
„önfoglalkoztató" 
A külföldi tő ke viszonylag keveset ruházott be az Iparba, és ahol 
mégis megtette, az új technológiát — részben szakemberekkel együtt 
— külföldrő l hozta be. Így összegezte Geleji Frigyes, az Országos 
M ű szaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettese annak a vizsgálatnak 
az eredményét, amelynek során közel 5 ezer mű szaki oktató, kutató 
és mérnök kérd ő ívre adott válaszait dolgozták fel. 
A mű szaki értelmiség kereseti aránya a szakmunkásokéhoz képest 
1945-töl 1982-ig folyamatosan csökkent. (1949-ben az arány 1:2,0 
volt, 1982-ben már csak 1:1,3.) Azóta ez az arány fokozatosan Javul, 
és tavaly már 1,72-szer annyit kerestek a reálértelmiségiek, mint a 
szakmunkások. (Az iparilag fejlett országokban az egyetemet vég-
zett mérnökök keresete két-háromszorosa a szakmunkásokénak.) 

Egy másik összehasonlítás szerint a mérnökök fizetése 1971-ben még 
20 százalékkal haladta meg a jogászokét és közgazdászokét. 1993-ban 
ezzel szemben már ugyanannyival volt alacsonyabb. 

A kérdő ívek tanúsága szerint az 1990-ben munkavállalóként foglalkoz-
tatott m ű szaki értelmiségiek (oktatók, kutatók, mérnökök) 32,6%-a kez-
dett vállalkozásba, többségük önfoglalkoztatóként vagy kényszervál-
lalkozóként 1993-ban viszont 32,6 százalékuk már vállalkozó, többsé-
gük „önfoglalkoztató". Saját tő kével 81 százalékuk kezdte el vállalkozá-
sát, a külföldi tő ke részesedése 7 százalékot tett ki. 

A mű szaki vállalkozók 14 százaléka saját fejlesztés ű , 6 százaléka 
átvett terméket gyárt, 13 százalékuk javító-szerelő  szolgáltatással, egy-
harmaduk pedig kereskedelmi tevékenységgel, 23%-uk tanácsadással 
foglalkozik. 

A regisztrált munkanélküliek között a kertészmérnökök aránya a leg-
magasabb, (33,8 százalék), az erdő mérnökök 22, a kohómérnökök 15,2 
a geodéziai mérnökök 17,4, az üzemmérnökök 17,4 százaléka nem tud 
elhelyezkedni. 

Az akadémiai m ű szaki kutatóhelyeken dolgozó kutatók közül 1990 és 
1993 között minden második kapott „f ő ként nem kutatói, de annál biz-
tosabb, jobban fizetett" állásajánlatot. 

A munkanélküli mérnökök kevesebb mint 10%-a próbálkozott vala-
milyen vállalkozással. 

Az MTA rendkívüli közgy ű lése 

Elfogadták az új alapszabályt 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló, ez évben született 
törvény értelmében az akadémiának rendkívüli közgy ű lést 
kellett tartania a köztestület akadémikus és nem akadémikus 
tagjainak részvételével. A rendkívüli közgy ű lésen az akadé-
mia új alapszabályát vitatták meg és fogadták el. 

Meglepve látjuk, hogy nem látjuk a TUDOSZ-táblát. 
Itt kellene lennie, de nincs itt. Gondos kezek elvitték. 

Tartóstól, csavarostól, annak ellenére, 
hogy nem volt könnyen elérhet6. 

Üzenjük az új birtokosnak, kímélje a táblánkat, 
ebb ő l csak egy van (volt). Az irodában szívesen adunk delfines 

plakátot vagy más szóróanyagot neki is, másnak is. 
Könnyebb, színesebb és kisebb veszteséget 

okoz hiánya szakszervezetünknek. 

Nobel-díjasaink intelmei 
Ünnepe van a magyar tudományos életnek. No-

bel-díjasaink, Oláh György és Harsányi János nyi-
latkozataiból büszkén olvashattuk, milyen fontos volt 
a pályafutásukat indító középiskola. „A tudományos 
sikerben abszolút fontos szerepe van a jó középis-
kolának. Ezért most is nagyon hálás vagyok a gim-
náziumomnak" — nyilatkozta Harsányi János, volt 
fasori diák. „A tudományos munka elő feltétele a jó 
alapképzés. Ilyen szempontból a magyar iskolarend-
szer kit ű nő  volt, és remélem ez fennmarad a jövő ben 
is" — mondta Oláh György, egykori piarista, aki a 
M ű szaki Egyetem után az Akadémia Kémiai Intéze-
tében dolgozott. 

Hát nem! — válaszolja a Pénzügyminisztérium 
tervezete, amely a költségvetési intézményrendszer 
reformjának örve alatt egyszerre szorítja meg a 

középiskolákat, csökkenti az — Európában már ed-
dig is sereghajtó — egyetemi hallgatói létszámot, 
szüntet meg tanszékeket és kutatóintézeteket. A 
magyar pénzügyeseknek ugyanis egyszer ű bb a ne-
ki kiszolgáltatott közalkalmazottakon — orvosokon, 
tanárokon, kutatókon — spórolni, mint behajtani a 
burjánzó feketegazdaságtól a hiányzó adókat. A mi-
niszter úrnak mintha jelenleg fontosabb lenne saját 
kényelme és a feketéző k nyugalma, mint a jöv ő  
magyar tudománya. 

Jövendő  magyar Nobel-díjasok, jobb ha már ti-
zenévesen kivandoroltok — sugallja a pénzügy. Mi 
azonban reménykedjünk abban, hogy Oláh pro-
fesszor úr jósnak ugyanolyan jó, mint vegyésznek, 
és rövidlátásra hajlamos pénzügyéreink elgondol-
koznak azon, hogy ha két Nobel-díjas egymástól 
függetlenül ugyanazt mondja, abban talán van vala-
mi megszívlelendő . 

Tóth Attila, a TUDOSZ szóvivő je 

SZÓSZÓLÓ 
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

 

OKTÓBER  A reálértelmiség egyharmada 1994. VII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 

Pomogáts Béla: 

Egyetemes magyar szolidaritás 
A magyar értelmiségnek mindig 
voltak igen befolyásos és véle-
ményformáló csoportjai, amelyek 
józan megközelítéssel, egyszer-
smind elkötelezett szolidaritással 
kívánták támogatni a szomszédos 
országokban kisebbségi sorban 
élő  magyarság törekvéseit. 
Amidön az elszakított magyarság 
iránt érzett tevékeny szolidaritás 
hagyományaira hivatkozom, ak-
kor nem a két világháború közöt-
ti hivatalos irredentára, nem a 
jobboldali sajtó, úgynevezett 
„nemzetpolitikusaira", hanem az 
erdélyi irodalmat felkaroló Babits 
Mihályra, a dunai államszövetség 
álmát hordozó Jászi Oszkárra, a 
Romániába utazó Németh Lász-
lóra, a magyar-délszláv összefo-
gást szorgalmazó Bajcsy-Zsi-
linszky Endrére, a regionális ki-
egyezes követelményeit megfo-
galmazó Bibó Istvánra, a kisebb-
ségi magyarok érdekeit hosszú 
idon keresztül szinte egymaga 
védelmezö Illyés Gyulára gondo-
lok. Az ő  szellemi örökségüket 
kellene vállalni, folytatni és min-
denekelő tt persze ismerni, annak 
érdekében, hogy a magyar nép-
csoportokat védelmezni kívánó 
nemzeti stratégia valóban tartal-
mas és hatékony legyen. Hogy 
egyáltalán: legyen. 

A szolidaritásnak ez az ereje két-
ségtelenül megfogyatkozott az el-
múlt esztendő kben, annak ellené-
re, hogy a kisebbségvédelem és a 
kisebbségi sorban élő  magyarok 
iránt vállalt felelő sség a hivatalos 
kormányzati stratégia: a nemzeti 
stratégia magaslatára emelkedett. 
Vajon mi törtent azzal a leny ű göző  
érzelmi azonosulással, amely pél-
dául az 1988-as budapesti „erdélyi 

Több figyelmet 
Az OFÉSZ, a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Szövetsé-
ge, a majd 140 000 felső oktatási 
hallgatót képviselő  szervezet le-
velet intézett dr. Békesi László 
pénzügyminiszter úrhoz a hallga-
tói normatíva összegének növe-
lésével kapcsolatban, amelyet a 
Szószóló szerkesztösége is meg-
kapott. 

Szervezetünk nevében felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a hallgatói nor-
matíva összege immáron harmadik 
éve változatlan, ami a magas inflá-
ció és a sorozatos forintleértékelé-
sek miatt lehetetlen helyzetbe so-
dorja a felső oktatásban tanuló hall-
gatók széles tömegét. Sajnálatos-
nak tartjuk azt, hogy az egyetemi 
hallgatók számára nem kompenzál-
ták az átalakulás terheit, míg több 
társadalmi réteg, illetve csoport —
általunk helyeselt módon — része-
sülhetett ilyen kompenzációban. El-
fogadhatatlannak tartjuk, hogy a 
kormányzat nem fordít figyelmet a 
felső oktatásban tanuló hallgatók ne-
héz anyagi helyzetének javítására. 

Ezért fordultunk indítványunkkal 
a pénzügyminiszter úrhoz, és kéré-
sünket közvetíteni fogjuk a Magyar 
Köztársaság országgy ű lése és ok-
tatási, tudományos, ifjúsági és 
sportbizottsága felé is.  

tüntetés" során oly tömegesen meg-
nyilatkozott? Erdélyi barátaim, kü-
lönösen nem politikusok, nem iro-
dalmárok csupán ide látogató, ro-
konságnéz ő be érkező  turisták pa-
naszolják, hogy ma már nem érzik 
a rokonszenvnek azt a b ő ven ára-
dó melegét, amelyet négy-öt esz-
tendő vel korábban oly jóérzéssel ta-
pasztaltak, ellenkez ő leg, mintha el-
lenérzés, türelmetlenség fogadná és 
venné ő ket körül. 

Ennek a kétségtelenül szerencsét-
len közhangulatnak a kialakulásá-
ban bizonyos mértékig hibás az el-
múlt kormányzati ciklus politikája is, 
amely a lényegében helyesen meg-
választott stratégiát olyan politikai 
szándékokkal és „stíluselemekkel": 
magatartásformákkal, beszédmód-
dal kötötte össze, amelyek igen so-
kakat, különösen a lecsúszott és 
válságos helyzetbe került társadal-
mi rétegeket elidegenítették annak 
a szolidaritásnak az erkölcsi köve-
telményeit ő l, amelyet a határokon 
túl élő  és a mi határozott elkötele-
zettségünk és áldozatvállalásunk 
nélkül elsorvadó magyarság iránt 
vállalnunk kell. 

