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Közlésre elfogadva: 1989. augusztus 1. 

ADALÉK INTÉZETÜNK TÖRTÉNETÉHEZ 

Ebben a rovatunkban eddig terveinkről, munkálatainkról, eredményeink-
ről esett szó, most viszont az Intézet életét érintő negatív eseményekről kell 
szót ejtenünk. 

Mint a szélesebb tudományos nyilvánosság előtt közismert, Intézetünk 
tevékenységét 1982. decemberétől 1987. áprilisáig válsághelyzet bénította. 
Az Intézet ekkor az ügyet lezártnak tekintette, 1989. februárjában azonban 
sajnálatos módon kívülről érte támadás az Intézetet. A 7 NAP közzétette 
Podolszki József Tanár úrék leszámolnak című posztumusz cikkét. Dolgozói 
közösségünk válaszát a 7 NAP megcsonkítva publikálta, így a kihagyott részt 
a Magyar Sző Közös íróasztalunk című rovatában tettük közzé. Ezt köve-
tően a Podolszki-cikkben védelmezett, az intézeti válságot kirobbantó dolgo-
zók öttagú csoportja a 7 NAP-ban és a Közös íróasztalunkban közölte 
vitacikkeit. Elvtelen és alaptalan támadásaikra dolgozói közösségünk az 
Intézet folyóiratában kívánt reagálni, nyolc dolgozó pedig - Bábi Móricz 
Tünde, Bagi Ferenc, Bosnyák István, Gerold László, Láncz Irén, Papp 
György, Pató Imre, Utasi Csaba - a 7 NAP-ban való válaszadásért is 
síkraszállt. A 7 NAP azonban ezt a választ nem közölte le, s döntéséről 
indoklást sem juttatott el hozzám. 

Jelen számunkban közzétesszük: 1. az Intézet dolgozói közösségének 
első, a 7 NAP által megcsonkított válaszát, 2. a kihagyott, a Közös író-
asztalunkban megjelentetett szövegrészt, 3. az intézeti folyóirat számára 
készült második válasz rövidített, a 7 Napnak küldött változatát, 4. a vita 
bibliográfiáját. 
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1. Tanár úrékkal leszámolnak? 
Néhány alapinformáció a 7 NAP olvasóinak 

Podolszky József két részben közölt posztumusz írására válaszolva tisz-
tában vagyunk azzal, hogy halott emberrel, halott ember írásával vitatkozni 
nehéz és hálátlan dolog, de ennek, úgy érezzük, legkevésbé mi vagyunk az 
oka. Mint ahogy annak sem, hogy az általunk már rég lezártnak tekintett 
ügy Intézetünkből elkerült szereplőinek viselt dolgai ismét nyilvánosság elé 
kerülnek. Intézetünk dolgozói közössége az alábbi tényeket ajánlja az olvasó 
szíves figyelmébe: 

1. Mikes Melánia, Junger Ferenc, Keck Balázs és az Intézet még néhány 
kutatója (Hornyik Miklós akkor még nem volt az Intézetben) 1978. áprilisában 
írásos folyamodvánnyal fordult a dolgozók gyűléséhez, hogy helyezze hatályon 
kívül az eddig egységes oktatói-kutatói személyi jövedelem szabályzatot, mivel 
az, nézetük szerint, "ellentétben áll a társult munkáról szóló törvénynek ama 
rendelkezésével, mely szerint a dolgozó munkája révén olyan arányban valósítja 
meg személyi jövedelmét, amilyen arányban hozzájárul a tmasz összjöve-
delmének megvalósításához..." E kezdeményezést az a pénzügyi körülmény 
sugallta, hogy a Tartományi Tudományügyi Érdekközösség 1978. táján aránylag 
több jövedelmi eszközt folyósított az Intézetnek, mint a Tartományi Okta-
tásügyi Érdekközösség, s így a szabályzat módosítása után a kutatók személyi 
jövedelme aránylag nagyobb lehetett, mint az oktatóké. 

'Tanár úrék" ennek ellenére elfogadták a kutatókollégák kezdeménye-
zését, s személyi jövedelmi szabályzatának és egyéb okmányainak módo-
sításával Intézetünk megalapozta a személyi jövedelem kettős elosztását a 
társult munkáról szóló törvénynek a folyamodványban idézett elvére alapoz-
va. (Ennek például 1981. végén az lett a következménye, hogy a Tanszék 
oktatói a minimális személyi jövedelmet sem tudták realizálni, s ezért az 
Oktatásügyi Érdekközösség külön segélyére szorultak.) 

Amikor viszont a két érdekközösség pénzügyi helyzete átmenetileg oly-
képpen módosult, hogy a felsőoktatásra szánt jövedelemrész lett a jelen-
tősebb az intézeti összjövedelemben, akkor az 1978-as folyamodvány szerzői 
egykori indítványuk ellen fordultak, s az egységes elosztást követelték ulti-
matív módon, és ismét a társult munkáról szóló törvényre esküdve - csak 
annak egy másik elvét abszolutizálva. 

Idézzük fel hát az olvasónak, némi módosítássá, a posztumusz cikk egyik 
sarkalatos kérdését: Hol volt e pálfordulás értelmi szerzőinek "feltétlen 
ténytisztelete, igazságérzete" csaknem fél évtizeden át, vagyis a két hom-
lokegyenest ellentétes indítványuk megtétele közötti időszakban? S ki kezde-
ményezte ezek szerint a társult munkáról szóló törvény rendelkezéseivel (de 
mely rendelkezéseivel?) összhangban nem levő elosztási gyakorlat beveze-
tését az Intézetben? 

2. A kutatók egy csoportjának e sajátságos "elvi" pálfordulását köz-
vetlenül a P. J. cikkében is említett ún. intervens céleszközök elosztása 
váltotta ki, amelyeket 1982. decemberében az Oktatásügyi Érdekközösség 
juttatott az Intézetnek. Ez az érdekközösség pedig - ezt a laikus is tudja, a 
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posztumusz cikk minden ellenkező sugallatával szemben - csakis az okta-
tótevékenység pénzelését biztosítja az egyetemen, s nem a kutatásét is. A 
vonatkozó érdekközösségi végzés és annak kért hivatalos értelmezése szerint 
ezek az intervens eszközök az oktatásban dolgozók anyagi helyzetének 
javítását, személyi jövedelmük tervezettnél is nagyobb lemaradásának orvos-
lását célozták, s csak azok az intézetek részesülhettek bennük - éspedig a 
globális oktatási program megvalósításában való konkrét részvételük ará-
nyában -, amelyek maguk is folytatnak ilyen tevékenységet. S ami nem 
kevésbé fontos: Intézetünkben a belső elosztásból azonos szabályzati és 
azonos munkateljesítményi mércék szerint az oktatómunkában részt vett 
összes dolgozó részesült - megint csak a posztumusz cikk ellenkező állí-
tásával szemben -, tehát az oktatást is végző kutatók (pl. Pastyik László) 
úgyszintén. 

3. E radikális pálfordulásukat követően a P. J. cikkében előtérbe állított 
Hornyik Miklós, Junger Ferenc, Keck Balázs, Pastyik László és néhány 
társuk - de nem a teljes kutatórészleg! - az elkövetkező években több mint 
félszáz (!) feljelentést, vádiratot, perindítványt stb. stb. intézett dolgozói 
közösségünk, önigazgatási szerveink és társadalmi-politikai alapszerveze-
teink ellen a fakultás, az univerzitás, a közösség, a város és a tartomány több 
tucatnyi politikai, önigazgatási, jogvédő, bírósági, alkotmánybírósági, köz-
igazgatási és egyéb szervéhez, illetve vezető beosztású tisztségviselőjéhez. 
Intézetünk ily módon négy éven át folyamatosan arra kényszerült, hogy a 
legkülönfélébb hivatalos szerveknek hetente-havonta bizonygassa és doku-
mentálja, az unalomig és a végkimerülésig, hogy nem tulajdonította el 
Hornyikék jogosnak vélt osztalékrészét, magyarán: nem lopta meg őket. 
Hogy ez az önmagában is megalázó. Intézetünk hallgatói előtt is állandóan 
terítéken szereplő bizonygatás mennyiben fékezte és zavarta az Intézet egész 
tevékenységét, azt az olvasó maga is könnyen felbecsülheti. Mindezzel 
azonban nem elégedett meg ez a csoport, az Intézet belső életét is, tevé-
kenységét is folyamatosan paralizálta. 

4. Több mint négy éven át folytatott hajszájuk - vagy ahogy P. J. 
fogalmazott: "vérre menő élethalálharcuk" - idején a legtevákenyebb följe-
lentőknek érthető módon kevés idejük és energiájuk maradt a szakmai 
produkcióra, sőt olykor még a havi fizetés tisztességes megszolgálására is. 

Hornyik Miklós például az 1981/82-es és 1982/83-as munkaévben "teljes 
anyagi és erkölcsi felelősséggel" elszámolta a Délbácskával kapcsolatos 
bibliográfiai részmunkálatokat, s ennek alapján valósította meg személyi 
jövedelme legnagyobb részét, hogy azután 1983 májusában a Tudományügyi 
Érdekközösségnek végzett projektumi ellenőrzés során kiderüljön: munka-
jelentései jórészt hamisak voltak, mivel sem az első munkaévben elszámolt 
primáris bibliográfiát nem készítette el egészében, sem pedig a bibliográfia 
második munkaévben elszámolt részleges feldolgozását. 1983-ban főszer-
kesztői munkafeladatát nem teljesítette, s ezért a közgyűlésnek másra kellett 
bíznia a Hungarológiai Közlemények számainak szerkesztését. Az 1983/84. 
munkaévben viszont Hornyik a Délbácskáról szóló monográfiájának sajtó 
alá rendezését nem végezte el a szerződéses határidőig (1984. március 31.), s 
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ezért kérelmezte a határidő prolongálását (1984. október l-ig). Azonban ezt 
a határidőt a többszöri figyelmeztetés ellenére sem tartotta be: 1985 július 
végéig, újraválasztási szakreferátuma írásáig sem pótolta immár több mint 
egyéves mulasztását. 

