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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA  

Haditudósítás 
Kuti László 1990 óta vesz részt — az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető  Ta-
nács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban 
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harc-
mezejérő l". 

Az első  tíz év 
Sajnálattal kell megállapíta-

nom kedves olvasóim, hogy 
hadiesemények hiányában még 
most sincs mirő l tudósítanom. 
Meggy ő ző désem azonban, hogy 
hamarosan lesz. Nem is kevés... 

„Tudósítanom" viszont most 
kell, mert itt van a lapzárta, és 
az szent dolog. Ezért hát elkezd-
tem törni a fejem, hogy mir ő l is 
írjak, (akkor, amikor zajlanak a 
labdarúgó-világbajnokság dönt ő -
jének meccsei), amikor „beug-
rott" egy tíz évvel ezelő tti 
haditeljesítmény, amirő l éppen 
most aktuális megemlékeznem. 
Tíz évvel ezelő tt az aktuális lab-
darúgó-esemény az Európa-baj-
nokság dönt ő je volt. De volt 
ekkor egy másik esemény is, 
hasonlóan telve apróbb gy ő zel-
mekkel és vereségekkel, s ő t 
néha döntetlennel is. Ekkor ala-
kult ugyanis szakszervezetünk, 
a Tudományos Dolgozók Szak-
szervezete, a TUDOSZ, még-
hozzá úgy, hogy két oldalról is 
hatalmas teher nehezedett ránk. 

Részint azért, mert az adott 
körülmények között, mikor olyan 
jól ki volt találva minden — volt 
19 ágazat, annak pedig 19 szak-
szervezete, ahová mindenkinek 
„be kellett térnie", akár képvise-
lik az érdekeit, akár nem, s volt 
egy SZOT, mely mindezeket tö-
möríti, s nem képvisel senkit, 
mert más a politikai szerepe —
megjelent egy társaság, aki 
mást akart. Igaz elő ször csak 
egy önálló ágazatot. 

Részint pedig — néhány hete 
— már létezett a TDDSZ, melyet 
azon együtt menetelő  kollégá-
ink hoztak létre nagy sietve, 
akiknek nem volt türelmük kivár-
ni a saját magunk szabta határ-
idő t a szakszervezeti tagság vá-
laszának — hogy mit is akarnak 
egyáltalán — megismerésére. 

Igy sikerült egyszerre „rene-
gáttá" és „állampártivá" válnunk. 
Pedig nem voltunk egyik sem. 
Csak a tudományos dolgozók 
független szakszervezete, mely-
nek célja tagságának munkavál-
lalói érdekképviselete, a veze-
téssel való összehangolás he-
lyett a munkavállalók érdekeinek 
képviselete a vezetéssel szem-
ben. S higgyék el, ez akkor na- 

Hozzászólást, véleményt várnak 

Fogalmazza meg javaslatait 
Április 24-én az Országos 

	
Kérjük, tudassa kollégáival, 

M ű szaki Fejlesztési Bizott-  szakmai kapcsolataival az össze-
ságban (OMFB), „A hazai foglalónak ezt az elérhet ő ségi 
K+F közösség feladatai a módját. Minden új hozzászólást, 
TéT szektor európai integrá-  véleményt, javaslatot szívesen 
ciójában" címmel megtartott látunk. Észrevételeiket az össze-
m ű helytanácskozás tartalmi foglaló elején megadott postai és 
összefoglalója az OMFB e-mail címen juttathatják el hoz-
honlapján olvasható az aláb-  zánk. 
bi címen: 
	

A lehet ő ség, hogy társulhatunk 
http://www.omfb.hu 	 az EU 5. Kutatási és Technoló- 

tartpinmb6i 
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 

1998. április 20-i ülésének (AKT 3/98.) állásfoglalásai 
(2. oldal) 

A pártok vezet ő inek reagálásai 
Kutatás-fejlesztés a következ ő  években 

(3. oldal) 

Hol vagy jobboldali antifasizmus? 
(4. oldal) 

Az akadémia rendes 
	

Az akadémia levelez ő  
tagjává választották 
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Uj levelező  
akadémikusok tagok 

Az MTA Elnökségének javasla- 
	Az MTA Elnökségének javasla- 

ta alapján az Akadémikusok Gy ű -  ta alapján az Akadémikusok Gy ű -
lése május 4-én az alábbi 35 le-  lése 1998. május 4-én az alábbi 
velező  tagot a Magyar Tudomá-  34 tudományok doktorát a Magyar 
nyos Akadémia rendes tagjává Tudományos Akadémia levelez ő  
választotta: 
	 tagjává választotta: 

Szegedy-Maszák 
	

Vizkelety András 
Mihály 	 I. 	Osztály 
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VIII. Osztály 
VIII. Osztály 

IX. Osztály 
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Még állástalan 
diplomások 

Az állástalan Diplomások Országos Bizottsága új toborzó akciót 
indít. Keressük azokat a diplomásokat, akik úgy gondolják, hogy 
van az emberiség sz ű kebb vagy tágabb közössége számára hasz-
nos mondanivalójuk, elképzelésük, javaslatuk, amelyet meg kellene 
vitatni. 

Kérjük, hogy olyanok jelentkezzenek, akiknek kezdeményezése 
segíti, de legalábbis nem veszélyezteti az emberek alapvet ő  szük-
ségleteinek (élelem, lakás, ruházat, jó víz, levegő  stb.), illetve békés 
egészséges élet, kompetensen végezhet ő  munka, tanulás. 

Várjuk azok jelentkezését is, akik nem érzik kielégít ő nek jelenlegi 
munkájukat és szívesen részt vennének közös, humánus fejleszté-
sekben. 

Az elképelések ismertetéséhez fórumokat szervezünk, a fejleszté-
sekhez szükséges szakért ő ket megkeressük. A gyártáshoz munka-
nélküliekb ő l vállalkozó csoportokat szervezünk. 

Jelentkezéseket az ország minden részébő l e-mail-en várunk a 
koncepció és az igényelt segítség leírásával az alábbi címen: 

jrobert.1@drotposta.hu  
Els ő  lépésként az e-mailre van lehet ő ségünk, kés ő bb esetleg meg-

nyithatjuk a honlapot is vagy találhatunk valamelyiken. 
József Róbert 

meghatározó szakszervezete 
vagyunk konföderációnknak az 
ÉSZT-nek. Vannak barátaink és 
ellenségeink, támogatóink és el-
lenfeleink. Tehát „normális" 
szakszervezet vagyunk, és bí-
zom benne, hogy az is mara-
dunk. Bár ez sem lesz könny ű . 

Mégis mit kell tennünk ennek 
érdekében? csak a legfontosab-
bakat kiemelve: 

Növelnünk kell tagságunkat! 
Meg kell értetni az emberekkel 
— a fiatalokkal is — egy megle-
het ő sen szakszervezet ellenes 
környezetben, hogy szükségük 
van a szakszervezetre. Magya-
rul be kell szervezni ő ket, mint 
az ő sid ő kben. 

El kell gondolkozni azon, hogy 
területünkön van-e szükség két 
azonos célokért dolgozó, tíz 
éve következetesen együttm ű -
köd ő  szakszervezetre. Nem 
nyernénk e mindnyájan egy 
kölcsönös érdekek alapján ki-
alakított egyesülésen? A józan 
ész ezt diktálná. 

Képezni, tovább képezni kell 
a tagságot. Különösen a m ű kö-
dő  és potenciális vezet ő ket. Fel-
készültebbeknek kell lennünk 
ellenfeleinknél. 

