
Megkérdeztük Láng Istvánt 

Fájdalmas létszámcsökkentés 

szószóló  
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Részletes teljesítményvizs-
gálatra kerül sor ebben az esz-
tend ő ben az akadémiai ku-
tatóintézetekben, s javaslatok 
készülnek szervezeti korsze-
r ű sítésükre is - mondotta Láng 
István, az MTA f ő titkára az 
elmúlt hónap közepén az 
akadémiai 	kutatóintézetek 
igazgatóinak hagyományos évi 
értekezletén, az MTA Roosevelt 
téri székházában. A fő titkár e 
processzusról szólva azt is 
kilátásba helyezte, hogy 1993-
tól megújult formában, a 
„költségvetési támogatások dif- 

- A tény az tény. A Parlament 
10 százalékkal csökkentette a 
költségvetési bázis számainkat. 
Tény az is, hogy a dologi kiadá-
sok fedezésére rendkívül minimá-
lis pénz, lényegesen kevesebb 
összegek állnak rendelkezésre. 
mint az inflációs ráta. Nem tudom 
tehát elképzelni, hogy létszám-
csökkentés nélkül lehetne ezt 
megoldani. A létszámcsökkentés-
nek - ha lehet egyáltalán ilyet 
mondani - van humánusabb 
formája, amikor a nyugdíjazás mi-
att, vagy éppen a lejáró szer-
z ő désekre hivatkozva lehet létszá-
mot csökkenteni. 

Sajnos attól tartok, hogy a 
megválásnak ez a módja nem lesz 

ferenciáltabb odaítélésével 
folytatódnak majd a munkák". 
Menetközben is konkrét és 
hatékony lépések történnek 
majd az akadémiai ku-
tatóhálózat autonómiájának 
növelésére, illetve a ku-
tatóintézetek és az egyetemek 
együttm ű ködésének széle-
sítésére, az oktatás, a tu-
dományos továbbképzés, a ku-
tatás és az infrastruktúra 
hasznosítása terén. Az 
Akadémia f ő titkára beszá-
molójában kitért még arra is, 
hogy a tudományos kutatást 

elegend ő  a kényszer ű  intéz-
kedések meghozatalához. Min-
denki tehát nem fér bele ebbe a 
- hogy így mondjam - szociális 
sávba, tehát sajnos itt nehezebb 
döntések is lesznek. A ku-
tatóintézetek zöme már január 
elsejét ő l küszködik ezzel a 
problémával, hiszen az éves 
bértömeg tizenkét százalékával 
már csökkentetten jelentkezik 
január elejét ő l. 

Az akadémiai kutatóintézetek 
teljes létszáma 7000 f ő . A 7000-
nek a lineális 10 százaléka 700 
f ő . Én a kényszer ű en elvesztend ő  
kollégáink számát kevesebbre 
becsülöm, 	400-500 	f ő t 

végz ő  intézetek esetében a pri-
vatizációt nem tudja elképzelni. 
- „Az intézetekhez kapcsolódó 
vállalkozási tevékenységnél, il-
letve az infrastrukturális szol-
gáltatást nyújtó intézményeknél 
esetleg indokolt lehet részleges 
privatizáció, de mindenképpen 
akadémiai többséggel" 
szögezte le. 

Az egyetemekkel való 
szélesebb kör ű  együttm ű ködés 
érdekében tervezik, hogy a kö-
zeljöv ő ben a felső oktatási in-
tézmények vezet ő ivel külön-
külön részletes megbeszélést 
folytatnak 	a 	tényleges 
igényekrő l és lehet ő ségekrő l az 
oktatás, a tudományos tovább-
képzés, a kutatás és az infra-
struktúra hasznosítása területén. 

A következő  8-9 hónap tehát 
eldönti az akadémiai ku-
tatóhálózat sorsát, jöv ő jét. 

valószín ű sítek. 	Nehezen 
mondható meg el ő re, hogy ebb ő l 
mondjuk mennyi lesz a nyugdí-
jazás, vagy a lejáró szerz ő dés 
száma. A kétharmadára becsülöm 
én ezt, s körülbelül egyharmada 
lesz a nehezebb döntés... 

Természetesen nem vígasztalá-
sul mondom, de nem hallgatható 
el ez a tény, hogy az ipari ku-
tatóintézetekben ennél rosszabb a 
helyzet, hisz ott a teljes létszámot 
voltak kénytelenek leépíteni az 
elmúlt két esztend ő ben. Ehhez 
képest a mi helyzetünk stabil és 
kiegyensúlyozott, de akire vonat-
kozik, annak esetében abszolút 
emberi tragédia lehet. 

Hozzáteszek még valamit. Úgy 
igyekeztünk az elvonást differen-
ciálni, hogy viszonylag kevésbé 
érintse azokat az intézeteket, ahol 
nincsen plusz bevételi lehet ő ség, 
ott az elvonás nem 10 százalék 
volt, hanem 3-4 százalék, és 10,5 
százalék a nagyobb intézeteknél, 
ahol van bevételi lehet ő ség. Ha az 
intézet tud plusz bevételekhez jut-
ni, (megrendelések, új pályázatok), 
akkor nem kell elbocsátani az 
embereket. 

(dura) 

Felkészülni, vigyázz, start! 

Teljesítményfelmérés az akadémiai 
kutatóintézetekben 

A Szakszervezeti Világszövetség-
b ő l kiválva angol, amerikai és hol-
land kezdeményezésre 1949. de-
cember 7-én, Londonban alapította 
meg 53 ország 59 szakszervezete a 
Szabad Szakszervezetek Nemzetkö-
zi Szövetségét, az SzSzNSz-t, an-
gol nevén az International Confe-
deration of Free Trade Unions-t, az 
ICFTU-t. A politikailag és ideoló-
giailag magukat szabadnak nyil-
vánító szakszervezetek e világ-
szövetsége programja céljául t ű zte 
ki a munkavállalók jogainak 
érvényre juttatását, valamint a tár-
sadalmi „béke" fenntartását. Esz-
köztárában döntő  fontosságú az 
úgynevezett tripartite tárgyalási 
rendszer, azaz a munkavállalók, a 
munkaadók és az állam között zajló 
alkufolyamat. 

A SzSzNSz stratégiájának sikeres-
ségét mi sem bizonyítja jobban, hogy 
1990 decemberében, a legutóbbi kong-
resszuson, több mint 100 ország 144 
szakszervezetét tudhatta soraiban, 103 
millió szakszervezeti tagot képviselve. Ez 

Jogsegélyszolgálat 
a TUDOSZ-irodában 

minden szerdán 
16-19 óra között. 

Elő zetes bejelentkezés 
a 13-84-287-es telefonon. 

Cim: 
VIII. ker., Puskin u. 4. 

az utolsó elő tti, az 1986-os kongresszus 
óta 18 milliós taglétszám növekedést 
jelent. Tagdíjat persze nem mindenki 
után fizetnek a tagszervezetek. 1986-ban 
74 millió tag, 1990-ben pedig 85 millió 
f ő  után szurkolták le a tagdíjat is az 
SzSzNSz tagszervezetei. Azért az 
SzSzNSz így sem szegény szervezet. 
Tagdíjból származó bevétele 1990-ben 
326 millió belga frankot tett ki, azaz az 
utóbbi négy évben megduplázódott. A 
tagdíjak - a fejlett ipari országok átlagos 
inflációs rátájának nagyjából megfelelő en 
autómatikusan évi öt százalékkal 
emelkednek. 

Az utóbbi évek kelet- és közép euró-
pai eseményei az SzSzNSz-t arra kész-
tették, hogy külön szolidarítási alapot 
hozzon létre 33 millió belga frank összeg-
ben az e térségben végrehajtandó 
SzSzNSz misszió költségeinek fe-
dezésére, az er ő s, hangjukat hallató és 
nyomásgyakorlásra alkalmas kelet- és 
közép-európai szakszervezetek tá-
mogatására. 

1990 decemberében az SzSzNSz 
határozatot hozott arról, hogy saját esz-
közeivel segíti a kelet-európai demokra-
tikus átmenetet. Az Európai Szaksze-
rvezeti Szövetséggel együtt úgy döntött, 
hogy végiglátogatja a kelet-európai 
országok kormányait s találkozik a 
nemzetközi pénzügyi szervezetekkel is. 
A személyes nyomásgyakorlás célja az, 
hogy felhívja a figyelmet az ipari de-
mokrácia kialakításának fontosságára, 
szorgalmazza a fejlett ipari demokráciák-
ban már oly jól bevált háromoldalú kollek-
tív tárgyalási rendszerek kiteljesedését 
és a szakszervezeti részvételt a 
döntéshozatal valamennyi szintjén. A 
nemzetközi pénzügyi szerveknél az 
SzSzNSz arra akarja felhívni a figyel-
met, hogy a gazdasági programokban a 

szociális dimenziónak is meg kell jelen-
nie, illetve arra, hogy anyagi segítség 
nélkül a kelet-európai programok 
megvalósítása nehézségekbe ütközik. 

Az SzSzNSz 1991 szeptemberében 
Budapesten, szemináriumot rendezett, 
amelyre mind a hét országos szakszer-
vezet konföderáció képviselő it meghív-
ta. A szemináriumon sikeresen meg-
fogalmazódott a „hetek" közös célja: 
olyan gazdasági-szociális programot kell 
a szakszervezeteknek közösen - a 
felmerült ellentéteket félretéve - kidolgoz-
ni, amely a munkavállalók érdekeit is fi-
gyelembe veszi, s amelyet a kormány 
és a nemzetközi intézmények elé tárhat-
nak. Ez utóbbiaktól - nem utolsósorban 
- a program anyagi támogatását kérnék. 
Az SzSzNSz vállalkozott arra, hogy 
tekintélyét latba vetve támogatná az 
elkészült programot. A részletes prog-
ram kidolgozására a szakszervezeti 
szövetségek szakért ő i az elmúlt hetek-
ben ismét összeültek. A szakszervezeti 
követelések a szociális biztonság, a 
bérek, aktív foglalkoztatási politika, a 
gazdasági struktúraátalakítás és a tripar-
tite érdekképviseleti rendszer továbbfej-
lesztése kérdéskörében fogalmazódtak 
m eg. 	, 

Az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés képviseletében Tóth Attila vett 
részt a múlt hónapban rendezett kon-
zultáción. 0 néhány konkrét javaslatot 
tett az értelmiségi munkanélküliség eny-
hítésére. Felvetette, hogy szükség lenne 
egy olyan munkanélküli segély 
kombinációra amely egzisztenciális biz-
tonságot is nyújt egy új szakma egyete-
men való elsajátítására, a regionális 
munkanélküliség enyhítésére, letelepe-
dési segély biztosítását kezdeményezte. 
Tóth Attila szorgalmazta még: az állam 
középtávú tervei között szerepeljen a 
hazai fejleszt ő -tervez ő  kapacitás életben-
tartása; a közszolgálati szektor bérei 
kövessék a versenyszférát; az állami 
vállalatok megmentésére adott állami 
támogatást csak nyilvános pályázaton 
lehessen elnyerni. Az SzSzNSz program-
jába elfogadott javaslatok ,sorsfir ő l 
tájékoztatni fogjuk a SZÓSZÓLÓ 
olvasóit. 	 B.-d.l. 