Pastyik László alapvető munkafeladata az Intézetben felvételétől kezdve 
(1969) az volt, hogy minden évben készítse el és publikálja a jugoszláviai 
magyar irodalom előző évi füzetnyi bibliográfiáját. Munkavégzésének mi-
lyenségét - csak a legutóbbi időszakra korlátozódva - a következő bibliog-
ráfiai tények jelzik igen beszédesen: 1982-ben jelentette meg irodalmunk 
1978. (!) és 1979. (!) évi bibliográfiáját, 1983-ban az 1980., 1984-ben az 1981. 
és 1982. évit, 1986-ban pedig az 1983. évit, míg 1985-ben - semmit. Noha a 
közgyűlés már 1982 nyarán - tehát fél évvel az intézeti konfliktushelyzet 
létrejötte előtt - megintette őt nagyfokú hanyagságáért, akkor adott nyilr 
vános ígéretét Pastyik László az Intézetből való távozásáig sem teljesítette. 
Ennek egyebek között az lett a következménye, hogy a Tudományügyi 
Érdekközösség 1983-ban megvonta az Intézettől a Bibliográfiai Füzetek 
anyagi támogatását, s ily módon ideiglenesen megszakadt az 1970-ben 
indított füzetsorozat folyamatos megjelenése. Nem beszélve arról, hogy 
Pastyik az Intézetben eltöltött 17 (!) év alatt sem volt képes megírni doktori 
disszertációját - noha a kutatás volt az alaptevékenysége - , s így a vonatkozó 
törvényes rendelkezés értelmében nem maradhatott meg továbbra is asszisz-
tensnek. 

Keck Balázs és Junger Ferenc sajátságos szakprodukciója az utolsó újra-
választási időszakban így alakult: Keck Balázs a három év alatt 2 szakcikket 
publikált 13 oldal terjedelemben, s 3 társszerzős munka megírásában vett 
részt mintegy 30 oldalas terjedelemmel. Junger Ferenc ugyancsak három év 
alatt egy (1) szakcikket tett közzé 5 oldal terjedelemben, és két társszerzős 
munka elkészítéséhez járult hozzá mintegy 44 oldalnyi szöveggel. (Ugyanak-
kor felolvasott egy referátumot, s részt vett egy-egy két, öt és nyolc társ-
szerzős referátum megírásában.) Szakmai végtermékeik (publikációik) átlaga 
tehát így alakult: Keck Balázs évi átlagprodukciója 14,3 oldal, havi átlga 1,2 
oldal, a napi viszont mintegy másfél sor... Junger Ferenc valamivel se-
rényebb volt, ti. átlagi évi 16,3 oldal, havi 1,35 oldal, napi átlaga pedig egy és 
háromnegyed sor... S mindez a kutatói alaptevékenységben s a nyelvészet -
és nem az atomfizika diszciplínájában... 

Ha mindehhez hozzáadjuk, hogy az asszisztensek újraválasztásakor - a 
posztumusz cikk alaptalan sugallatával ellentétben - a szakreferátumoknak 
nem a jelöltek dxszmunkásságát kell értékelniük, hanem az előzőleg még 
nem értékelt, a legutóbbi választási időszakban felmutatott dogozatokat, 
akkor az olvasó nyilván könnyen eldöntheti P. J. kérdésének helytállóságát: 
'Tolerálhatja-e az Intézet (legyen szó bár egy mégannyira tehetséges em-
berről is) a fegyelmezetlenséget, a lustaságot, s mondjuk ki, a munka-
kerülést?" 

A fentiekhez csak azt fűznénk hozzá, hogy a "leszámolásra" hajlamos 
"tanár urak" e négy asszisztens "vérre menő élethalálharca" idején is 
egyként járultak hozzá, hogy - fiatalok lévén - lakásépítési és -adaptálási 
10 
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kölcsönt kapjanak az Intézettől, hogy külföldi tanulmányútra mehessenek, 
hogy egyikük az érvényes kari rendelkezések ellenére, a törvényes határ-
időből "kifutva" magisztráljon, s hogy miután a fakultás és az univerzitás 
szakszervei is helyt adtak a negatív referátumok konklúziójának, még vé-
letlenül se kapjanak "azonnali felmondást", hanem kölcsönös megálla-
podáson alapuló munkaviszony-felbontást... És új, képzettségüknek meg-
felelő munkahelyet a Televízióban, Rádióban és a Hivatalos Lapnál, egyet-
len napnyi munkamegszakítás nélkül... 

Az Intézet dolgozói közössége a lehetőségekhez mérten mindenkor 
támogatta a fiatal munkatársakat, a munkátlanság tényei fölött azonban nem 
hunyhatott szemet, hiszen jelentős társadalmi eszközök mentek veszendőbe. 

5. A négyéves "önigazgatási és polgárjogi párbajban" - ahogy P. J. 
mondaná - az Intézet valamennyi önigazgatási szerve kezdettől fogva azt az 
álláspontot képviselte, hogy az intervens eszközök elosztása igazságos és 
törvényes volt. Ezt az álláspontot hitelesítette és emelte jogerőre a társult 
munka alapbírósága 1986. június 30-i végzése, amely egyebek közt meg-
állapítja: 

"A fenti tények, valamint az eljárásban részt vevő önigazgatási aktusai 
alapján a bíróság arra a megállapításra jutott, hogy az eljárást indítványozó 
követelései nem megalapozottak. 

Megalapozatlanok azért, mert a kérdéses eszközöket a szélesebb társa-
dalmi-politikai közösség önigazgatási szervei és főhatósága intervens cél-
zattal és pontosan meghatározott rendeltetéssel hagyták jóvá az oktató-
nevelő munkában tevékenykedő dolgozók anyagi helyzetének javítására, 
tehát nem tekinthetők a szabad munkacsere alapelveiből eredő tevékenység 
finanszírozásának. Ebből eredően pedig nem tekinthetők az összjövedelem-
ből eredő jövedelmi résznek sem. 

Az idézetteken kívül azt is figyelembe kell venni, hogy ezeket az esz-
közöket csak azon dolgozók anyagi helyzetének javítására hagyták jóvá, akik 
az oktatótevékenységben vesznek részt, minden más dolgozót kizárva ebből 
a juttatásból. 

Mindezt figyelembe véve a bíróság azt is fontosnak tartja, hogy az Intézet 
normatív aktusai a szervezeti-tevékenységi egységek szerinti személyijö-
vedelem-elosztást is előirányozzák, amely rendelkezésekhez az elosztás fo-
lyamán az Intézet tartotta is magát a per tárgyát képező felosztásban. 

Ilyen tényállás alapján tehát az eljárást indítványozóknak mint az Intézet 
dolgozóinak nincs sem lehetőségük, sem joguk, hogy a kérdéses eszközök 
személyi jövedelmi elosztásából részesüljenek, mivel az oktatási tevékeny-
ségben nem vettek részt." 

E bírósági végzés fényében döntse el maga az olvasó a posztumusz cikk 
ún. alapkérdését, hogy "jogosan vagy jogtalanul maradtak-e ki (az oktatásban 
részt nem vevő) kutatók a részesedésből", s hogy vajon a több mint félszáz 
feljelentés szerzőinek fanatikus, egyféleképp csakugyan "vérre menő élet-
halálharca", vagy pedig az Intézet önigazgatási szerveinek és munkatestü-
leteinek (pénzügyi, munkásellenőrző, társadalmi-önvédelmi és fegyelmi bi-
zottság, tanszék, közgyűlés, munkástanács) mindvégig töretlen álláspontja 
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képviselte-e a racionálisabb és jogosabb, tehát emberségesebb és erköl-
csösebb magatartást is? 

6. A "vérre menő élethalálharc" hadviselőinek két oszlopos tagja, Hor-
nyik Miklós és iunger Ferenc egyúttal párttagok is voltak, s miután a 
posztumusz cikk sugallata szerint "az önigazgatási viszonyokért, a tör-
vényességért, a társadalmi alapelvek gyakorlati megvalósulásáért" harcoltak, 
a JKSZ községi, városi és tartományi statutáris szervei úgy ítélték meg, hogy 
ez a "harc" - nem fér össze a párttagsággal. A Szerb KSZ és a JKSZ 
statutáris szervei ezt a minősítést annyiban módosították, hogy Hornyik és 
Junger csak kizárás előtti utolsó figyelmeztetést érdemel. 

A JKSZ Statútumügyi Bizottságának 1988. április 21-i döntése egyebek 
között megállapítja: Hornyik Miklóst "bírálható, demagóg és destruktív 
viselkedése", továbbá az intervens eszközök elosztása után kezdeményezett 
akciókban való részvétele miatt, amikor is "alaptalanul parciális és szemé-
lyes érdekeket védett", "megfelelő eszmei-politikai megrovásban kellett 
részesíteni". A bizottság döntése hasonlóképpen értékeli Junger Ferenc 
elvtelen magatartását is. 

Az olvasókra bízzuk tehát, hogy ennek a ténynek a távlatából maguk 
ítéljék meg Intézetünk KSZ-titkárságának, oktatói-kutatói pártaktívájának 
és egész alapszervezetének vonatkozó álláspontját, valamint azt, hogy ezek 
szerint ki is harcolt a törvényességért és bizonyos társadalmi elvekért? 

7. (. . .) ' 
Újvidék, 1989. február 28. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének 

dolgozói közössége 

2. Tanár úrékat cenzúrázzák? 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének 
dolgozói közössége, Újvidék. - A 7 Nap folyó év február 10-i és 17-i száma 
megjelentette Podolszki József Tanár úrék leszámolnak c. írását. Dolgozói 
közösségünk a hetilap március 10-i számában választ tett közzé, amelyet 
azonban a szerkesztőség megcsonkítva közölt, arra hivatkozva, hogy a 
kihagyott részt a sajtótörvény vonatkozó szakaszainak értelmében nem tartja 
kötelezőnek közzétenni. 