Fiatalodni és fiatalítani kell. 
Szakszervezetünknek szüksé-
ge van, hogy minél több fiatal 
lépjen tagjai közé, és szüksége 
van a vezetés fiatalítására is. 

Meg kell teremtenünk a 
TUDOSZ stabil anyagi bázisát, 
gondoskodni kell zökkenő men-
tes m ű ködtetésér ő l. Ennek ér-
dekében el kell gondolkozni 
azon, jól használjuk-e fel a tag-
díjakat, a szakszervezeti célok-
nak megfelel ő  a tagdíjak meg-
osztása, a tényleges szakszer-
vezeti munkát segíti-e így? 

Továbbra is keményen kell 
dolgozni és hinni abban, hogy 
a szakszervezetre egyre na-
gyobb szükség van, mivel csak 
ez az érdekvédelmi szervezet 
tudja megfelelő en képviselni —
minden ellenkez ő  állítás elle-
nére — a munkavállalói érde-
keket. 

Most talán ennyit, hiszen a 
születésnapi ünnepségnek ter-
mészetesen megvan a maga 
forgatókönyve, s azt nem kívá-
nom fölborítani. Csak kérem 
kedves olvasóimat higgyék el, 
ez az els ő  tízéves évforduló, 
amit megünneplünk, de nem az 
utolsó. Ehhez csak az kell, 
hogy; ha Önök TUDOSZ-tagok, 
maradjanak is azok; ha Önök 
nem TUDOSZ-tagok fontolják 
meg nem lenne-e érdemes an-
nak lenni. Szerintem igen. 

Q-ti 

gia Fejlesztési Keretprogramjához 
új feltételrendszert tár elénk, egy-
ben új típusú felelő sséget ró a 
magyar K+F közösségre. Folya-
matos együttgondolkodásunk el ő -
feltétele a sikeres programrész-
vételnek, az ezzel kapcsolatos 
el ő ttünk álló feladatokat csak így 
tudjuk jó színvonalon megoldani. 

Várjuk jelentkezésüket: 
titkarsag.meio@omfb.x400gw.itb.hu  

gyon merész dolog volt, hiszen 
évtizedes hagyományokat borított 
föl. Sokan máig sem értik, hogy a 
szakszervezetnek nem legf ő bb 
feladata az üdültetés megszerve-
zése, a segélyosztás, a nő napi 
ajándék és a Mikulás-ünnepség 
megszervezése. Bár ezek is fon-
tosak (még). Sokan máig a szak-
szervezet pozícióvesztését látják 
abban, hogy a béreket nem a bi-
zalmi állapítja meg az illetékes ve-
zet ő vel összebújva. Pedig éppen 
e módszer megsz ű nte értékelte föl 
a szakszervezeteket. Kialakítva az 
országos, az ágazati és a helyi 
béralkuk rendszerét, valamint a 
kollektív szerz ő dések megkötésé-
nek lehet ő ségét és igényét. 

A kaput azonban a SZOT egyik 
titkárának nyilatkozata tette be, 
amikor egy újságírói kérdésre, 
hogy mi a véleménye a SZOT-tól 
független TDDSZ-rő l, büszkén ki-
jelentette: „nekünk is van egy 
TUDOSZ-unk". Volt a francot! Mi 
annak a több mint 6000 szakszer-
vezeti tagnak a szakszervezete 
voltunk, aki hitt abban, hogy mun-
kavállalói érdekeit így tudja a leg-
jobban képviseltetni. Remélem nem 
csalódtak. Mármint azok, akik 
megmaradtak közülük, (ugyanis 
fogyunk, mint Samu nadrágja), bár 
az alakulás óta többen csatlakoz-
tak is hozzánk, s rövid idő re lét-
számunk megközelítette a tízezret 
is. Vajon ez törvényszer ű . El kell 
fogadnunk, hogy minden a külső  
körülmények hatására történik? 
Csak azért csökken a taglétszám, 
mert munkaterületünket drasztiku-
san megcsonkították? Nem hi-
szem. 

A keretek tehát adva voltak. A 
küls ő  körülmények ellen nem volt 
esélyünk hadakozni. Helyette el-
kezdtünk dolgozni, ahogy azt az 
alapszabályunkban meghatároz-
tuk, s ahogy az alapító taggy ű lé-
sünk megfogalmazta. Szükség 
szerint szemben állva, szükség 
szerint együttm ű ködve. Talán nem 
is eredménytelenül, err ő l az 
ugyancsak tíz éves újságunk a 
Szószóló folyamatosan tájékoztat-
ta Önöket. Hiszen nemcsak meg-
maradtunk, hanem területünk 
meghatározó szakszervezete let-
tünk. Részt veszünk az országos 
és ágazati érdekegyeztetésben, 
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Szabó András 
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A költségvetés készítésekor gondolni kell az üdülési támogatástervezésére 

Üdülés' támogatások tapasztalatai 

zalékát) gazdasági társaságok vá- 
sárolták meg. Ő k voltak azok, akik 
gyorsan felismerték a lehető séget, 
költségként elszámolható, adó- 
mentes támogatást tudnak adni a 
munkavállalóiknak. Több olyan 
nagy gazdasági társulás van, 
amely ezzel egyidejű leg beléptet- 	Az igények zöme kistelepülések- 
te a rendszerbe saját üdülő it, rő l, illetve kislétszámú költségve-
egyúttal azok kihasználtságát is tési intézménytő l érkezett. 
növelve. Az talán nem véletlen, 	A rendszer csak arra alkal- 
hogy ezek az üdülő k kevés külső  mas, hogy a középréteget támo-
vendéget tudnak fogadni (eddig is gassa, amely „kikínlódja az üdü-
vállalati üdülő ként mű ködtek), mert lést" — összegezte Szabó End-
rendszerint nem marad üres szo- re, a SZEF elnöke. A legszegé- 
bájuk idegenek számára. 	nyebbek nem tudnak élni ezzel 

A közalkalmazottak 2-3 szá- a lehet ő séggel, az üdülő k drá-
zalékkal részesedtek eddig az gák. 
üdülési csekkekbő l, mert nem volt 
pénz a munkahelyeken csekkvá-
sárlásra. A szakszervezetek kez-
deményezésére elkülönítettek 300 
millió forintot, amelyet azok a mun-
káltatók pályázhattak meg, akik-
nél az átlagkereset 65 000 forint 
alatt volt 1997-ben. 

Az els ő  fordulóban, amikor 
50 000 forint alatti átlagkereset ű  

Ez év első  négy hónapjáig 1 munkahelyek pályázhattak 417 pá-
milliárd forint érték ű  csekket ren- lyázat érkezett be, zömében a kö- 
deltek, ebbő l kb. 28 ezer „inak- vetkező  területekrő l: 	 R. M. 

A Nemzeti Üdülési Alapítvány 
által 5 milliárd forint értékben ki-
bocsátott névre szóló üdülési 
csekkek névérték ű k 50 százalé-
káig, de legfeljebb 10 ezer forintig 
adómentesek. 

A csekkeket a munkáltató igé-
nyelheti és vásárolhatja meg járu-
lékmentesen, munkavállalói és 
azok családtagjai számára. 

Hol lehet az üdülési 
csekket felhasználni? 

Az új rendszernek kettő s célja 
van. Egyrészt a munkavállalók 
pihenését támogatni, másrészt a 
hazai, belföldi turizmust segíteni. 
(A rendszer jól mű ködik Francia-
országban, de ott is évekbe tellett 
a meghonosítása.) A szakszerve-
zeti titkároknál megtekinthet ő  
prospektusban szerepelnek azok 
a létesítmények, ahol a csekkek-
kel fizetni lehet. 

