a felső oktatási 
törvény szakmai koncepciója - a két 
nagy intézményrendszer szétválása 
óta el ő ször - egyberímel; így 
reménykedhetünk, hogy a felső ok-
tatási és továbbképzési, a minő síté-
si és az MTA jogállásáról készül ő  
törvények megteremtik a képzés-
kutatás eddig dichotom és szétsza-
kított rendszerének nagyobb 
harmóniáját. 	 /ea/ 

Figyelem! Pályázat! 
Az Európai Bizottság pénz-

ügyi támogatást ad a kis európai 
országok nyelvén született mai 
irodalmi m ű vek fordításához, ame-
lyek másként nem kerülhetnének be 
az európai „vérkeringésbe". A pá-
lyázati nyomtatványokat és rész-
letesebb információt a következ ő  cí-
men lehet kérni: Dr.Alistar Niven, 
Director of Literature, Arts Council 
of Great Britain, 105 Piccadilly, Lon-
don, WIU OAU, Anglia. 
Határidő : 1991. szeptember 15. 

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ  
FŐ ISKOLA TATABÁNYÁN 

Modern Üzleti Tudományok 
F ő iskolája elnevezéssel nemrégiben 
társadalmi alapítványt hoztak létre 
Tatabányán azzal a céllal, hogy a 
jöv ő  év ő szén megnyithassák a 
város elsó nappali tagozatos f ő is-
koláját. Az új oktatási intézmény 
feladata az lesz, hogy idegen nyel-
veket beszélő , vállalkozni képes üz-
letembereket képezzenek. A négy-
éves tanulmányi id ő b ő l fél évet 
külföldi vállalatoknál szakmai gya- 

Folytatás az 1. oldalról 
Akik látványos változás-

ra, drámai fordulatra számítottak 
az MTA idei közgy ű lése kapcsán, 
csalódniuk kellett. Mint ahogy 
nyilván azoknak is - f ő leg az 
egyetemeken dolgozó kutatóknak, 
oktatóknak -, akik szeretnék elér-
ni az Akadémia, illetve az 
akadémiai intézetek szerintük 
kiváltságos helyzetének megszün-
tetését, a kutatói esélyegyenl ő ség 
megteremtését. 

A tudományos életben és 
elitben sokak szerint túl lassú - a 
szükségeshez és a lehetségeshez 
képest is - a változás, a „rend-
szerváltás", bár ebben ez a szféra 
korántsem áll egyedül. Mivel 
Széchenyi szelleme hatotta át a 
közgy ű lést, érdemes azzal a gon-
dolattal befejezni ezt a rövid 
beszámolót, amivel a legnagyobb 
magyar zárta „A kelet népe" 
cím ű , kereken 150 éve megjelent  

korlattal töltenek majd el a hallgatók. 
Az új fő iskolára egyéves elő készítő  
szaktanfolyamot indítanak, és az 
elvégzettek közül választják majd ki 
a f ő iskola első  évfolyamának hall-
gatóit. Külkereskedelmi ügyintéz ő , 
idegenforgalmi és vámügyi tantár-
gyakat oktatnak majd középfokon. 
Az ő sszel kezdő d ő  tanfolyam tandí-
ja félévenként 35000 forint. Az 
érdekl ő dés nagy, 80 hallgatót 
vesznek fel, s eddig már csaknem 
kétszázan jelentkeztek. 

híres m ű vét: „Még mindenre van 
idő , (...) de nemsokára többé nem 
lesz, mert mindennek megvan bi-
zonyos pillanata, mely ha leper-
gett, valamint oda van erény s 
becsület, úgy oda van élet is és 
minden remény." 

Az MTA elnöksége az 
1991. évi Akadémiai Aranyérmet 
Erdő s Pál világhírű  matematikus-
nak ítélte oda. A titkos szavazás-
sal megválasztott hét új rendes 
tag: Szemerény) Oszvald, Benda 
Kalmán, Györffy György, Vayer 
Lajos, Palotás László, Preisich 
Gábor és Mosonyi Emil. 