Mivel válaszunk szóban forgó része szervesen közléményünkhöz tartozik, 
és nem is csak a főszerkesztő munkáját "véleményezi" - ahogy az elutasító 
szerkesztői lábjegyzet megtévesztő módon állítja - , hanem csupán a Po-
dolszki-írás eddigi elfektetésének és mostani publikálásának körülményeire 

• SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS: A fenti írás az ezt követő 7. pontjában a 7 Nap fő-
és felelős szerkesztőjével foglalkozik. Mivel ezek a sorok nem egészítik ki és nem cáfolják 
a Tanár úrék leszámolnak című írás állításait, hanem a 7 Nap főszerkesztőjének munkáját 
"véleményezik", a sajtótörvény vonatkozó szakaszainak értelmében nem tartjuk köte-
lezőnek közzétenni őket. 
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kérdez rá, Intézetünk nyomatékosan kérte a kihagyott rész közlését a soron 
következő számban. Annál is inkább, mert magától értetődőnek tartjuk, 
hogy a sajtótörvény mellett főszerkesztői etika is létőzik. Lévén, hogy 
válaszunk zárórészének közlésére nem került sor, a Közös Íróasztalunkhoz 
fordulunk az olvasók pontos tájékoztatása céljából. íme, a kihagyott rész: 

"7. Végezetül úgy véljük, hogy a 7 Nap fő- és felelős szerkesztője is adós 
maradt az olvasóknak néhány alapinformációval. 

Elsősorban azzal a felvilágosítással, hogy Podolszki Józsefnek, az írónak, 
költőnek, publicistának s a 7 Nap fiatalon elhunyt újságírójának folytatásos 
cikke miként is vált posztumusszá? Miért nem közölte a fő- és felelős 
szerkesztő mindjárt megírása után, 1986 márciusában, vagyis a szerző életé-
ben? Miért e hároméves kivárást A fő- és felelős szerkesztő netán még holta 
után is - cenzúrázná egykori munkatársát!? S egyáltalán, kire is maradt 
Podolszki József írói és publicisztikai hagyatéka: magánszemélyekre vagy a 7 
Nap szerkesztőségére? Ha magánszemélyekre, akkor az olvasót nyilván az is 
érdekelné, ki fedezte föl e cikket, s tette közzé névtelenül, lemondván ily 
módon a filológusi felfedezés öröméről s közvetlen hasznáról is a társa-
dalmunkban végbemenő megújhodási és újjáértékelési folyamatok közepette? 
Mert az érthető - nagyon is érthető - , hogy a fő- és felelős szerkesztő 
figyelmét elkerülte volna napilapunk 1986. szeptember 4-i cikke, amely 
világosan megírta, miként tett pontot az Intézetünk elleni rágalomhadjárat 
végére a bírósági döntés, és miként cáfolta meg, közvetett módon, a Tanár 
úrék leszámolnak című, akkor még kéziratos cikket is, amely nyilvánvalóan 
úgy készült, hogy a "több kilónyi" dokumentumot a rágalomhadjárat vezére 
vagy leadere - ahogy jobban tetszik - sajátoságos szelekcióval és nem 
kevésbé sajátságos eszmei utasítással tette Podolszki József asztalára, maga 
az újságíró viszont be sem nézett az Intézetbe, hogy meghallgassa a másik fél 
érvelését, hogy megismerje ama "több kilónyi" tényanyag másik felét is... Ha 
viszont e napilapi tudósítás annak idején mégiscsak elkerülte volna Biacsi 
Antal figyelmét, akkor miért nem tartotta szükségesnek most, a "tanár 
úrékkal" leszámoló cikk posztumusz közzététele előtt, hogy maga is megis-
merje az általunk vázolt tényállást? Miért nem hallgatta meg a fő- és felelős 
szerkesztő a másik felet, az Intézetet is, mielőtt az inkrimináció közzé-
tételéhez látott, akár öntevékenyen, akár külső sugallatra hallgatva? Le-
hetséges volna, hogy a társadalmunkban végbemenő újraértékelési és megúj-
hodási folyamatokkal összeegyeztethetőnek tartja a legalapvetőbb tény-
tisztelet, a törvényesség, a jogilag is hitelesített igazságok durva ignorálását? 
Hisszük, hogy a fő- és felelős szerkesztői alapinformációkkal még inkább 
megkönnyítenénk a 7 Nap népes olvasótáborának véleményalkotását. Annak 
az olvasói alapkérdésnek a megválaszolását, hogy e furcsa disputához vajon 
melyik főcím illik jobban: a TANÁR ÚRÉK LESZÁMOLNAK vagy a 
TANÁR ÚRÉKKAL LESZÁMOLNAK?" 
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TANÁR ÚRÉKKAL TOVÁBBRA IS LESZÁMOLNAK (I) 
Még néhány alapinformáció a 7 Nap olvasóinak 

A Podolszki József posztumusz cikkére irt, s megcsonkítva bár, de végül 
mégis leközölt válaszunkra a, 7 Nap március 24-i, április 7-i és 14-i, illetve a 
Közös íróasztalunk április 23-i számában Mikes Melánia, Junger Ferenc, 
Hornyik Miklós, Pastyik László és Keck Balázs tett észrevételt. Eközben 
azonban a lényeges tények halmazát hallgatták vagy ferdítették el és toldták 
meg hamis "adatokkal", amelyekre most együttesen válaszolunk. 

1. ŐSPETÍCIÓ, ÓSOK, TUDÓSI PÁLFORDULÁS 

Vitafeleink érthető, nagyon is érthető erőfeszítéseket tesznek, hogy az 
intézeti kettős személyijövedelem-elosztás kezdeményezését és szabályzatok-
ba iktatását - mint ördög a keresztet - elhessegessék maguktól. Sőt, hogy 
ezt az alapvetően fontos "labdát" átdobják - tanár úrék térfelére. Ha 
ugyanis a csaknem fél évtizedes konfliktushelyzet un. objektív ősokát az 
intézeti kettős elosztás bevezetésében jelöljük meg, akkor vitafeleink szá-
mára módfelett fontos lenne, hogy ennek a pénzügyi gyakorlatnak a kiví-
vását - másokra testálják. Hisz ily módon sikerülne álcázniuk látványos 
pálfordulásukat, ami természetesen eleve kompromittálja, elvileg és erköl-
csileg egyaránt tárgytalanná, igazságtalanná és amorálissá is teszi későbbi 
"igazságkereső" machiavellizmusukat. 

Mikes Melánia például ezért próbálja bizonygatni oly nagy hévvel és oly 
kevés ténnyel, hogy "A kutatók sohasem követelték az eszközök szétvá-
lasztását", s hogy ezt véletlenül sem ők, hanem mások tették meg. S Junger 
Ferenc is ezért próbálja elhitetni az olvasóval, hogy "kezdeményezésük nem 
a kettős elosztás bevezetésére irányult", hogy 1978-as beadványuk "lényegét" 
előző válaszcikkünk célzatosan elferdítette, sőt - mit ad isten! - "a kettős 
elosztás ténylegesen azok kezdeményezték, akiket a kezdeményezés joga az 
Intézetben mindenkor megilletett, nevezetesen az oktatói részleg dolgozói". 
Hornyik Miklós pedig szemrebbenés nélkül leszögezi: 

"Ez a folyamodvány sohasem szerepelt a közgyűlés napirendjén, az 
Intézet dolgozói közösségének 7 Nap-'oeli válaszcikkében most mégis döntő 
érv amellett, hogy a kutatók köpönyeget fordítottak; a válaszcikk szerint 
1978-ban ők szorgalmazták a kettős pénzelosztást, 1983-ban pedig ők lá-
zadtak fel ellene. 

Tanár úrék - a mindenkori számbeli többség - állítólag mégis elfogadták 
volna kutatókollégáik emiitett kezdeményezését. 

Nem világos azonban, hogy hogyan, mi úíon-módon, ha egyszer a kuta-
tókollégáik indítványa sohasem került a közgyűlés elé." 

Az viszont Hornyik Miklós előtt egészen világos - noha 1978 áprilisában 
még nem is volt az Intézet dolgozója - , hogy az indítvány cimezettje, a 
közgyűlés akkori elnöke "szép csendesen a magánarchivumába süllyesztette" 
e beadványt. Tehát az nem is válhatott önigazgatási ténnyé... 
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Első válaszcikkünkben ama "több kilónyi" vonatkozó dokumentumból 
csak némi szófukarsággal idéztünk, s ezt tettük a híres/hírhedt mikesi 
őspetícióval is. Azonban vitafeleink porhintő, az olvasót félrevezetni akaró 
buzgalma láttán, most kénytelenek vagyunk e venezetes ősdokumentumot 
teljes egészében nyilvánosságra hozni: 

F o l y a m o d v á n y 
melyben kérjük, hogy az Intézet 1978. április 7-én megtartott közgyűlésén 
elhangzott javaslatot, mely szerint a jelenleg érvényben levő jövedelem-
elosztási szabályzatot hatályon kívül kell helyezni, s az első elszámolási 
időszakban megvalósított személyi jövedelmeket egy új szabályzat alapján 
kell elszámolni, bocsássa szavazásra. 

Indokolás: Mivel utólag kiderült, hogy a jelenlegi jövedelemelosztási sza-
bályzat ellentétben áll A társult munka törvényének azon rendelkezésével, mely 
szerint a dolgozó munkája révén olyan arányban valósítja meg személyi 
jövedelmét, amilyen arányban hozzájárul a tmasz összjövedelmének a meg-
valósításához, a jelenleg érvényben levő szabályzatot nem tartjuk alkal-
mazhatónak. Emellett szól az a tény is, hogy a kutatói részlegnek a mun-
kafeladatait az adott tervidőszakban az önigazgatási érdekközösséggel kötött 
szerződések pontosan rögzítik jelenlegi szabályzatunk viszont erről nem vesz 
tudomást. Ezért azt javasoljuk, hogy e szabályzatot helyezzük hatályon kívül, 
s a folyó év január-márciusi időszakában megvalósított személyi jövedel-
meket egy olyan új szabályzat alapján számoljuk el, amely kiküszöböli az 
ilyen jellegű fogyatékosságokat. Megjegyzendő, hogy nézetünk szerint javas-
latunkból nem következik FELTÉTLENÜL az oktatási és a kutatói részleg 
eszközeinek a szétválasztása. Ideiglenes megoldásként azt javasoljuk, hogy 
március hónapra a dolgozók előleget kapjanak. 

Javaslatunknak az új szabályzat visszamenőleges alkalmazásával kap-
csolatos kitételét arra alapozzuk, hogy a jelenleg érvényben levő szabályzat 
elkészítésekor nem rendelkeztünk a szükséges alapvető tapasztalatokkal 
sem, továbbá arra, hogy jelenlegi szabályzatunk módosításával kapcsolatban 
mind ez ideig semmiféle tényleges döntés nem született. A közgyűlésen az 
elnök részéről említett pénzügyi anarchia elkerülése céljából javasoljuk még, 
hogy közgyűlésünk pontosan határozza meg a jövedelemelosztási szabályzat 
módosításának és kiegészítésének a módozatait 

Folyamodványunkat eljuttattuk a szakszervezeti alapszervezethez is." (A 
kiemelések mostaniak.) 