ÉSZT javaslatok 

A Szabad Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének programjában 

Az Akadémia kutatóintézeteiben kényszer ű  létszám-
csökkentés várható - nyilatkozta Láng István, a Magyar 
Tudományos Akadémia f ő titkára a minap a TV Híradó-
ban. Valóban mindenhol elkerülhetetlen elbocsátások 
lesznek? Hány embert érint? 

. ÉRTELMISÉGI 
SZAKSZERVEZETI 

TöniiaütÉs 

A TUDOSZ alapító tagja az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek 
Az ÉSZT jelvényét tervezte: Tóth Attila, Kuti László és Madár Gyula 

Körülbelül 110 ezren vagyunk 

„..,.Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés nem akart választásokat. 
Az ESZT tisztességes megállapodást, tisztességes vagyonmegosztást, 
tisztességes szakszervezeti együttm ű ködést akart. Ha azonban a törvény 
elrendeli a választásokat, kénytelenek leszünk azt elfogadni, ugyanakkor 
megjegyezzük: hogy volt már rá példa a világtörténelemben, hogy egy 
rosszul sikerült törvényt fölülbíráltak és módosítottak... Amennyiben a 
választások meghozzák a szakszervezeti megegyezést, akkor állunk elébe. 
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés - nevébő l adódóan - a tudomá-
nyos kutatás, a felső oktatás, a szakoktatás területén dolgozó munkavál-
lalókat képviseli, gyakorlatilag az ország 19 megyéjében és a fő városban 
is jelen vagyunk. Az ÉSZT a munkahelyeken valamennyi dolgozó érdekeit 
képviseli, de általános értelmiségi érdekeket is kifejez. Taglétszámunk -
miután a szakszervezeti törvény azt elő írta, hogy megmérjük tavaly au-
gusztusi taglétszámunkat - azokkal a szervezetekkel együtt, amelyek nem-
rég csatlakoztak hozzánk, körülbelül 110 ezer szakszervezeti tag..." 

Az idézet Kuti László nyilatkozából való, amely elhangzott a Kossuth 
Rádió Ráadás cím ű  m ű sorában 1992. február 27-én. 

FELHÍVÁS 
A rendszerváltás menetében a parlamenti és az önkormányzati 

választások után az úgynevezett szakszervezeti választásokra kerül 
sor. A gazdasági és szociális törvénykezés alakulása ugyanakkor nyil-
vánvalóvá teszi, hogy soha nagyobb szükség az érdekvédelemre nem 
volt, mint napjainkban. 

A választásokon résztvev ő  konföderációk a politikai rendszerváltás 
után egy igazságos szociális rendszert alakíthatnak ki, elnyerve a 
munkavállalók és a nyugdíjasok bizalmát, s e támogatottság 
mértékében képviselve érdekeiket a szociális intézmények önkormány-
zataiban és a munkahelyi tanácsokban. 

Mivel mi, akik a rendszerváltás küszöbén - bér eltérő  módon -
első ként léptünk a szakszervezeti mozgalom demokratizálásának útján, 
és azóta gyakorlatban bizonyítottuk együttmű ködési készségünket, 
arra kérünk minden szakszervezetet, konföderációt, hogy a választási 
kampányban 

- kizárólag saját programunk népszer ű sítésére törekedjünk és tartóz-
kodjunk más mozgalmak bírálatától, 

- ne mások múltját és hibáit mutassuk fel a választóknak, hanem 
saját eredményeinket és jövő beli terveinket, 

- ellenfél-, ső t ellenségkép helyett a jövő beli szövetségest lássuk 
egymásban! 

Ha egymás szidalmazásától lesz hangos az ország, az érdekvédelem 
tekintélye a mélypontra csökken és a negatív kampány után a szi-
dalmazó nem várhat szolidaritást a többiektő l. 

Mi a versengésben is az alapvető  követelésekben egységre jutni 
képes mozgalomért emelünk szót. 

A választás legyen a dolgozó ember méltóságának, a szakszervezeti 
mozgalom újjászületésének, a sikeres érdekképviseletnek a meg-
nyilvánulása. 

Budapest, 1992. márciusában 
TDDSZ , TUDOSZ 

a LIGA alapító  tagja 	 az ÉSZT 	alapító tagja 
nevében az Orszagos Választány 	nevében az Elnökség 

FDSZ 
az ÉSZT alapító tagja 

Az utódállamok magyar kulturális sajtójáért 

Apáczai Sajtóhíd Alapítvány 
Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság magyar irodalmi és kulturális 

sajtójának a megő rzése egyik fontos feltétele annak, hogy a Kárpát-me-
dencében fennmaradjon a magyar nemzeti identitás tudata. Ezek a folyóira-
tok ma veszélyben vannak. Létüket nemcsak a külső  politikai tényező k 
veszélyeztetik, hanem az egyre romló gazdasági feltételek is. Márpedig a 
kolozsvári Korunk és Helikon, a marosvásárhelyi Látó, a pozsonyi Irodal-
mi Szemle, az újvidéki Híd és társaik az egyetemes magyar kultúra szá-
mottevő  értékei, egyszersmind a szomszédos országokban élő  magyarság 
szellemi, erkölcsi megújulásának eszközei. 

Alapítványunk célja: támogatást nyújtson ezeknek a folyóiratoknak. Ezért 
felhívással fordulunk az ország és a nagyvilág magyarságához, személy 
szerint mindenkihez, akik e lapok egyike vagy másika, illetve az egész 
kisebbségi magyar folyóiratkultúra iránt rokonszenvet és elkötelezettséget 
éreznek, hogy anyagi eszközeikkel járuljanak hozzá fenntartásukhoz. Az 
alapítvány döntéshozó szerve a héttagú kuratórium: Borbándi Gyula 
(München), Gömöri György (Cambridge), Ilia Mihály (Szeged), Janko-
vics József (Budapest), Nagy Károly (New Brunswick). Pomogáts Béla 
(Budapest), Szépfalusi István (Bécs). 

Az Alapítvány ügyeiben a következő  telefonszámon lehet felvilágosítást 
kapni: 134-0089 (Budapest). Az alapítvány bankszámlája: Budapest XII. 
ker., OTP 21898127 - Apáczai Sajtóhíd Alapítvány 530-012091-1. 
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Kis káté az Érdekegyeztető  Tanács 
mű ködésérő l 

Kuti László, a TUDOSZ elnöke, aki idestova másfél esz-
tendeje az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 
képviseletében részt vesz az Érdekegyeztető  Tanács (ÉT) 
munkájában, igéretet tett a Szószóló-nak, hogy a jövő ben 
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmeze-
jérő l". Sorozatát az Érdekegyeztető  Tanács mű ködésének 
bemutatásával kezdi. 

országos méret ű  konfliktusokban, 
közrem ű ködik a nézeteltérések 
kezelésében. Az ET konzultál a leg-
fontosabb gazdasági ügyekben, és 
véleményt alkot a legfontosabb gaz-
dasági jogszabályokról. , 
Hogyan mű ködik az ET? 

Az ÉT döntéseit plenáris üléseken 
hozza. A szakmai kérdések részletes 
megtárgyalására, 	az 	ülések 
elő készítésére állandó bizottságokat 

mű ködtet. Egy-egy téma megtárgya 
Iásához azonban ideiglenes bi-
zottságot is létrehozhat. Amennyiben 
indokolt egy-egy kérdés eldöntésére, 
vagy egy probléma hosszabb ideig 
tartó kezelésére is megbízhatja vala-
mely bizottságot. 
Kik vesznek részt az üléseken? 

Az üléseken a Kormánynak, a 
munkáltatók szervezeteinek, és a 
munkavállalók szervezeteinek tárgya-
lócsoportja vesz részt. 

Minden tárgyalócsoport az adott 
ülésre elnököt (úgynevezett oldal el-
nök) nevez meg. A szakszervezeti ol-
dalon az elnök személye havonta vál-
tozik. A konföderációk ábécésorrend-
ben vállalkozva adják az úgynevezett 
soros elnököt. Ebben a hónapban 
éppen az ÉSZT-re hárul ez a feladat. 

Egy-egy téma megtárgyalásához az 
egységes oldalálláspont képviseletére 
mind a három oldal szóvív ő t is 
megjelö, (aki adott esetben azonos 
személy is lehet az elnökkel), de 
általában a téma olyan szakértő je 

szokott lenni, aki a kérdés vitájában 
megállja a helyét, s akit az oldalt 
alkotó szervezet egységei elfogadtak. 
Az adott kérdés megvitatásánál általá-
ban a szóvivő  beszél, de természete-
sen az asztalnál ülő  minden 
képviselő nek joga van kifejteni 
véleményét, ső t különvéleményét is 
hangoztatni. Természetesen mind a 
három oldal képviselő inek munkáját 
szakértő k segíthetik. 

Az üléseket az ET soros elnöke 
vezeti le, a három oldal meghatáro-
zott sorrendben látja el az elnöki 
funkciót. Amikor szakszervezeti oldal-
ra kerül sor, akkor általában az oldal 
egyik középvezető je látja el ezt a 
posztot. 

Nagyon fontos szerepe van az 
ülések során a szüneteknek, ugyanis 
a vita folyamán ekkor lehet kialakítani 
azt a közös véleményt, ami adott eset-
ben a megállapodást elő segítheti. 
Ekkor lehet egyeztetni a következő  
lépéseket. Eldönteni, hogy „en-
gedünk", vagy bekeményítünk. 

Szakszervezeti részrő l kik 
vesznek részt az ET ülésein? 

A hét országos konföderáció 
(ASZOK, ÉSZT, LIGA, MSZOSZ, 
MOSZ, SZEF, Szolidaritás) egy-egy 
képviselő je. E szervezetek az ET 
1990. augusztusi megalakulása óta 
részt vesznek az ÉT munkájában. 
Érdemes azonban megjegyezni, 
hogy már a Német-kormány idején 
mű ködő  Országos Érdekegyeztető  
Tanácsban is a SZOT mellett folya-
matosan résztvett az ÉSZT és a 
LIGA képviselő je is. 
Az ESZT, hogyan képviseli 
magát az ET munkájában? 