Rehabilitálták az 1948. 
április 23-án kizárt akadémiai 
tagokat: Balázs Károlyt, Papp 
Károlyt, Schmidt Henriket, Surá-
nyi-Unger Tivadart és Vámossy 
Zoltánt. Hóman Bálint hajdani 
kultúrminiszter beharangozott re-
habilitációjával azonban a mos-
tani ülésen nem foglalkoztak. 

OSZTRÁK KÖNYVTÁR 
A SZEGEDI EGYETEMEN 

A szegedi József Attila Tu-
dományegyetem német tanszéke az 
osztrák külügyminisztériumtól egy-
millió schillinget kapott arra, hogy 
könyveket szerezzen be. Ezáltal le-
het ő vé vált, hogy a tanszék az oszt-
rák irodalom tanulmányozását a 
jöv ő ben speciális képzésként kínál-
ja az egyetem hallgatóinak. Osztrák 
lektorok és vendégtanárok bevo-
násával pedig osztrák irodalmi tan-
széki csoport létrehozását tervezik, 
emellett tanulmányi kirándulásokat 
szerveznek Ausztriába, fogadják az 
onnan érkez ő  oktatókat, írókat, hall-
gatókat és kulturális csoportokat. 
Ujságíróknak elmondták: az osztrák 
vonatkozású kutatások fejlesztése 
részét képezi annak a programnak, 
amelynek célja az egyetemen folyó 
Dél-Kelet-Európa- kutatások össze-
fogása. 

REGIONÁLIS FELS Ő OKTATÁSI 
KOLLÉGIUM 

Regionális Fels ő oktatási 
Kollégium néven az eddiginél szo-
rosabb és szervezettebb együtt-
m ű ködést alakítanak ki Észak- és 
Közép-Dunántúl egyetemei, f ő iskolái 
- jelentette be nyolc fels ő oktatási in-
tézmény vezető je. Megkeresik azo-
kat a tevékenységi köröket, amely-
ben az összefogás megsokszo-
rozhatja er ő iket; ilyennek tartják 
például a környezetvédelmi, a köz-
gazdasági kutatást és az oktatást, 
de rendkívül nagy jelentő séget tu-
lajdonítanak a m ű szerek, különleges 
laboratóriumok közös hasz-
nálatának is. Az együttm ű ködés 
elő nyeit hamarosan mintegy 7 ezer 
hallgató érzékelheti, hiszen az  

el ő zetes program szerint számukra 
lehető ség nyílik arra is, hogy egy-
egy tantárgyat az arra leg-
felkészültebb oktatási intézménynél 
sajátítsák el függetlenül attól, hogy 
melyik egyetem vagy fő iskola ál-
landó hallgatói. 

EURÓPA-JOGI KUTATÓBÁZIS 
A jogtudomány egyik új 

szakterületével, az Európa-joggal 
foglalkozó tudományos kutatóköz-
pont létrehozását tervezi a pécsi 
Janus Pannonius Tudomány-
egyetem, s ebben osztrák partnere, 
a grazi egyetem is támogatja. Ott 
ugyanis már m ű ködik hasonló in-
tézmény. 

VEZETŐ KÉPZÉS BRIT 
TÁMOGATÁSSAL 

A magyar vezető képzö in-
tézmények továbbfejlesztésében 
folytatandó magyar-brit együtt-
m ű ködés keretei között jött létre a 
brit kormányzati Know-How Alap. Ez 
- három éven át - 3,5 millió font ster-
ling támogatást nyújt a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem, a 
Budapesti Múszaki Egyetem, a pécsi 
JanuS Pannonius Tudomány-
egyetem, a miskolci Nehézipari 
M ű szaki Egyetem, a Külkereskedel-
mi F ő iskola, a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari F ő iskola, az Euro-
Contact NyVT, az OMEGAGLEN és 
a Nemzetközi Mendzser Központ 
különböz ő  vezet ő képz ő  program-
jaihoz brit oktatási intézményekkel 
e téren kialakítandó együtt-
m ű ködéshez. 

A programok sikeres 
megvalósulása esetén a Know-How 
Alap 1994-tő l további félmillió font  

támogatást nyújt olyan vezető képzé-
si rendszer kialakításához, amely a 
magyar nemzetgazdaság számára 
menedzser típusú vállalkozókat, si-
kerorientált vezető ket képez. 