Nos, mi is következik hát e folyamodvány integrális szövegéből? 
1. Az egységes jövedelemelosztást érvényesítő intézeti szabályzatról Mi-

kes Melániáék jogászi jártassága derítette ki, hogy az állítólag ellentétben áll 
a társult munka törvényének egyik rendelkezésével. 

2. Az új szabályzatot ezért az utólag felfedezett rendelkesére akarták 
alapozni, gyakorlatilag olyképpen, hogy a kutatók és oktatók olyan arányban 
részesüljenek az intézeti összjövedelem elosztásából, amilyen arányban hoz-
zájárulnak - a két érdekközösség révén külön-külön - az összjövedelem 
létrehozásához. 
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3. A kutatórészleg esetében az őspetíció szerzői ezt már csak azért is 
célszerűnek (és számukra akkor előnyösnek) tartották, mert a Tudomány-
ügyi Érdekközösség konkrét munkafeladatokra (projektumokra, kutatási 
témákra) pontosan rögzített pénzösszeget hagyott jóvá. 

4. Ezt az új elosztási elvet Mikes Melániáék nemcsak szabályzatba 
akarták iktatni, hanem - micsoda sietség! - visszamenőleg, az immár lezárult 
negyedévre is érvényesíteni szándékozták. Hogy miért? Azért, hogy ily 
módon a Tudományügyi Érdekközösségtől arra az időszakra kapott, viszony-
lag nagyobb jövedelemrészből utólagos osztalékhoz jussanak. Természe-
tesen: ők maguk, a kutatók. 

5. A folyamodvány szerzői nagyon is jól sejtették, hogy ez az elosztási 
logika az oktatói és a kutatói részleg személyi jövedelmi eszközeinek teljes 
szétválasztásához vezet - ami oktatói részről a pénzügyi anarchia veszélyét 
előlegezte már akkor is, sajnos, teljes joggal - , amiért is a beadvány írói 
nyilvánvaló alibi-kereső magyarázkodásra kényszerültek. (Nem kerül sor 
feltétlenül a két részleg pénzügyi szétválasztására, s a pénzügyi anarchiát is el 
lehet majd kerülni, amennyiben... stb. stb.) 

1983. januárjáig - az "intervens ügy" kirobbantásáig, vagyis Mikesék 
pálfordulásáig - ez a pénzügyi logika, illetve á két intézeti részleg teljes 
pénzügyi és szerveződési elkülönülése, önnállósulása nyert szentesítést nem-
csak a személyi jövedelmi szabályzatunkba, henam az összjövedelmiben, a 
statútumban s a két részleg ügyrendi szabályzataiban is. 

Márpedig, ki is ültette el ennek a logikának az ősmagvát? - Mi nem, mi 
nem, hisz annak idején a dolgozói közösség elé sem kerülhetett az indít-
ványunk, ezt ők maguk, az oktatók találták ki - ismételgetik vitafeleink 
önmaguknak és a 7 NAP olvasóinak. Holott mi is az igazság? 

Az őspetíció 1978. április 11-i keltezést visel. Három nap múltán, április 
14-én összeül az intézeti közgyűlés, s annak, hiteles, sokszorosított jegy-
zőkönyvében egyszeriben felbukkan - a "magánarchívumban süllyesztett" 
folyamodvány. Rejtélyes eltűnéséről és még rejtélyesebb előkerüléséről a 
következőket olvashatjuk: 

"1. Intézetünk a megfelelő önigazgatói-jogi instanciáktól mindeddig nem 
kapott megjegyzést arra vonatkozóan, hogy illetményszabályzatunk nincs 
összhangban a TMT bármely rendelkezésével. 

2. A folyamodvány konkrét javaslatait (hatálytalanítani a jelenlegi illet-
ményszabályzatot és retroaktíve alkalmazni az újat) a Közgyűlés már 19 
szavazattal 3 ellenében (s öt tartózódó szavazat mellett) elvetette. 

3. Teljesen alaptalan a folyamodvány megállapítása, miszerint "jelenlegi 
szabályzatunk módosításával kapcsolatban mind ez ideig semmiféle tény-
leges döntés nem született". A Közgyűlés 1978.1. 31-i, II. 27-i, március 31-i 
és IV. 7-i jegyzőkönyveinek tanúságaként ez ügyben a következő lényegi 
döntések születtek: 1. Az érvényben levő szabályzatot az első elszámolási 
periódus után, április végéig referendummal módosítjuk, 2. Szakszervezeti 
alapszervezetünk ezt megelőzően körkérdést szervez a jelenlegi szabályzatról 
s begyűjti a dolgozók írásos javaslatait az új szövegváltozatra vonatkozóan, 
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3. Az Intézet publikációs bizottsága felülvizsgálja a finális munkák pontozási 
rendszerét s ezzel járul hozzá a közvita beindításához. 

Mindezek alapján a Közgyűlés elnöke nem iktatta be a folyamodványt a 
napirendi javaslatba, viszont a Közgyűlés elé tárta a napirend véglege-
sítésekor." -

Igaz, hogy a Közgyűlés ekkor, ugyanezen jegyzőkönyv szerint, 7 pozitív, 
14 negatív és 2 tartózkodó szavazattal elvetette a kettős elosztást szor-
galmazó folyamodványt, ám ami késik, nem múlik: a tudós indítvány logi-
kája, sajnos, végül is győzedelmeskedett, s lőn kettős elosztás, s lőn tudósi 
pálfordulás és "intervens affér". 

2. "NINCS SEM LEHETŐSÉGÜK, SEM JOGUK, HOGY A 
KÉRDÉSES ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁBÓL RÉSZESÜLJENEK, 
MIVEL AZ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGBEN NEM VETTEK 
RÉSZT'. 

Első válaszcikkünknek e bírósági végzésből idézett konklúziója termé-
szetszerűen következett abból a tényből, hogy 1982. végén a tartományi 
képviselőház világos, egyértelmű rendeltetéssel választotta ki az ún. inter-
vens céleszközöket, s bízta rá felosztásukat a Tartományi Oktatásügyi Ér-
dekközösségre: ezek a céleszközök a tanügyben dolgozók életszínvonalának 
további romlását hivatottak megakadályozni. Ezt az alaprendelkezést fogal-
mazta meg az érdekközösségi végzés, majd az Intézet által kért értelmezés és 
végül a bírósági döntés is. 

Ám vitafeleinknek ez még ma, 7 év múltán sem világos. Legalábbis úgy 
tesznek, mintha nem lenne az. Érthető okokból: ellenkező esetben be 
kellene ismerniök a közvélemény előtt, hogy "vérre menő élethalálharcunk" 
kezdettől fogva jogtalan, törvénytelen és amorális volt. 

Ezért ötli ki például Homyik "a tömött zsebű oktatók" és az "üres zsebű 
kutatók" tételét, közvetett módon azt sugallva az olvasónak, hogy a tarto-
mányi képviselőháznak 1982. végén fogalma sem volt a terepi helyzetről, 
hisz ama külön rendeltetésű intervens céleszközöket épp azoknak válasz-
totta ki, akiknek állítólag már egyébként is tömött volt a zsebe. 

S ezért erőlködött Junger is - hét év múltán - , hogy továbbra is 
félreértelmezze az érdekközösségi döntést, azt sugallva az olvasónak köz-
vetlen módon is, hogy abban "igenis benne van, hogy a szóban forgó 
eszközökből a tudományban dolgozók is részesülhetnek". Csupán azt felejti 
el nyomban hozzáfűzni: amennyiben részt vesznek az oktatásban is. 

Cikkében ezenkívül egy bűnügyi történet szüzséjét is körvonalazza: a 
Tartományi Oktatásügyi Érdekközösség hivátalos pótindoklásának első vál-
tozata nekik, Jungeréknek kedvezett, ám az Intézet képviselőjének ezt a 
szövegváltozatot "egy fölülről jövő telefonhívással sikerült elsüllyesztenie az 
érdekközösségi titkár fiókjában, s egy újabbat, az oktatónak minden tekin-
tetben megfelelőt kicsikarnia"! 

Mi természetesen nem tudhatjuk, hogy Junger Ferenc pusztán a ma-
gánarchívumban is belelátó hornyiki képesség, a látnokság révén tudott-e 
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belelátni az érdekközösségi titkár fiókjába, vagy pedig egy, a "fölülről" jövű 
telefonhangnál is magasságosabb hang sugallta-e neki e bűnügyi novella 
alapötlését. Azt viszont felelősségteljesen kijelentjük az olvasónak, hogy 
ilyen magasságosnál is magasságosabb poszton levő bizalmasaink - például 
testvárbátyáink vagy apósaink - nekünk nincsenek sem Vajdaság SZAT, sem 
a Szerb Szocialista Köztársaság tisztségviselői és pártfunkcionáriusai köré-
ben. Intézetünk bíróságon is hitelesítést nyert igaza abból az alaptényből 
következett, hogy az in tervens céleszközöket szabályosan, igazságosan, ren-
deltetésükkel összhangban osztottuk szét az oktatótevékenységben részt 
vevő valamennyi dolgozó között. Első válaszcikkünkben idéztük is a társult 
munka alapbíróságának vonatkozó ténymegállapításait. Azokból most csak 
azt a tételt emelnénk ki még egyszer, amelyből az következik, hogy Mike-
séknek, Hornyikéknak valójában akkor sem lett volna semmi reális lehe-
tőségük beletúrni tanárkollégáik és az oktatásban is részt vevő kutatótársaik 
zsebébe, ha netán egységes lett volna az összjövedelmi, illetve a személyi 
jövedelmi alapunk és azoknak szabályzati rendezése! Hiszen: 

"... a bíróság arra a megállapításra jutott, hogy az eljárást indítványozó 
követelései nem megalapozottak. 

Megalapozatlanok azért, mert a kérdéses eszközöket a szélesebb társa-
dalmi-politikai közösség önigazgatási szervei és főhatósága in tervens cél-
zattal és pontosan meghatározott rendeltetéssel hagyták jóvá az oktató-
nevelő munkában tevékenykedő dolgozók anyagi helyzetének javítására, 
tehát nem tekinthetők a szabad munkacsere alapelveiből eredő tevékenység 
finanszírozásának. Ebből eredően pedig nem tekinthetők az összjövedelemből 
eredő jövedelmi résznek sem". (A kiemelés mostani.) 