Az elnökségen belüli munka-
megosztás alapján az C:1-  ügyeit 
egy elnökségi tag viszi. Ot segítik 
a titkárság tagjai és az állando es 
alkalmi szakértő k. Az ESZT, az ET 
mindegyik bizottságában képvi-
selteti magát szakértő kkel, közöt-
tük TUDOSZ-tagokkal is. 

Q-ti 

Mi az ÉT feladata, célja, 
szerepe? 

Az ET az érdekegyeztetés orszá-
gos fóruma. A munka világának 
szereplő it (kormány, munkáltatók, 
munkavállalók) érintő  alapvet ő , 
országos gazdasági, jövedelmi, szo-
ciális és munkaügyi kérdésekrő l tár-
gyal, ezekben a kérdésekben törek-
szik megállapodásokra, • közvetít -
bármelyik partner kérésére - az 

Ülésezett a TUDOSZ Titkárok 
Tanácsa, februrár 27-én. Elfo-
gadták a szervezet 1991-es év 
gazdasági beszámolóját és az 
1992-es költségvetési tervét. A 
TUDOSZ titkárai megvitatták az 
ESZT szakszervzeti választásokkal 
kapcsolatos koncepcióját. A 
hozzászólásokból idézünk: A tit-
károk tanácsa ülésén elhangzott 
fontosabb megállapítások: elnöksé-
gi állásfoglalasra van szükség a 
kutatók jogállására van szükség a 
kutatók jogállásával kapcsolatban. 
Felmerült: a kutatóintézeti dol-
gozók, mint költségvetési in-
tézmény alkalmazottai a közalkal-
mazottak körébe tartoznak, ugyan-
akkor pályázati és egyéb forrásból 
is lehetnek bevételeik, ami alapján 
a versenyszférába tartozhatnak. 

A TUDOSZ titkárai javasolták: az 
intézeti igazgatók jutalma megál-
lapításainál vegyék figyelembe azt 
is, van-e az intézetben érvényes 
kollektív szerz ő dés. 

A Politikatudományi Intézet 
költségvetési támogatását az 
Akadémia nemcsak a százalékosan 
meghatározott arányban csökkentette, 
hanem az elő ző  évhez képest meg-
növelt bevételi tervet is elő irányzott, 
amit az intézet igazgatójával sem 
egyeztettek, így utólag tudott csak tilta-
kozni. (A költségvetési támogatás a 
kiadás és a bevétel különbsége.) 

Az MTA-üdül ő k most megállapí-
tott tervezett térítési díjait egész 
évben tartani szeretnék (Nem felel 
meg a valóságnak, hogy térítési díj 
emelést tervez az MTA jóléti cso-
portja.) 
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66. Siófok • 
67. Galyatető  
68. Szántód 
69. Gyula 
70. Gyula 
71. Szilvásvárad 
72. Hajdúszoboszló 
73. Hévíz 
74. Hévíz 
75. Hévíz 
76. Parádfürdő  
77. Siófok 
78. Galyatet ő  
79. Miskolctapolca 
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81. Szeged 
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86. Pécs 
87. Siófok 
88. Szántód 
89. Szántód 

Információ a TUDOSZ-irodában Deák Adélnál a 13-84-287, 11-88-900/ 
408 telefonon vagy a 13-84-287 faxon. A térítési díj a beutaló önköltsé-
gi árának kb. 40%-a. A különbözetet a költségvetés állja, és ez a rész 
adómentes. 

A nem TUDOSZ-tagok az önkormányzatoktól vagy ÜSZF-tő l kérhet-
nek beutalót. 

2 	 SZÓSZÓLÓ 	 1992. március 

A Nemzeti Üdültetési Alapítványról 
Január 28-án írta alá alakuló jegyző könyvét a Nemzeti Üdülési 

Alapítvány kuratóriuma. E kuratórium tagja lett Szénássy Éva, a 
TUDOSZ-elnökség üdüléssel foglalkozó tagja is. Igy „első kézbő l" 
tájékozódhatunk az új alapítvány céljairól: 

Az 	1992-es 	személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint 
a szülési segély adókötetes. Adómen-
tesen lehet viszont például „ÉLET-
KEZDÉSI TAMOGATAST" nyújtani 
magának az újszülöttnek. Miutan a 
csecsemő  - elhanyagolható kivételtő l 
eltekintve - nem rendelkezik 
adóköteles jövedelemmel, adómente-
sen kaphatja a segélyt. (Gohdot ez a 
megoldás csak akkor jelent, ha a cse-
csemő nek az éves adóbevallást saját 
magának kell aláírnia.) 

Az APEH 2. sz. Értesítő jében (PM. 
36 106/91.; APEH 12 129/92 - MEVA) 
az állásfoglalások között olvastuk, 
hogy 500 forint adható ajándékként 
(adómentesen). Az ilyen ajándék 
adhatóságának gyakorisága nincs 
meghatározva. 

Mit lehet tenni, ha valakinek 
munkaviszonya megsz ű nik, és 
megkapta a végkielégítést is? Ha 
nincs a közelben biztos álláslehető ség, 
javasoljuk, forduljon a Munkahumani-
zációs GM-hez (tel: 1-371-974) Az 5 
napos benntlakásos tréningjük 
önköltségi ára 15 000 Ft.(Az elmúlt 
két hónapban a Kertészeti Egyetemen 
végzett 	pályakezdő 	mun- 
kanélkülieknek tartottak sikeres vál-
lalkozásfejleszt ő  tréninget, mun-
kanélküli klubok tagjainak pedig 
személyiségfejlesztő  treningeket.) 

Az Allásnélküli Diplomások Orszá-
gos Bizottsága (ADOB) minden szer-
dán 4-7-ig tartja összejöveteleit a 
Közszolgálati 	Szakszervezeti 
Szövetseg fsz. 20-as klubtermében. 

A TUDOSZ-irodában vendégünk volt  

Sütő  Károly, a METESZ Pályázati és 
Vállalkozási Tanácsának vezető je. 
Megálapodtunk, hogy a jövő ben sze-
retnénk, ha egymást informálva, 
egymás munkájáról tagjainkat 
értesítve több segítséget tudnánk adni 
a munkát, más munkahelyet munkale-
hető séget kereső knek. 

1992. január 1-tő l a munkavállaló 3 
nap betegszabadságot vehet ki, orvo-
si igazolás nélkül, és az első  10 nap 
táppénzt a munkaadó köteles 
folyósítani a TB helyett. A rendelet 
első  részébő l arra lehetne következ-
tetni, hogy a munkavállaló döntheti el, 
él-e és mikor a 3 nap betegszabad-
sággal. A rendelet késő bb viszont ki-
mondja, hogy táppénz csak a beteg-
szabadság letelte után jár, tehát aki 
beteg, az az els ő  három napban 
kényszer ű en mindig a betegszabad-
ságát tölti. 

Tisztelt rendeletkészítő k! Mi is az 
értelme a 3 napos betegszabadság-
nak? 

Az MTA fő titkára javaslatára (amint 
azt a Szószóló február havi lapszámá-
ban megírtuk) létrejött az igazgatók 
jutalmazási szabályzatával foglalkozó 
bizottság. A szakszervezeti képviselő k 
egyetértettek azzal, hogy az igazgatók 
továbbra is olyan arányban kaphas-
sanak jutalmat, mint az intézetükben 
dolgozók átlag jutalom/bér aránya. A 
jöv ő ben a dolgozók átlagjövedelmének 
kiszámításánál a megbízási díjakat is 
figyelembe veszik. Továbbra is le-
hető ség van azonban egyéni indokok 
alapján ennél magasabb jutalom 
megállapítására. 

A TDDSZ és a TUDOSZ közös 
levélben kért tájékoztatást az MTA 
üdülő k beutalóinak elosztási elveirő l, 
még a beutalók szétosztása elő tt. 

- Kik az alapítói és mit vállal ez 
az alapítvány? 

- Az alapító jegyző kön,svet az ÉT-
ben résztvevő  hat szakszervezeti kon-
föderáció írta alá a Szolidaritás 
kivételével, a kormány képviseletében 
dr. Surján László miniszter úr. Az 
alapítók szándéka az üdülő vagyont 
egybentartani és lehető ség szerint 
biztosítani, hogy a szociális rászo-
rultság arányában juthassanak a ked-
vezményekhez a munkavállalók, 
családjaik, s a nyugdíjasok. A kuratóri-
utn feladata lesz, hogy kidolgozza a 
szociális rászorultság elvét és gyakor-
latát. Sajnos, az idei esztendo még 
átmeneti év lesz, mikor még üdülő je-
gyek alapján zajlik az üdültetés, de 
vagy-a harmadik negyedévtő l, vagy az 
új év elejétő l kezdve nem az üdülő je-
gyek árában, hanem személyre 
szólóan fog a támogatás megjelenni. 
A kuratóriumban különben fele arány-
ban az alapító szakszervezetek, fele 
részben a kormány által delegált 
képyiselő k foglalnak helyet. A jelenle-
gi Udülési és Szanatóriumi Fő igaz-
gatóság megsz ű nik, az üdülő k 
mű ködéséért felelő s .új vezető  poszt-
jára pályázatot írtunk ki. Még az is 
szerepel tervünkben, hogy a jelenlegi 
rendszert gazdasági átvilágításnak 
vetjük alá, s ennek tapasztalatait 
használjuk fel az átszervezéshez. Arra 
törekszünk, hogy az üdülő kben dol-
gozó jó szakemberek helyükön marad-
janak, a szolgáltatások színvonala ne 
csökkenjen. A férő helyek egy részét 
piaci áron értékesítik, az itt keletkezett 
nyereséget a szociálisan rászorultak  

támogatására fordítják. A kormányzat 
még két évig garantálja az üdültetés 
anyagi támogatását - ennek ellenére 
még az idén is további áremelkedésre 
kerül sor - bár ez az egyetlen üdülési 
lehető ség, amelynek kedvezményei 
után nem adó?nak az érintettek. 

- Mi a helyzet az akadémiai in-
tézetek üdültetésével? 