A legsúlyosabb hibát azonban 
azok követték el, akik a kisebbségi 
magyarság ügyét: politikai, kulturá-
lis és gazdasági érdekeinek támo-
gatását hazai pártpolitikai érdekek-
nek vetették alá. Sajnos, számos 
ilyen jellegű  tapasztalat halmozódott 
tel az elmúlt négy esztendő , külö-
nösen a választásokat megelő z ő  hó-
napok során, és arról igazában az 
erdélyi, a felvidéki, a vajdasági, a 
kárpataljai értelmiségiek tudnának 
beszélni, hogy a „nemzetpolitikai" 
és „pártpolitikai" törekvések szí-m- 

Számítástechnika 
a közoktatásban 
A Microsoft Magyarország szaft-
verfejlesztéssel és -gyártással 
foglalkozó cég október elején egy 
sajtótájékoztatón ismertette el-
képzelesét az oktatás számítás-
technika-alapú fejlesztésére. Ter-
veit széles körben, többek között 
a M ű vel ő dési és Közoktatási Mi-
nisztériummal, a Soros Alapít-
vánnyal és az oktatás területén 
aktív szerepet vállaló más szá-
mítástechnikai cégekkel is egyez-
tette. 

A szakemberek úgy vélik, hogy a 
most felnöv ő  generációnak már 
nem munka közben vagy a gazda-
sági életben, hanem meg az isko-
lapadban kell megszereznie a szük-
seges számítástechnikai ismerete-
ket. A tájékoztatás szerint ma a ma-
gyarországi általános iskolákban át-
lagosan 2, a gimnáziumokban 24, 
a szakmunkásképző  intézetekben 
pedig 12 személyi számítógép ta-
lálható. Ezek többsége jelenlegi ál-
lapotában nem megfelelő  az okta-
tás min ő ségi szinten tartásához. A 
Microsoft az oktatásban használt 
gépek kihasználtságán szeretne 
változtatni a megfelelő  szoftverek 
kiválasztásával, magyar nyelv ű  ok-
tatási anyagok biztosításával, és a 
külföldön már sikeresen alkalmazott 
módszerek hasznosításával.  

telen összevegyítése milyen káro-
kat okozott a kisebbségi magyarok 
soraiban. 

Mindez azt jelenti, hogy az alap-
vető  stratégiai célkit ű zések fenntar-
tására, az egyetemes nemzeti szo-
lidaritás megő rzésére és a kisebb-
ségi magyarok további támoga-
tására továbbra is szükség van. 

Nyilvánvalóan hasznos lenne a tá-
mogatások hatékonyságának növe-
lése, az hogy a magyar társadalom 
áldozatkészsége folytán rendelke-
zésre álló összegek valóban fontos 
helyekre kerüljenek és eredménye-
ket hozzanak. 

A legfontosabb feladat és ez már 
természetszer ű leg az új kormány 
feladata, hogy a jobban mozgásba 
hozza a civil társadalmat, ennek 
szervezeteit és intézményeit. 

A civil-társadalom felelő sség 
tudatát és kezdeményező  készsé-
gét kell megszólítani tehát. A ma-
gyar értelmiségben ma is igen nagy 
szellemi és erkölcsi tartalékok rej-
lenek, és ebben az értelmiségben, 
véleményem szerint, az egész tár-
sadalomban megtalálhatók az egye-
temes magyar szolidaritás éltet ő  
erei, hajszalgyökerei. Ha korrigálni 
kívánunk egy sikertelen taktikat és 
egy sz3rencsétlen retorikát, akkor 
ezeket a hajszálgyökereket kell táp-
lálnunk, meger ő sítenünk, hogy al-
talunk jöjjön létre az új magyar-
magyar parbeszéd és az új nemze-
ti stratégia. 

A Szószóló ezzel az írással sze-
retettel köszönti Pomogáts Bélát, 
a Szószóló szerkesztő ségi tanács-
adó testületének elnökét, akinek 
néhány nappal ezelő tt adta át 
Göric Árpád munkássága elis-
meréséül a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Középkeresztjét a csil-
laggal.  

se, illetve az új alapszabály-tervezet 
kidolgozása. Ez utóbbi kimunkálá-
sára létrehozták az alapszabály-
készít ő  albizottságot. Harmathy At-
tila f ő titkárhelyettes vezetésével. 
Halász Béla kiemelte, hogy az 
elő készít ő  bizottsághoz beérkezett 
javaslatok alapján dolgozták ki az 
alapszabályban megfogalmazott 
nem akadémikus közgy ű lési képvi-
selő k választásának módját is. 

Harmathy Attila a közgyű lés elé 
terjesztette a tagok által ismert alap-
szabály-tervezethez érkezett módo-
sító javaslatokat. 

A közgy ű lés első  munkanapján a 
résztvevő k az alapszabály-tervezet-
r ő l vitáztak. Az alapszabályt kidol-
gozó albizottság az éjszaka folya-
mán összesítette a javaslatokat, 
majd azokról másnap szavaztak té-
telesen. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
október 27-ei rendkívüli közgy ű lése 
320 igen és 20 nem szavazattal, öt 
tartózkodás mellett — a minimáli-
san kettő vel több igen szavazattal 
— elfogadta a Magyar Tudományos 
Akadémia új alapszabályát. 

A TUDOSZ megjegyzése 
Tudtuk, hogy az akadémia alap-

szabályának el ő készítésében va-
ló részvétel nem „hagyományos" 
szakszervezeti feladat, de a ter-
vezetek véleményezésében, szö-
vegszer ű  módositó javaslatok ké-
szítésében az MTA intézeteiben 
a reprezentatív szakszervezetek 
(AOKDSZ, TDDSZ, TUDOSZ) fo-
lyamatosan részt vettek. E tevé-
kenységünk, annak ellenére, 
hogy szakszervezeti tag és szak-
szervezeten kívüli kolléga egya-
ránt támogatta azt, nem minden-
hol talált megértésre. Bírálóink 
nem véleményünkkel, vagy javas-
latainkkal vitatkoztak, hanem 
annak elkészítését kifogásolták. 

Az elfogadott alapszabály húsz 
szakszervezeti javaslatot tartal-
maz, ami azt jelenti, hogy az alap-
szabály augusztusi tervezetéhez 
készített módosító javaslatainknak 
kétharmada bekerült az alapsza-
bályba. 

Igaz, hogy a közgy ű lés tagja-
inak szétküldött alapszabály-
tervezethez készített módosítá-
sok már nem kerültek be az 
alapszabályba, de a több mint 
150 módosításból más sem. (Ér-
demes elgondolkodni azon is, 
hogy a nem akadémikus köz-
testületi tagok sem értettek egyet 
azzal a javaslattal, amely a tu-
dományos osztályok nem akadé-
mikus tagjainak szavazati jogot 
kívánt adni.) Ezek után az olvasó 
személyiség jegyeit ő l függ ő en el-
döntheti: az a pohár, amelyik félig 
van vízzel, félig tele van-e vagy 
félig üres... 

Az akadémia elnöke a rendkívüli 
közgyű lés elő tt álló feladatot a 
köztestület próbatételének nevez-
te. Kifejtette: az alapszabály f ő  
célja, hogy világos szervezeti 
egységet és harmonikus mű kö-
dest biztosítson az új akadémiai 
köztestületnek. Az akadémiai tör-
vény olyan technikai eljárásokat, 
szervezési részleteket szabályoz, 
amelyek szinte akadályverseny-
re kényszerítik az önkormányzati 
elven alapuló köztestületet — fo-
galmazott Kosáry Domokos. Mint 
mondta: az alapszabály az aka-
démiai tagság kérdéskorével, az 
akadémia szervezeti rendszeré-
vel, illetve a szervezet mű kö-
désével foglalkozik. Az akadémia 
elnöke arra kérte a tudós társa-
ság képviselő it, hogy er ő iket 
összpontosítva, önmérsékletet és 
kompromisszumkészséget tanú-
sítva, az ország érdekeit jól meg-
értve — a törvény által el ő írt két-
harmados szavazati többséggel 
— a szükséges módosításokkal 
szavazzák meg az alapszabályt. 

Halász Béla, az MTA alelnöke, a 
rendkívüli közgy ű lés elő készít ő  bi-
zottságának elnöke elmondta: fel-
adatuk volt a köztestület 200 nem 
akadémikus képviselő jének válasz-
tásával kapcsolatos elvek kidolgo-
zása és a választás megszervezé- 



A tudományos teljesítmény mérése elő l nem lehet kitérni 

Megalakult az Akadémia kutatásértékelési bizottsága, amely az MTA-nak törvényben elő írt köte-
lezettségévé teszi, hogy rendszeresen értékelje a tudományos kutatás eredményeit (3. szakasz c.) 
A bizottságot a 11 tudományos osztály egy-egy képviseloje, a titkárság három Illetékes munka-
társa, Solymossy Frigyes és Braun Tibor, a rektori konferencia 3 képviselő je, valamint az OTKA 
és az OAB (Országos Akreditációs Bizottság) képviselöl alkotják. A Bizottság elnöke Berényi 
Dénes, társelnöke Láng István és Abádi Nagy Zoltán. 

Kedves Kolléga! 

Lépjen be 
a TUDOSZ-ba! 

Ha még nem tagja szakszervezetünknek, 
kitöltött belépési nyilatkozatát 

adja át intézetük TUDOSZ-titkárának 

Belépési nyilatkozat 

Alulírott 	  (név) 
	 (lak- 
cím) a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszer-
vezetének tagja kívánok lenni, és mint TUDOSZ-tag meg- 
bízom munkáltatómat, a 	  
hogy munkaviszonyom alapján részemre folyósítandó 
mindenkori havi alapbéremb ő l (táppénzemb ő l) a 
TUDOSZ-ban meghatározott (munkáltatómmal alapszer-
vezetem által közölt) szakszervezeti tagdíjam összegét 
számfejtéskor a helyi TUDOSZ-alapszervezet bankszám-
lájára utalja át. 

Ez a megbízás visszavonásig érvényes. 

Kelt: 	év 	 hónap .... nap 

aláírás 

MIN M 

 

81 

 

2 	 SZÓSZÓLÓ 	 1994. OKTÓBER 
Berényi Dénes akadémikus (66) 
atomfizikus, az MTA Atommag-
kutató Intézetének (Debrecen) ku-
tató professzora, számos hazai 
és külföldi tisztsége mellett a 
nemrég létrehozott akadémia) ku-
tatásértékelési bizottság elnöke 
is. Az alábbi beszélgetésben a tu-
dományos teljesítmény értékelé-
séröl nyilatkozik. 