Ezek szerint Hornyikék jogtalanul pénzt követelő buzgalmának vezér-
szólama, miszerint szabályzatainkból kimaradt A társult munka törvényének 
azon rendelkezése, hogy a tmasz szintjén egységes a jövedelmi alap, az 
intervens eszközök elosztása szemszögéből teljesen tárgytalan. 

Arról nem is beszélve, hogy ugyanezeket a szabályzatokat a kutatók és 
oktatók közösen, teljes egyetértésben és minden súrolódás nélkül hozták 
meg. 

3. ULTIMÁTUM, SOROZATOS FÖLJELENTÉSEK, 
MACHIAVELLISTA "ÖNIGAZGATÓI JOGVÉDELEM" 

Hom\il- Mii-ií: - ---"• ^cikkében megfogalmaz egy "gyermetegen naiv" 
iJnjciierauö megállapítást is: ők, Hornyikék, "azt hitték, szegények, hogy 
büntetlenül megfogalmazhatnak egy kérdést. Tanár úrék, az Intézet oktatói, 
úgy találták azonban, hogy c kérdés megfogalmazása: ellenünk irányuló 
aknamunka. Tehát büntetendő cselekedet. S a nagyobb nyomaték kedvéért 
tanár úrék legyártottak néhány kiló iratot is, amely iratok eszmei lényege a 
kutatók erkölcsi, szakmai és politikai befeketítése volt." Ehhez a "gyer-
metegen naiv" tényelferdítéshez Hornyik "legyárt" aztán egy vicces krono-
lógiát ü, amelynek az lenne a rendeltetése, hogy port hintsen az olvasó 
szemébe. 
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Hogy is állunk tehát, mindenekelőtt, ama kérdéssel mint büntetendő 
cselekedettel, és a valódi kronológiával? 

1983. január 5-én összeül az intézet kutatórészleg, s gyakorlatilag elveti a 
közgyűlés 1982. december 22-i és 19-i határozatát az intervens céleszközök 
elosztásmódjáról. A kutatórészleg kinyilvánítja ugyanis, hogy e céleszközök 
kifizetését nem tartja véglegesnek, s indítványt fogalmaz meg a közgyű-
lésnek, melyben szorgalmazza: "az Intézet kérjen hivatalos írásbeli ma-
gyarázatot a Tartományi Oktatási Önigazgatási Érdekközösségtől arról, 
hogy az intervens eszközökből az intézeti dolgozók mely kategóriái része-
sülhetnek (oktatók, kutatók, az oktatási folyamatban is részt vevő kutatók)". 

Két nap múlva, január 7-én összeül a honvédelmi és társadalmi-önvé-
delmi bizottság, s a kutatórészleg konfrontálódását a közgyűlés határo-
zatával úgy ítéli meg, mint intézeti konfliktushelyzetet is kiváltható lépést. A 
bizottság az őt jelölő szervnek - az Intézet KSZ-alapszervezetének - eljut-
tatja írásos álláspontját, melyben szorgalmazza az anyagi érdekellentét nyílt, 
átfogó és maradéktalan tisztázását, de elítéli az érdek-szorgalmazás és 
-védelem elfogadhatatlan, konfliktushelyzetet szító eszközeit és módszereit: 

"... a bizottmány úgy ítéli meg, hogy konfliktus-helyzet kialakulásának 
lehetősége áll fenn az Intézetben. 

A bizottmány ezt a lehetőséget semmiképp sem akarja dramatizálni, de 
törvényes kompetenciával élve nem várhatja tétlenül sem az 1982. december 
29-én tartott Közgyűlés esetleges megismétlődését, az intézeti közös döntés-
hozatal megbénulását, a Közgyűlés végső polarizálódását s ezzel az intézeti 
önigazgatás lehetséges kudarcát és kompromittálódását a Fakultáson és 
azon kívül. (...) 

Az előállt helyzetet az anyagi érdekellentét fölmerülése váltotta ki a két 
intézeti részleg között az Oktatásügyi Érdekközösség intervens céleszkö-
zeinek realizálása közben. Ez az érdekellentét önmagában és egyféleképp 
természetesnek, "pluralistának" is nevezhető, s az érdekszorgalmazás az 
oktatásban részt nem vevő kutatók részéről, illetve az érdek-védelem az 
oktatók részéről megfelelő érdekellentét-tisztázás közepette nem jelent-
hetne az intézeti önigazgatás egészét veszélyeztető problémát. 

Azonban az 1982. dec. 29-i Közgyűlést megelőzően, magán a Köz-
gyűlésen, a Kutatórészleg jelzett értekezletén, az azt megelőző magán-infor-
málódás és nem utolsósorban a folyosói viták során az érdekellentét tisz-
tázásának olyan elfogadhatatlan eszközei és módszerei is aktivizálódtak, ame-
lyek a bizottmány megítélése szerint konfliktushelyzethez is vezethetnek, 
amennyiben az Intézet önigazgatási szervei és társadalmi-politikai alapszer-
vezetei közös erővel nem állják útjukat. 

A tényeket megkerülő, fél- és áligazságokkal élő, dezinformáló, negatív 
közhangulatot szító, pénzügyi malverzációt sejtető vagy a minimális tole-
ranciát is megszegő alábbi eszközök és módszerek megnyilvánulására gon-
dolunk elsősorban (...). 

Mivel valóságos és mély anyagi érdekellentétről van szó, a bizottmány 
nézete szerint az előállt helyzet meghaladása sem képzelhető el az ellentét 
esetleges eltussolásával, a probléma megkerülésével vagy napirednről való 
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kényszerű levételével. Ellenkezőleg, csakis a nyílt számbavétel, a probléma 
egészével való kritikai szembenézés, illetve valamennyi részkérdés teljes 
tisztázása vezethet ki a jelenlegi helyzetből. 

Ezért a bizottmány úgy véli, az érdekellentét kirobbantóit sem az ön-
igazgatási szerveinkben, sem a társadalmi-politikai apaiszervezeteinkben 
semmiképp sem kell fékezni abban, hogy legális eszközökkel és eljárásokkal 
érvényt próbáljanak szerezni vélt vagy valóságos jogaiknak, anyagi érde-
keiknek, az intervens céleszközök elosztásával kapcsolatos dilemmáiknak és 
elvárásaiknak." (A kiemelések az eredetiből.) 

A bizottság egyébként támogatta a kutatórészleg indítványát, hogy kérjük 
az Oktatási Érdekközösségtől írásos pótértelmezést, de előzőleg a közgyűlés 
soron levő értekezletén nevezzünk ki egy kutatóból álló vegyesbizottságot, 
amely "sokoldalú, teljes és tárgyilagos tájékoztatást készít és juttat el az 
Oktatásügyi Érdekközösségnek az intervens céleszközök intézeti elosztás-
módjára vonatkozóan, s annak kér hivatalos véleményt céleszközeink elosz-
tásának helyességéről vagy helytelenségéről, adekvát vagy inadekvát mód-
járól." 

A közgyűlés január 12-i ülésén viszont - a jegyzőkönyv tanúsága szerint! -
az érdekközösséghez intézendő kérelem megfogalmazásának és továbbí-
tásának módjával kapcsolatban nem születik döntés: az igazgató mint oktató 
nem kap megbízatást, a közgyűlés elnöke mint kutató viszont nem vállalja 
azt. 

Ily módon a szóban forgó kérelem megszövegezésére egy vegyesbizottság 
által csak a közgyűlés következő, január 19-i értekezletén kerül sor - s 
érdekes, hogy erről Hornyik Miklós, e bizottság tagja, utólag megfeledkezett 
- , és az igazgató is csak ekkor kap közgyűlési meghatalmazást a kérelem 
továbbítására, amit január 21-én meg is tesz. 

Ennek ellenére, s mindössze öt nappal azután, hogy a közgyűlésen az 
oktatói-kutatói vegyesbizottság révén megszületett - megszületni látszott - a 
közmegállapodás, Junger Ferenc, Keck Balázs, Hornyik Miklós és Mikes 
Melánia első aláírókként - s mint később kiderült: terepjáró agitációjukkal, 
egyes esetekben pedig idegösszeroppanásig feszített pressziójukkal még 
nyolc kutatót és egy tisztviselőt rántva maguk után - január 24-én ulti-
mátumot nyújtottak be: 

"Kérjük az intervens pénzeszközök teljes és méltányos újrafelosztását, 
részlegmegoszlásra való tekintet nélkül. Ha erre 1983. január 26-áig nem 
kapunk kielégítő, hiteles írásbeli biztosítékot, 1983. január 27-én reggel a 
leveleket elküldjük a feltüntetett címekre." 

Tehát: eddigre és eddigre pénzt - vagy följelentés! Méghozzá a Fakultás, 
az Univerzitás és a Tartomány első számú tisztségviselőinek címezve a 
dékánnak, a rektornak, a tartományi szakszervezeti elnöknek, Vajdaság 
Szocialista Szövetsége elnökének, a tartományi pártelnöknek, sőt, Vajdaság 
SZAT Elnöksége elnökének is. (A címzetteknek e galériáját nevezi most 
Hornyik "tartományi társadalmi-politikai szervezeteknek. Hadd higgye a 
nyájas olvasó, hogy a címzettek közt dehogyis szerepeltek a Fakultás, az 
Univerzitás és a Tartomány legfelsőbb önigazgatási/hatalmi instanciái is.) 
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De hát mi lett - kérdezhetné az olvasó ( a sürgetett, s most, 7 év múltán 
is olyannyira reklamált kérdéssel és érdekközösségi válasszal? - Január 27-én 
reggel az intézeti titkár kézbesítette e hivatalos, az intézeti elosztás helyt-
állóságát még nyilvánvalóbbá tevő választ a kutatórészleg elnökének, az 
ultimátum értelmi szerzői azonban ugyanezen a napon mégis feladták 
följelentéseiket. 

Junger Ferenc most kétségbe vonja, hogy ezt at első följelentést a négy és 
fél év során újabb félszáz követte. Holott követte: annak idején 47-ig 
számoltuk a denunciációkat - egyes címzettek természetesen többször is 
szerepeltek, s egy-egy följelentésnek olykor több címzettje volt a későbbiek-
ben is de aztán beleuntunk a számolásba. 