- Vannak különféle gondjaink. Az 
első , hogy jelentő sen megdrágultak a 
beutalók, ami még azzal fokozódik, 
hogy az önköltség és a részvételi díj 
közti különbség adókötelessé vált. Az 
Akadémia jóléti csoportja saját 
hatáskörében változtatott az üdülteté-
si szabályzaton, a szakszervezetekkel 
errő l elő zetesen nem konzultált. Sérel-
mezzük, hogy intézkedésükrő l és a 
változtatásokról csak a gazdasági 
vezet ő ket értesítették, holott az 
üdültetés feldatait a legtöbb intézet-
ben a szakszervezetek üdülési felelő -
sei végzik. Várjuk a jóléti csoport 
értesítését a férő helyek elosztásáról -
de igényt tartunk a teljes elosztás 
elveinek áttekintésére, hiszen az 
akadémiai üdülő k szolgáltaltásai az 
összes intézeti és nem csak a 
minő sített dolgozót illetik meg. Nem 
értjük és indokolatlannak tartjuk továb-
bá az egyes üdülő k beutalójegyei 
közötti árkülönbségeket, amikor ezek 
miatt néhány üdülő  hetekig üresen 
marad. Reméljük, az új rendszerben 
jobban együtt tudunk m ű ködni a jóléti 
csoporttal is az intézetek munkavál-
lalói érdekében! 

gy• 
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Parlagi magyarkodás 
Szociáldemokrata esték címmel 

havonta összejöveteleket rendeznek 
a Kossuth Klubban. Február 24-i 
összejövetelük témája az oktatási 
törvénytervezet volt, meghívott elő -
adói: Beke Kata, Jánossy György és 
Szöllő sy lstvánné. Mindhárman a 
törvénytervezet azon részével fog-
lalkoztak, amelyet leginkább fon-
tosnak éreztek. Beke Kata szerint a 
törvénytervezet elfogadhatatlan, 
mert nem emeli az ország szellemi 
szinvonalát, nem teszi lehet ő vé, 
hogy a gyereket saját érdekei sze-
rint neveljék, és általában, ha ez a 
tervezet így marad, az oktatásban 
minden egy kicsit rosszabb lesz. 
Sajnálatosnak tartja, hogy „parlagi 
magyarkodás" folyik, hiszen a tör-
vénytervezetbő l, kimaradt olyan fon-
tos tehetséggondozási lehető ség 
fenntartása, mint a kollégiumi 
mozgalom. Esély van arra, hogy a 
TOK-ok (Területi Oktatási Közpon-
tok) a kutatók és hivatalnokok 
hatalmát fogják jelenteni a pedagó-
gusok felett, és „országos vízfejjé" 
fognak válni, hiszen a költségvetés 
máris 250 millió forintot szán erre. 

R.M  

Idő pont 	Beut.fajt., oszt. Térítési 	díj 

04.23-05.06. hp.gy. 1. 	9.800 
04.23-05.06. hp.gy. 1/A 13.720 
04.23-05.06. hp.gy. 1. 	11.48 
04.30-05.13. 	hp. 1. 	9.800 
04.30-05.13. f.egyéni 1. 	4.900 
05.04-05.24. szan. 2. 	6.300. 
05.06-05.19. 	hp. 1. 	9.800 
05.07-05.20. hp.gy. 1. 	9.800 
05.07-05.20. 	hp. 1/A 8.960 
05.07-05.20. hp.gy. 1/A 13.720 
05.08-05.21. 	hp. 2. 	8.400 
05.08-05.21. ' hp. 1. 	7.840 
05.13-05.26. 	hp. 1. 	7.840 
05.13-06.02. szan. 3. 	5.670 
05.13-05.26. hp.gy. 2. 	9.520 
05.13-06.02. szan. 2. 	6.300 
05.14-05.27. 	hp. 1/A 12.040 
05.20-06.02. 	hp. 1. 	7.840 
05.21-06.03. hp.gy. 2. 	9.520 
05.21-06.01. hp.gy. 1. 	9.840 
05.22-06.04. f.egyéni 2. 	4.200 
05.27-06.09. hp.gy. 2. 	9.520 
05.28-06.10. hp.gy. 1/A 13.720 
05.28-06.10. 	hp. 1. 11.480 
05.29-06.11. 	hp. 2. 	7.280 
06.02-06.15. hp.gy. 1. 11.480 
06.03-06.23. szan. 3. 	5.670 
06.03-06.16. f.egyéni 1. 	5.740 
06.04-06.17. 	hp. 3. 	6.160 
06.04-06.17. hp.gy. 1/A 13.720 
06.04-06.17. hp.gy. 1. 11.480 
06.05-06.18. 	hp. 2. 	9.520 
06.05-06.18. 	hp. 1.. 11.480 
06.11-06.24. 	hp. 1. 11.480 
06.11-06.24. cs.1+1 1. 	7.280 
06.11-06.24. cs.2+2 1. 14.560 
06.12-06.25. cs.2+4 1. 14.560 
06.17-06.30. cs.2+2 1/A 16.520 
06.17-06.30. f. egyéni 2. 	4.760 
06.17-07.07. szan. 2. 	6.300 
06.17-07.07. szan. 2. 	6.300 
06.18-07.01. hp.gy. 2. 	9.520 
06.18-07.01. hp.gy. 1/A 13.720 
06.18-07.01. egy.gy. 2. 	4.760 
06.24-07.14. szan. 3. 	5.670 
06.25-07.08. cs.2+1 2. 10.920 
06.30-07.13. hp.gy. 1. 11.480 
07.01-07.14. cs.2+2 2. 	13.440 
07.02-07.15. hp.gy. 1/A 13.720 
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Megalázva 
Értelmiségi lévén, szorgalmas olvasója vagyok a SZÓSZÓLÓ-

nak. A januári számában találkoztam Andor Mihálynak „Az Antall-
kormány értelmiségpolitikája" című  cikkével. Úgy éreztem, a szer-
ző  fájón-keser ű en azt mondta ki, ami ma nagyon sokunkat fog-
lalkoztat: mi lesz velünk, értelmiségiekkel? Mi lesz velünk ebben 
az eldurvuló világban, ahol egyre inkább a pénz az úr és a tudás-
ból is csak az számít, ami azonnal értékesíthető , eladható. 

Humán értelmiségi vagyok én is, két diplomával rendelkezem. 
Átéltem azt, amit - sajnos - egyre többen fognak. Két éve elveszítettem 
állásomat, és életemben elő ször arra kényszerültem, hogy 50 évesen 
munkanélküliként, állásközvetítő  irodákban áruljam magam. A legjobb 
ajánlat, amit kaptam, a fő város határán lévő  kollégiumban egy 
nevelő tanári állás volt, lelki sérült gyermekek között, bruttó 13 ezerért. 
De talán, ha megfelelek, mehettem volna fiatalkorúak nevelő  intézetébe, 
valamivel kevesebb fizetésért, vagy foglalkozhattam volna váltott mű szak-
ban hajléktalanokkal, 14 ezerért. 

A kultúra közkincs, az oktatás nemzeti ügy, felemelkedésünk záloga 
- harsogták éveken át. Ma már ezt sem halláhi. A kíméletlen, vad-
kapitalizmusra emlékeztető  piaci verseny szinte felemészt mindent, 
a tudományos kutatómű helyeket, a hazai könyvkiadást, a nemzeti 
filmgyártást. Áruvá silányítja a kulturális értékeket, a maga törvényei 
szerint. Az értelmiség pedig hallgat és nyög, kivéve az Andor Mi-
hályokat. Érthetetlen számomra, hogy ez a - valóban a rendszer 
bukását szellemileg elő készítő  - réteg miért ilyen néma. Miért nem 
veszi észre és emeli fel szavát, látva egyik oldalon a mérhetetlen 
pazarlást, az államapparátus felduzzasztását, a másik oldalon a tu-
dományos mű helyek leépítését. Itt, tan- és vallásszabadság hirde-
tését, ott, az oktatás állami felügyelet alá helyezését, a „vallástalan-
ság" jogának kétségbevonását. 

Persze valahol megértem a motívumot. Ha az értelmiség képes 
egy rendszer bukását szellemileg elő készíteni, az veszélyes. Különö-
sen akkor és azzal, hogy ez az értelmiség az elmúlt évtizedek neveltje. 
Szívünkben talán némelyikük hálás, hogy diplomát szerezhetett, de 
ezt kimutatni - nem merik. Nehéz kimondani, de igenis, ma a polgári 

demokrácia magyarországi reneszánszán -félnek! Hiszen, ha 'egy 
bank elnökét, nem is akármilyenét, el lehet távolítani, mert aláírja 
a demokráciát igénylő  felhívást, akkor hogyne lehetne kirúgni a 
szürke pedagógust, a neve sincs szociológust, a világraszóló ered-
ménnyel nem büszkélkedhető  tudományos kutatót. Aztán ha az 
utcára kerül, kilincselhet, megalázkodhat, várhatja, hogy 2-3 hónap 
után hozza a postás a Munkanélküli.  ségélyt. Hát Ön is doktor úr? 
- Rettegve vigyázhat egészségére, hiszen munkahelyével együtt 
el fogja veszíteni a társadalmbiztosítási ellátásokhoz való jogát is. 
Így hiába anyakönyvezett állampolgára az orsZágnak, az egyébként 
15 millió magyarban gondolkodó kormányzat' megvonja tő le az 
egészségügyi szolgáltatásokat, a táppénzt, a kórháZi ellátást. 

Szaladhat megbízások után, örülve minden fillérnek. És 
kesereghet azon a cinizmuson, hogy kaphat ugyan 100 ezer forint 
adókedvezményt, amit el sem fog érni, de év közben ugyanúgy 
levonják tő le az adóelő leget, mintha százezreket keresne. 

Csak az a reménye, hogy amíg megjelenhet olyan cikk, mint 
Andor Mihályé, addig nem lesz teljesen kiszolgáltatott. 

(Név és cím a szerkesztő ségben.) 

Errő l beszélj, Mihály! 
Andor Mihály: „Az Antall-kormány értelmiség 

politikája" írását elolvasva megdöbbentem. A szerző  
néhány intézet konkrét problémájából a kormány 
egész értelmiségpolitikájára következtet. Ebbő l va-
jon elegendő  következtetés levonható a kormány 
„értelmiségpolitikájára"? Engem különösen a cikk 
pufogtatós stílusa zavar, különösen azért, mert a 
szerző  (pártoktól?) függetlennek tartja magát. 

A szerző  szerint megkezdő dött a „kulturált" leszá-
molás azokkal az értelmiségiekkel, akik nem álltak 
be Antall szekerét tolni, mert az Antall kormány „nem 
viseli el az ellenzéki színezetű  másként gon-
dolkodást". Nos ez a kitétel az én munkahelyemen, 
a KFKI-ban így nem állítható. Konkrét példával bi-
zonyítom például azt, hogy egy kandidátust, aki MDF-
aktivista volt, az intézetünkbő l eltanácsoltak. Ezek 
után az illető  (gonosz SZDSZ-vezető re hivatkozva) 
politikai érveléssel panasszal fordult a fő igazgatóhoz 
is. 