— Lehet-e mérni a szellemi, és 
ezen belül a tudományos telje-
sítményt? 

— Erre a kérdésre kissé tréfásan 
kapásból azt is válaszolhatnám: 
nem lehet, de mindenképpen „mu-
száj" Itt most nincs mód arra, hogy 
kifejtsem ennek a bonyolult kérdés-
nek a részleteit. Mindenesetre a dol-
gokat leegyszerű sítve, a tudomá-
nyos teljesítménynek van mennyi-
ségi és min ő ségi oldala. Egy kuta-
tó az eredményeir ő l szakterülete 
nemzetközi folyóirataiban közzétett 
publikációkban számol be, ezért 
„termelékenysége" arányos tudomá-
nyos publikációinak a számával. 
Ami a tudományos teljesítmény 
minő ségi oldalát illeti, az értékelés-
nél a központi gondolat az elért tu-
dományos eredmény hatásának, 
úgynevezett impaktjának a felmé-
rése, tehát hogy mennyiben járult 
hozzá tudományága vagy a tudo-
mány egésze fejlő déséhez, széle-
sebb vonatkozásaiban pedig milyen 
hatással volt a társadalomra, az 
emberi életre stb. Nyilvánvaló, hogy 
az egyes tudományágak között 
ebb ő l a szempontból óriási különb-
ségek vannak. Nemcsak, mondjuk, 
a történelem és a fizika között, de 
még egyes diszciplínákon, mint 
például a fizikán belül is. Termé-
szetszer ű leg más a hatása egy tör-
ténelmi felfedezésnek, például az 
úgynevezett kett ő s honfoglalás el-
méletének, mint a fizikai kutatás-
ban elért eredménynek. 

A tudományos publikációk impakt-
ját a közlemény idézettségének 
vizsgálatával lehet megbecsülni, de 
fontos módszere az értékelésnek az 
úgynevezett szakért ő i bírálat (peer 
review) is. Nem lehet azonban el- 

hanyagolni más, talán már kissé 
kvalitatívabb mutatókat sem, mint 
például annak mérlegelését, hogy 
nemzetközi konferenciákon hogy 
szerepelt az értékelendő  eredmény, 
illetve kutató. A tudományos publi-
kálással kapcsolatos statisztikai kér-
désekkel külön tudományág, a tu-
dománymetria vagy latinosan sci-
entometria foglalkozik, és módsze-
reinek nyilvánvaló módon jelentő s 
szerep jut a tudományos teljesít-
mény értékelésénél is. A kérdésre 
a válasz összefoglalva tehát: a tu-
dományos teljesítményt lehet és 
kell is értékelni, a módszerek azon-
ban nem közvetlenül adottak, azo-
kat igen körültekint ő  munkával kell 
kimunkálni. Ezért is hozta létre a 
Magyar Tudományos Akadémia az 
akadémiai kutatásértékelési bizott-
ságot. 

— Miért van egyáltalán szük-
ség a tudományos teljesítmény 
értékelésére, ha az ilyen bonyo-
lult kérdéseket vet fel? 

— Az utóbbi évtizedekben az 
egész világon egyre nagyobb figyel-
met fordítanak a tudományos telje-
sítmény mérésére. Ennek oka igen 
egyszer ű : a tudományos kutatás 
penzbe kerül, a modern kutatás pe-
dig nagyon sok pénzbe; ezek a pén-
zek pedig egyre lassabban és ne-
hezebben csörgedeznek. A korlá-
tozott anyagi forrásokkal való az-
dálkodás ezért komoly problémai je-
lent, és megbízható módszereket 
kell kidolgozni az igazságos elosz-
tásra. (Hozzá kell még tennem, 
hogy demokratikus társadalmakban 
a közpénzekkel el kell számolni, így 
arról is számot kell adniuk a tudo-
mányos kutatásért felelő s intézmé-
nyeknek, hogy a tudományos kuta- 

tásra adott pénzeket nem herdál-
ták el.) Visszatérve az elosztási 
módszerekre, az egyik lehető ség 
alapja, hogy valamilyen módon 
megmérjük a tudományos teljesít-
ményt, vagyis megnézzük, mit tu-
dott letenni az asztalra az, aki most 
támogatásra pályázik. Ezért nem 
térhetünk ki hazánkban sem a tu-
dományos teljesítmény mérése, a 
tudomanyos eredmények értékelé-
se elő l. Ahogy megalakult az aka-
démiai kutatásértékelési bizottság, 
a tagjai elő tt rögtön világossá vált, 
hogy az alapkérdést különböző  mó-
dokon közelíthetjük meg. Többféle 
szinten lehet az értékelést végezni. 
Értékelni kell például az egyéni tel-
jesítményt, ha díjakat ítélünk oda, 
ha akadémiai taggá választunk va-
lakit, vagy valakinek a tudományos 
munkásságát bármiféle elismerés-
ben akarjuk részesíteni. Ilyenkor 
egyéni tudományos teljesítményt 
mérünk. 

Amikor a különböz ő  kutatási té-
mák illetve kutatócsoportok anyagi 
támogatásáról kell dönteni, akkor 
már nem az egyéni, hanem a kuta-
tócsoport vagy közösség teljesítmé-
nyét kell mérlegelni. Olyan kérdé-
sekre kell válaszolni: alkalmas-e a 
csoport arra, hogy a vállalt felada-
tot eredményesen elvégezze, vagy 
ha az értékelés utólag történik, a 
végzett munka sikeres volt-e, mi-
lyen a csoport teljesítménye. Az 
egyén és a csoport teljesítményé-
nek a mérésében vannak átfedé-
sek, azonban a kettö mégis külön-
bözik egymástól. 

Sok esetben a feladat egy olyan 
intézmény, kutatóintézet vagy tan-
szék teljesítményének a mérése, 
amely szervezetileg számos cso- 

portból tevő dik össze. Az értékelés 
nyilvánvalóan nem egyszer ű  össze-
adás, hiszen az egyes csoportok 
munkája egymásét erő sítheti, más-
részt egyes kiemelkedő en dolgozó 
részlegek munkája lefedheti a gyen-
gébben dolgozók nem kielégítő  tel-
jesítményét. Igy a jó csoportok ár-
nyékában nagyon gyenge csopor-
tok is meghúzódhatnak. 

Ugyanilyen meggondolások alap-
ján lehet értékelni egy bizonyos tu-
dományterület munkájának eredmé-
nyességét, vagy határesetként egy 
egész ország teljesítményét. Ter-
mészetesen ezek más szinteket, ér-
tékelési területeket jelentenek, és 
ennek megfelelő en az itt alkalma-
zandó értékelési módszerek is kü-
lön átgondolandók, kidolgozandók. 
Manapság a nemzetközi tudomá-
nyos életben divatossá váltak az 
ilyen felmérések. A legutóbbi két-
három évre visszatekintve három 
országot is meg tudok konkrétan 
említeni, ahol a fizika területét mér-
ték fel. Ausztriában például két éve 
53 intézménynek a teljesítményét 
vizsgálták, és kaptak képet arról, 
hogyan áll Ausztria a fizikai kutatá-
sok terén nemzetközi összehason-
lításban. Hasonló értékelés történt 
nemrég Dániában és Hollandiában 
is. 

Lehet aztán más metszetet is 
vizsgálni, amikor egy kisebb-na-
gyobb tudományterületet választunk 
ki, mint például a felületkutatást, 
amely már átlépi a diszciplínák ha-
tárait, mert van benne fizika, ké-
mia, ső t biológiai vonatkozás is. 

— Az eddig elmondottakból ki-
derült, hogy a teljesítmény mé-
rése nem kampányfeladat, hanem 
jóval több annál. Hogyan foglal- 

ható össze akkor az akadémiai 
kutatásértékelési bizottság fel-
adata? 

— Nos, ez valóban semmikép-
pen nem kampányfeladat. Ahogy 
ezt már korábban említettem, vi-
lágtendenciáról van szó. Azt is han-
súlyozni kell, hogy mi ennek a mun-
kának már a korai szakaszában je-
len voltunk. Az akadémián sok ha-
sonló kísérlet volt, és majd egy év-
tizede annak, hogy az MTA Könyv-
tára kiadásában megjelent egy kö-
tet, amely egy nyolceves periodus-
ra vonatkozóan feldolgozta a ma-
gyar természettudományos alapku-
tatás publikációs és idézettségi ada-
tait. Ezenkívül az akadémiai inté-
zetek teljesítményének a felméré-
sére is több kísérlet történt, a leg-
utóbbi — két éve — volt talán a 
legrészletesebb. Ezenkívül az Aka-
demia három intézetét egy nemzet-
közi szervezet (/SCU — Internatio-
nal Council of Scientific Unions) is 
értékelte. Hasonlóak történtek nem 
akadémiai kutatóintézeteknél is. Bár 
ezek a vizsgálatok korántsem vol-
tak hibátlanok, de ahogy azt egyik 
kollégám igen frappánsan megfo-
galmazta, ha a felmérés semmi 
mást nem is ért el, mindenesetre 
megtanította a kutatókat és a kuta-
tócsoportokat arra, hogy szembe-
nézzenek saját teljesítmenyükkel. A 
sok hiba mellett ez igen nagy ér-
dem. 

Az akadémián ezenkívül a f ő tit-
kár irányítása mellett már több mint 
egy évtizeden keresztül mű ködött 
egy kisebb csoport, amely ezekkel 
a kérdésekkel foglalkozott. A kuta-
tások eredményességére vonatko-
zó vizsgálatok megindítását Márta 
Ferenc kezdeményezte, majd azok 
Láng István f ő titkár vezetése alatt 
teljesedtek ki a késő bbiek folyamán. 
Meg kell említenünk az OMFB 
ilyen irányú eröfeszítéseit is az utób-
bi években. Legutóbb az akadémia 
elnöksége delegált egy ad hoc bi-
zottságot a kérdés vizsgálatára, és 
ennek kezdeményezése többek kö-
zött egy állandó akadémiai kutatás-
értékelési bizottság létrehozása is. 

Bencze Gyula 
(Következő  lapszámunkban folytatjuk) 
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TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

„Zöld könyv" 

A közalkalmazotti 
tanács választásának 
idő pontjáról 
Az MTA Titkársága, Kutatás- és 
Szervezetelemző  Intézete újabb 
„Zöld könyvet" adott ki, mely az 
„Az Akadémia Intézményeiben 
foglalkoztatottak közalkalmazot-
ti jogviszonyára vonatkozó sza-
bályok" címet viseli. 