E machiavellista denunciációk végcélja egyrészt az intervens eszközök 
újbóli ("teljes és méltányos") felosztása, másrészt pedig a kényszerigazgatás 
bevezetése volt. Hornyik most alaptalan vádnak akarja beállítani, hogy e 
denunciáció-sorozattai a machiavellizmusuk válogatott eszköztárával meg 
akarták bénítani vagy fel akarták robbantani "nemzetiségi kultúránk kiemelt 
társadalmi jelentőségű bölcsőjét és kútforrását, A Magyar Nyelv, Irodalom 
és Hungarológiai Kutatások Intézetét". Holott ha valamelyest kifejezettebb 
lenne polgári bátorsága, akkor az olvasó színe elé állna, és bemutatkozna: 
íme, itt van az Intézet egykori kényszerigazgató (ön)jelöltje... Mert hogy 
Hoenyik Miklós az volt, azt a "stábja" nem is titkolta annak idején. 

Junger Ferenc most nagy megelégedéssel dörzsöli a tenyerét: "az olyan-
nyira nehezményezett és felrótt folyamodványokból mégiscsak kijött vala-
mi"... Ki hát - tesszük hozzá helyeslően. Például annak az égibekiáltó 
szabálytalanságnak a tudatosodása, hogy az intézeti tanács döntései nem 
lehetnek jogerősek, ha az intézeti dolgozók létszáma időkőzben - 30-ról 
29-re csökken. Vagy: a nyilvánvaló és letagadhatatlan munkahelyi mu-
lasztásokért kimondott fegyelmi intézkedések szintén nem lehetnek jog-
erősek, amennyiben az intézeti fegyelmi szabályzat eredeti példáján - nincs 
iktatószám és pecsét. 

Az efféle jelentéktelen szabálytalanságok mellett a félszáznál is több 
följelentésből az a tényleges szabálytalanság "jött ki" Jungerék négy és fél 
éves ügyködéséből, hogy az intézeti okmányokba beépült A társult munka 
törvényének egyik rendelkezésével valóban ellentétben álló kettős jövede-
lem-elosztás logikája. 

De hát kik is ültették el az Intézetben ennek a logikának az ősmagvát? 
Az olvasó már jól tudja. 
A "vérre menő élethalálharc" elindítóinak tehát valóságos és letagad-

hatatlan érdeme, hogy intézeti okmányainkból sikerült kiiktatniuk azt az 
alapvető szabálytalanságot, amit őspetíciójukkal - ők maguk kezdeményez-
ték A társult munka törvényének egy másik szakaszára hivatkozva! 

Holott mennyivel egyszerűbb lett volna a dolog, ha 1978-ban nem 
fedezik fel - akkor is utólag - A társult munka törvényének egyik ren-
delkezését, 1983-ban pedig a másikat. Csaknem fél évtizedes machivellista 
"jogvédelmükre" ez esetben nemcsak okuk, de ürügyük sem lett volna. 
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4. "ERKÖLCS", "MUNKAERKÖLCS" "A TUDOMÁNYOS 
DOLGOZÓK ETIKÁJA" 

Vitafeleink közül Junger és Pastyik az intervens affér egyes kiváltóink 
munkaerkölcsét is megkísérli tisztára mosni, Mikes Melánia pedig egyenesen 
"az erkölcsi normákról" és "a tudományos dolgozók etikájáról" igyekszik 
leckét felmondani. 

Jung Ferenc a maga "munkateljesítményét" - három év alatt egyetlen 
önnálló szakcikk 5 oldal teljedelemben, illetve, a csoportmunkát is bele-
számítva, egy és háromnegyed sor napi átlagtudomány - csupán közvetve 
próbálja mentegetni. Egyebek közt azzal érvelve, hogy "a törvény az asszisz-
tensek iránt nem támaszt követelményeket a publikálás vonatkozásában". 
Magyarán, a kutató-asszisztensek "törvényes joga" - a dologtalanság! Há-
romévenkénti újraválasztásuk vagy menesztésük alkalmával ezek szerint elég 
lenne a Mikes Melánia-féle mentori kinyilatkoztatás is, hogy "ismerem 
képességeiket és a munkához való hozzáállásunkat". 

S Junger azon állítása is alaptalan, hogy Keck Balázs finális átlag-
produkcióját - a napi másfél sort - , akárcsak az övét. Jungerét is, "a 
legkisebb közös többszörös módszerével" mutattuk ki, miközben telje-
sítményünkből kivontuk "a legterjedelmesebb szakmunka, a több száz oldalt 
kitevő Szerbhorvát-magyar kontrasztív szintaxis oldalainak a számát". E fan-
tom-műről alább lesz még szó, egyelőre viszont csak annyit, hogy az mint 
"csoportmunka" Junger és Keck szakreferátumában nem is szerepelhetett 
valóságos bibliográfiai tényként, pontos lapszámmal, s főként nem a "cso-
portmunkásokra" lebontva. Alább majd kiderül, miért nem. 

Valótlan Junger azon állítása is, hogy "az Érdekközösséggel szemben 
vállalt kötelezettségeinknek az Intézetben töltött több mint egy évtized 
során mindig eleget tettünk". Memóriáját Junger könnyen ellenőrizhette 
volna, ha kézbe veszi annak az intézeti önigazgatási szervnek - a mun-
kástanácsnak - az 1982/83-as munkaévre vonatkozó jelentését, amelynek ő, 
Junger Ferenc is tagja volt. Abban a jelentésben ugyanis ott szerepel az 
Érdekközösséggel szemben vállalt szerződéses kötelezettségek egy részének 
el nem végzése, illetve el nem végzői, köztük Keck Balázs, Homyik Miklós, 
Mikes Melánia - és Junger Ferenc is. 

Pastyik László viszont "a nyomdai előállítás csúszásaival" és más ún. 
objektív okokkal magyarázta saját mulasztásait. Ebbéli igyekezete abban az 
önapológiában kulminál, miszerint "intézeti működésem alatt vállalt minden 
könyvészeti munkámat a soros kéziratos elszámolásnál elfogadták a tudo-
mányügyi érdekközösség illetékes önigazgatási szervei, s a munkáért ki-
utalták a kutatási pénzt is. Amikor a publikációs pályázatokon az Intézet 
pénzt kapott egyes munkáimra, akkor a Füzetek nyomdailag is lefutottak". 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Pastyik László vitacikkének efféle 
kitételeiben csakugyan egyféle csúszásról, sőt csúszkálásról van szó: az igaz-
mondásban csúszik meg lépten-nyomon a nyelve. 

Pastyik László ugyanis már 1982. július 19-én - fél évvel az intervens 
affér kirobbanása előtt - írásos figyelmeztetést kapott, amiért nem tett eleget a 
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tudományügyi érdekközösséggel 1979. VI. 14-én, illetve 1980. VI. 11-én 
kötött szerződésekben vállalt azon kötelezettségeinek, hogy 1980. március 
31-ig elkészíti a jugoszláviai magyar irodalom 1979. évi bibliográfiájának 
kéziratát, 1981. II. 31-ig pedig az 1980. éviét is. 

S ő volt az, aki az intézeti közgyűlésnek 1982. VIII. 25-én tett "ön-
kritikus" igéret és "ünnepélyes" fogadalma ellenére 1983. májusáig sem tette 
nyomdakésszé e "könyvészeti munkáit". 

S a Tudományügyi Érdekközösség 1983. II. 22-i és 24-i leiratai is arra 
figyelmeztettek, hogy a fenti késlekedés következtében még mindig nem 
jelent meg a Bibliográfiai Füzetek 12. és 13. száma, noha a szerződéses 
határidő 1981. júniusa, illetve 1982. decembere volt. 

Pastyik László munkátlanságán múlott tehát, hogy ugyanezen érdek-
közösség 1983. évi publikációs pályázatán megvonták a Bibliográfiai Füzetek 
további pénzelését. 

Más szóval, Pastyik László maga volt az, aki miatt pontosan úgy festett a 
Bibliográfiai Füzetek "lefutása", hogy a Podolszki-cikkre írt választásukban 
bibliográfiailag is dokumentáltuk. Mint ahogy szintén ő volt az, aki utolsó 
"könyvészeti munkáját" is jóval, jóval az Intézetből való távozása után tette 
nyomdakésszé. 

Nem beszélve arról, hogy Pastyik László a Hungarológiai Közlemények 
szerkesztőségi titkáraként is hasonló "lefutást" biztosított az intézeti fo-
lyóirat 1981. évi számainak, amiért szintén írásos megintésben részesült, s 
amiért szintén "önkritikus" és "ünnepélyes" ígéretet tett a közgyűlésnek, s 
aminek szintén az érdekközősség írásos számonkérése lett a vége. 

S Pastyik most mindezt letagadná a nyilvánosság színe előtt: ő mindig is 
eleget tett az érdekközösséggel szembeni kötelezettségeinek! Sőt, men-
tegetné egyik kollégáját is a munkátlanságban, mondván, azon csak "nevetni 
lehet", hogy Intézetünk Hornyik Miklóst is "munkátlansággal vádolta". 