Eredménytelenül. Ha Andor Mihály által említett 
intézetekben a másként gondolkodók üldözésérő l 
volna szó, akkor ezt jobb lett volna, ha konkrét 
nevekkel, bizonyítékokkal igazolja. A szerző  érvelése, 
hogy eltüntetik azokat a helyeket, ahol a „be nem 
állt értelmiségiek" meghúzhatják magukat, rendkívül 
sértő  az „értelmiségiekre" nézve. Ebbő l tulajdonkép-
pen az következne: akkor jó az Antall kormány ér-
telmiségpolitikája, ha ismét létrehoz valami újfajta 
partizánszövetséget, 	ahol 	értelmiségiek 
meghúzhatják magukat. Ilyeneknek hiszi a szerző  
az autonom egyetemeket és az autonom akadémiát. 

Andor Mihály azt állítja, hogy ezeket a kutatóhe-
lyeket majd pénzhiánnyal szüntetik meg. Íme már 
nekünk is van egy Pol-Potunk, aki az egyetemeket 
és kutatóhelyeket is bezáratja... Létezik olyan poli-
tikus, aki egyetem nélküli Magyarországot akar? Nem 
tudom elhinni! (ahol nincs kutatás, az nem egyetem.). 

Kedves Mihály! 
(Rkmélem ezért a megszólításért nem haragszol 

meg. Ha igen, akkor Tisztelt Andor úr!) Tedd a 
szívedre a kezed, mi tudtuk már akkor is (amikor a 
korábbi rendszer bukását elő készítettük), hogy in-
tézeteinkre, gazdaságunkra átalakítás, átalakulás vár. 

Inkább arról kellene vitatkoznunk, milyenek legye-
nek a változások! Miben jó és mennyiben rossz a 
régi szerkezet? Lehet-e befolyásunk a kormányzati 
elképzelésekre? Fontos, hogy az intézmények mun-
kahelyet biztosítsanak, de az is'fontos, hogy milyen 
célt szolgálnak és mennyire hatékonyak. Végtelenül 
megalázó az az érvelés, hogy úgy jó, ahogyan volt, 

AHOGY AZ EGÉR LÁTJA 

Nehéz helyzetbe hozott a szerkesz-
tő , mert két írást is küldött, kérve 
válaszomat. De hogyan válaszolhat-
nék egyszerre az engem találóan kis-
egérnek nevező  Lukács Bélának, és 
a kedves Mihályként szólító Bata 
Lajosnak? (Kedves Lajos, talán nem 
fogsz megharagudni, ha az alábbiak-
ban nem a levél, hanem az újságcikk 
formát választom, hiszen nálad is 
keveredik e két mű faj. Kérlek, ne vedd 
ezt a baráti gesztus vissza-
utasításának!) 

Nehéz helyzetbe hozott a két írás, 
mert csak úgy záporoznak az egymás-
nak ellentmondó kifogások cikkem 
ellen. Lukács Béla elmarasztal, mert 
szerinte visszasírom a Kádár-korszak 
értelmiségi politikáját; mert a cikk 
túlságosan ellenséges, és emiatt nem 
alkalmas arra, hogy befolyásolja a 
kormány politikáját; s ő t, ellensé-
gessége miatt rontja a szakszervezeti 
érdekvédelem pozícióit; mert nem ér-
tem, hogyan m ű ködik a piacgazdaság, 
és ezért téves következtetéseket 
vonok le; mert nem is igaz, hogy az új 
adótörvény hátrányosan érinti az ér-
telmiséget; mert csak a kutatókat 
védem, 	a 	titkárn ő ket 	és 
laboránslányokat nem; mert nem a tu-
domány fennmaradását követelem a 
kormánytól, hanem csak azt, hogy 
hagyja vegetálni; mert valami kis 
adókedvezményt szeretnék magam-
nak kisírni, de ehhez rossz érveket 
használok. 

Bata Lajos egyenesen Pol Potnak 
nevez, aki be akarja záratni az egyete-
meket és a kutatóhelyeket (bár ő szin-
tén megmondom, számomra nem vilá-
gos, hogy én vagyok-e Pol Pot, vagy 
én tulajdonítok ilyen törekvéseket 
némely politikusnak); szememre hány-
ja, hogy néhány intézet problémájából 

Vasarely: Érintkezés 

sem ismeri. A régi és az új adórendszer 
között a fordulópont nem 163, hanem 
153 ezer fofintnál van - egészen pon-
tosan 153.845 forintnál. 

E számszaki pontosítás után vegyük 
példának ismerő seimet, egy házaspárt 
két gyerekkel. Mindketten kandidátusok, 
és mindketten havi bruttó 27.000 Ft 
fizetést kapnak kutatóintézetüktő l. Ha 
levonjuk a levonandókat (nyugdíjjárulék, 
szakszervezeti díj, munkavállalói járulék, 
személyi jövedelemadó), és hozzáadjuk 
a családi pótlékot, akkor egy fő re eső  
havi nettó jövedelmük 10.115 Ft. Ez 1063 
Ft-tal több, mint az újpesti Családsegítő  
Központ által számolt (1992. február 1-
jei) létminimum. Nem tudom, minek 
minő sítsem ezt: nevetségesnek vagy 
tragikusnak? Ebbő l aligha tudnak értel-
miségi életet élni, ezért az íráson és 
elő adáson kívül fordítanak, lektorálnak 
és szerkesztenek. Még szerencse, hogy 
szívesen csinálják. Mit ajánljunk nekik? 
Álljanak meg 153.845 forintnál? Ha ezt 
teszik, akkor végösszegként egy fő re 
havi nettó 11.461 forintot fognak keresni, 
ami 2409 forinttal haladja meg a létmini-
mumot. 

Lukács Bélának van még egy konkré-
tuma: nem gondoltam a titkárnő kre és a 
laboránslányokra. Valóban nem. Ső t, 
nem is akartam: Szolgáljon ment-
ségemül, hogy cikkem címe nem ébresz-
thetett ilyen várakozásokat. 

Leckét kapok piacgazdaságból, ahol 
a munkaadó azt alkalmazza, akit akar. 
Csakhogy - amennyire én tudom - a 
„legérettebb" piacgazdaságban sem ön-
fenntartó a társadalomtudomány, nem 
nyereségesek a tudományos mű veket és 
a nemzeti klasszikusokat vagy a kortárs 
irodamat megjelentető  könyvkiadók és 
folyóiratok - összefoglalóan mindaz, amit 
a nagy nemzeti kincset jelentő  tudomány-
os és kulturális értékek termelésének es 
megő rzésének lehetne nevezni. Nem 
hiszem, hogy a nemzeti kulturának jót 
tenne, ha a „fő nök" azt alkalmazná, akit 

tele, ami nem feltétlenül javítja az érdekvédelmi 
pozíciókat. De ettő l eltekintve is: visszajöhet-e 
még a régi élet a résekben és zugokban? Akárki 
győ z 1994-ben, folytatódik majd a piacgazdaság 
restaurálása. Piacgazdaságok nem szoktak 
résekkel és zugokkal tele lenni; ott a munkaadó 
azt alkalmazza, akit akar, és nem azt, aki köve-
teli. Piacgazdaságban nem tartanak fenn hatal-
mas ráfizetéses könyvkiadókat az adófizető k pén-
zén még akkor sem, ha ott néhányan rosszul 
ugyan, dé megélhetnének. Érett piacgazdaság-
ban nincs minden foglalkozásra más-más 
adókulcs. Szóval: a régi szép idő k visszatérésére 
kevés az esély. Ami pedig lehetetlen, azt feles- 
leges követelni. 	- 

Es: jó volna-e, ha csoda folytán mégis vissza-
térne? A megszépült múlt a szerző  szerint 
résekkel volt tele, ahol a kutató kisegér módjára 
lappanghatott, mert a macska a „gyilkolászás" 
(ez az ő  kifejezése) után már nem volt fanatikus 
abban, hogy onnan fáradságosan kipiszkálja, ső t 
elt ű rte, hogy ott maga összekaparjon valami rág-
csálnivalót. Nos, ez a kutató számára kívánatos 
jövő ? A kutató jöv ő jét az biztosítja, ha tudása a 
társadalom valamely részének hasznos. Mi ku-
tatók nagy véleménnyel vagyunk saját 
képességeinkrő l, mégis bármilyen versenyben 
csak vesztesként tudjuk magunkat elképzelni. 
Magam nem kívánom résekben meghúzni 
magamat, ha nem muszáj. 

De hogy konkrétumot is írjak: a szerző  szerint 
a lojalitást makacsul elutasító értelmiségit az új 
adótörvény fosztja meg utolsó lehető ségétő l. Nos, 
utánaszámoltam (és aki nem hiszi, tegye meg 
ezt, mielő tt reflexszer ű en hazugsággal vádol). Az 
új rendelkezés évi 163.000 forint szerző i jog alá 
eső  bevétel alatt nekünk kedvező bb az elő z ő nél! 
Ebben nincs benne akadémiai intézeti dolgozónál 
a bér, és néhány egyéb mellékjövedelem. Hány 
TUDOSZ tagnak van efféle mellékjövedelme min-
den hónapban 13.600 forint felett? Dönt ő  
többségük ezt messze nem éri el. Felüknek ilyen 
jövedelme egyáltalán nincs, mert titkárnő nek vagy 
laboránslánynak ritkán van tanulmánya. Ő k is in-
tézeti dolgozók, és az ő  érdekeik és érdekek. 
Mindent egyszerre nem érdemes követelni: 
érdemes abból csinálni nagy zajt, ami sokaknak 
fontos. És ne azt követeljük a kormánytól, hogy 
hagyjon reménytelenül vegetálni; a tudomány 
fenntartását követeljük! De eközben nem is jó 
érv, hogy ő  mennyire utálatos. 

Es végül: nem tű nünk cinikusnak a társada-
lom elő tt, ha érdekvédelmi érvünk az, hogy elő ző  
gazdánk rendesebb volt, mert miután már „ki-
gyilkolászta" magát, semmibe vett, ha meglapul-
tunk? Ha például a jöv ő ben adókezdvezményt 
szeretnénk, ennél jobb érv kellene, hogy a válasz-
tók többsége elfogadja annak társadalmi hasznát. 