A kiadvány a két munkajogi tör-
vény és a vonatkozó kormányren-
deleteken kívül 23 függeléket tar-
talmaz, amelyeken szinte minden 
munkajogi ügyhöz adnak iratmintát. 

Ismereteink szerint egyetlen tör-
vénymódosítás maradt ki, az, amely 
a közalkalmazotti (üzemi) tanácsok 
választásának idő pontját az 1995. 
május 19. és május 26. közötti hét-
re halasztotta. Ez a Magyar Köz-
löny 1994/48. számának 1715. ol-
dalán található, ügyesen eldugva a 
XLVII. törvénybe, amely a foglal-
koztatás elő segítésér ő l és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló tör-
vényt módosítja. 

A törvénymódosítás úgy rendel-
kezik, hogy az 1993 májusában 
vagy azóta megválasztott üzemi ta-
nácsok megbízatása az új válasz-
tásokig, de legfeljebb 1995. május 
26-áig szól. Természetesen ez vo-
natkozik a közalkalmazotti taná-
csokra is. 

Ebéd munkaidő ben 
A Belügyminisztérium javaslatot 

terjesztett elő  a munkaközi szünet 
munkaid ő n belül történő  biztosítá-
Ora. A Költségvetési Intézmények 
Erdekegyeztet ő  Tanácsa (KIET) 
ülésén a tárgyaló felek azt a verzi-
ót támogattak, hogy 1995. január 
elsejét ő l a munkaidő  hétf ő tól csü-
törtökig 8-16.30 óráig, pénteken 
8-14 óráig tartson. A tervezet sze-
rint az étkezésre napi 30 perc mun-
kaközi szünetet kell biztosítani, 
amelyet a munkaidő n belül kell ki-
adni. A nem támogatott verzió sze-
rint a munkaidő  hétfő t ő l péntekig 
8-16 óráig tartana. 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Nyomda szakszervezeti 
tulajdonban 

A Sávári Nyomda átalakulása 
befejezodött. Létrejött a MESTER-
PRINT Kft., amely teljes egészé-
ben szakszervezeti tulajdonu. 

Autonóm SzakszervezQtek Szö-
vetsége 13,98 százalék, Ertelmisé-
gi Szakszervezeti Tömörülés 9,32 
százalék, Liga Szakszervezetek 
26,69 százalék, Munkástanácsok 
26,69 százalék, Szakszervezetek 
Együttmű ködési Fóruma 23,31 szá-
zalék tulajdonaránnyal tulajdonosok. 

A felügyelő  bizottságban a tulaj-
donaránynak megfelelő en képvisel-
tetik magukat a szakszervezetek, a 
felügyelő  bizottság elnöke Hart Ta-
más. Munkagy ű lésen jelentették be 
a dolgozóknak a tulajdonváltást, 
ahol is Szabó Endre az új tulajdo-
nosok nevében megnyugtatta a je-
lenlévő ket, hogy bizik abban, to-
vábbra is lesz mindenkinek munká-
ja a nyomdában. 

Meghallgatás 
Az Országgyű lés oktatási bi-

zottsága meghallgatta Csirik Já-
nost, a M ű velő dési és Közokta-
tási Minisztérium felsöoktatást 
felügyelő  helyettes államtitkárt. A 
meghallgatásra a TUDOSZ-t Is 
meghívták. 

A bizottság ülése a megkezdése 
pillanatában már két meglepetés-
sel szolgált. A folyóson nem volt se 
narancs, se banán, se szendvics, 
se sütemény, eltér ő en az elő ző  cik-
lusban megszokottól. Ugy látszik, a 
képviselő ket rászoktatták az ottho-
ni reggelire. (Kávé, tea önkiszolgá-
ló módon.) 

A másik meglepetés az volt, hogy 
az ülés a meghirdetett idöpont után 
5 perccel elkezdő dött, a képviselő k 
többsége megjelent, a kezdés nem 
függött attól, mikorra lesz szavazó-
képes a bizottság. 

Csirik János (aki májusban még 
meghívottként, a JATE rektoraként, 
ugyanennél a bizottságnál kifogá-
solta, hogy 10 óra helyett 3/4 11-
kor kezdő dött csak az ülés) rövid,  

igen összefogott helyzetértékelést 
adott elő ször a felső oktatásról: 

1. A felső oktatás intézményrend-
szere rendkívül tagolt, szakmai és 
nem területi szervező dés jellemzi 

2. Bázisrendszer ű  a finanszíro-
zás, az oktatói fizetések nem bizto-
sítják, hogy az oktatók csak a fő állá-
sukkal foglalkozzanak. 

3. A hallgatói létszám ebben az 
évben a demográfiai hullám tető -
zése miatt is magas; a felső oktatás-
ba jelentkezést sajnos nem a szak-
mai érdeklő dés, hanem a „rend-
szerbe való bejutás" motiválja. 

4. A felső oktatás 50%-a Bp.-en 
zajlik, ami szükségessé teszi a vi-
déki fejlesztést. 

5. Nem egységes a tanárképzés. 

Feladatok: 
1. El kell készíteni a felső oktatási 

fejlesztési törvényt, ennek 1994. de-
cember 31-i határideje valószín ű leg 
nem tartható. 

2. Módosítani szükséges a felső -
oktatásról szóló törvényt, a hallga-
tói tandíj bevezetése csak a kom-
penzácios rendszer kidolgozásával 
együtt lehetséges. 

• 
A kérdésekre adott válaszok kö-

zött hallottuk, hogy a tanítóképzést 
4 évre kívánják emelni, 1995. júni-
us 1-jétól valamennyi felső oktatási 
intézmény az MKM-hez fog tartoz-
ni. 

Arra a kérdésünkre, hogy hova 
tartozik a tudománypolitika, foglal-
kozik-e a költségvetési kutatóinté-
zetekkel, azt a választ kaptuk, hogy 
Fodor Gábor a tudománypolitika 
összehangolója és a tudománypoli-
tikai bizottság megsz ű nése után 
még nem alakult ki az új rendszer. 

Szeminárium 
A Mónus Illés Akadémia a So-

ros Alapítvány támogatásával 3 
napos szemináriumot rendezett 
szakszervezeti tisztségviselő knek 
Balatonszemesen. 

Az első  napon „Folytonosság és 
változás az átmeneti társadalom-
ban" címmel Kulcsár Kálmán tar-
tott élvezetes elő adást a moderni-
záció lehet ő ségeirő l, a Magyaror-
szágon lejátszódott változásokról, 
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az ország lehető ségeir ő l és a nyu-
gat-európai értékelésekr ő l. Meg-
lepő dve hallottuk, hogy Ausztria 
80%-ban külföldi beruházással 
mű ködik, és például az USA Dél-
Karolina állama 76%-ban külföldi 
t ő kével m ű ködik. Érdekes volt hal-
lani, miszerint a modern társadal-
makban „igazán jelentő s a szak-
szervezetek szerepe". Szalai Er-
zsébet társadalomtudományi kuta-
tóként mutatta be a hatalom szer-
kezetének változását, a társadalom 
szereplő i attit ű djének, viselkedésé-
nek változását az átalakulás folya- 

r 

matában, végül az elit magatartás-
mintájáról hallottunk. 

A második napon „Szakszerve-
zeti kutatások szükségessége és 
eredményei" címmel Bruszt Lász-
ló, Vásárhelyi Mária, Tóth Ferenc 
és Tóth András arról a munkáról 
beszéltek, amit a Mónus Illés Aka-
démia megbízásából végeznek a 
szakszervezeti konföderációkról. A 
hozzászólások során vita alakult ki 
az üzemi tanácsok, szakszerveze-
tek kapcsolatáról, a munka világát 
érint ő  törvényekr ő l, a szakszerve-
zeti jogosítványokról. 
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A Kopint-Datorg elemzése 

TOvábbra is súlyos ellentmondások 

A Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. (Kopint) 
október végén nyilvánosságra hozta idei harmadik konjunk-
túrajelentését a magyar, valamint a világgazdaságról. A tanul-
mányban a kutatók arra a megállapításra jutnak, hogy a 
magyar gazdaságot, 1994 ő szén — miként az év eddig eltelt 
részében is — rendkívül ellentmondásos folyamatok jellem-
zik. Ezek alapján a gazdaság állapotát más-más módon is 
lehet értelmezni, s többféle gazdaságpolitikai válasz képzel-
hető  el. 

jes folyóiratrendelését le kellett 
mondani, töredékét OTKA-pénzek-
Ml tudtuk el ő fizetni. A lemondott 
folyóiratok 90%-a Magyarországon 
csak Intézetünkben volt hozzáfér-
het ő ." 
(Hiripi László TUDOSZ-titkár) 

MTA Politikai Tudományok 
Intézete 

— „A folyamatosan emelkedő  
áraknak nincs költségvetési ellen-
tételezésük. A jövő re jósolt ener-
gia-áremelés könnyen padlóra küld-
heti az intézeteket... Az intézetek 
többségében az elmúlt öt évben 
már vegrehajtották a lehetséges 
,karcsúsítást', további létszámcsök-
kentésre az infrastuktúrában már 
nincs lehet ő ség." 
(Táll Éva, TUDOSZ-titkár) 

MTA Geodéziai 
és Geofizikai Kutatóintézet 

— „Az akadémia annyit segít, 
hogy az obszervatórium áramellá-
tásához szükséges régi vezeték fel-
újításához keretet biztosít, de az új 
vezetékre már nem futja... Mind-
össze egy kb. 1 km-es vezeték kel-
lene, és erre nincs pénzünk... Saj-
nos, nyugati kollégáink még az or-
szág helyzetének bizonyos fokú is-
meretében is eléggé értetlenül áll-
nak problémáinkkal szemben." 
(Ver ő  József, igazgató) 

MTA Csillagászati 
Kutatóintézet 

— „A nemzetközileg is világszín-
vonalúnak elismert könyvtár szin-
ten tartása lehetetlenné válik. Újabb 
folyóiratokat kell lemondani, a leg-
újabb fontos könyvek egyre na-
gyobb részét nem tudjuk megven-
ni... Nem tudtuk fizetni a számlát, 
ki kellett kapcsolni a városi tele-
font." 
(Márton József, TUDOSZ-titkár) 

A pénzügyminisztériumi elő ter-
jesztés egyes váratlan megállapí-
tásai a parlament plenáris ülését is 
megjárták. Október 25-én, Jánosi 
György kultuszminisztériumi állam-
titkár egy interpellációra válaszolva 
azzal igyekezett menteni a pénz-
ügyi tárca álláspontját, hogy az még 
csak egy vélemény a kormány gaz-
dasági irányelveinek kidolgozásáról 
szóló vitában, és természetesen 
már a többi minisztérium is kialaki-
totta költségvetési elképzelését... 
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Van-e még közérzetük? 
„Lu kormányzó búcsúzkodott, hazakészült 

hszüan-csengi hivatalába. 
— Kormányzói — állította meg Nan-

csüan. — Hogyan kormányzod a népet, 
ha visszatérsz a székvárosba? 