Melyek az eddigi 
tapasztalatok? 

A Szakszervezetek Együttm ű ködési Fóruma (SZEF) kezdeményezésére a költségvetési szak-
szervezetek megbeszélésre gy ű ltek össze májusban, a népjóléti miniszter meghívására. 
Összegyű jtötték az eddigi tapasztalatokat az üdülési csekkvásárlás új rendjérő l, és a rendszer 
továbbfejlesztésének, javításának lehető ségén gondolkoztak. Írásunkban az eddigi tapaszta-
latokról tájékoztatjuk olvasóinkat. 

Milyen módon lehet 	tív", f ő ként gyermek részére. A 
üdülési csekkhez jutni? 	csekkek jelentő s részét (62 szá- 

Hogyan lehet jobbá tenni 
a támogatási rendszert? 

Felül kelt vizsgálni ő sszel a 
rendszert és az üdülő hálózatot, 
olcsó üdülési lehető ségeket is 
kell keresni. A költségvetési te-
rületen nincsen forrás a csek-
kek vásárlására, ezért a költ-
ségvetés tervezésekor „be kell 
tervezni" az erre felhasználha-
tó keretet. 

igény / f ő  
gazdasági társaság 77 2 936 
egészségügyi 
intézmény 69 7 034 

általános iskola 87 920 
szociális intézmény 64 784 
közép- 
és felső oktatás 35 670 

stb. 
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Az Akadémiai 
Kutatóhelyek Tanácsa 
1998. április 20-i ülésének (AKT 3/98.) 
állásfoglalásai 

Napirend: 
1. Az AKT kuratóriumainak újjáalakítása; 
2. Az AKT 1997. évi munkájáról szóló közgy ű lési beszámoló meg-

vitatása, 
3. Az AKT 1998. évi munkatervének megvitatása; 
4. Az intézeti SzMSz-ek jóváhagyását elő készítő  bizottság kiküldése; 
5. Bizottság kiküldése az AKT hatásköri és ügyrendi kérdéseinek 

áttekintésére. 

AKT 3/1/98. (IV. 20.) állásfoglalás: 
Az AKT megtárgyalta a tudományterületi kuratóriumok újjáalakítá-

sának kérdését. 
Az AKT a kuratóriumok listáiról külön-külön szavazva egyhangúan 

elfogadta a kuratóriumok alábbi összetételét: 
Élettudományi Kuratórium: Benk ő  Mária, Herodek Sándor, Cser-

mely Péter, Fekete Gábor, Gy ő rffy Béla, K ő míves Tamás, Lénárd 
László, Makara Gábor, Ormos Pál, Raskó István, Szende Béla, 
Várallyai György, Závodszky Péter. 

Matematikai és Természettudományi Kuratórium: Árkai Péter, Ba-
lázs Lajos, Bartók Mihály, Berényi István, Bokor József, Buka Ágnes, 
Gécseg Ferenc, Katona Gyula, Lovas Rezs ő , Magyar József, Márta 
Ferenc, Rónyai Lajos, Szépvölgyi János, Sz ő kefalvi-Nagy Zoltán. 

Társadalomtudományi Kuratórium: Augusztinovics Mária, Rechnitzer 
János, Czigler István, Neményi Mária, Bayer József, Szász Zoltán, L. 
Nagy Zsuzsa, Fehér Márta, Kovács László, Jankovics József, Bánréti 
Zoltán, Kisbán Eszter, Somfai László. 

AKT 3/2/98. (IV. 20.) állásfoglalás: 
Az AKT megvitatta és jóváhagyta az 1998. évi munkatervét. 
Az AKT egyhangúan úgy döntött, hogy a szeptemberi ülésén az 

1999. évi költségvetési tervezettel egyidej ű en megvizsgálja a bérek-
kel kapcsolatos problémákat is. Októberben is tart ülést, amelyen a 
konszolidációs folyamatot értékeli, valamint az alapellátási számítá-
sokkal fog foglalkozni. 

AKT 3/3/98. (IV. 20.) állásfoglalás: 
Az AKT egyhangú szavazással a Szervezeti és M ű ködési Szabály-

zatokat vizsgáló bizottság munkájában való részvételre Dézsi Istvánt, 
Erd ő s Ferencet és Freund Tamást kérte fel. 

Bemutatjuk új titkárunkat 

Dr. Tóth Judit 

1982-ben kaptam okleveles ve-
gyészi diplomát Szegeden. 1992 
januárjától a veszprémi M ű szaki 
Kémiai Kutató Intézet alkalmazá-
sában, tudományos munkatárs-
ként szerves kémiai preparatív 
munkát végzek. 

Az akadémiai intézeti hálózat 
átalakítási folyamata révén Intéze-
tünk a Pannon Agrár-tudományi 
Egyetem keretein belül, önálló kari 
jogosultságokkal rendelkező  szer-
vezeti egységként folytatja az ed-
dig végzett kutatómunkát ill. bizo-
nyos pontokon kapcsolódik az 
egyetemi oktatáshoz. A konszoli-
dációs folyamat egyik kellemetlen 
következményeként Farkas Béla 
titkárunk is az elbocsátottak közé 
került, így ez év elejétő l átvettem 
tő le a titkári teendő ket. 

A szakszervezeti érdekképvi-
seleti munka elég ellentmondá- 

sos egy olyan cégnél, ahol a 
munkavállalók egy része is ár-
bevétel-hozatalra kényszerül. A 
lecsökkent intézeti létszám mel-
lett mindannyiunk — mind a ve-
zetés, mind a dolgozók — érde-
ke, hogy a munkahelyeket meg-
tartsuk, hiszen egy további kény-
szerű  leépítés másik oldalról a 
mű ködő képességet teszi lehetet-
lenné. Én nem vagyok egy „ har-
cos szakszervezetis", de azért 
vállaltam el ezt a tisztséget, mert 
fontosnak tartom, hogy az Inté-
zet mindennapjait és távlati ter-
veit befolyásoló döntésekben az 
intézeti dolgozók érdekei is kép-
viseletet kapjanak. Munkám 
eredményességét nagy mérték-
ben elő segíti a szakszervezeti bi-
zottságban velem együtt dolgo-
zó kollégáim segítsége. 

Megváltoznak 
a telefonszámaink! 

Július 25. utáni új 
telefonszámaink: 

közvetlen + fax és 
üzenetrögzítő : 

3 4 9 - 0 7 9 3 
központi telefonszámok 
(az 551, vagy az 552- 

es melléket kérve): 

350-0555 
350-0666 
350-0777 
350-0888 

TUDOSZ- 
elnökség 
állásfoglalása 

A TUDOSZ elnöksége május 
20-ai ülésén foglalkozott a költ-
ségvetési kutatóintézetek bér-
helyzete és a Kjt. bértáblájával 
kapcsolatos elképzelésekkel, és 
az alábbi módon foglalt állást: 

az ország és a költségvetés 
helyzetébő l követező en a jelen-
legi körülmények között nincsen 
létjogosultsága önálló kutatási 
bértáblának 

távolabbi célként hasznos le-
het egységes felső oktatási-köz-
gyű jteményi kutatói bértábla be-
vezetése 

bármely bértáblával szembeni 
elvárásaink 

- kiszámíthatóság több évre, 
harmonizáció a hasonló 
munkakörben dolgozók 
bérében, 
olyan bértábla, amely a 
nemcsak kutatók, hanem 
a kutatóintézeti közalkal-
mazottak egésze számá-
ra biztosít méltó megélhe-
tést. 