Lukács Béla 

ő  akar. 
Bata Lajosnak igaza van, amikor azt 

mondja, vitatkoznunk kellene arról, mi-
lyenek legyenek a változások, miben jó 
vagy rossz a régi szerkezet. Cikkem 
témája azonban más volt, így legfeljebb 
arról adhatok számot;  hogy miért ezt a 
témát választottam, miért nem az általa 
felsoroltakat. Azért, mert az a vita, ame-
lyet ő  igényel, évek óta folyik (a kutatás 
finanszírozásáról, a tudományos 
minő sítő  rendszerrő l, az Akadémia he-
lyérő l és szerepérő l, a kutatóintézetek 
es az egyetemek viszonyáról), és vala-
mikor biztosan fog is születni valamiféle 
közmegegyezésen alapuló tudománypoli-
tika, ám közben TÖRTENNEK dolgok, 
és ezek bizony okoznak VALTOZA-
SOKAT. 

Még a szívemre se kell tennem a 
kezem, hogy bevalljam: persze, tudtam, 
hogy a társadalomra átalakítás vár. Ső t, 
vártam. Csak nem ilyet képzeltem. Es 
ha már Bata Lajos az értelmiség ezzel 
kapcsolatos küldetésére figyelmeztet, 
hitem szerint épp ezt töltöttem be, amikor 
megírtam cikkemet. Azt talán egyik vita-
partnerem sem vonja kétségbe, hogy 
tényeket vettem figyelembe. Intézetek 
sz ű ntek meg, az Akadémia 1992-es 
költségvetését csökkentették, az 
adórendszert hátrányosan változtatták 
meg, a folyóiratok támogatására szánt 
pénzt furcsa egyoldalúsággal osztották 
el, az egyetemekre több munkát háríta-
nak, de elegendő  pénzt nem adnak 
hozzá, és folytathatnám a sort. Ezeket a 
látszólag össze nem függő  elemeket 
sorba rendeztem és elég egyértelm ű  
logikát mutattak. Erre a veszélyre hív-
tam fel a figyelmet. Nem ez az értelmi-
ség feladata? Talán várnom kellett vol-
na még egy-két évet, ameddig a folya-
mat végbemegy (vagy nem), hogy vala-
mi biztosabbat írhassak? 

Bár. nem tartozik szorosan a vitához, 
mégis írnom kell arról a közkelet ű  elkép-
zelésr ő l, amely a gazdasági fel-
lendülést ő l várja, hogy több pénz legyen 
tudományra, kultúrára. Ettő l nem lesz! A 
kultúrára költött pénz mennyisége - bi-
zonyos határok között - nem a tarsadal-
om gazdasági helyzetétő l, hanem politi- 

csak nekem több pénzt adjanak. Fontos az egyéni 
érdek, de a társadalom haszna sem elhanyagolható. 
Ha a cikk értelmiségpolitikáról akart beszélni ám te-
gye, de ragaszkodjon az értelmiségi feladataihoz, 
például hogyan lehetne megő rzni azokat a nagy nemze-
ti kincset jelentő  tudományos és kulturális értékeket, 
amelyeket az ország az elmúlt idő szakban felhalmo-
zott. Szükséges-e, ha igen hogyan lehetne a meglévő  
struktúrát az Európai államokéhoz hasonlatosabbá 
tenni? 

Az értelmiség valódi küldetése az, hogy a változ-
tatások alternatíváit, elő nyeit, hátrányait sorolja fel! 

Errő l beszélj Mihály! 
És akkor remélem nem meghúzni kell magadat vala-

hol, hanem visszanyered fontosságod, értelmiségi hi-
ted. Várjuk közösen gazdaságunk fellendülését, én 
hiszem, hogy akkor több pénz lesz tudományra és 
kultúrára is. 

Barátsággal ölel 
Bata Lajos, a fizikai tudományok doktora 

következtetek a kormány egész értelmi-
ségpolitikájára; hogy pufogtatós a stílu-
som, pedig (I?) pártoktól függetlennek 
tartom magam; hogy a nagy nemzeti 
kincset jelent ő  tudományos értékek 
megő rzése helyett csak saját bukszám 
hizlalásán jár az eszem; hogy nem arról 
írok, amirő l kellene, nevezetesen: mi-
lyen változásokra volna szükség. 

Úgy vélem, hogy még az érdemi vita 
elő tt valamit tisztáznom kell. Ujraolvas-
va cikkemet sehol nem találtam olyan 
mondatot, amelyben azt állítottam vol-
na, hogy állampolgárként pártoktól füg-
getlen vagyok. Ilyet nem is mondhatnék, 
hiszen alapító tagja vagyok az SZDSZ-
nek. Ez azonban nem jelenti azt a 
képtelenséget, hogy „SZDSZ-es kutató" 
lennék. Eddigi szociológusi pályafutásom 
alatt soha nem okozott számomra le-
küzdhetetlen nehézséget, hogy elfogad-
jam a tényeket. Még akkor sem, ha nem 
igazolták elő zetes feltételezéseimet, ső t 
akkor sem, ha - állampolgárként - nem 
örültem annak, hogy a dolgok épp úgy 
vannak, ahogy vannak. Az a kísértés 
sem fogott el még soha, hogy dolgoza-
taimban mást írjak, mint amit találtam, 
vagy netán elhallgassak tényeket. Eny-
nyit, és nem többet jelent számomra a 
kutatói függetlenség, és ezt a független-
séget látom veszélyben. - 

Még egy elő zetes megjegyzés: lehet, 
hogy a természettudomány területén 
minden másképp van, errő l semmit nem 
tudok. De ha csak a kultúra felére igaz 
amit írtam, az is épp elég. Ezek után 
megpróbálok válaszolni. 

Örülök, hogy Lukács Béla költő i ké-
pek mellett konkrétumokról is ír, és 
kiszámította: 163.000 forintig jobb az új 
adórendszer, mint a régi. Szeretem a 
konkrétumokat, és nem vádolom reflex-
szer ű en hazugsággal. Csak azzal, hogy 
nem tud számolni, és az adórendszert 

KUTATÓK 
AZ EGÉRLYUKBAN? 

E lap 1992/1. számában érdekes cikk jelent meg 
Andor Mihály tollából „Az Antall-kormány értelmi-
ségpolitikája" címmel. Megismételném első  és utol-
só elő tti mondatait: „Lassan elérkezik az idő , a 
szocializmus utolsó két évtizedében szakmájában 
vi-szonylagos függetlenséget élvező , megtű rt értel-
mi-ségi nosztalgiával gondol vissza ,az „ántivilágra". 
(nem hiányzik itt egy „mikor"?) Es: „A kommu-
nisták - kivéve azokat az éveket, amikor gyilkolász-
tak - álmodni sem mertek volna ilyen tökéletes 
megoldásról". Közbül a szerző  szuggesztívan elő -
adja, hogyan kívánja a kormány létalapjától meg-
fosztani az iránta nem lojális, a sorba beállni nem 
kívánó értelmiséget. Ezt szerinte úgy teszi, hogy 
betömi a réseket, ahol korábban eme értelmiseg 

„meghúzhatta magát". A lépések 
szerinte: a kormány ku-
tatóintézeteinek átszervezése, 
majd a kiadók kitétele a piacgaz-
daságnak, azután az egyetemek és 
akadémiai kutatóintézetek megfoj-
tása, és végül a már mindenhon-
nan kiszorított értelmiségi adóked-
vezményének megszüntetése. Igy 
a sorba be nem álló minden megel-
hetését elveszti; ezt még a kom-
munisták sem merték szerző  sze-
rint. 

Mindenkinek joga van tetszése 
szerinti véleményt alkotni, és azt 
leírni. Kérdés viszont, hogy ilyen 
vészkiáltások segítik-e az 
akadémiai kutatóintézetek dol-
gozóinak érdekvédelmét, ami a TU-
DOSZ-nak és lapjának vállalt fel-
adata. 

Ha a kemény cikk a kormányt 
rávenné intézkedései vissza-
vonására, a szerző  elérné célját. 
Nem valószínű  azonban, hogy a 
sok sajtótámadást túlélt kormány 
épp ettő l ijedne meg; viszont egy 
ennyire ellenséges hangvételű  írá-
son már eleve nem fog eltöpren-
geni. 

Ha a cikk az „ellenzék" kegyeibe 
ajánl minket, akkor hatását csak 
egy esetleges ellenzéki választási 
győ zelem után fejthetné ki, addig 
viszont elhitetheti a kormánnyal, 
hogy a TUDOSZ képviselte 
akadémiai intézetek az ő  engesz-
telhetetlen ellenségeivel vannak 

kai döntéstő l függ. Magyarország az 
elmúlt évtizedekben eléggé változó 
„gazdasági helyzetekben" volt, de a 
kultúrára, oktatásra mindig csak ma-
radék jutott. Az ismert ellenpélda: 
Svédország vagy Japán  sem mai gaz-
daságának szintjén hozta meg híressé 
vált döntéseit. A parlamentbe bekerült 
pártok programjainak ismeretében 
nem egyedül én vártam a kultúrát, a 
tudományt, az oktatást végre méltó -
és a jöv ő t tekintve ésszer ű  - helyre 
tev ő  politikai döntést. 

Es végezetül: visszasírom-e a 
Kádár-korszakot? Aki ismeri 1973 óta 
ritkán megjelenő  írásaimat, az körül-
belül tisztaban van e korszakhoz való 
viszonyommal, ezért err ő l nem is 
kívánok többet mondani. Csábító lenne 
a pusztán logikai cáfolat (ha valaki azt 
mondja, hogy „A" rosszabb „B"-nél, 
ebbő l nem következi az, hogy „B" jó), 
de tudom, hogy a dolog nem ilyen 
egyszerű . Ebben a pillanatban való-
ban nem lehet azt mondani, hogy „A" 
rosszabb „B"-nél. De meddig tartez a 
pillanat: holnapig, holnaputánig vagy 
ötven évig? És mert ennyire bizonyta-
lan a pillanat hossza, nem a pillanatról 
beszéltem, hanem egy megindult fo-
lyamat lehetséges kimenetelérő l. Nos, 
az akár holnap lehetséges végered-
mény felő l nézve ki-ki döntse el, hogy 
mi jobb (vagy rosszabb): az, ha egy 
rossz lelkiismeret ű  hatalom korláto-
zott módon önmaga ellenzékének is 
lehető séget ad arra, hogy minden cen-
zúrázó törekvése ellenére - Bata Lajos 
szavaival élve - tudományos és kul-
turális értékeket hozzon létre, vagy az, 
ha ennek még a lehető ségét is el-
veszi, noha nem tiltja, hogy mindenki 
azt írjon, amit akar, csak éppen nincs 
mirő l, ha nincs kutatás. 