Nézzünk hát néhány vonatkozó, Pastyik László számára nevetséges tényt. 
1982. márciusában, a Tudományügyi érdekközösségnek benyújtandó évi 

jelentések elkészítésekor Hornyik Miklós sorra becsapta a projektumveze-
tőjét, az intézeti tudományügyi bizottság tagjait és a közgyűlést is, azt írva 
jelentésébe, hogy szerződéses témáján dolgozva, az elmúlt két év alatt (1980. 
ápr. 1.-1982. ápr. 1.) egyebek között kidolgozta és összeállította az újvidéki 
Délbácska primáris bibliográfiáját. Ennek a hamisnak bizonyult jelentésnek 
az alapján Hornyik a következő, 1982/83-as munkaévre egyebek közt azt 
szerződte, hogy részletesen feldolgozza az előzőleg - úgymond - már "kidol-
gozott és összeállított" primáris bibliográfia 9077 tételét. Az 1982/83. évi 
projektumi jelentések elfogadásakor azonban az intézeti tanács színe előtt 
kiderült, hogy Hornyik nem tud konkrét munkát felmutatni a nevezetes 9077 
bibliográfiai egység részletes feldolgozásáról - tehát ez a jelentése is hamis 
volt - , s ezért az Intézet kéréssel fordult a Tudományügyi Érdekközösséghez, 
hogy engedélyezze Hornyiknak e szerződéses kötelezettség prolongálását. 
Amikor pedig 1983. május 9-én sor került a prolongált munkálatok ellenőr-
zésére, a projektumvezetők, a témafelelősök, a kutatórészleg vezetője s az 
Intézet küldötte a Tudományügyi Érdekközösségben kénytelen volt leleplez-
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ni - Hornyik jelenlétében - az ő előző csalását is: kiderült, hogy az előző két 
év szerződéses munkafeladatait sem végezte el maradéktalanul, mivel csak a 
Délbácska bekötött és hiányos évfolyamaiba behelyezett "tematikai emlé-
keztetőkkel" (cetli-darabkákkal) rendelkezik, de nem az állítólagos, 9077 
tételből álló primáris bibliográfiával is. Ezen az ellenőrző összejövetelen a 
nyilvánvaló csaláson ért Hornyik Miklós ígéretet tett a jelenlevőknek, hogy: 

a) 1983. június 30-ig - most már valóban - elkészíti ama nevezetes "9077 
tételből álló" primáris bibliográfiát, amelyet 1980. és 1982. áprilisa között 
kellett volna elkészítenie, és 

b) utólag elvégzi - most már valóban - a famózus 9077 primáris 
bibliográfiai egység részletes feldolgozását is. 

Az érdekközösségtől erre újabb prolongálást kértünk és kaptunk is. 
Az Intézetet és az érdekközösséget többszörösen átejtő Hornyik Miklós 

pedig időközben "teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel" írta, Írogatta havi 
munkajelentéseit, s ily módon csak az 1982/83-as munkaévben 1270 mun-
kaóra díját vette fel a Délbácska "részletes feldolgozása" ürügyén. Vagyis: 
158 munkanapét, illetve 30 munkahétét, illetve 7,5 munkahónapét. A fele se 
tréfa: az évi szabadságot kivéve csaknem háromnegyed munkaévét! 

Igaz, Hornyik Miklós ezalatt némi hasznos munkát is végezhetet: a 
félszáz denunciációból megírhatott, azaz "legyárthatott" néhány tucatnyit. 

S Pastyik Lászlónak mindezen csak "nevetni lehet". 
Nos, így áll Pastyik, Junger és Hornyik a "munkaerkölccsel" s egyáltalán 

az "erkölccsel". Az olvasó türelmét itt még csak arra kérjük, hogy pillantást 
vethessünk "a tudományos dolgozók etikájának" Mikes Melánia által kép-
viselt válfajára is. 

Intézetünk fontos vállalkozásaként indult a Szerbhorvát-magyar kontrasz-
tív nyelvtan című kiadványsorozat, melynek 1982/83-ban már a hetedik 
füzetét ígérhettük a Tudományügyi Érdekközösségnek. A tervév végén azon-
ban azt kellett megállapítanunk, hogy a kiadvány anyagát Mikes Melánia 
nem készítette el. Hadd tegyük hozzá - azóta sem. 

Ugyanebben az évben, 1983-ban az Intézet pénzeszközöket kapott az 
érdekközösségtől a sorozat hatodik füzetének, a Szórendi kérdéseknek szerb-
horvát nyelvű közzétételére, a nyomdakész kéziratot azonban a kontrasztív 
nyelvészeti kuttások koordinátora és feddhetetlen letéteményese, Mikes 
Melánia többszöri figyelmeztetés ellenére sem adta át. Minthogy ily módon 
a sorozat egész további sorsa kérdéssé vált, az intézeti munkássellenőrző 
bizottság kivizsgálta a lemaradás körülményeit, s ténymeggállapító jelentése 
nyomán Mikes Melánia 1984. december 18-án végre mégiscsak leadta a 
kéziratot. 1985. január 8-án azonban, írás van róla, lektorálás céljából 
vissszakérte. A lektúra - azóta is tart. 

Még súlyosabb mulasztások derültek ki a Junger Ferenc vitacikkében 
pozitív példaként felhozott Szerbhorvát-magyar kontrasztív szintaxis kapcsán. 
A nyolcvanas évek elején az Intézet úgy ítélte meg, hogy a kontrasztív 
nyelvészeti kutatások addigi eredményei lehetővé teszik egy kontrasztív 
nyelvtan kidolgozását és megjelentetését. A kézikönyv' megírása a Mikes 
Melánia, Junger Ferenc, Keck Balázs szerzőhármas vállalta. Egy kézirat 1983. 
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tavaszára el is készült, s bár nem kis ellenérzést váltott ki, hogy a szerzők 
menet közben önkényesen a mondattanra szűkítették le vizsgálódásuk körét, 
még abban az évben pénzeszközökért folyamodtunk a Tudományügyi Érdek-
közösséghez, hogy a munka mielőbb megjelenhessen. 1986. elején, a "nyom-
dakész" mű kéziratának tüzes áttekintése során azonban a következőkre 
derült fény: 

1. több mint száz oldala Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk c. regényének 
fordítását elemzi; 

2. a kézirat részletesen elemzi Danilo Kiá Serenada za Anu c. novel-
lájának fordítását is; 

3. a 68-82. oldalon a szerzőhármas Vajda József egyik tanulmányát veszi 
át szó szerint, ám nevét nem említi; 

4. a 228-237. oldalon H. Molnár Ilona tanulmányát veszik át, a szerző 
nevének említése nélkül; 

5. a 274-304. oldal szövegét Dezső Lászlótól kölcsönzik, anélkül, hogy 
nevét közölnék. 

Mindezen talán senkinek sem kellene túlságosan felháborodni, hiszen a 
plágium fogalma nem egészen ismeretlen a vajdasági ég alatt. Mit szóljunk 
azonban a kézirat 90. és 254. oldalán olvasható ceruzabejegyzéshez, mi-
szerint az ott esedékes fejezeteket a szerzőhármas majd csak ezután dolgoz-
za ki? Ha 1983-tól 1986-ig nem dolgozták ki, vajon mikor szerették volna? 
Titok - a két fejezet sohasem készült el. 

S ugyancsak Mikes Melánia munkaerkölcsét példázzák az 1984/85-ös 
tervév tapasztalatai is. Ebben az esztendőben a magyar-szerbhorvát két-
nyelvűség témakörében Mikes Melániának a másfél-kétéves gyerekek két-
nyelvű kommunikációját kellett volna kutatnia, gyűjtésének anyaga azonban, 
mint az Intézet tudományügyi bizottsága megállapította, nem a magyar-
szerbhorvát, hanem inkább a német-szerbhorvát kétnyelvőség tanulmányo-
zásához kínál némi támpontokat - egyetlen gyerek, Mikes Melánia unokája 
beszédfordulatainak, gagyogásának megfigyelése alapján. A témától való 
önkényes eltérés, persze, itt is tolerálható lett volna, csakhogy Mikes 
Melánia ezeket a jegyzeteket publikálásra kész anyagként számolta el egész 
éven át, s eképpen megkétszerezte munkateljesítménye pénzbeli értékét. Az 
elszámoló bizottság elnöke, mellesleg - mellesleg-e? - Keck Balázs volt. 

Ugyanebben az évben Mikes Melániának kutatnia kellett volna a magyar 
nyelv óvodai elsajátításának kérdéseit is, ezzel kapcsolatban azonban sem-
miféle jegyzetanyagot nem adott le. 

Az ilyesféle, szilárdan összetartó, erkölcsi magatartásukban "feddhetet-
len" munkacsoportok tagjai válságos időkben természetszerűleg tartomá-
nyunk "eminens műfaját", a pletykát tartják a legbiztosabb fogódzónak. 
Önös érdekeiket és munkátlanságukat leplezendő, erőteljes folklór-tevé-
kenységet fejtenek ki országhatáron innen és országhatáron túl. Szörnyűség, 
szörnyűség, sötét bürokraták, hamisítatlan sztálinisták, kiknek a kultúra és 
politika szemétdombján a helyük - hirdetik a másik félről a legkülönfélébb 
folyosókon, arra számítva, s jól számítva, hogy a mai ember, századunk 
mocskaitól undorodva, kedvezően fog reagálni hófehér panaszukra. 
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Ez a lázárkodás azonban érdekes módon olykor az álarcok lehullásához 
vezet. Mikes Melánia például 1985. őszén már nem tudott megelégedni az 
Intézet önsajnáltató szóbeli gyalázásával, s épp ezért október 31-én írásos 
információt - magyrán: följelentést - küldött a Tudományügyi Érdek-
közösség végrehajtó bizottságának, később pedig a Bölcsészettudományi Kar 
tanácsának is. Mivel "információja" a legképtelenebb, durva valótlanságokat 
tartalmazta, az Intézet magánvádlőként polgári pert indított ellene az újvi-
déki községi bíróságon. Az 1986. május 20-án tartott főtárgyaláson Mikes 
Melánia szó szerint a következőket mondta jegyzőkönyvbe: 

"Nagyon sajnálom, hogy lépéseim, melyek e bírósági per tárgyát képezik, 
ilyen komoly reakciót váltott ki a magánvádlóban épp ezért nyomatékosan 
sajnálatomat fejezem ki, egyúttal pedig igérem, hogy a jövőben maga-
tartásom és megnyilatkozásaim tekintetében ügyelni fogok arra, hogy ne 
cselekedjek olyasmit, ami a Bölcsészettudományi Kar A Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének hírnevét és tekintélyét 
csorbítaná." 

Hát egyelőre ennyit vitafeleink "tudományos etikájáról". 

5. AZ "OK NÉLKÜLI" FEGYELMIK ÉS AZ "AZONNALI 
FELMONDÁSOK" 

Vitafeleink cikkein vezérmotívumként vonul végig a sirám, hogy ártatlan 
kis kérdésfeltevésük, folyamodványuk, önigazgatási indítványuk etc. etc. miatt -
amelyben kerek-perec azt állították a magas testületek első számú tiszt-
ségviselőinek, hogy az Intézet "anyagilagmegkárosította", magyarán: meglop-
ta őket az intervens eszközök elosztása közben - , szóval, ezen ártatlan kis 
rágalmuk miatt az Intézet moróus faktorai egyszeriben fegyelmi eljárások 
özönét zúdították a nyakukba. Hallatlan önigazgatási jogtiprás! Az ember-
nek még arra sincs joga, hogy följelentésével város- és tartományszerte 
megrágalmazza az Intézetet, hogy anyagilag megkárosította tulajdon dol-
gozóit! De sabej, végül is megkapták érte a magukét a tanár urak - sugallja 
vitacikkében Hornyik Miklós - , hiszen Vajdaság Elnökségének panasz- és 
folyamodványügyi bizottsága két ízben is jól odamondta nekik, hogy "pa-
nasztételért, folyamodásért a törvény szerint senki sem büntethető meg". 
{Kivéve, ha nem áll fönn egyéb ok is - toldotta meg e magas testület az 
ex-kollégánk által féibeharapott mondatot, de hát Hornyik Miklós nem 
volna az, aki, ha nem eszközölne ezúttal is legalább egy icipici-picurka 
hamisítást.) 