A TUDOSZ küldöttértekezleté-
nek várható idő pontja: november 
els ő  hete 

A TUDOSZ-titkárok ő szi to-
vábbképzésére szept. 24-26. 
között Salgótarjánban kerül sor. 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia 1996-ban megkezdte kuta-
tóintézeti hálózatának konszoli-
dációját. Az e célra kapott költ-
ségvetési támogatás azonban 
nem használható sem jelenleg, 
sem a jövő ben személyi juttatás-
ra. 

Ebb ő l következ ő en — bár a ku-
tatás intézményi feltételei jelen-
t ő sen javulnak — a kialakult ked-
vező tlen bérhelyzet miatt a ku-
tatás személyi feltételei tovább 
romlanak. A kutatóintézetekben 
foglalkoztatott közalkalmazottak 
így egyre hátrányosabb bérhely-
zetbe kerültek. 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Ta-
nácsa 1998. április 20-án meg-
tartott ülésén úgy foglalt állást, 
hogy az Akadémia intézményhá-
lózatában foglalkoztatott közal-
kalmazottak bérhelyzetének 
megvizsgálására — és annak ja-
vításához megfelelő  javaslatok  

kidolgozására — Tétényi Pál aka-
démikus vezetésével ad hoc-bi-
zottságot hoz létre. 

A bizottság tagjai: Bedő  Zoltán 
(Mező gazdasági Kutatóintézet), 
B ő hm Antal (Politikai Tudomá-
nyok Intézete), Györkös Géza 
(Budapesti M ű szaki Egyetem), 
Hudecz Ferenc (MTA ELTE 
Peptidkémiai Tanszéki Kutató-
csoport), Koltay Jenő  (Közgaz-
daságtudományi Kutatóközpont), 
Révész Márta, Vígh László (Sze-
gedi Biológiai Központ). 

(Az MTA fő titkárának tájékoz-
tatója alapján.) 

A TUDOSZ 
telefonszámai: 

149-0793 
vagy 270-0555/552 

TUDOSZ e-mail: 
tudosz@mailinterware.hu  

AKT 3/4/98. (IV. 20.) állásfoglalás: 
Az AKT szintén egyhangú állásfoglalással bízta meg Tétényi Pált, 

Dézsi Istvánt, Mészáros Jánost, Lapis Károlyt, Erő s Ferencet és 
Hunyady Györgyöt, hogy vegyenek részt az AKT hatásköri és ügy-
rendi kérdéseit vizsgáló bizottságban. 

AKT 3/5/98. (IV. 20.) állásfoglalás: 
Az AKT bizottságot állított fel a kutatói bérek összefüggéseinek 

vizsgálatára az alábbi összetételben: Bedő  Zoltán, Böhm Antal, Györ-
kös Géza, Révész Márta, Vigh László, Hudecz Ferenc, Koltay Jenő , 
Tétényi Pál. 

AKT 3/6/98. (IV. 20.) állásfoglalás: 
Az AKT Standeisky Évát a költségvetési bizottságának tagjává 

választotta. 

Ad hoc-bizottság alakult az MTA-ban 

A bérhelyzet 
megváltoztatása 
érdekében 
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Hangversenybérlet az 1998/99-es évadban 

A Dohnányi Zenekar m ű sora 

A tréfa - Haydn: Oxford szimfónia 
Vezényel: Hollerung Gábor 

A karakter - Brahms: Haydn variációk 
Vezényel: Hollerung Gábor 

A fokozás - Rossini: A sevillai borbély 
Vezényel: Hollerung Gábor 

A szenvedély -- Schumann: Zongoraötös 

A népszer ű ség - Vajda: Magnificat 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Vezényel: Hollerung Gábor 

Az öt elő adásból álló hangversenybérlet ára: 1800 ill. 2000 Ft. 

A hangversenybérletek korlátozott mennyiségben állnak rendelkezsére, megrendelhető k a TUDOSZ-nál. 

1998. október 11. 

1998. november 15. 

1999. január 17. 

1999. február 14. 

1999. április 11. 

Mendelssohn: Szentivánéji álom 
Carl Reinecke: Fuvolaverseny 
Brahms: Alt rapszódia 
Közrem ű ködik: Takács Tamara, Honvéd Férfikar 
Brahms: Haydn variációk 
Közrem ű ködik: Varga Fruzsina - fuvola 
Vezényel: Vajda Gergely 

Rossini: A sevillai borbély - koncertelő adás 
Vezényel: Hollerung Gábor 

Rossini: Telj Vilmos - nyitány 
Dohnányi: Szimfonikus percek 
Hidas: Oboaverseny 
Richard Strauss: Tyll Eulenspiegel 
Közrem ű ködik: Szélpál Krisztina - oboa 
Vezényel: Gál Tamás 

Honegger: II. szimfónia 
Debussy: Danse sacrée et profane 
Bizet: Szimfónia 
Közrem ű ködik: Polónyi Ágnes - hárfa 
Vezényel: Emanuel Schiffert (Svájc) 

Beethoven: Coriolan - nyitány 
Mozart: Esz-dúr szimfónia K. 543. 
Vezényel: Az MTV 1998. évi Nemzetközi 
Karmesterversenyének díjnyertese 

1998. november 15. 19.30 
Vigadó 
Közszolgálati bérlet 2. 

1999. március 7. 19.30 
Vigadó 
Közszolgálati bérlet 5. 

1999. április 18. 19.30 
Vigadó 
Közszolgálati bérlet 6. 

1999. ‚január 17. 19.30 
Vigado 
Közszolgálati bérlet 3. 

1999. február 14. 19.30 
Vigadó 
Közszolgálati bérlet 4. 

A hat elő adásból álló hangversenybérlet ára: 2400, 2800 ill. 3000 Ft. 

Ifjúsági sorozatok 

Megérthet ő  zene - Pesti Vigadó - vasárnap 11.00 

Haydn: G-dúr szimfónia No. 92. (Oxford) 
William Mathias: Orgonaverseny (magyarországi 
bemutató) 
Saint - Saéns: Ill. szimfónia 
Közrem ű ködik: Elekes Zsuzsa - orgona 
Vezényel: Hollerung Gábor 

Verdi: Nabucco - nyitány 
Elgar: Csellóverseny 
Csajkovszkij: Manfred-szimfónia 
Vezényel: Rico Saccani 

Beethoven: Heged ű verseny 
Közrem ű ködik: Kelemen Barnabás - heged ű  
Mahler: V. szimfónia 
Vezényel: Hollerung Gábor 

Rossini: Telj Vilmos - nyitány 
Dohnányi: Szimfonikus percek 
John Williams: Tubaverseny 
Richárd Strauss: Tyll Eulenspiegel 
Közrem ű ködik: Mazura János - tuba 
Vezényel: Gál Tamás 

Dukas: A b ű vészinas 
Ravel: G-dúr zongoraversey 
Beethoven: II. szimfónia 
Közrem ű ködik: Mocsári Károly 
Vezényel: Kocsis Zoltán 

Vajda János: Zsoltárosének - ő sbemutató 
Haydn: Nelson mise 
Egyesített F ő városi Ifjúsági Kórus 
Vezényel: Hollerung Gábor 

Vajda Gergely: Borkatalógus 
Sosztakovics: I. zongoraverseny 
Stravinsky: Szimfónia három tételben 
Közrem ű ködik: Várjon Dénes - zongora 
Vezényel: Vajda Gergely 

Universitas bérlet 
1998. október 12. 19.30 
Zeneakadémia 
Universitas bérlet 1. 