— Bölcsességgel. 
— Ha ez igaz — sóhajtott a mester —, 

megkeserüli a nép." 
(Zen-tanítás a Tang-dinasztia korából) 

„...a kormány céljának tekinti a 
magyar felső oldatási és tudomá-
nyos intézményrendszer értékeinek 
megő rzését és fejlesztését..." — ol-
vashattuk 100 nappM ezelő tt a kor-
mányprogramban. Es ma? 

„Ha a költségvetési elvonás je-
lenlegi tendenciája jöv ő re is folyta-
tódik, az oktatási, kulturális és tu-
dományos intézmények nagyobb 
részében összeomolhat a gazdál-
kodás" — ezt pedig most nyilatkoz-
ta a Népszabadságnak Gabor Jó-
zsef, a M ű velő dési és Közoktatási 
Minisztérium gazdálkodási ügyekért 
felelő s helyettes államtitkára azzal 
kapcsolatban, hogy milyen várható 
hatása lesz a potköltségvetésben 
elhatározott elvonásoknak. 

Annyi viszont már az 1995-ös 
költségvetés elő irányzatairól is tud-
ható, hogy a költségvetési szervek-
nek ahhoz, hogy az 1994. évi no-
minális „értéken tartásukat" el tud-
ják érni, gyakorlatilag csak saját 
megtakarításaikra támaszkodhat-
nak. Legalábbis ez derül ki a Pénz-
ügyminisztériumnak az 1995-ös 
gazdaságpolitikai irányvonallal kap-
csolatban, a kormány számára ok-
tóberben kidolgozott feladattervéb ő l. 
A jöv ő  évi költségvetési terv háttér-
tanulmányában is a gazdasági elő -
rejelzésekben (Békesi nyomán) egy-
re általánosabbá váló „szuper-rest-
rikciós" szemlélet az uralkodó. 

Az említett prognózisban semmi 
jele nincs annak, hogy éppen a ku-
tatások területén ne érvenyesülne 
az általános trend: „A dologi kiadá-
sok és a felújítási ráfordítasok, je-
lent ő s korlátozó intézkedéseket igé-
nyelnek". Egy helyen pedig igen 
pontosan fogalmaz az elő terjesztés: 
„A kutatóintézeti hálózatban rész-
ben az egyetemek, közgy ű jte-
mények részére való átcsoportosi-
tás miatt valósul meg lényegi válto-
zás (a piacgazdasághoz igazodva 
a fő hivatású intézetek arányát nagy-
ságrendileg mérsékelni kell a kuta-
tóhelyi hálozaton belül), és önma-
gában is szükséges az indokolat- 

Haditudósítás 
Azért csak haladunk, amint a költő  mondta egykoron „lassan szépen", 

ugyanis a naptár már októbert mutat, máris — október 26-ai szerdai 
összejövetellel (hogy miért tértünk el a megszokptt Pénteki naptól rejtély, 
de hát minden megujul) — a negyedik plenáris ET-ülésnél tartunk ebben 
az évben. Formálisan minden kellék meg volt hozzá, hogy rendes plená-
ris ülés legyen. Sót a miniszterelnök úr személyesen eljótt, hogy (miként 
ezt este a TV Hiradóban is kifejtette) napirend elő tti felszólalásban elma-
gyarázza nekünk, miért van szükség az egészre. Ez legalább annyira 
megnyugtató volt, mint jégeső  szüret elő tt... Megtudhattuk, hogy az or-
szág nyakig áll a slamasztikában, s ebb ő l csak ugy tudunk kimászni, ha 
elvíselhetetlenségig rakjuk a terheket a bérbő l és fizetésbő l élő k nyaká-
ba. Itt különösen a költségvetésbő l fizetettek, a közalkalmazottak, illetve 
a köztisztviselő k lehetnek büszkék arra, hogy meghozhatják ezt az áldo-
zatot az országért. 

Megtudhattuk azt is, hogy „a költségvetés olyan, mint a háztartás, 
csak annyit költhetünk, amennyink van". Ez igaz is — talán nem 
véletlen: erre a bölcs megállapításra már valahonnan emlékszem... 
—, de az is igaz, hogy ugyanazt a pénzt többféleképp is el lehet 
osztani. Ugy is, hogy jusson mindenre, s ne kényszerüljenek egyes 
családtagok nagyokat nyelni, míg a kedvenceknek már megint jut 
valami. Meg az is igaz, hogy a normálisan mű köd ő  háztartás igyek-
szik a jöv ő t szem elő tt tartva befektetni. Inkább költ a gyerekek 
iskoláztatására, újabb ismeretek szerzésére, mint a rossz barkács-
készletre. Az elő bbiekkel ugyanis a jövő re gondolnak, mivel a kitanít-
tatott gyerekekkel ki lehet húzni majd a család elakadt szekerét a 
kátyúból, míg az utóbbival ugyan ideig-óráig kedveznek a családf ő  
hobbijának, de hosszú távú eredmény nem várható tő le. 

Megtudhattuk azt is, hogy ha nincs társadalmi-gazdasági megál-
lapodás (TGM), akkor a szociális partnerek nem tudják befolyásolni 
a döntési folyamatokat, kevesebb lehet ő ségük lesz e folyamatok el-
lenő rzésére. Ez azért új, s picit ellentmond korábbi tanulmányaim-
nak, s a közelmúlt gyakorlatának is, hiszen, ha jól emlékszem a 
szociális partnereknek, de különösen a munkavállalóknak azért még 
van néhány lehet ő ségük, eszközük a folyamatok befolyásolására. De 
remélem erre azért nem kerül sor. 

Abban viszont lényegében egyetértés volt, hogy a helyzet rossz, a 
stabilizálás szükséges, és azt is el lehetett fogadni, hogy a költség-
vetési szférát ésszer ű síteni kell. 

Ezen napirend elő tti bevezet ő  után kezdő dött aztán meg a témák 
tárgyalása, mégpedig szakszervezeti javaslatra összevonva az ere-
detileg tervezett két napirendet, amelyek a következ ő k voltak: 

1. Tájékoztató az ET részére a gazdasági, társadalmi részletes 
helyzetertékelésrő l (elő terjesztő  a kormányzati tárgyalócsoport). 

2. A kormány gazdaságpolitikájának irányvonala (elő terjeszt ő  a kor-
mányzati tárgyalócsoport). 

A kormány részérő l a pénzügyminiszter volt a szóvivő , aki a nyitó 
általános körben (ekkor minden oldaltól csak a szóviv ő  beszélhet) a tő le 
megszokott átéléssel vázolta a már sajtóból is ismert kormányzati elkép-
zeleseket, nem titkolva azt sem, hogy végre pozitív elemek is találhatok 
az ország gazdálkodásában... Ugyanakkor kifejtette, hogy az államház-
tartás mint jelent ő sebb tényező , es a lakossági fogyasztas mint kevésbé 

Az alapvet ő  ellentmondás abban 
rejlik, hogy miközben mostanra szá-
mottev ő vé vált az ipari termelés, az 
export, a beruházások, valamint a 
jövedelmek és a megtakarítások ko-
rábban csak körvonalazódó növe-
kedése, a költségvetési és a folyó 
fizetési mérleg hiánya folyamatosan 
növekvő  tendenciát mutat. A tanul-
mány szerint a reálgazdasági mu-
tatók azt bizonyítják, hogy a ma-
gyar gazdaság túljutott a recesszió 
mélypontján, s hosszabb idő  óta tar-
tósan b ő vül. Az idei év első  hét hó-
napjában az ipari termelés 7,5 szá-
zalékkal nő tt, a beruházások pedig 
a 80-as évek második fele óta nem 
tapasztalt ütemben b ő vültek. A ku-
tatók szerint ezt még akkor is gyö-
keres változásnak kell tekinteni, ha 
ismert, hogy az elmúlt évek vissza-
esése után milyen alacsony szint-
r ő l indult meg ez a növekedés. 

Az is igaz azonban, hogy állan-
dósulni látszanak azok az egyen-
súlyi feszültségek, amelyek nyomán 
a folyó fizetési mérleg hiánya — az 
első  hét hónapban — 2,3 milliárd 
dollár volt, a kereskedelmi mérlegé 
pedig elérte a 2,6 milliárdot. Vala-
melyest kedvez ő  jelenség, hogy 
eközben a kivitel — dollárban szá-
molva — 12 százalékkal bő vült, s a 
tavalyi első  hét hónapban regiszt-
rált 25 százalékpont helyett már 
csak 4 százalékot tesz ki az export 
és az import (ez utóbbi 16 száza-
lékkal nő tt) különbsége, igaz, még 
mindig a behozatal javára. Köves 
András, a Kopint vezérigazgató-
helyettese kérdésünkre elmondta: 
nem látják megvalósíthatónak a kor-
mány azon törekvését, hogy vissza-
hódítsák a keleti piacokat. Ezt rész-
ben az érintett országok fizetési ne-
hézségeivel, részben pedig a tér-
ség politikai instabilitásával indokol-
ta. Az export 1995-ös növekedésé-
nek döntő  többségét Köves András 

jelentő s tényező  oly terheket ró a költségvetésre, hogy mindkettő t csök-
kenteni kell. (A megoldás helyességén természetesen lehetett vitatkozni. 
Otthon.) Beszélt a gazdaság helyzetérő l, a szükséges reformokról, arról, 
hogyha egyszer rend lesz, meg lehet kezdeni a strukturális átalakítást, 
fokozva a beruházásokat. Beszélt a bérek várható alakulásáról és az 
államháztartás reformjának szükségességérő l is. Kifejtette, hogy a közal-
kalmazottak A1-ének a növelésére nincs semmi esély, illetve év közben 
majd megvizsgálják, hogy lehetséges-e szeptember 1-jétő l 9000 forintra 
emelni (néhány eves tapasztalatom azt mondatja velem, hogy ez általá-
ban nem szokott lehetséges lenni). Kifejtette azt is, hogy a köztisztvi-
selő k 100%-ra történő , törvényben meghatározott kötelező  bérbeállása 
helyett csak 90 százalékos beállást fedez a költségvetés, a többit a hi-
vataloknak kell kigazdálkodniuk (a hogyant azonban nem igazán tudta 
elmondani, csak letszámleépítésrő l beszélt, viszont arról nem, hogy an-
nak a tetemes költségeit ki fedezi). Felvillantotta azt is, hogy a költség-
vetési intézmények ne várják dologi kereteik emelését, mert arra sincs 
pénz. Ez a jöv ő  évi várható áremelések és a forint árfolyamának most 
már szokásosan várható csökkenése miatt nem valami csábító kilátás. 