EURÓPAI KÖZÖSSÉG 
A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÉRT 

Májusban az Európai 
Közösség Bizottsága arról tárgyalt, 
hogy miként lehetne harmonizálni és 
javítani a Közösség egész területén 
a társadalombiztosítást. A Bizottság 
azt szeretné, hogy a tagországok 
által kialakított javaslatok e terén 
nagyobb támogatást kapjanak, mint 
az 1989 decemberében - Anglia 
kivételével - valamennyi tagország 
által elfogadott Szociális Karta. A 
Bizottság a szükségleteken alapuló 
olyan általános jogokat akar, ame-
lyeket valamennyi közösségbeli 
ország elismer. Ezeket a jogo-
sultságokat az Európai Közösség 
területén élő , nem közösségbeli ál-
lampolgárokra is ki akarják idő vel 
terjeszteni, beleértve az egészség-
ügyi ellátáshoz, a lakáshoz és a 
szakképzéshez való jogot is. 

A 151. KÖZGY Ű LÉS 



Üdültetési keserg ő  

Tavaly novemberben a Szakszervezeti Kerekasztal megál-
lapodása alapján a kedvezményes üdülés nem szakszervezeti, ha-
nem általános munkavállalói jog lett, azaz az állam szociálpoli-
tikájának a része. A március elejei Erdekegyeztető  Tanács mégis 
úgy döntött, hogy a kedvezményes üdültetést a majdani Nemzeti 
Üdülési Alapítványba olvasztja. 

Az üdülő k 91%-a szerepel az állam nevén és csak 9%-ban a 
volt SZOT a bejegyzett tulajdonos. Egyes üdülő k azonban az ágazati 
szakszervezetek nagymérték ű  hozzájárulásával épültek. (Sok eset-
ben megfelelő  számú beutaló ellenében a vállalatok biztosították a 
kellő  pénzt vagy az ingatlant.) Tovább bonyolítja a tulajdonosi jogkör 
tisztázatlanságát, hogy az is elképzelhető , a kárpótlási törvény elfo-
gadásával a régi tulajdonosok (pl. egyházak) jelentkeznek ingat-
lanaikért. A jogutódlás és a vagyon másik vitatott kérdésköre: az 
állami és a szakszervezeti tulajdonhányad mértéke, hiszen annak 
idején a szakszervezeti vagyon államosítása is jogellenesen történt. 
Nehezen megállapítható továbbá az a hányad is, amelyet az 
érdekvédelmi szervezetek értéknövelő  beruházásaik tesznek ki. Bár 
az eddigiekben az állam tulajdonosi jogát nem gyakorolhatta, vi-
szont - a jelenleg hatályos szabályozás alapján - a társadalmi szer-
vezetek kezelő i jogát bármikor viheti stb. Kérdéses például az is, 
hogy az Üdülési és Szanatóriumi Fő igazgatóság szakszervezeti 
szerv-e (az MSZOSZ szerint: igen) vagy nem, azaz költségvetési 
szerv-e (a Pénzügyminisztérium nyilvántartásában szerepel). A 
Népjóléti Minisztérium nem javasolta a kormánynak az üdülő k pri-
vatizálását, egyrészt azért, mert a kedvezményes üdültetés 
fenntartására a továbbiakban is szükség lesz, másrészt azért, mert 
ez további politikai feszültségekhez, esetleg nemzetközi szakszer-
vezeti tiltakozáshoz vezethet. A népjóléti tárca célszer ű nek tartaná, 
ha valamennyi érintett felajánlaná tulajdonát az alapítvány javára, 
amelynek célja egyrészt a vagyon együtt tartása, másrészt így a 
szociális szempontok figyelembevételével az ingatlanok kizárólag 
csak üdülési célokra lennének használhatók. 
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Mennyi jut kultúrára? 
Az elmúlt évtizedekben r ű en befogta a száját, mert túl nagy-