1999. március 2. 19.30 
Zeneakadémia 
Universitas bérlet 5. 

1998. október 24. 19.30 
Zeneakadémia 
Universitas bérlet 2. 

1998. december 2. 19.30 
Budapest Kongresszusi 
Központ 
Universitas bérlet 3. 

1999. február 9. 19.30 
Zeneakadémia 
Universitas bérlet 4. 

1999. május 1. 19.30 
Zeneakadémia 
Universitas bérlet 6. 

1999. május 11. 19.30 
Zeneakadémia 
Universitas bérlet 7. 

A hét el ő adásból álló hangversenybérlet ára: 2200 ill. 2400 Ft. 

Közszolgálati bérlet 
1998. október 11. 19.30 
Vigadó 
Közszolgálati bérlet 1. 

Haydn: G-dúr szimfónia No. 92. (Oxford) 
Mozart: Sinfonia concertante K. 364. 
Közrem ű ködik: Nemes Ildikó, Kostyál Péter 
Saint - Saens: III. szimfónia 
Közrem ű ködik: Elekes Zsuzsa - orgona 
Vezényel: Hollerung Gábor 
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A  pártok vezet ő inek reagálásai 

Kutatás-fejlesztés a következő  években 
A Szószóló legutóbbi (májusban megjelent) lapszáma első  oldalán hírül adtuk: a szegedi 
Széchenyi-díjas akadémikusok nyilvános állásfoglalásra kérték fel a pártok vezető it a 
kutatás-fejlesztés kiemelt támogatásának szükségességérő l, valamint arról, hogy a hazai 
össztermék (GDP) hány százalékát kívánják K+F-re fordítani, illetve milyen intézkedéseket 
terveznek az egyetemi és kutatói hálózatban dolgozó értelmiségi réteg megbecsülése, élet-
és munkakörülményeinek javulása érdekében. A felhívást, amelyhez azóta az ország 
minden részérő l mintegy kilencven tudós csatlakozott, a Magyar Nemzet április 24-i 
számában adta közre. A nyilatkozatra reagáló pártok véleményét az alábbiakban közöljük. 

Fidesz-Magyar Polgári Párt 

Hazai befektet ő kre 
számítanak 

A Fidesz-Magyar Polgári Párt a 
tudományos kutatások támogatá-
sának reális lehető ségeit latolgat-
va úgy ítéli meg, hogy egyel ő re a 
GDP-nek 1,5 százaléka fordítható 
erre a célra. A Fidesz mindent el-
követ annak érdekében, hogy a 
magyar technológia lemaradásá-
val szemben felzárkózási folyamat 
vegye kezdetét. Az erre szüksé-
ges fedezet bizonyos hányadát a 
költségvetési forrásból szavatol-
nánk, másrészt adókedvezmé-
nyekkel lehetne megoldást találni. 
Ezeket különböz ő  formában olda-
nánk meg. Vannak ugyanis multi-
nacionális cégek, amelyek ezáltal 
arra kapnának ösztönzést, hogy a 
fejlesztéseiket ezentúl ne az anya-
országukban folytassák, hanem az 
itteni kutatóintézeteket vegyék 
igénybe. 

Ennél sokkal bonyolultabb és 
differenciáltabb eszközöket igé-
nyel az, hogy a hazai vállalkozói 
réteg is megjelenjen egyrészt 
megrendelő ként, másrészt befek- 

tet ő ként a hazai kutatási-fejlesz-
tési piacon. A legnehezebb fel-
adatnak a tudományos eredmé-
nyeink hazai piacon történő  érté-
kesítése látszik. Jó volna, ha a 
jövő ben nem külföldön értékesíte-
nék a hazai fejlesztéseket. 

A Fidesz-Magyar Polgári Párt 
határozott célja, hogy lerombolja 
az akadémiai intézetek, egyete-
mi, f ő iskolai tanszékek és a mi-
nisztériumi, vállalati kutató-
fejleszt ő  helyeket elválasztó fa-
lat. Elő  kívánjuk segíteni a köl-
csönösen el ő nyös oktatási és 
kutatási együttm ű ködésüket, ki-
szélesítjük a közös pályázati 
lehet ő ségeket. 

Meg kell akadályozni, hogy a 
hazai tudósok, kutatók a rossz 
kutatási és finanszírozási problé-
mák miatt első sorban külföldön 
hasznosítsák szakértelmüket, tu-
dásukat. A szellemi er ő források 
tekintetében a jövő re készülve mar 
most növelni kell a fels ő oktatás-
ban és a felnő ttoktatásban részt-
vev ő k számát, er ő síteni a 
doktoranduszképzést. 

Az elkövetkez ő  években dő l el, 
képesek vagyunk-e megteremteni 
azokat a feltételeket, amelyek  

szükségesek ahhoz, hogy felzár-
kózzunk az Európai Unióhoz. A 
Fidesz úgy véli, gazdasági fel-
emelkedésünkben dönt ő  szerepet 
kell hogy játsszon oktatási szín-
vonalunk növelése, a kutatás-fej-
lesztés finanszírozásának a bő ví-
tése és a kutatási eredmények 
honi hasznosítása. 

Pokorni Zoltán 
frakcióvezet ő  

Magyar Szocialista Párt 

Kulcskérdés a tudomány 
támogatása 

A hazánknál háromszor fejlet-
tebb EU-tagországi átlagban a 
GDP mintegy két százalékát for-
dítják kutatásra, fejlesztésre. Az 
EU átlagában e ráfordítások két- 
harmadát, 	Magyarországon 
kétötödét finanszírozzák a magán-
vállalatok. Az MSZP kulcskérdés-
nek tekinti az oktatást, a tudo-
mányt, az innovatív szemlélet ér-
vényesülését a gazdaságban és 
a társadalomban. Ezért a követ-
kező  négy év során a jelenlegi 

duplájára, a GDP másfél százalé-
kára kívánja emelni a K+F ráfor-
dításokat. Ennek fedezetéül szol-
gál a most megindult gazdasági 
fejlő dés. Állami garanciavállalás-
sal, kockázati t ő kebefektetéssel, 
hitelkamat-kedvezménnyel ösztö-
nözni kell, hogy a vállalkozói szfé-
ra a nyugat-európai gyakorlatnak 
megfelelő  részarányt vállaljon a 
K+F-ben. A kormány ösztönzésé-
re is egyre több multinacionális 
cég telepít fejlesztő bázist. A na-
pokban írták alá a budapesti In-
formatikai és Technológiai Park 
megvalósításáról szóló megállapo-
dást. Jelent ő s mérték ű  támogatás-
ra számíthat a K+F az integrációs 
folyamatok révén az EU források-
ból is. Magyarország jelezte prog-
ramszint ű  csatlakozási szándékát 
az EU kutatási és technológiai fej-
lesztési programjaihoz. 

A kutatómunka távlatai a fels ő -
oktatásban dő lnek el. Ezt elő segí-
tené a külföldi ösztöndíjak rend-
szerbe foglalása és koordinálása 
a belföldi lehet ő ségekkel és a 
pályázati rendszer esélyegyenlő -
ségének biztosítása. 