Ezek után az oldalak szóviv ő i mondták el az észrevételeiket az 
első  körben, majd a kormányzati reakció után ismét a szakszerveze-
teké lett a szó. S ekkor, szokatlanul és eltér ő en az utóbbi évek 
gyakorlatától, megszólaltak egyenként a szakszervezetek képviselő i 
is. Mintha már a részletes vitánál tartanánk. Velünk szemben a mun-
káltatók türelmesen vártak még néhány kört, majd ő k a részletes vita 
keretében mondták el szervezetenként az észrevételeiket. Kb. ha-
sonló eredménnyel. 

A szakszervezetek kifejtették még azt is, számukra elfogadhatat-
lanok, hogy a költségvetes egyensulyba hozatalának terheit a mun-
kavállalók nyakába varrják. A költségvetési szakszervezetek pedig a 
legnagyobb egyetértésben tiltakoztak a bér és dologi költségek nö-
velésének nulla százalékos mértéke ellen. A költségvetési szakszer-
vezetek egybehangzóan jelentették ki — közben kerve a kormánytól 
a költségvetési szféra külön helyzetértékelését is —, hogy az Al-nek 
a 8000 forintos szinten tartását 1994. IX. 1-jéig nem tudjak elfogadni. 

Rendkívül érdekes volt a miniszter reagálasa azokra a témákra, 
amelyekben még a megállapodás csírája sem bukkant elő . Itt ugyan-
is közölte, rögzítsük, hogy nincs megállapodás, s aztán mehetünk 
tovább. Ez azért érdekes, mert a TGM-et eredetileg a kormány ja-
vasolta, s sürgette, bár mi is fontosnak tartjuk a megkötését, termé-
szetesen más okokból. Egy biztos, ez nem az a típusú megállapo-
dás, amelyet egy vállrándítással el lehet intézni, ha nem kötjük meg 
akkor nem, és kész. Hiszen a közeljövő , s az elő ttünk álló évek 
társadalmi békéje függ t ő le, ami mindnyájunknak az érdeke kell hogy 
legyen. 

Végeredményben megállapodtunk abban, hogy bár vannak bizo-
nyos dolgok, amiben egyetértünk, a tárgyalás végéig mégsem álla-
podtunk meg semmiben, legföljebb abban, hogy majd a november 
25-27-i monstre ET-én fogunk mindent megtárgyalni, akkor kísér-
lünk meg megállapodni. Remélhető leg akkor tényleg tárgyalás és 
megállapodás lesz, nem pedig a vagy elfogadjátok amit mondunk, 
vagy nincs megállapodás játek, amit a kormány játszik, elfeledve, 
hogy az ország javat lehet akarni, de az országhoz hozzátartozik a 
lakosság is. Marpedig az nem mindegy, hogy a lakosság hogyan éli 
meg, ha egyáltalán megéli a fölvillantott jót. 	 Q-ti 

szerint a fejlett országokba irányu-
ló kivitel „szívja fel", s ugyancsak 
nem lát lehető séget a fejlő d ő  or-
szágokban „landoló" export növelé-
sére, első sorban exportfinanszíro-
zási hiányosságok miatt. 

A tanulmány szerz ő i a folyó fize-
tési mérleg hiányának kialakulását 
a megszokottól eltérő en magyaráz-
zák, szerintük az első sorban a gaz-
daság exportképességének tavalyi 
romlásából és az importfüggő ségbő l 
fakad. A költségvetési deficit mér-
tékének oka pedig els ő dlegesen a 
kamatfizetési terheknek a belföldi 
államadósság expanziójából eredő  
túlzott növekedése. 

Az idei kilátásokkal kapcsolatban 
a tanulmány szerint — négyéves 
folyamatos visszaesés után —
1994-ben a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedése várható. A bel-
földi felhasználás, valamint a ma-
gánfogyasztás stagnál vagy kismér-
tékben csökken, a beruházások di-
namizmusa (mintegy 15 százalékos 
volumennövekedés) fennmarad, az 
ipari termelés 8, az épít ő ipar telje-
sítménye pedig 20 százalékkal nő . 
A Kopint várakozásai alapján az év 
teljes egészére 21 százalékos inf-
lációra és 11 százalékos munka-
nélküliségre lehet számítani. A fo-
lyó fizetési mérleg idei hiányát 3,5 
milliárd dollárra prognosztizálja a je-
lentés. Az 1995-ös kilátásokkal 
összefüggésben két gazdaságpoli-
tikai varianst vázoltak fel a tanul-
mányban. Egyik esetben 1995-öt 
nehéz, de nem súlyos válságot ho-
zó évnek lehet tekinteni, s a gaz-
daság visszaesése elkerülhető . E 
variáns szerint a GDP nagyjából az 
1994-es szinten marad, a magán-, 
illetve a közületi fogyasztás 2, illet-
ve 3 százalékkal csökken, az ex-
port 8, az import 2, a beruházások 
pedig 5 százalékkal bő vülnének, az 
infláció pedig 24-25 százalékos len-
ne. 

A másik esetben azonban ked-
vez ő tlenebb helyzet alakulna ki 
1995-ben. Ha a gazdaságpolitika f ő  
eleme a restrikció maradna, miköz-
ben háttérbe szorulna a többi (vál-
lalkozás-, beruházás- és exportösz-
tönzés) törekvés, erő teljesebben es-
ne vissza a fogyasztás és a foglal-
koztatás, valamint csökkenne a ter-
melés is. 
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lan párhuzamosságok felszámolá-
sa..." 

Az biztosnak látszik, hogy akár 
az eredeti Békesi-féle változat, akár 
ennek egy „felpuhítottabb" varián-
sa lép életbe január 1-jén, nem a 
közérzetjavító intézkedéseirő l ma-
rad majd emlékezetes az 1995-ös 
év, 

Eppen ezért egy gyors körkérdés-
sel fordultunk nehány kutatóintézet-
hez, hogy megtudjuk, egyáltalán 
van-e még közérzetük? 

MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet 

— „Az Intézet létét már többször 
is fenyegette a kivülról irányított át-
szervezés, föhatóság- és telephely-
változtatás, más intézményekhez 
csatlakozás reális veszélye. Mind-
ezeket a megsemmisít ő  törekvése-
ket sikeresen átvészeltük, és még-
is úgy t ű nik, napjainkban a pénz-
ügyi ellehetetlenülés miatt kell 
cs ő döt jelentenünk, megszününk lé-
tezni." 
(Dr. Gáborjányi Richard, tud. i. h.) 

MTA Matematikai 
Kutatóintézet 

— „Az intézet anyagi nehézsé-
geinek forrása az, hogy a költség-
vetési támogatás a mű ködés dolo-
gi feltételeinek biztosítása 10 év óta 
évrő l-évre csökken reálértékében, 
és az utóbbj években névleges ér-
tékben is... Az intézet saját erő b ő l 
mű ködésének pénzügyi egyensúlyát 
nem volt képes, és a jöv ő ben sem 
lesz képes biztosítani... M ű ködé-
sének anyagi okokból történő  elle-
hetetlenülése csak nagyon lassú id ő  
alatt helyrehozható károkat okoz-
na." 
(Bod Péter i. h.) 

MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet 

— „Az intézet 1995-re szóló tel- 
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Új politikai szótár 

Néger helyett mondjon afroamerikait 
Egy bírósági ítélet kapcsán 

Büntetlenség és a növekvő  tű rő képesség 
Október 28-án jelentette az MTI: 
„Torgyán Józsefet, az FKGP el-
nökét a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság pénteken felmentette a 
rémhírterjesztés vétségének vád-
ja alól. Egyidej ű leg megszüntet-
te ellene a hatóság nagy nyilvá-
nossága elő tt elkövetett meg-
sértésének vétsége miatti eljá-
rást." A sajtó beállítódásának és 
vérmérsékletének megfelelő en 
foglalkozott (vagy nem foglalko-
zott) a még nem joger ő s ítélettel 
(az ügyész fellebbezést nyújtott 
be). A tárgyalásról szóló beszá-
molók többnyire a bírósági dön-
tésnek arra a részére hívták fel a 
figyelmet, amely szerint az elnök 
nyilatkozatai (ti. „a katonai elhá-
rítás, a katonai rendészet, a Nem-
zetbiztonsági Hivatal emberei in-
téztek támadást a kisgazda-szék-
ház ellen 1992. júniusában") nem 
voltak alkalmasak a köznyugalom 
megzavarására. Igy, a „támadás" 
valóságtartalmára vonatkozóan a 
bíróság nem Is folytatott le bizo-
nyítási eljárást, lehet, hogy a tör-
téntek végleg jótékony homály-
ban maradnak. 

Volt a bíróság ítéletének egy 
olyan mozzanata, amelyre a kelle-
ténél talán kisebb figyelem fordult, 
és amelyet a TV-híradó aznapi, 
helyszíni riportjából ismerhettünk 
meg. Az ügyben eljáró bírónő  in- 

A PC rövidítés újabban az angol-
szász országokban nemcsak a 
személyi számítógépekre vonatko-
zik. Másik értelme a „political cor-
rectness", azaz a politikailag meg-
felelő  nyelvi kifejezések haszná-
lata. A politikai szót persze még 
jobb társadalminak fordítani. 

Arról van például szó, hogy „PC-
ül" a fekete bő rszínű  embert nem 
nevezzük négernek, ső t feketének 
sem, hanem elfogadjuk és használ-
juk azt a megjelölést, amelyet az 
utóbbi években ő k választottak ma-
guknak: afroamerikaiak. Ezzel 
ugyanis utalni kívánnak arra, hon-
nan származnak az ő seik. Vagy: 
ugyanígy nem illik valamely ferde-
szemű  amerikai polgárt japcsinak, 
vagy hasonlónak nevezni, ő k japán-
vagy kínai-amerikaiak, aminthogy 
vannak francia-amerikaiak, indián-
amerikaiak és magyar-amerikaiak 
is. (Gond legfeljebb akkor adódhat, 
ha a Mayflower hajóval jött és arisz-
tokratának számító európai ... ő s-
lakókat ... akarják megkülönböztet-
ni a késő bbi jövevényekt ő l: ő k ta-
lán amerikai-amerikaiak...) 