sem igen lehetett m ű vészt, tudóst, nak találta. De azért csurrant-csöp-
tanárt, kulturális embert találni, aki pent. 
elégedett lett volna a pénzzel, ami- 	Ma szertefutó színtársula- 
b ő l alkotott, dolgozott, gazdálkodott. tok, társulatuk elő l menekülő  direk-
Ma azonban az államszocializmus torok, sztrájkoló pedagógusok, bi-
s alattvalója egyre inkább gazdag zonytalanul maguk elé réved ő  
mecénásnak t ű nik. Lehet, hogy a m ű velő dési otthoni emberek jelzik: 
régi 	rend 	a 	kultúrában a helyzet rosszabb lett, itt is, ott is a 
túlköltekezett? Alighanem igen. Na nyomor tenyészik immár. /Két-
persze nem az igények vagy a nyu-  ségtelen, panaszkodni szabad - de 
gat-európai mérce szerint. Csak ki figyel rá?/ 
képességéhez mérten. Jórészt 

	
A régi maszlag, a„fejlett 

presztízs szempont is volt, hogy „a szocializmus" helyett az utóbbi két-
kapitalizmussal folytatott békés három év új propagandája obszcén 
versenyben" a lehet ő ségekhez magakelletéssel a gazdag, jól beren-
képest jusson képzésre, színészet-  dezett „Európa-házzal" kábított. 
re, festészetre, közkönyvtárra, Csakhát ez a ház nem az a ház, ez 
m ű kedvelésre. Az állam paternalis-  a gazdaság nem az a gazdaság, ez 
ta módon adta, s kinek megsimo-  a fejlő dés nem az a fejlő dés... A 
gatta a fejét, kinek barackot nyomott szegény piac nem gazdag piac. 
rá figyelmeztet ő leg, kinek egysze- 	A modern tő ke sem érzel- 

g6s. Fütyül jelszóra és ideológiára. 
Tessék csak szétnézni: most is „lágy 
Ázsiát, borzolt Afrikát fal", no meg 
Dél-Amerikát, s a „kistigrisek", még 
ha „nagyon jók is", oly kevesen van-
nak. S a mi hazánk, Kelet-Európa, 
jaj, nagyon „lágy" és nagyon „bor-
zolt". 

Mennyi jut kultúrára most, 
amikor a tankokat a bankok váltják? 
Kevés. Nagyon kevés. Ma már min-
denki látja: ezek javarészt nem 
kultúrabarát bankok, ez nem 
kultúrabarát állam, parlament, 
kormány, s ezek többnyire nem 
kultúrabarát önkormányzatok. 

A m ű vész, a tanár, a 
könyvtáros, ha valamivel jobban 
akar élni vagy beáll propagandis-
tának /lehet a liberális ellenzékhez 
is, hisz ösztöndíj, nyugati út ott is 
adódik szépen/, vagy ipart vállal a 
tömegkultúra bóvligyártásában, vagy 
fogja a kalapját, s irány a „szilárd", 
„jólfésült" nyugat. A többség 
számára persze marad az értel-
miségi szint alatti lét s a 
megalázottságot kompenzáló lelki 
stratégiák. A „majd csak jobb lesz" 
reménysége, „a kultúra úgyis min-
dig a rövidebbet húzza" belenyugvá-
sa vagy a „valahogy mindig 
lesz"apátiája. Ugye ismert képlet? A 
késő  kádárizmusé. 

A szókimondóbb jegyzetek 
végén akkor itt következett a „vörös 
farok", mostanában a keresztény 
nemzeti vagy a liberális „vígvég". 
„Már jöv ő re..", „igaz, hogy még két-
három kemény évre számítani lehet, 
ám aztán...", „négy év múlva, de 
aztán nagyon...", „a világkiállítás...", 
„így soha , de ha mi nyerjük meg a 
következő  választást..." 

Mostanában egyre gyak-
rabban jut eszembe, hogy egyáltalán 
van-e a világon hely, ahol a 
miénkhez hasonló nemzeti 
jövedelemmel sikerült a kultúrát 
gazdagon támogató, jól m ű ködő  
demokráciát kreálni. S mindig meg 
kell állapítanom: nincs. Ezért volt 
csalóka minden vörös farok, s 
ravasz manipuláció ma a happy end. 
Vagy mi lennénk a szegények sorá-
ban a kakukktojás? Adósság, szo-
ciális feszültség, környezetszen-
nyezés, infláció, magas halandóság, 
de komfortos demokrácia és virág-
zó kultúra? No, hagyjuk ezt... Szóval 
se vörös farok, se „vígvég". De míg 
gyerek van az iskolában, közönség 
a színházban, olvasó a könyvtárban, 
nekünk dolgunk van... /moldován/ 