Jánosi György 
alelnök 

Magyar Demokrata Fórum 

Kiegyensúlyozott 
arányokra törekszenek 

Az 1995-ben az MSZP-SZDSZ 
által bevezetett Bokros-csomag 
nemcsak mindennapjaink bizton- 

ságát, de jöv ő nket is veszélyezte-
ti. A pénzügyi egyensúlyra való 
törekvés különösen a felső oktatást 
és a kutatást sújtotta. 

A kutatás-fejlesztésre fordított 
összeg 1994 óta folyamatosan 
csökken, mára elérte a kritikus 
szintet. Az MDF számára elfogad-
hatatlan, hogy a fejlett országok-
kal szemben, ahol kutatás-fejlesz-
tésre a mindenkori GDP 
hozzávető leg három százalékát 
fordítják, nálunk ez az összeg 0,6 
százalékot tesz ki. Ha az MDF 
kormányzati pozícióba kerül, tör-
vénybe kívánja iktatni, hogy kuta-
tás-fejlesztésre a mindenkori GDP 
két és fél, három százalékát kell 
kötelez ő en fordítani. 

Az MDF vissza kívánja állítani a 
kutatás többcsatornás finanszíro-
zását és pályázati rendszerét. 
Megteremti annak a lehető ségét, 
hogy az Országos Tudományos 
Kutatási Alap (OTKA), az Orszá-
gos M ű szaki Fejlesztési Bizottság 
(OMFB), az MTA és a M ű vel ő dé-
si és Közoktatási Minisztérium 
egymást kölcsönösen tájékoztató 
döntéseiben autonóm kutatástá-
mogatási szervként m ű ködjenek. 
Az alapfinanszírozáson túl el ő ny-
ben részesítjük a pályázati rend-
szert és a nemzetközi együttm ű -
ködést. Az MDF kiegyensúlyozott 
arányokra törekszik az alapkuta-
tások, az alkalmazott kutatások és 
az innováció területén. 

Kiemelten kívánjuk támogatni a 
nemzeti tudományokat. Az MDF 
elutasítja, hogy a fels ő oktatással 
és az alapkutatással összefüggő  
feladatokat a piaci rendnek vesse 
alá, elutasítja, hogy az egyeteme-
ket, fő iskolákat „vállalatszer ű en 
m ű ködtessék". A gazdálkodószer-
vek kutató-fejlesztő  tevékenységét 
viszont adókedvezményekkel kí-
vánjuk segíteni. 

A fels ő oktatás nem kiváltság. A 
Magyar Demokrata Fórum támo-
gatja, hogy a fels ő oktatásban ré-
szesülő k aránya növekedjen. Kor-
mányzati pozícióban az MDF 
azonnal megszünteti azt az enge-
délyezett s gazdasági eszközök-
kel kikényszerített gyakorlatot, 
hogy esetenként az alacsonyabb 
szinten teljesít ő k térítés fejében 
kerülnek be az állami egyetemre 
és f ő iskolára. Az MDF a tandíj-
mentes állami fels ő oktatás híve. 

Lezsák Sándor 
elnök 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot 
tart 

a TUDOSZ-irodában 
(XIII., Victor Hugo u. 

18-22., fsz. 17.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 
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Hol vagy jobboldali antifasizmus? 
Első  pillantásra akár a kritikai tár-

sadalombölcselet jelen állapotával 
való elégedetlenségét is tükrözhet-
né György Péter egyik, a választá-
sok után megjelent tanulmánya, 
amelyben a kortárs társadalomtu-
domány és a politikai publicisztika 
szemére veti, hogy mindmáig adós 
a nemzetiszocializmus kritikai ana-
lízisével és értékelő  feldolgozásá-
val. A szerz ő  ezen hiányérzete 
azonban nem általában véve a po-
litológiai elemzés elmaradását ki-
fogásolja, inkább egy igen fontos 
esemény visszhangtalanságára kel-
tett benne elégedetlenséget. Úgy 
véli ugyanis, hogy a választások so-
rán nem egyszerű en annyi történt, 
hogy Csurka és a MIÉP bejutott a 
parlamentbe, hanem az is megtör-
tént, hogy „egyébként rendesen 
képzett értelmiségiek százai gondol-
ták úgy, hogy ezt a szégyent vállal-
ják, azaz lelkesen odaálltak a MIÉP 
mellé, képviselő i lettek annak". így 
tehát a „nemzetiszocialisták tevé-
kenységének állhatatos nyomon 
követésével" tartozik a közvéle-
ménynek az értelmiség józanabb 
fele, hiszen ez a magyarázat eddig 
éppen a perifériára szorultságuk 
miatt nem volt ennyire sürgető . 

A cikk a továbbiakban fő ként a 
jobboldalt szólítja meg. Az ő  felada-
tuk ugyanis felelő sségteljesebb an-
nál fogva, hogy míg a baloldal an-
tifasizmusa — annak minden dikta-
tórikus manipulációjával együtt — a 
történelmi tradíciókra épül, addig a 
konzervatív jobboldali értelmiség 
hallgatása súlyosabb következmé-
nyekkel jár, hiszen a cinkos egyet-
értés lehető ségét sugallja (amely 
olykor egyáltalán nem pusztán le-
hető ség). Politikai beszédünknek 
egyébként nem bevett fordulata 
valamely jelenlegi politikai irányza-
tot „nemzetiszocialistaként" aposzt-
rofálni. György Péter is tudja, hogy 
itt nem egyszerű en a súlyos politi-
kai megbélyegzést és indulati motí-
vumot is kifejező  „lefasisztázás"-ról 
esik szó, ezért — ha zárójelben is, 
de — hozzáteszi: „Kérném az Olva-
sót, a nemzetiszocialista jelző t ne 
tekintse pusztán retorikai fordulat-
nak, amelyet a MIÉP elnökéhez 
hasonlóan Ön is elenged a füle 
mellett, [...] a MIÉP nemzetiszocia-
listaként való említése mindössze 
a tények leírása". 

A „jobb" és a „bal" 
Da vajon mit tud kezdeni a politi-

katudomány a nemzetiszocialista 
kifejezéssel? Az meglehető sen köz-
ismert, hogy ezzel kapcsolatban az 
eszme- és politikatörténetben mi-
lyen válaszok fogalmazódnak meg. 
Altalában az is elfogadott, hogy a 
nemzetiszocializmus az ideológiai 
mező  jobboldalán (még ha a „jobb" 
és a „bal" a posztmodern politoló-
gia szerint mára már értelmét is 
vesztette) helyezkedik el. Így rá is 
érvényesek a jobboldaliság hagyo-
mányos alapismérvei: többnyire a 
konzervatív világképre épít, a raci-
onális emberi cselekvésnek a kor-
látait, a szokásoknak és tradíciók-
nak pedig a jelentő ségét hangsú-
lyozza. A baloldali felfogással szem-
ben a társadalmi egyenlő tlenséget 
és tagolódást szükségszerű nek te-
kinti, továbbá az erő s rend és az 
autoritás híve. Kiegyensúlyozott vi-
szonyok között ezen az oldalon a 
kereszténydemokrata, konzervatív 
pártok találják meg a helyüket. De 
hogyan találkozhat ez a szolid po-
litikai értékrendszer a szélső sége-
sekkel? A szélső jobb a második 
világháború utáni idő szak európai 
politikájában nem játszott számot-
tev ő  szerepet. Az integrálódásra 
hajlamosabb szélső ballal, a kom-
munistákkal ellentétben mindvégig 
a politikai paletta margóján foglal-
tak helyet. A szélső jobboldali pár-
tok például az 1980-as években 
európai átlagban a szavazatok alig 
egy százalékát szerezték meg, ami  