Mi jobb: ha van egérlyuk, vagy ha 
befalazzák, miközben a macska meg-
marad? Szerintem az elő bbi. Ebbő l 
azonban nem az következik, hogy én 
az egérlyukas világot sírom vissza, 
hanem az, hogy macska nélkülit sze-
retnék. 

Andor Mihály 
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A Szószóló tavaly ő sszel rendszeresen nyil-
vánosságra hozta „a végveszélybe sodródott 
hazai kutató m ű helyek" munkatársaitól származó 
vészkiáltásokat, a munkahely jöv ő jéért érzett ag-
godalom mementóit. E dokumentumok sorába -
az olvasó szolidaritását remélve - októberi lapszá-
munkban jelentettük meg azt a nyílt levelet, 
amelyben a mű velő déskutató intézet tizennyolc 
kutatója protestált intézetük „átszervezése" ellen. 
(Ugyan itt nyilatkozott a Szószólónak az Orszá-
gos Közmű velő dési Központ Mű velő déskutató In-
tézete - azóta nyugdíjba küldött - igazgatója és a 
szakszervezeti titkára is.) Andor Mihály: „Az An-
tall-kormány értelmiségpolitikája" cím ű  írása (a 
szerző : a mű velő déskutató intézet kutatója) ilyen 
el ő zmények után jelent meg kéthónapja a 
Szószóló januári számában. 

Az Antall-kormány m ű ködését taglaló dolgozat 
nem maradt visszhang nélkül. Az írás például arra 
késztette FM-et, az Országos Munkavédelmi Tu-
dományos Kutató Intézet osztályvezető jét, hogy 
írásban bejelentse, a munkahelyi szakszervezeti Vasarelyt Politika. A viszonylagos as u ideiglenes uralma 

titkárának a TUDOSZ-ból való kilépését. A döntő  
lépést ehhez: „Andor Mihály által jegyzett cikk 
adta", valamint az a tény, hogy szerző nk írását 
a Magyar Hírlap is publikálta. „Nem akarok 
olyan szervezetnek tagdíjat fizetni, és nem tar-
tok igényt arra, hogy olyan szervezet védje 
érdekeimet, amely ma, 1992. év elején a liberális 
sajtóban már legalább egyszer megjelent írás-
ban foglalt gondolatok sulykolását tartja legfon-
tosabb teendő jének." - írta FM, elhatározását in-
dokolandó. 

A Szószóló 3. oldalán elolvashatók azok az írá-
sok, amelyek reflektálnak a januári számban 
megjelent ominózus opuszra. Ugyancsak ott ad-
tunk helyet Andor Mihály reagálásának is. A 
Szószóló szerkeszt ő sége a hozzászólások 
megjelentetésével a maga részérő l a vitát lezárt-
nak tekinti. 

Néző pont című  rovatunkban közreadjuk Honty 
László észrevételeit lapunk szellemiségér ő l, va-
lamint Pomogáts Béla véleményét. 

Honty Lászlótól a Szószóló 
szerkesztő je - a januári lapszám 
megjelenése után - baráti 
hangvétel ű 	kísér ő levél 
mellékleteként három oldalnyi 
terjedelm ű  lapbírálatot kapott, 
az újság utóbbi idő ben megvál-
tozott szellemiségérő l. „Ne érts 
félre, én nem azt kifogásolom, 
hogy a Szószólóban nagyon 
kemény kritikák is megjelennek 
- írta Honty László - hanem el-
fogultak vagytok. Ebben a sár-
dobálós világban, legalább mi 
ne álljunk be a demagógok 
táborába, (...) tehát nem a 
tárgy, hanem a forma, a stílus 
(amely egy kicsit maga az em-
ber) idegen számomra". Most 
felidézzük a polemizáló dol-
gozat gondolatait. 

Lassan négy éve lesz annak, 
hogy a TUDOSZ 1988-ban meg-
alakult. Hamarosan követte azt a 
SZÓSZÓLÓ, a TUDOSZ lapja. 
Nem volt kis feladat mind a TU- 

DOSZ, mind a SZÓSZÓLÓ 
számára: tevékenységével és szel-
lemiségével bizonyítania kellett tag-
jai és a kívülállók felé, hogy az a 
fajta átalakulás, amelyet a TUDOSZ 
hajtott végre kiállja az idő k próbáját 
és meggyő zi a kételkedő ket: s ez 
az út járható. Szerencsés döntés 
volt, hogy a frissen megalakult szak-
szervezet saját lapot indított, mert 
ezzel is ki tudta fejezni azt a szel-
lemiséget, amelyet a TUDOSZ 
megalakulásakor megfogalmazott. 
Mi is volt ez? 

Elő ször is egy viselkedési forma 
jellemezte a TUDOSZ formálódását, 
amely bár nem kapott a TUDOSZ 
keretein túl nagy publicitást, de 
magában a folyamatokban 
konzekvens maradt: a MERTEK-
TARTÁS. 

Mértéktartás abban, hogy az újon-
nan formálódó szellemiségű  szak-
szervezetben nem kell feltétlenül 
mindent elő lrő l kezdeni, mert van-
nak olyan elemek, amelyek segí- 

Maradjon 
elfogultságtól mentes 

tenek az építkezésben. Azzal is 
mértéktartó volt a TUDOSZ, hogy 
nem azt kérdezte, honnan jöttél, 
hanem azt, hogy hová tartasz. Be-
fogadó szellemű ség volt a jellemző . 
(...) A politizálást (kivéve a szak-
szervezeti politikát) a pártokra kell 
bízni. A TUDOSZ szellemiségét kez-
dettő l fogva a lap meghatározta. Az 
utóbbi idő ben viszont úgy ,látom, 
hogy baj van a SZOSZOLO szel-
lemiségével. 

Kezembe vettem az 1992. januári 
számot, és mindjárt az első  oldalon 
csak a politika szól felém. „Kelet-
Európai kórkép", „Andor Mihály: Az 
Antall-kormány értelmiségpolitikája", 
„Újragyarmatosítás", „Simon István: 
Tíz tudós közül, ha csak egy marad 
itthon", olvasom a címeket majd 
cikkeket, és igazából a Magyar Hír- 

lapot, a Szabadságot, a BESZÉ-
LO-t és még sorolhatnám, hogy 
milyen, politikai mező ben dolgozó 
lapokat is a kezembe tarthatnám... 

Elő ször is, ha a TUDOSZ kiad egy 
szakszervezeti lapot, (amelyet nem 
kis erő feszítések árán tart fenn), 
első rend ű  fontosság az lenne, hogy 
tagjai a legjobban elő térben lév ő  
érdekvédelmi kérdésekre kapják 
meg a feleletet. Ha politikai publi-
cisztika iránt érdekl ő döm, akkor 
olyan lapot veszek, amelyekben ilye- 
nekre 	lelhetek. 	Amikor 	a 
SZÓSZÓLÓ-t veszem a kezembe, 
azt szeretném, ha azokra a 
kérdésekre válaszolna, amelyek 
nap-mint nap gyötrő en felmerülnek, 
és alig találjuk rájuk a választ, mert 
nincs olyan újság Magyarországon, 
amelyik ilyennel szakszer ű n fog-
lalkozna. Magyarországon nem ad-
nak ki olyan lapot (még havilapot 
sem), amely a szakszervezeti 
kultúrát terjesztené. A JELZŐ , 
amely egy darabig próbálta ezt a 

funkciót betölteni, megsz ű nt. Már-
pedig, ha ekkora hiány van ilyen 
lapokban, ügy gondolom, hogy a 
SZOSZOLO, a maga eszközeivel 
ezen hiányt kellene, hogy részben 
pótolja. Természetesen nem azt 
állítom, hogy egyáltalán ne jelen-
jen meg egy ilyen lapban olyan 
politikai publicisztika, amely ezen 
területet befolyásoló politikai 
kérdésekkel foglalkozik, de egy 
dologra a szerkesztésnél ügyelni 
kellene: maradjon mértéktartó, és 
elfo-gultságoktól mentes. Tudom, 
hogy nem könny ű  szakszervezeti 
lapot szerkeszteni. Mégis mást 
kéne csinálni, mint amit szakszer-
vezeti lapként országosan kiadnak 
(Népszava). Ett ő l való külön-
bözésbe (fő leg szellemiségében) 
meg kellene mutatni, hogy az a 
sok munka, amely arra fordítódott, 
hogy egy új szellemiség ű  szak-
szervezet jöjjön létre, nem volt 
hiábavaló., Ebben segíthet a 
SZOSZOLO. 	Honty László 

A Szószóló, akárcsak a Tu-
dományos Dolgozók Szakszer-
vezete - nem kormánypárti és 
nem ellenzéki, egyszer ű en: a tu-
dományos dolgozók önis-
meretének és érdekvédelmének 
fóruma. Mint ilyen nyitott fórum, 
amelyen különféle vélemények 
kaphatnak hangot, akár a meg-
szólaló tudományos dolgozók 
(szakszervezeti tagok és mások) 
pártállása szerint. Éppen ezért 
teret kell adnunk és teret is 
adunk ellenzéki véleményeknek 
is, és természetesen nem zárkó-
zunk el és nem is kívánunk el-
zárkózni az olyanok véleménye 

elő l sem, akiket elégedetlenség-
gel, netán indulattal tölt el az el-
lenzéki bírálattal megfogalmazott 
egyéni vélekedés. 

A Szószóló szabad fórum kíván 
maradni, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy mint lap nem politizál. 
Politikai tevékenységének mind-
azonáltal a tudományos dolgozók 
teljes körének érdekvédelmére és 
magának a magyar tudományos-
ságnak a védelmére kell 
irányulnia. Ez kétségtelenül nem-
csak a kritika bátorságát, hanem 
a megszólalás felel ő sségét is 
megköveteli. Azt azonban sem-
miképp sem szeretnő k, ha egy- 

A viták fölött 

egy - a lapban olvasható - írást 
bárki is „hivatalos" véleményként 
olvasna és ítélne meg. Az csak 
diktatórikus társadalmakban 
szokásos, hogy az újságok teljes 
mértékben a mögöttük álló in-
tézmény „hivatalos" nézeteit fe-
jezzék ki. Mi hívei vagyunk a sza-
badságnak (a sajtószabadságnak) 
és értelmiségiként hívei vagyunk 
a kritikának, az erő s kritikának is. 
És nem kell egy-egy véleménnyel 
teljesen egyetértenünk ahhoz, 

hogy teret adjunk neki. Ellenkez ő -
leg, számítunk arra, hogy a 
vélemények megütközzenek, és 
ezeknek az ütközéseknek az ered-
ményeként szülessék meg 
olvasóinkban az a felismerés, az 
a következtetés, amely állásfog-
lalásuk és cselekvésük kiin-
dulásává válik, és így a tu-
dományos szakma és a magyar 
tudomány javát szolgálhatja. 