TERÁPIA 

Kihordandó modelljeink 
E sorozatban gyakran írtam már társadalmi bajaink egy vélhető en 

jó gyógymódjáról: az érdekegyeztetéses rendszer megszülésér ő l s 
m ű ködtetésér ő l. Amikor abban a hitben éltem, hogy a többpárti parlamen-
tarizmus sem nélkülözheti a különböz ő  szakmák, hivatások 
érdekképviselő inek mechanizmusba illesztett alkufolyamatait, csatározá-
sait, magam is új modellek megalkotásában kerestem a terápiát. Vajon 
logikusan mely szakszervezeteknek kellene szövetségbe - vagy bármely 
hasonló tömörülésekbe - kapcsolódniuk? Az érdekvédelmi kis körök miként 
illeszkedjenek országos hálózatba, s ebbő l mi módon alkotható meg az a 
neokorporatív modell, amely átalakuló országunknak egyfajta gyógyírul 
szolgálna?! 

A valóság természetesen semmiféle kiagyalt mintát nem követ. 
Ami logikusnak tű nhet a szellem útjain, azt még ösvénynek sem tekinti az 
érdekekt ő l-kompromisszumoktól kuszált gyakorlat. Nem feltétlenül azok a 
szakszervezetek szövetkeztek, melyek együttesen hatékonyabbak lettek 
volna, s az országos tömörülések sem az üt ő képesség mentén jöttek 
létre. Az ideálmodellek valóra válására - ha ez egyáltalán elképzelhető  -
még jó ideig várni kell. 

Nézzük az érdekvédelem mai országos helyzetét, állapotát. Az 
MSZOSZ - a leginkább túlélt pártállami képzodmény - csodák csodájára 
életben maradt, vagyis vezető i, a sz ű k apparátusi érdekek, a kitanult 
szervezési, manipulációs módszerek s az értetlen-elbizonytalanodott tag-
ság életben tartották ezt a szakmai konglomerátumot. A Liga továbbra IS 
kicsi és gyenge, mert általában apályát éli a szakszervezetesedés, a füg-
getlenek érdekvédelmi eredményessé,ge szintén picinyke, s az egyetlen 
múlttagadási koncepcióból hosszu távon nem lehet megelni. A 
munkástanácsok szervezete er ő tlen, talán mert a hivatása nem eléggé 
körülírt, kevéssé illeszkedik egy modern demokráciába, a baloldaliság 
gyengülésével vonzereje is apad, s történelmi reminesszenciákból szin-
tén nem lehet hosszasan megélni. 

Az egyes belső  tömörülések - mint például az értelmiségiek 
összefogása, az ÉSZT -  nem találták meg igazán a szerepüket, nem 
képeztek új, ütő képes érdekvédelmi országos centrumot. Most a SZEF 
próbálja valamelyest megtörni az érdekképviseleti monopóliumok erő s 
várrendszerét, még nem tudható, hogy milyen sikerrel. A szakszervezeti 
destrukció - amely elkerülhetetlen volt, de nem kellő en radikális - még 
nem építette le a mozgalmat olyannyira, hogy konstruktíven újraépítheto 
lenne. Mindennek hátrányát pedig az érdekvédelemre szoruló munkavál-
lalók viselik el. 

Modelltelenül gyenge háta szakszervezeti tábor, s - a többi között 
ezért - er ő tlen az egész érdekegyeztetési mechanizmus. A modellkísér-
letek tehát égető en szükségesek. 