az 1945 utáni évtizedek legmaga-
sabb eredménye volt. Jelentő sebb 
erő t csak Franciaországban és Ola-
szországban képviseltek, ahol az 
1980-as évtizedben a szavazatok 
6-7 százalékát nyerték el. Ettő l 
kezdve viszont folyamatos megerő -
södésüknek vagyunk szemtanúi. Az 
1990-1992 közötti választásokon 
szinte mindenütt elő retörtek és egy 
sor helyhatósági, tartományi vagy 
országos választáson 5-10 száza-
lék közötti vagy annál is magasabb 
(Franciaországban Le Pen Nemze-
ti Frontja, Ausztriában Jörg Haider 
Szabadságpártja) szavazatarányt 
ért el. Megerő södésük a politikai át-
rendező dés új eleme, ennek oka vi-
szont ugyanaz, mint korábban. Első  
helyen a bevándorlás, az idegenek 
növekvő  száma és a velük kapcso-
latos ellenérzések állnak. Második-
ként szerepet játszik az európai 
gazdasági és politikai unió 
elő rehaladása és az azzal szem-
ben megfogalmazódó nemzeti ér-
zelmek, indulatok. Harmadsorban 
pedig nem szabad elfelejteni az 
1980-as évek neoliberális megtor-
panását sem Európa nagy részén. 

Kereszténydemokraták 
és konzervatívok 
a szélső jobboldallal 
szemben 

Mivel a nyolcvanas évek végéig 
a szélső jobb a politikai jobboldal 
számára jelentett konkurenciát, 
ezért — nem is túl paradox módon 
— éppen a kereszténydemokrata és 
konzervatív pártok igyekeztek a 
szélső jobbot kiszorítani a verseny-
bő l. Igy tiltották be a szélső jobb 
pártokat például az NSZK-ban, mi-
közben az ilyen a betiltást a leg-
hangosabban éppen a baloldali 
pártok követelték. Pedig — itt egy 
újabb ellentmondás — az ő  érdekük 
éppen egy sokszereplő s jobboldal 
lenne, amely a választási verseny-
ben jobban megosztaná a szava-
zóbázisukat. Ez a logika viszont 
csak addig érvényes, amíg a jobb-
oldal valóban elzárkózik a szélső -
jobbal való együttmű ködéstő l. 

Ha most a hazai jobboldali radi-
kalizmust vesszük figyelembe, ak-
kor az mindenképpen kiderül, hogy 
az fő ként a nyugat-európai képlet-
be illik bele. Ez nem csupán az 
egyre intenzívebb nemzetközi poli-
tikai kapcsolataik irányultsága alap-
ján állítható, de az „eurofasizmus" 
ideológiai célkitű zéseibő l is kiolvas-
ható. Ez a liberális nyugat vezérel-
te európai integráció helyére olyan 
nemzeti-kulturálisan sokszínű , de 
fehér Európát képzel el, amely 
erő síti az idegengy ű löleten szocia-
lizálódott emberek öntudatát, egy-
ben egy radikális európai identitást 
kínálva nekik. Nem a kelet-európai 
izolacionista-nacionalizmus szerint 
alakítja ki tehát a programját, ha-
nem az egyik Európára egy másik 
Európa válaszát kívánja megadni. 

Féligazságok 
és szimplifikációk 	• 

A politikai célkitű zések akkor ért-
hető k a választók számára, ha vilá-
gos, tömör és aktivizáló magyará-
zatokkal érvel. Ez a magyar radiká-
lis jobboldal számára is a féliga-
zságok és a szimplifikációk forrá-
sából táplálkozik, miközben állandó 
ellentmondásokba kerül saját ma-
gával. Kellene is nyugati tő keberu-
házás, meg nem is, kellenek a 
bankok a gazdaság fellendítésére, 
de közben átkozzuk is ő ket; véde-
nénk is a magyar munkahelyet meg 
nem is; védjük a falut és a mező -
gazdaságot, de számoljuk fel a 
szövetkezeteket; A szakértelem 
bolsevik trükk, a szellemi önállóság 
nemzetellenes magatartás. Termé-
szetesen Európában a II. világhá-
ború után semmiképpen nem lehet 
a hagyományos értelemben vett 
fasiszta politikai rezsimet rekonst-
ruálni, még ha ezek a mozgalmak 
igyekeznek is az ideológiai kontinu- 

itásnak számtalan jelét adni. De 
mivel szalonképessé kívánja átala-
kítani magát, ezért nem viszi az 
utcára a politikát, értve ezalatt, hogy 
nyílt erő szakkal lépne fel, semmibe 
véve a jogállamiság elveit. De-
monstrál ugyan folyamatosan, de 
kerüli az alkotmányellenes eszkö-
zöket mindaddig, amíg esetleg nem 
áll módjában magának az alkot-
mánynak a módosítása. 

Gyakran elhangzik a magyar 
rendszerváltás jellemzésére, hogy 
ez tárgyalásos, megegyezéses, al-
kotmányos forradalom volt. Szabó 
Miklós éppen ezt tekinti a magyar 
szélső jobb sajátosságai egyik ma-
gyarázó motívumának. Elmaradt 
ugyanis a forradalom, amely meg-
döntötte volna a kommunista rend-
szert, ezért aktuális lehetett egy 
keresztény, nemzeti kurzus, amely 
politikai erő szakot is alkalmazhat és 
amely „felgöngyölíti az elő ző  rend-
szer maradványait". A másik forrás 
viszont a területi revíziós törekvé-
sek feléledéséhez kapcsolódik. Ha 
most véget ért a jaltai rendszer, 
akkor egyértelmű , hogy megnyíltak 
a kapuk az újrarendezési lehető sé-
gek felé. Harmadikként pedig a ra-
dikális jobboldal újraélesztette az 
antiszemitizmus problémáját is. Ezt 
Csurka István a rendszerváltás 
befejezését követelő  1992. augusz-
tusi pamfletjében úgy fogalmazta 
meg, hogy az elő ző  rendszer funk-
cionárius vezető  rétegét, azaz az 
asszimilált zsidókból álló nomenk-
latúra kemény magvát szét kell 
verni. Ha sikerül — tette hozzá —, 
akkor a nem zsidó származású 
„törzsvendégeket" akár pragmatiku-
san is lehet kezelni, akár át is ve-
heti ő ket az új hatalom. Ehhez járul 
még az a médiaellenesség, mivel a 
nomenklatúra éppen a lapokat ural-
va harcolnak }pozícióik megszilárdí-
tásáért, a visszarendező désért. 

Lépésrő l lépésre 
Mindennek „nemzetiszocialis-

mus"-ként való értelmezése megáll-
ja a helyét abban az értelemben, 
ahogyan a „Politikai filozófiák en-
ciklopédiája" (1995) is értelmezi ezt 
a fogalmat. Eszerint a nemzetiszo-
cializmus inkább szociológiai mint 
intellektuális szempontból érdekes. 
„Azok a szerző k járnak legközelebb 
az igazsághoz, akik patologikus 
szellemi törekvésként — akár a tö-
megtársadalom történetének egyik 
epizódjaként (mint Arendt), akár a 
transzcendens utáni vágyra adott 
válaszként (mint Nolte) — értelme-
zik. 'Szocializmusa' alig jelent töb-
bet, mint hogy az állam jogai ma-
gasabb rendű ek a magántulajdono-
sokéinál; a nemzetre való hivatko-
zás pedig csupán ürügy a liberális 
társadalom szervezeteinek — faji 
alapon történő  — szétverésére". 