Ezért adunk most teret azoknak 
a reflekszióknak, amelyek a 
januári számunkban Andor Mi-
hály tollából közölt írásra érkez-
tek. Abban a meggy ő z ő désben, 
hogy valóban közösen kell gon- 

dolkodnunk a magyar tu-
dományosság helyzete és jövő je 
felő l. Ez a tudományosság most 
kétségtelenül válságos idő ket él 
át, közösen vagyunk felelő sek 
azért, hogy e válságból ki- 
emelkedjék. 	Közösen: 
kormánypártiak és ellenzékiek, 
hiszen első sorban mégiscsak a 
magyar tudomány és kultúra 
elkötelezettjei és m ű vel ő i 
vagyunk. 

Pomogáts Béla 
A Szószóló Tanácsadó 

Testületének 
elnöke 
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Megnyert csatákra van szükség 

Interjú az ÉSZT elnökével 

Ennyi polgár egy jókora várost 
is gazdaggá tehet. S ha a tu-
dományokkal foglalkozók vannak 
százezren, szerencsés esetben 
segíthetnek az ország felvirágoz-
tatásához. Mivel nálunk virágzás 
manapság csak a természetben 
várható, ezért alighanem a szeren-
csével állunk hadilábon. Hiszen a 
kim ű velt emberf ő k sokasága 
adott: több mint százezer szak-
szervezeti tag van az Ertelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés által 
képviselt intézményekben. Heves 
politikai dulakodások, és az 
érdekvédelem kényszer ű  harcocs-
kái helyett, az ÉSZT tagszervezetei 
csendben, határozottan dolgoznak. 
A 	közvéleménykutatások 
értékelése szerint ezzel a maga-
tartásukkal növekv ő  népsze-
r ű séget értek el. Ám a mai, harsány 
világunkban, még a tisztes 
szerénység se mindig célravezető , 
mert talán nem azok veszik észre 
a törekéseiket, akiknek az 
érdekeiért kiállnak. A hatalom fi-
gyelmérő l nem is beszélve. 

- Nagy szamárságot, vagy valami 
korszakos jelentő ség ű  bejelentést kell 
mondani annak, aki azt szeretné, hogy 
odafigyeljenek rá - mondja dr. Vígh 
László, az Ertelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés soros elnöke. - Egészen 
másra figyelnek az emberek vidéken, 
mint a fő városban, s az értelmiség a 
szakirodalmon kívül alig tud idő t sza-
kítani az olvasásra. Este, fáradtan, az 
újság is hamar kihull a kollegák 
kezébő l. Mégis fontosnak érzem a sajtó 
szerepét, s a jó ügy érdekében válla-
lom a beszélgetést. 

- Akik figyelik az értelmiségi dol-
gozók szakszervezeteit, bizonyára 
ismerik az Ön munkáját. Ám aki 
kevésbé járatos a szakszervezeti 
életben, bizonyára szivesen venne 
egy rövid bemutatkozást. 

- Egy komárom megyei kis faluból 
származom, ott jártam általános iskolá-
ba. A tatai gimnáziumban érettségiz-
tem, bár közben két évig jártam a 
bencésekhez, de ha a korábbi rend-
szerben ezt nem írták a javamra, akkor 
most nem kérkedem vele. Gödöllő n 
szereztem agrármérnöki diplomát, s vé-
gig járva a „szamárlétrát", most tu-
dományos osztályvezet ő  vagyok. 
Elő ször genetikai kutatással foglalkoz-
tam, majd a stressz-hatások követ-
kezményeivel. Közben belesze-
relmesedtem a tudományszervezés 
tudományába is. 

- Széles érdeklő dési körét nézve 
összetett véleménye lehet a tu-
dományos élet helyzetérő l: a gén-
jeinkkel - remélhet ő en! - még nincs 
baj, de a mindennapi stresszek 
alighanem befolyásolják a tu-
dományszervezést. 

- Bár az első  két témát illető en, én 
állatkísérletekkel foglalkozom, de a 
magam tapasztalatából tudom, hogy a 
stressz milyen károsan hat a tu-
dományos életre is. A tudomány-
szervezésnek az volna a dolga, hogy 
felmérje és összhangba hozza a 
feladatokat és a munka feltételeit. S 
ha arra gondolok, hogy tavaly nálunk 
a felére csökkentették a ku-
tatóintézeteknek szánt pénzeket, akkor 
ésszer ű  szervezésrő l aligha beszél-
hetünk, stressz-hatásról viszont annál 
inkább. Nem kívánnék a régi rossz 
helyett egy új rosszat mű ködtetni, de 
ha felelő sséggel irányítanák az ország 
tudományos életét, akkor nem lenne 
szabad minden el ő zetes felmérés 
nélkül, csupán egy pénzügyi 
„huszárvágással" elmetszeni az élet 
ütő ereit. Ilyen rendelkezést csak az 
hozhat, aki nem ismeri az oktató-ku-
tató munka mindennapjait, vagy aki 
szándékosan tönkre akarja tenni a 
magyar tudományos életet. Oktalan 
módon, most megpróbálják szembe 
állítani egymással az oktató- és ku-
tatóintézeteket, mondván nézzük, me-
lyik a szellemi központ? Hibás a kérdés 
feltevése is, hiszen tudományos fel-
legvár abból lesz, ami azzá válik. 
Csupán a feltételek megadásával és 
megvonásával lehet játszadozni, csú-
nya játékot. S közben, a létért való 
küzdelemben jobb sorsra érdemes 
energiákat köt le az izgalom: milyen 
feltételek közé kerül egy-egy in-
tézmény, kinek mondanak fel, ki lesz a 
f ő nök stb. stb. 

- Ilyen viszonyok között aligha 
lehet valami derű s a hangulat. 

- Egy cseppet sem der ű s. 
Megalázóan alacsony fizetésért dolgo-
zunk, kollegáim jelentő s része filléres 
gondokkal, a mindennapi megél-
hetésért küszködik. Fiatalok sokasága, 
pánikszer ű en menekül külföldre, s on-
nan vissza sohase jönnek, vagy ha jön- 

nek is, elégedetlen ember lesz belő lük. 
Ha egy tanár, vagy egy kutató mellék-
foglalkozásként taxizással vagy 
kulcsmásolással keresi a kenyerét, 
akkor hogyan tud lépést tartani a tu-
dományos világgal? Hallatlan pazarlás 
folyik a nemzet értékeivel, a magyar 
tudománnyal. 

- Ki marad ilyen körülmények 
között a tudományos pályákon? 

- Téves lenne olyan következtetésre 
jutni, hogy csak a szakmák alja marad 
h ű séges. Bizony, nálunk zömmel a 
megszállottak tartanak ki, de végzik a 
munkájukat. Más kérdés, hogy meddig 
szabad kihasználni a tudományok sze-
relmeseit. Arról nem is beszélve, hogy 
fiaink-lányaink, látva a szülő k keserveit, 
aligha folytatják majd az el ő dök 
munkáját. Es akkor mi lesz? Annyi 
eredményt érnek csak el, hogy nem a 
felére, de a tizedére csökkenthetik az 
alamizsnára szánt pénzeket, mert nem 
lesz kit megalázni vele. 

- Pedig régen felismerte minden 
hatalom, hogy a tudományra és az 
oktatásra szánt befektetések, hosszú 
távon búsásan megtérülnek. 

- Úgy tű nik, a mi uraink tudatáig vagy 
nem jutott el az ilyen információ, vagy 
nem látnak tovább az orruknál. Ezért 
is figyelmeztetjük ő ket, szívós szak-
szervezeti munkával, hogy bajok van-
nak, nagy bajok! És nemcsak a szoro-
sabb értelemben vett oktatók és ku-
tatók megbecsülésével van gond, ha-
nem az intézmények zavartalan 
m ű ködését biztosító, kisegítő  állomány 
fizetése is rendkívül alacsony. Szeret-
nénk a mindenkori kormányok figyelmét 
felhívni arra a felelő sségükre, hogy biz-
tosítsák nagy nemzeti értékünk, a 
magyar szürkeállomány hatékony 
kihasználását. Csak így iramodhatunk 
a fejlett országok után, leszünk piac-
képesek, tudunk magunknak élhető  

világot teremteni. 
- Mely fórumokon hallatja hangját 

az Ertelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés? 

- Távol tartjuk magunkat a politikai 
csatározásoktól. Minden párttal beszélő  
viszonyban vagyunk, egy-egy közös cél 
érdekében össze is foghatunk, de se-
hová nem kötelezzük el magunkat. Más 
szakszervezetekkel is jó viszonyra 
törekszünk, hiszen nem hő si halottakra, 
hanem megnyert csatákra van szük-
ség. Az Érdekegyeztető  Tanács vala-
mennyi bizottságában jelen vannak a 
szakértő ink, és érveinket eljuttatjuk a 
parlamenti szakmai bizottságokhoz is. 

- Ha a tudományos munkához 
megszállottság kell, akkor a értelmi-
ségi szakszervezeti tevékenységhez 
hatványozottan kell a megszál-
lottság. 

- Kicsit már ő rültség, amit csinálunk. 
Csak az éltet, hogy ennyi sok munka 
nem lehet hiába való. Egyszer majd-
csak felismeri a társadalom, s fő ként a 
hatalmi elit, hogy vannak értékrendek, 
és a legfontosabb mérce: ki mennyivel 
képes elő revinni az ország ügyeit. 
Ehhez meg kell teremteniük a feltétele-
ket, a többi már a résztvevő k dolga. 

- Tudományos és szakszervezeti 
munkája mellett mire jut még ideje? 

- Nem sok mindenre. Feleségem 
orvos, két nagy lányunk van. Csalá-
dom tagjai jelentik a hátországot, 
nélkülük nem bírnám a hajszát. Mint 
szakszervezeti tisztségviselő , leginkább 
a tagság támogatására vágyom. 
Könny ű  egy olyan csapatnak drukkolni, 
amelyik bajnokságra tör. Most a szak-
szervezeti mozgalom a kiesés szélén 
áll, ha elhagyják a drukkerei, egész 
biztosan kiesik a küzdelembő l. De ha 
a kollegák a munkahelyeken is hallatják 
hangukat, akkor megerő södhetünk. 
Meg kell erő södni! 

Andódy Tibor 

NÉZŐ PONT 
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