De hát hogyan kísérletezzük? Nem is olyan régen munkaügyi 
szakemberek, szociológusok, érdekképviselő k szimpóziumot hívtak egybe 
a munkahelyi érdekütközések témakörében. Nem feledkeztek meg arról 
sem, hogy a fejlett ipari társadalmakból neves elő adókat hívjanak meg. 
Mondanák el vegre, milyen ideális módon szervezhető  a vállalatoknál, az 
intézményeknél a munkaadók, a munkavállalók s képviselő ik folyamatos 
érdekegyeztetése. A vállalati élet ezen fontos szeletét - az angol kife-
jezést kissé sután magyarítva - a munkaügyi kapcsolatok terminus tech-
nicusával jelölték. A nyugati szakértő k nagyon sok használható módszer-
r ő l számoltak be, ami nem is volt különösebben nehéz, hiszen Magyar-
országon nemkülönben ismert az osztrák neokorporizmus eljárásrendszere 
vagy a németek szociális partnerség névre hallgató mechanizmusa. Az 
érdekegyeztetés nyugati tapasztaltjai nem csak a bevált módszerekben 
csemegéztek, de a munkahelyi érdekegyeztetést illető en is több dologtól 
óvtak bennünket. Az egyik ilyen mondatuk így hangzott: „Nehogy bármiféle 
Nyugaton bevált modellt er ő ltessünk a magyar viszonyokra!" 

Mondták ezt annak a bizonyos tudásnak a birtokában, hogy „az 
érdekegyeztetési modellt magunknak kell kiizzadnunk". A gyakorlatban, 
munkahelyeken, az ágazatokban és országosan. 

Fóti Péter 

Szakszervezetek azonos jogai 
Hogyan befolyásolja a 

munkahelyi légkört a napjainkra 
valósággá vált szakszervezeti plu-
ralizmus? Mi van akkor, ha egy 
munkahelyen eltér ő  érdekeltségu -
sót esetenként ellentétes felfogású 
- szakszervezetek vannak jelen? A 
jelenleg érvényben lév ő  Munka 
Törvénykönyve szerint a szakszer-
vezetek - a munkáltató véle-
ményének meghallgatása mellett -
közösen határozhatnak a hatás-
körükbe tartozó szociális, jóléti rá-
fordítások fel ő l. 

Egy pénzügyi jogi szabá-
lyozás hatályon kívül helyezése óta 
jelent ő s bizonytalanság tapasztal-
ható a kolektívát megillető  jogo-
sultságok gyakorlása körében. Az 
eddig elért szociális jogosultságok 
csökkentése vagy megvonása 
er ő teljes közösségi és szakszer-
vezeti ellenkezést válthat ki, esetleg 
tömeges sztrájkok forrásává is vál-
hat, hiszen a vállalati szociális terv 
kialakítására vonatkozó szabály (Mt. 
10/A.§ (3)a) pontja) változatlanul 
egyetértési jogot biztosít a dolgozói 
kollektíva számára. 

Különösen a felgyorsult pri-
vatizációval kapcsolatban merültek 
és merülnek fel dolgozói érdek-
sérelmek, s ezekkel összefüggésben 
a kollektív jogok megsértése is. 
Minthogy e jogosultságok meg-
sértéséhez semmiféle jogkövet-
kezményt nem f ű z a törvény, ezért 
az ilyen jogsérelmek orvoslására 
csakis szakszervezeti kifogás útján 
kerülhet sor. 

A különböz ő  szakszer-
vezetek által közösen gyakorolható 
jogosultságok sérelmének egyik oka, 
hogy a munkáltatók és a munka-
ügyi bíróságok is gyakran követik az 
úgynevezett „többségi elvet". A 
8005/1989.ABMH Tájékoztató sze-
rint a szakszervezetet megillet ő en  