Heller Agnes viszont kevésbé a 
jelenség pontos megnevezésével 
foglalkozik. Számára fontosabb az, 
hogy jól ismeri Csurka forgató-
könyvét: „Első  lépés: büszkén ha-
dat üzenni a fogyasztói világkapita-
lizmusnak. Második lépés: elkerget-
ni vagy kiutálni a hozzáértő  szak-
embereket, mert azok a `centrum' 
ügynökei. Harmadik lépés: mikor 
kifutottunk minden használati 
cikkbő l, mikor elértük, hogy nincs 
egy út, amelyen az autók szalad-
hatnak, nincs egy kocsi, amelynek 
alkatrészeit pótolni lehet, nincs egy 
kórház, ahol vakbelet tudnak ope-
rálni, akkor bevezetjük a politikai ter-
rort. Mikor pedig már az utolsó sza-
kaszban kenyér sem lesz, akkor 
csak azokra a tengerészgyalogos-
okra várhat a lakosság, akik naszá-
dokról a Dunán partra szállva szét-
verik az élelmiszermaffiát és kioszt-
ják a gabonát. Akkor tehát megva-
lósul az Új Rend és megérkeztünk 
Magyar-Szomáliába". Tegyük hoz-
zá, ezt a víziót Heller Agnes még 
akkor festette fel, amikor Csurka 
István — Antall jóvoltából — éppen a 
politika perifériájára került. 

R. 8. 

Szeptember 11—szeptember 26. között 

Törökországi út 
Az alábbi 16 napos programunkat azoknak a kedves ismert vagy még 
ismeretlen útitársainknak ajánljuk, akik vállalni tudják és szeretik a 
veszélyhelyzeteket, akik felvállalják a szükségmegoldásokat is, a 
szoros programokat, a gyalogtúrákat, a hegymászásokat. Mindeze-
ken túl azonban szeretnek olyan ismeretlen tájakon járni, amelyek a 
turistairodáknál még „fehér foltnak" számítanak. 

Úti célunk: 
Törökország északkeleti része — Van tó — Akadman sziget — ör-

ményföldön keresztül a Iázok földjén, a Fekete-tenger partvidékén át 
— utolsó állomásként Safranbolu. 

Törökországra érvényes vízum 15 napra szól. Ára Budapesten 
13 500 Ft, a török határon 40 DM. 20 napos vízum kiadására lehe-
tő ség nincs. A 30 napos vízum ára az elő ző  összeg kétszerese. 

(Programunkat az adott feltételek alapján állítottuk össze.) 

Program: 
Indulás: Szeptember 11-én a Déli pályaudvar parkolójából 7 órakor. 
Útvonal: A röszkei határátkelő n át Szerbia—Bulgária—Edirne. Alvás 

az autóbuszon. 
Szeptember 12.: Rövid edirnei pihenő  után folytatjuk utunkat az au-

tópályán Bolu vagy környékén lévő  szállodáig. 
Vacsora, szállás, reggeli: itt. 

Szeptember 13.: Reggeli után Ankara az úti célunk. A megérkezéstő l 
függő en fakultatív programként a Hettila múzeum és a Citadel-
la megtekintése. 
Vacsora, szállás, reggeli: Ankara. 

Szeptember 14.: Reggeli után hosszú, kemény útra vállalkozunk. A 
késő  délután érkezünk Sivas városába, mely sokáig Örményor-
szág fő városa volt. Amit lehet megnézünk. (Szeldzsuk emlé-
kek, Ulu cami) 
Vacsora, szállás, réggeli: Sivas. 

Szeptember 15.: Reggel sietve útra kelünk, mivel utunk Erzurum felé 
egyre nehezebb lesz a 2000 méteres hágókon való átkelés 
miatt. 
Vacsora, szállás, reggeli: Erzurum. 

Szeptember 16.: Reggeli után rövid városnézés, majd elindulunk Bitlis 
felé. 
Városnézés után pihenő . 
Vacsora, szállás, reggeli: Bitlis vagy Tatvan. 

Szeptember 17.: Reggel irány a Van tó felé. Menet közben megte-
kintjük az Akdaman-szigetet. 
Amennyiben a hajóval való átkelés biztonságilag megoldható 
és az útitársak az átkelés anyagi vonzatát vállalják, úgy hajóval 
kelünk át. Ha ez nem megy, akkor autóbusszal megyünk to-
vább, érkezés Van városába. Itt megpróbálunk vacsorát sze-
rezni. Ez utunk legveszélyesebb szakaszának egyike. 
Alvás az autóbuszon, egy ő rzött parkolóban. 

Szeptember 18.: A kora reggeli órákban folytatjuk utunkat az Ararát 
(Bütyük, Agri, Dagi) mentén a hágókon keresztül Karsba. Ez itt 
az örmények földje. Megérkezés a délutáni órákban, megte-
kintjük a várost. (Apostol templom, Fellegvár) A város az orosz 
határ közelében van, egyes útszakaszokra bonyolult engedé-
lyek kérése szükséges, ezért a program csak a városra vonat-
kozik. 
Vacsora, szállás, reggeli: Kars. 

Szeptember 19.: Reggeli után úti célunk Trabzon, a Fekete-tenger 
partja. Ez a terület a láz nép földje. Megérkezés után pihenés. 
Vacsora, szállás, reggeli: Trabzon. 

Szeptember 20.: Reggeli után kirándulás Mackába, a Sumela kolos-
tor megtekintése. 
Délután pihenés, fürdés. 
Vacsora, szállás, reggeli: Trabzon. 

Szeptember 21.: Reggeli után utazás Amasyába. Ha lesz idő nk, meg-
tekintjük a pontuszi királyok sírjait. 
Vacsora, szállás, reggeli: Amasya. 

Szeptember 22.: Utunk tovább folytatódik, cél Bartin vagy Zonguldak 
a Fekete-tenger partján. Útközben kb. 3 órás programban meg-
nézzük Safranbolut. 
Vacsora, szállás, reggeli: Bartin vagy Zonguldak. 

Szeptember 23.: Pihenés vagy ekkor tekintjük meg Safranbolut. 
Vacsora, szállás, reggeli: Bartin vagy Zonguldak. 

Szeptember 24.: Reggeli után megközelítjük a török határt. 
Vacsora, szállás, reggeli: Balikesir vagy Lüleburgaz. 

Szeptember 25.: Rövid edirnei pihenő  után átlépjük a török határt, 
Bulgárián, Szerbián át hazajövünk. 

Megérkezés: Szeptember 26-án a déli órákban a Déli pályaudvar 
parkolójába. 

Részvételi díj: 
7400 km-rel és 50 fő s létszámmal számolva az autóbusz költsége 

(autóbusz, autópályadíj, határátkelések) 
35 000 forint 

szállásköltség, reggeli, vacsora: 
400 DM vagy 230 USD 

Az egyéb kiadások az egyéni igényekhez kapcsolódnak. 
Biztosítás egyénileg! (Kötelez ő  megkötni.) 

Jelentkezni lehet: 
	

Szick Károlyné (Nelly) 
Guruczi lmréné (Zsuzsa) 
1014 Budapest, Uri u. 53. 
tel./fax: 156-63-73 
tel.: 	214-17-81 

Július 15-ig a részvételi díj 50%-ának befizetésével. 
A program zsúfoltsága miatt egy nappal meghosszabbodhat, meg-

egyezés tárgya. Ebben az esetben a hazaérkezés szeptember 27. 
vasárnap. 

A jelentkező  útitársaknak elő zetes megbeszélést tartunk. 
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