A PC, vagyis a társadalmilag he-
lyes nyelvhasználat igencsak nép-
szer ű  az amerikai n ő k körében, 
első sorban a feministáknál, ő k gon-
dosan ő rködnek azon, hogy a mind-
máig egyértelm ű en „férfias", f ő ként 
a vezet ő  posztokra vonatkozó el- 

Ausztriai tapasztalatok 
Az Osztrák Szakszervezeti Szö-
vetség, az OGB a Munkáskama-
rai választások elő tt 4 nappal 
Bécsbe hívta a magyar szakszer-
vezeti konföderációk és a Mun-
kaügyi Minisztérium 1-1 képvi-
selő jét, hogy bemutassa az Oszt-
rák Munkáskamarát és tájékozta-
tást adjon a választási elő ké-
születekrő l. 

Ausztriába utazva, illetve Bécsbe 
érkezve az t ű nt fel elő ször, hogy 
a mi fogalmaink szerint milyen 
„snassz", egyszer ű  kivitelezés ű , ol-
csó plakátok jelezték azt, hogy mun-
káskamarai és parlamenti válasz-
tásra készülnek. Az úton egymás-
nak támasztott, a mi fogalmaink 
szerint kisméret ű  transzparensek 
álldogáltak (senki sem rongálta meg 
ő ket), a városban pedig a fákat vet-
ték körbe három egymáshoz rögzí-
tett ugyanilyen transzparenssel. 

A másfél napos, egymást sű r ű n 
követ ő  tájékoztatók során meglep-
ve észleltük a feszültséget, ami a 
választás közeledtével egyre foko- 

nevezések kapjanak nő i változatot 
is, illetve nemlegesek legyenek. Így 
például egy tudományos konferen-
cia elnökét immár nem nevezik au-
tomatikusan chairmannek, hanem 
chairperson a neve — azaz lehet 
bármelyik nemhez tartozó. A testi 
fogyatékosok is értékelik, hogy 
Amerikában egyre gyakrabban már 
nem ezen a néven emlegetik ő ket, 
hanem a „más képesség" megjelö-
lést használják velük kapcsolatban. 

A PC nemcsak a társadalomtu-
dósok és a nyelvészek ügye, mert 
növekvő  hatást gyakorol a társada-
lom életére is. Munkahelyi fő nö-
köknek csakúgy, mint a tanároknak 
súlyos konfliktusokkal, netán perek-
kel kell számolniuk, ha nő i, vagy 
valamely kisebbséghez tartozó be-
osztottjaikat, tanítványaikat nem a 
politikailag helyes elnevezéssel szó-
lítják meg, s általában nem tanúsí-
tanak kellő  tapintatot és érzékeny-
séget a másság iránt. Az elvileg 
helyes célról sokan viszont úgy tart-
ják, hogy megint csak egyfajta, jel-
legzetesen amerikai „társadalmi ter-
rorról" van szó: valami divatba jött, 
s aki nem fogadja el, azt üldözik, 
kiközösítik. 

A PC teremtette új kifejezések 
százai egyébként megkezdték át-
szivárgásukat Európába. Hamaro-
san várhatjuk ő ket „magyarosítva" 
is. 

zódott. Ottlétünkkor a választásra 
felhívó szórólapot osztogató aktivis-
tákat fenyegették meg az utcán a 
skinheadek, de mindennaposak vol-
tak a Munkáskamara vezet ő inek 
címzett „újnáci(?)", széls ő jobb(?) 
fenyegetések. 

Az osztrák munkavállalóknak két-
fajta érdekképviseletük van, a kö-
telez ő  tagsággal rendelkez ő  Mun-
káskamara és az önkéntes tagsá-
gú szakszervezet (az osztrák tör-
vények csak egyetlen szakszerve-
zetl.szövetségnek, az 1,6 millió ta-
gú OGB-nek biztosítanak sztrájkhoz 
es kollektív szerz ő déshez való jo-
got). 

Az osztrák Munkáskamara 1920-
ban jött létre, mű ködését 1935-ben 
betiltották, de 1945 óta ismét 
mű ködik. Törvényben rögzített fel-
adata a munkavállalók képviselete 
az állammal szemben, állásfoglalá-
sok készítése a törvényekkel kap-
csolatban, a szakszervezetek támo-
gatása a kollektív szerz ő dés meg-
kötéséhez, valamint szakszerveze-
ti vezet ő k és üzemi tanácstagok 
képzése. Mindehhez anyagi fede-
zetet a kötelez ő en levont tagdíj  

nyújt, ami a bér 0,5 százaléka, amit 
jelenleg 3,2 millió tag fizet. 

A munkáskamarai választásokat 
4 évenként tartják, ezen különböz ő  
szervez ő dések állíthatnak listát, s 
a választás eredményeként osztják 
el a területi kamarák tanácsosi he-
lyeit. (A bécsi kamara például 180 
tagú, amelyben a szoci.áldemokra-
ta frakció a legnagyobb. A mostani 
választáson csökkent valamelyest a 
súlyuk, 1989-ben 125 képviselő je 
volt a szociáldemokrata és 55 a ke-
resztény szakszervezeti frakciónak.) 

A mostani választáson külön lis-
tával jelentkezett a liberális, a kom-
munista, a katolikus és a zöld frak-
ció, valamint a szabadfoglalkozású-
ak, de igazából az „újnácik" eset-
leges térnyerése aggasztotta a 
Munkáskamara jelenlegi vezető it 
(az aggodalom jogos volt, a szélső -
jobb közel 20 százalékos eredményt 
ért el.) „A választások és az ön-
kormányzati munkaelv biztosítja a 
Munkáskamara demokratikus mű kö-
dését" — hallottuk. Miután a 
közgy ű lés dönt minden fontos kér-
désben, így a tagdíj felhasználásá-
ra készített költségvetésrő l is, gya-
korlatilag a kamarai képviselő k —
akik szinte valamenynyien szak-
szervezeti tagok is — biztosítják a 
kapcsolatot a szakszervezet és a 
Munkáskamara között. Igy tehát ko-
moly tétje van annak, melyik cso-
portosulas hány képviselő vel rendel-
kezik, és f ő ként, hogy mekkora lesz 
a szakszervezeti képviselő k aránya. 

A választási irodaban olyan szá-
mítógépes hálózatot láttunk, ame-
lyen az e célra készített szoftver 
segítségével végignéztük az ottani 
VIII. kerület térkepén, hova, hány 
helyre telepítenek szavazóhelyisé-
get, úgy, hogy senkinek ne kelljen 
a munkahelyető l 500 m-nél többet 
mennie; hol, milyen útvonalon köz-
lekedjenek a mozgó urnák (bizton-
ságból ilyen is van). 

Itt tartották nyilván Bécs 680 ezer 
munkáskamara tagságú választójá-
nak listáját is, akik közül 370 ezer 
alkalmazott, 57 ezer közlekedési 
dolgozó és 260 ezer munkás. En-
nek az aránynak megfelelő en 3 lis-
ta helyeire lehetett szavazni októ-
ber közepén. 

Erdekes volt hallani, hogy annak 
ellenére, hogy nagy múlttal rendel-
kezik a kamara, a tavaszi felmérés 
szerint 15 százalékos az ismertsé-
ge. Az általuk újnáciknak említett 
csoportosulások megkérdő jelezik a 
kamara létjogosultságát, és támad-
ják a vezet ő ket magas fizetéseik mi-
att. A Népszabadsag is említést tett 
a Munkáskamara elnökének átszá-
mítva másfél millió Ft-os havi fize-
tésér ő l. A nekünk elmondottak ez-
zel összhangban vannak, az elnök 
havi díjazása 140 ezer schilling. 
Sok-e ez, vagy kevés? A fogorvosi 
asszisztensek minimálbére havon-
ta 14 ezer schilling; (Ez már a Nép-
szabadságban nem szerepelt.) 

Erdekes érdekképviseleti rend-
szerrel ismerkedtünk meg szomszé-
dainknál, ő k úgy vélik, az idő  iga-
zolta ennek a szisztémának a létjo-
gosultságát. „Biztosítja a munká-
sok növekv ő  életszínvonalát és a 
társadalmi békét." 	Révész M. 

doklásában kifejtette: az „impulzív" 
beállítottságú Torgyán doktortól már 
„megszokta a közvélemény a he-
ves kirohanásokat, tehát kijelenté-
sei, mint például ,a HARAG NAPJA 
vagy a PATAKVÉR nem okoz köz-
felháborodást. Ezért az ilyen kije-
lentéseit nem is kell komolyan ven-
ni."(sic!) 

Teljesen igazat kell adni a bíró-
ságnak abban, hogy valamely 
tényállás megvalósulása kapcsán 
tekintettel van az adott magatartás 
külső  körülményeire. A társadalom-
ra veszélyesség megítélése —
amely minden bű ncselekmény fel-
tétele, fogalmi eleme — éppen en-
nek a kontextusnak a körülményeit 
hivatott feltárni. Az indoklás — na-
gyon helyesen — számot vet azzal 
is, hogy a társadalomra veszélyes-
ség kategóriája nem lehet konstans, 
változatlan, örök érvény ű  fogalom 
— magával a társadalommal együtt 
változhat, és változik is. 

Más oldalról viszont felmerülhet 
a kérdés: változatlan elkövetési ma-
gatartások válhatnak büntethetet-
lenné csak azért, mert a társada-
lom t ű r ő képessége egyre maga-
sabb? 

Azt mindennapjainkban is tapasz-
talhatjuk, hogy mennyire megválto-
zott az ingerküszöbünk szintje: amin 
tegnap még felháborodtunk, amiért 
rendő rért kiáltottunk, ma már észre 

Az idei kémiai Nobel-díjban nem-
csak az a szenzáció, hogy egy ma-
gyar származású amerikai tudós 
kapta (hiszen ez tulajdonképpen 
csak nekünk, magyaroknak ad 
okot büszkeségre), hanem az is, 
hogy a kémiai Nobel-díjat nagyon-
nagyon régen kapta meg egyedül 
egyetlen személy. Mint általában 
a Nobel-díjakat, ezt is megosztva, 
csoportoknak vagy több kutató-
nak ítélték oda az utóbbi évek-
ben, ső t évtizedekben. 

George A. Olah 
A kitüntetett Oláh György a Los 

Angeles Times megfogalmazása 
szerint — zseniális nagypapa, aki-
nek ő sz haja által megkoronázott 
fejérő l sosem kopik le a mosoly. A 
University of Southern California 
(USC) kémiaprofesszora, s az ame-
rikaiak szerint személy szerint neki 
köszönhet ő , hogy az egyetemen 
egy tudományosan rendkívül ma-
gasra értékelt kémiai kutatóm ű hely 
m ű ködik. 