egyetértési jogok gyakorlása a 
munkáltatónál m ű ködő  valamennyi 
szakszervezetre vonatkozik. A 
döntési jogosultságoknál (pl.jóléti, 
szociális ráfordítás) megegyezés 
hiányában a kérdés többségi alapon 
történő  eldöntése a célszer ű . Itt a 
jogalkotó jogértelmezés útján kíván-
ja utját állni a kialakuló törvényrontó 
gyakorlatnak, amely a kollektív 
keretszerz ő désre 	vonatkozó 
(többségi) reprezentativitási elv ki-
terjesztd értelmezésében jelölhet ő  
meg. Azaz, a reprezentativitási elv 
alapján a munkáltatónál m ű ködő  
legnagyobb (!) szakszervezet 
véleménye, egyetértése alapján 
kívánják rendezni a kérdéseket, ami 
megengedhetetlen, minthogy a 
szakszervezetek által közösen gya-
korolható jogosultságokról van szó. 
E jogosultságok a szakszervezeteket 
a létszámuktól függetlenül, 
azonosan illetik meg. Az ilyen érte-
lemben felfogott többségi elv tehát 
nem sértheti a képviseletet ellátó 
szervek jogállását. Ezzel szemben 
mindennem ű  állami, bírói, munkál-
tatói beavatkozás, különösen vala-
melyik szakszervezeti szerv elő ny-
ben részesítése: jogellenes. (A bírói 
gyakorlat ugyanakkor a Tájékoztató 
jogértelmezésének nem kötelez ő  -
nem autentikus - voltára szokott hi-
vatkozni.) A jövő re nézve minden-
képpen gondot jelent napjainkra már 
a 170 fölé emelkedett szakszer-
vezetek számának további gyarapo-
dása, s a közös álláspontjuk kiala-
kítása a közös joggyakorlás kér-
déskörében. 

A problémák odáig 
juthatnak, hogy érdemi, hasznos, ha-
tékony munkáltatói intézkedések 
végrehajtása akadhat el a szakszer-
vezetek egyetértése hiányában -
csoportos érdeksérelemre alapozott 
kifogás esetén - a vétójog 
gyakorlása miatt. 

A Sztrájkról, a la carte 
A mai magyar sajtó történelmi szerepérő l szólva 

László Balázs kormányszóviv ő  (Reggeli Pesti Hírlap 1991. 
június 12. 8.p.) kijelentette: az elmúlt évben az egész 
magyar sajtó retrográd szerepet töltött be, veszélyez-
tetve a rendszerváltás folyamatosságát. A magyar sajtó 
„élesen elfordult attól a pozitív szereptő l, amit a pártál-
lam hanyatló éveiben tanusított" (...) fellépésükkel nem 
csak a kormány iránti bizalmat gyengítették, hanem „a 
nemzet egészének Is ártottak". Hogy így van-e vagy nincs, 
arról bárki meggyözödhet, ha nap nap után figyelmesen 
végigböngészi az újságokat. A sommás ítélet megfo-
galmazása elölt mindenesetre nem árt közelebbrő l Is kéz-
be venni az újságokat. Egy pár év múlva, ha majd valaki 
elolvassa például az 1991. június 13-a reggelén megjelent 
országos lapokat (erre a napra elő bb országos figyel-
meztető  sztrájkot hirdettek, majd visszavon-ták azt), akkor 
a kései utókor még oly szigorú ítésze sem vonhatja 
kétségbe a mostani újságok sokféleségét. Ugyanis a 
kilenc országos napilap mindegyike másképpen tálalja 
az el ő fizetéses napi politikai menüt. Aki pedig ínyenc, az 
saját ízlése (világnézete, pártállása) szerint kedvere válo-
gathat az újságos standokon a la carte... 

A Kurír 
A fejléc felett igazi bulvárcím olvasható: „Sztrájkol a 

sztrájk". Az eseményekrő l itt az első  oldalon viszont egy 
sort sem írtak. Az elmaradt sztrájkról az 5. oldalon 96 sort 
olvashattunk. Nem tartották fontosnak közölni az MSZOSZ 
és a kormány megállapodását. Négyszer is leírták azonban 
az MSZOSZ és Nagy Sándor nevet. Riválisait pedig nem 
nevezték nevükön, pusztán lakonikusan prognosztizálták, 
hogy „viszonyuk ezután végérvényesen békétlenné válik". 
Mindent egybevetve: az MSZOSZ „megmenekült egy 
rosszhangulatú figyelmeztet ő  sztráktól, amely nem járt volna 
gy ő zelemmel" -  irták. (Botrányszaga van - a 3. oldalon -
egy röplapnak. Az úgynevezett Budapesti Sztrájkellenes Bi-
zottság nevében terjesztett röpcéduláról az MDF sajtóköz-
pontja „semmit nem tud'.) 