Oláh professzor bejelentette: a ki-
tüntetéssel járó 945 ezer dollárt a 
feleségének adja, hiszen „a mi csa-
ládunkban ő  kezeli a pénzügyeket". 
Felesége egyébként ugyancsak ké-
mikus, aki negy évvel ezelő tti nyug-
díjba vonulásaig férjével együtt dol-
gozott. „1955 óta együtt, egy labo-
ratóriumban végezzük a munkán-
kat — és még mindig házasok va-
gyunk. Ez aztán mindent megma-
gyarázhat..." 

Oláh professzornak legalább 100 
szabadalma is van, tehát koránt-
sem az elefántcsont-toronyban dol-
gozó tudós típusát személyesíti 
meg. Neki tulajdonítanak olyan fel-
fedezéseket is, amelyek keső bb a 
környezetünket kevésbé szennyező  
ólommentes benzinhez vezettek el. 

John Harsanyi 
A játékelmélet egyik magyar ala-

pítója, Neumann Janos lázasan for- 

sem vesszük, vagy ha igen, csak 
legyintünk rá. Tulajdonképpen meg-
fogadtuk azt, amit már parlamenti 
szinten is jó tanácsként szorgalmaz-
tak: meg kell tanulní együtt élni a 
hétköznapi b ű nözéssel. Arról, hogy 
meg lehetne szüntetni például a 
prostitúciót vagy a feketegazdasá-
got, az adócsalást, nemcsak az ál-
lampolgár, de az állam sem álmod-
hat. 

De mégis úgy tű nik, bizonyos ma-
gatartásoknak, véleményeknek evi-
denciaként való elfogadása, a kellő  
belenyugvás, még hagyna némi kí-
vánnivalót maga után. Hogyan le-
hetne például másként értékelni, 
hogy a szélső jobboldali nézeteirő l 
ismert pártvezet ő  '56-os „megem-
lékezésében" mondottak miatt több 
zsidó és nem zsidó szervezet tilta-
kozott rasszizmust, antiszemitiz-
must emlegetve? Lehet, hogy az ö 
esetükben arról van szó, hogy még 
nem szokták meg kellő en — aho-
gyan a bírónő  fogalmazott — a po-
litikai élet jeles szereplő inek „he-
ves kirohanásait", „impulzivitásait"? 
Tévedésbő l közfelháborodtak? Ta-
lán valami baj lehet az ilyen köny-
nyen sért ő dő k toleranciaszintjével. 
Pedig már csak egy keveset kelle-
ne várni, hogy hozzászokjunk ah-
hoz: a közvélemény már máskép-
pen, máskor, és mas miatt háboro-
dik fel, vagy „riad meg", mint ko-
rábban. Vegyük úgy, hogy ez is hoz-
zátartozik a rendszerváltás hosszú 
és rögös útjához? 

R.  B. 

Irv...•••••••=1•IM 

gatta az ördög bibliáját, Harsányi 
János közgazdász, az idei Nobel-
díj egyik nyertese azonban csupán 
sakkozott, azt is évtizedekkel ez-
elő tt. Még csak nem is ismeri a pó-
ker szabályait, pedig a gazdasági 
folyamatok elemzését e játék ter-
minológiájára alapozta. A Kalifor-
niában élő , 74 éves tudós most a 
matematikafilozófia logikai alapjait 
kutatja. Maradandót alkotott az eti-
kai problémák matematikai model-
lezése területén is. 

George Olah és John Harsanyi 
egyaránt megő rizte magyarságát, 
anyanyelvét és az óhazához f ű ző dő  
kapcsolatait. Harsányi az elmúlt év-
tizedekben többször is hazalátoga-
tott, Oláh György pedig a Tudomá-
nyos Akadémia tiszteletbeli tagja és 
a Budapesti M ű szaki Egyetem dísz-
doktora. Tervezi, hogy mielő bb, de 
legkéső bb tavasszal Magyarország-
ra utazik. 

Magyar, illetve magyar 
származású Nobel-díjasok: 
1905: Lénárd Fülöp fizikus, a fény-
sugárzás vizsgálatáért. 
1914: Bárány Róbert orvos, egyen-
súlyszervi kutatásaiért. 
1925: Zsigmondy Richárd kémikus, 
kolloidoldatok természetének ma-
gyarázásáért. 
1932: Szent-Györgyi Albert orvos-
biokémikus, biológiai égésfolyama-
tok kutatásaiért. 
1943: Hevesy György kémikus, izo-
tópok alkalmazásáért az orvostudo-
mányban. 
1961: Békésy György fiziológus, a 
fül élettanának kutatásáért. 
1963: Wigner Jenő  fizikus, az atom-
héj rejtelmeinek leírásáért. 
1971: Gábor Dénes fizikus, a ho-
lográfia elvének kidolgozásáért. 
1986: Polányi Károly János vegyész, 
a kémiai elemei folyamatok dina-
mikája terén szerzett ismeretekért. 

AZ UBORKA ÖL! 
Az alábbi kis cikk a Jelentéktelen Kutatások Folyóiratában (Journal 
of Insignificant Research) jelent meg, szerző je D. H. Jansen. A 
folyóirat címéböl sejteni lehet, hogy az abban megjelenő  cikkeket 
tréfás kedv ű  tudósok írják egymás szórakoztatására. A szemelvény-
nek az ad aktualitást, hogy manapság egyre több „komoly" cikk 
igyekszik az olvasót meggyozni hasonlo gondolatmenet alapján cso-
dafogyókúrák eredményességérő l, alternatív gyógyászati eljárások 
sikerérő l, vagy újszerű  diéták bámulatos hatásáról. 

Minden egyes uborka, amit megeszünk, közelebb visz a halálunkhoz. 
Meglepő  módon a „gondolkodó ember" eddig még nem ébredt tudatára 
az „uborkaszezon" szó döbbenetes jelent ő ségének. Bár a kertész szak-
ért ő k régen tudják, hogy a Cucumis sativus indehiscens pepo tartalmú, 
a konzervipar tovább gyarapodik. 

Az uborkát kapcsolatba lehet hozni az emberi test minden f ő bb beteg-
ségével. Az uborka fogyasztása háborúkhoz és kommunizmushoz vezet. 
Az uborka autóbaleseteket okoz. Pozitív korreláció van a b ű nözés emel-
kedése és az uborkafélék családja e tagjának fogyasztása között. Néz-
zük konkrétan. Majdnem minden beteg ember evett uborkát. A hatás 
nyilvánvalóan kumulatív, azaz felhalmozódik a szervezetben. 

A rákban elhunyt emberek 99,9 százaléka fogyasztott korábban ubor-
kát. 

A katonák 100 százaléka fogyasztott uborkát. 
A kommunista szimpatizánsok 96,85 százaléka fogyasztott uborkát. 
Az autóbaleseteket vagy repülő balesetet szenvedett emberek 99,7 

százaléka a balesetet megelő ző  két héten belül fogyasztott uborkát. 
A fiatalkorú b ű nöz ő k 93,1 százaléka olyan családból származik, ahol 

rendszeresen fogyasztottak uborkát. 
Az uborkaevés hosszú távú hatásaira is léteznek bizonyítékok: Az 

1859-ben születetteknél azok között, akik uborkát ettek, 100 százalék a 
halálozási arány. Az 1869 és 1879 között született uborkaevő k mind-
egyikének ráncos a bő re, fogaik kihullottak, a csontjaik könnyen törnek, 
látásuk romlott — ha el nem haláloztak már az uborka fogyasztása 
miatt. 

Egy híres orvosspecialistákból álló kutatócsoport eredményei a leg-
meggy ő ző bbek: azoknak a patkányoknak, amelyeket 30 napon keresz-
tül napi 10 kiló uborka elfogyasztására kényszerítettek, az altestük er ő -
sen megduzzadt, és elvesztették minden étvágyukat 

A meggy ő z ő  bizonyítékok ellenére az uborkatermeszt ő k és feldolgo-
zók tovább folytatják az emberek számára káros, ördögi tevékenységü-
ket. Az Egyesült Államok term ő földjének több mint 120 négyzetkilomé-
terén uborkát termelnek. Az egy fő re eső  uborkafogyasztás meghaladja 
az évi két kilót. 

Fogyasszunk inkább orchideaszirom-levest. Azok közül, akik rendsze-
resen orchideából f ő zött levest fogyasztanak, gyakorlatilag senkinek nincs 
annyi egészséggel kapcsolatos problémája, mint az uborkaevő knek. 

(ford. Bgy.) 

A Szószóló Nobel-díjas kaleidoszkópja 

Megrendülten hallom az adóhivatal munkatársainak panaszát: ha 
elvonják a költségvetésükbő l azt a kétmilliárdnyit, amit a pénzügy-
miniszter említett, m ű ködésképtelen lesz a hivatal. Ebb ő l a 2000 
millió forintból 600 millió béremelésre kellett volna, a többi a dologi 
kiadások fedezetére, hiszen az élet drágul, több pénzre van szük-
ségük a megélhetéshez. Ha nem kapják meg? Majd megmutatják! 

Kinek ne kellene több pénz ma ahhoz, hogy úgy élhessen, mint 
ahogyan tegnap élt? Bizony több kellene a kórházaknak is, hiszen 
alaposan megdrágultak a gyógyszerek, növekedtek a vám- és adó-
terhek, drágább lett szinte a leveg ő  is. Ha nem kapnak többet? Majd 
megmutatják! Nyolc óra munka után hazamennek az orvosok, az 
ápolónő k, bezárnak a m ű t ő k. 

Na és a pedagógusok? Ő k aztán tényleg panaszkodhatnának. És 
ha nem kapnak pénzt? Majd megmutatják! Nem fognak készülni az 
órákra, nem javítanak otthon dolgozatot, nem vezetnek szakk ő rt 
délutánonként. Soroljam a katonákat, a rend ő röket? Egy-két milli-
ócskát t ő lük is elspórolt az a sz ő rös szív ű  miniszter, de sebaj, nincs 
háború, nem kell a katonákat túlfizetni, ami pedig a rend ő röket illeti, 
remélhet ő leg belátóbbak lesznek a b ű nöz ő k is.. 

Ki ne mutathatná meg? Hiszen mindenkinek fáj, hogy drágább az 
élet és kevesebbet költhet. Az APEH tudja a legjobban, hogy most 
ilyen id ő ket élünk. Mi, adófizet ő k. 
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