A Magyar Nemzet 
A 4. oldalon háromhasábos 210 soros, szigorúan a 

tényekre szorítkozó tudósítást olvashattunk az el ő z ő  napi 
munkavállalói tárgyalásokról és a megállapodásról. Már az 
írás címében is nagy hangsúlyt kapott: „ a kormány reális 
tárgyalási alapnak tekinti az MSZOSZ javaslatait", s vissza-
vonták a sztrájkfelhívást. A témakörünket kommentáló pub-
licisztika a 7. oldalon jelent meg. Szerz ő je döbbenten állapít-
ja meg, hogy a kommunista rendszer bukása után még 
mindig létezik egy olyan szervezet mint az MSZOSZ, amely 
lényegében a leninista-sztálinista szakszervezet egyenesági 

t  leszármazottja és jogos örököse. Ha Nagy Sándor kijelenti,  

hogy az ország nehéz helyzetben van - bár ezt már a 
gyerekek is tudják -, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon 
mennyi ebben a volt kommunista szakszervezeti apparátus 
és személy szeint Nagy Sándor felel ő ssége? Csak remél-
hetjük, hogy a szakszervezeti tagság bölcsebb és 
megért ő bb lesz saját apparátusánál... -  olvashattuk. A 
Magyar Nemzet negyedik és hetedik oldalán megjelent írá-
sok szellemisége élesen ellentmond egymásnak. Ez 
feltételezhető en amiatt volt, mert a megállapodás csak a 
kés ő  esti órákban jött létre, az eseményeket rosszul prog-
nosztizáló, elő re megírt kommentárt azonban már koráb-
ban betördelték, s elfelejtették azt kivenni vagy átírni. 

A Népszabadság 
Az els ő  oldalon 39 sorban szigorúan vett tényeket 

olvashattunk. A címek: Elmaradt a figyelmeztet ő  sztrájk, 
Kompromisszum köttetett a kormány és az MSZOSZ között 
A 9. oldalt kizárólag ennek a témának szentelték. Kom-
mentárjuk lényege: bár a f ő szerepl ő k túlijesztették 
egymást...mindkét fél következetesen és a demokrácia 
játékszabályait megtartva vitte végig a társadalom által rá 
kirótt szerepet egészen a megegyezésig. A sztrájkellenes 
röplapról szólva, amely olyan kiteteleket is megfogalmazott, 
mint „söpörjétek el a régi kommunista szakszervezeteket", 
amely „a kommunista Nagy Sándorok érdekeit szolgálja, 
illetve ,lépjetek be a független szakszervezetekbe" a lapból 
megtudhattuk: a Budapesti Sztrájkellenes Bizottság egyik 
alapító tagja D.L. MDF-es országgy ű lési képvisel ő , a masik 
pedig F.E., aki ugyanennek a partnak-a X. kerületi elnöke. 

A Reggeli Pesti Hírlap 
A címlapján közvetlenül a tejléc alatt 54 soros 

tudósítás felcímével arról tájékoztatja az olvasót, hogy „A 
Liga is tárggyal-a kormánnyal". Fócime szerint „Elhibázott 
volta sztrájkfelhívás". Az irast bevezető  úgynevezett kopf-
ból megtudhattuk, hogy elő z ő  nap a Liga által összehívott 
munkavállalói érdekvédelmi szervezetetek (többek között 
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés is) megbízottjai 
tárgyaltak a kormány képvisel ő ivel. „A találkozó célja az 
volt, hogy kifejtsék álláspontjukat, 'miszerint nem értenek 
egyet az MSZOSZ különutas sztrájkmegel ő z ő  megál-
lapodásával. A sztrájk megállapodás az újság 4. oldalára 
szorult, de ott az teljes terjedelmében elolvasható. (a Pesti 
Hírlap becsületére legyen mondva: ezen kívül csak a szak-
szervezetek napilapja közölte azt le). 

• 
Aki a sokféle újságot becsülettel végigolvasta, 

azon biztosan jelentkezni fog a patológikus kór: a min-
dentudók heveny nyavalyája. Aki viszont lelki der ű ben 
akar élni, annak nem szabad válogatás nélkül mindent 
összeolvasni. Csak a már kipróbalt, gyomrunk szerint 
f ő z ő  újság f ő ztjét fogyasszuk! Lapunkból pedig jól válo-
gassuk ki azokat a cikkeket, amelyekbő l kedvünkre nas- 
solgathatunk a la carte... 	(dura) 
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