Egyébként tény, ami; tény: a panasz- és folyamodványügyi bizottsággal 
Hornyikék jórészt csakugyan sikerült elhitetni a fenti témát. Viszont tény az 
is, hogy ezt követően a KSZ intézeti aktívája, az Intézet munkásellenőrző és 
fegyelmi bizottsága, munkástanácsa és igazgatója mintegy 2.5 sűrűn gépelt 
oldalon a tények özönével zúzta szét e fámát a bizottságnak küldött cáfo-
latában. Olyannyira sikeresen - ezt szerénytelenség nélkül feltételezni mer-
jük hogy e magas testületnek nem volt több szava az állítólag csupán és 
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csakis a "panasztételért, folyamodásért" indított fegyelmi eljárások ügyében. 
Legalábbis mindmáig nem érkezett meg a visszajelzés. 

Mi is hát a fegyelmi eljárások tényállása? 
1. Az intervens eszközök elosztásával kapcsolatos oktatói-kutatói (egye-

bek közt: igazgatói) felelősség kivizsgálásának testületi indftványa fél hó-
nappal előbbi keltezésű, mint a fakultás, az univerzitás és a tartomány 
legfelső tisztségviselőihez intézett följelentés. Ebből eleve az következik, 
hogy a szóban forgó fáma közönséges koholmány. 

2. A munkásellenőrző és a fegyelmi bizottság nem a "folyamodást" 
helytelenítette, hanem a konfliktushelyzetet kiváltó személyeknek az intézeti 
alaptevékenységekre - oktatás, kutatás, publikációs tevékenység - , illetve az 
intézeti munkalégkörre, önigazgatási és emberi viszonyokra gyakorolt ne-
gatív és bomlasztó hatását. 

3. Hogy milyen konkrét következményei voltak e több hónapos bomlasztó 
tevékenységnek már 1983. elején is? - A fegyelmi eljárás dokumentációjából 
bőségesen idéztük a panasz- és folyamodványügyi bizottsághoz intézett 
cáfolatunkban: 

- 1983. tavaszán, az intervens afférral teremtett lehetetlen munkalég-
körben - amely lehetetlen lett volna másutt is, nemcsak egy felsőoktatási 
intézményben - az Intézet nem tudott maradéktalanul eleget tenni a tudo-
mányügyi érdekközösséggel szembeni, az 1982/83-as munkaévre vonatkozó 
szerződéses kötelezettségeinek, mivel néhány kutató nem fejezte be szer-
ződéses munkáinak egy részét; 

- ugyanezen oknál fogva az Intézet nem realizálhatta egészében az évi 
kiadói tervét sem; 

- nem valósulhatott meg az intézeti közgyűlés által meghozott egységes 
évi munkaprogram számos, az oktatási, kutatási, kiadói, pénzügyi és ön-
igazgatási tevékenységgel kapcsolatos terveleme sem. 

Mindezek alapján vitán felül áll, hogy a konfliktushelyzet kiváltói durván 
megsértették az intézeti fegyelmi szabályzatnak A társult munka törvényéből 
eredő rendelkezését, miszerint a minkafeladatokkal szembeni súlyos fegyel-
mi vétségeknek számítanak az olyanok, amelyek "a munkálatok végzésében, 
illetve a munkafeladatok teljesítésében zavart okoznak, lehetetlenné teszik 
vagy megnehezítik a többi dolgozó munkáját vagy más módon keltenek 
zavart a munkafolyamatban". Hogy az olyan enyhébb - ugyancsak a fegyelmi 
szabályzatunkban rögzített, s ugyancsak A társult munka törvényén alapuló 
- munkahelyi vétségekről ne is szóljunk, mint amilyenek az Intézetre és a 
szélesebb társadalmi közösségre nézve káros anyagi vagy más következ-
mények kiváltása, az intézeti dolgozók személyi méltóságának sértegetése, az 
intézeti döntéshozatal szempontjából fontos tények közlésének elutasítása 
stb. stb. Hogy mindezek az evidens munkahelyi mulasztások a más szempon-
tok olyannyira defikiált társult munka törvénye szeritn is fegyelmi vétségnek 
minősülnek? - Mit számított ez a mikesi-hornyiki jogszakértőknek és tá-
mogatóiknak e széles rónaságon; ettől még a fámát "demokratikusan" és 
"őnigazgatóilag" terjeszteni lehetett s lehet, lám, mindmáig, a 7 NAP 
hasábjain is. 

10 



586 AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

4. Ami viszont a későbbi, 1983. szeptemberében indított, állítólag szintén 
"alaptalan" fegyelmi eljárások tényállását illeti, vitafeleinket az alábbi -
egyéni vagy kollektív - kutatói témákban, munkafeladatokban és elszámolási 
ügyekben terhelte a munkahelyi vétségek indiciuma: 

Mikes Melánia: 1. A magyar-szerbhorvát kétnyelvűség szociolingvisztikai 
vizsgálata, 2. A magyar-szerbhorvát kontrasztív nyelvtan 7. füzetének elké-
szítése, 3. A magyar-szerbhorvát kontrasztív nyelvtan kézikönyvének elké-
szítése, 4. Az 1982/83-as munkaévben elszámolt és megfizettetett munka-
teljesétmények verifikálásának elutasítása (60 közönséges és 80 annotált 
bibliográfiai egység, 2 tanulmányvázlat, 24 oldalas anyagközlés, 139 oldalas 
tudományos munka). 

Junger Ferenc: 1. A magyar-szerbhorvát kontrasztív nyelvtan kéziköny-
vének elkészítése, 2. Az 1982/83-as munkaévben elszámolt és megfizettetett 
munkateljesítmények verifikálásának elutasítása (60 annotációs lap, 482 
annotált bibliográfiai egység, 30 oldalas anyagközlés és 67 oldalas tudo-
mányos munka). 

Keck Balázs: 1. A magyar-szerbhorvát kontrasztív nyelvtan kéziköny-
vének elkészítése, 2. Az 1982/83-as munkaévben elszámolt és megfizettetett 
havi munkateljesítmények verifikálásának elutasítása (10 oldalas anyag-
közlés, 20 oldal fordítás, 34 oldalas tudományos munka, 88 munkaóra 
ankétlapok elkészítésére, 64 órás terepi munka, 514 annotált bibliográfiai 
egység). 

Pastyik László: 1. A jugoszláviai magyar irodalom 1979. évi biblio-
gráfiájának elkészítése, 2. A Bibliográfiai Füzetek 12. számának sajtó alá 
rendezése és nyomdakésszé tétele, 3. A jugoszláviai magyar irodalom 1980. 
évi bibliográfiájának elkészítése, 4. A Bibliográfiai Füzetek 13. számának 
sajtó alá rendezése és nyomdakésszé tétele, 5. A Hungarológiai Közle-
mények 19S1/46., 47. és 48. számának szerkesztőségi titkári megmunkálása 
és korrektúrájának elkészítése, 6. A jugoszláviai magyar irodalom 1981. évi 
bibiográfiájának elkészítése, 7. A Magyar Irodalmi Társaságról szóló tanul-
mány megírása. 

Hornyik Miklós: 1. A vajdasági sajtó története - Az újvidéki Délbácska c. 
téma 1982/83-as évi munkálatai, 2. 1270 fiktív munkaóra elszámolása és 
megfizettetése, 3. A Délbácska primáris bibliográfiájának elkészítése, 4. 9077 
fiktív bibliográfiai egység elszámolása és megfizettetése, 5. A Hungarológiai 
Közlemények 1982/50., 51., 52. és 53. számának szerkesztői megmunkálása. 

Nos, ennyit egyelőre az "alaptalan" fegyelmi eljárások második díszes 
csokrából. Csupán ennyit, bővebb kommentár nélkül, hisz az olvasó jól 
tudja, mi vár például a halandó, "közönséges" dolgozóra a termelőmun-
kában vagy másutt, ha csak századennyi munkahelyi mulasztást követ is el. 

Hadd szóljunk néhány szót az "azonnali felmondásokról" is. 
Tény és való, hogy az újraválasztási szakreferátumok nem tekintettek el a 

szóban forgó négy asszisztens dologtalanságától és éveken át folytatott 
bomlasztó ügyködésüktől, s nem javasolták az újraválasztásukat. 

De az is tény, hogy a referátumok tényállása és végkövetkeztetése nem 
maradt intézeti "belügy", hanem annak rendje és módja szerint, a törvényes 
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előírások értelmében, megjárta a kari és univerzitási instanciákat is, még-
pedig anélkül, hogy közülük valamelyik is kétségbe vonta helytállóságukat. 
(Egyedül Mikes Melánia baráti köre - melyben akadt szlavista, pedagógus, 
angol nyelvszakos és történész is - reklamálta meg, eredménytelenül, a két 
hungarológus asszisztens, Keck és Junger referátumát.) 

Az intézeti tanács ezeket a karon és az univerzitáson már verifikált 
referátumokat véleményezte jóváhagyólag, ám Keck Balázs most mégis 
megrágalmazta a tanács néhány kültagját - Polyvás Józsefet, Mészáros 
Máriát és Ködmön Emesét - , amiért részt vettek a tények, a meggyőződésük 
és küldötti felelősségük alapján történt döntéshozatalban. 

Az Alkotmánybíróság - vitafeleink vonatkozó állításaival ellentétben -
nem az intézeti tanács döntéseit nyilvánította törvényellenesnek, hanem -
rövid időre - puszta funkcionálásának körülményeit. A nyugdíjba vonulás és 
haláleset miatt ugyanis 30 alá csökkent az intézeti dolgozók összlétszáma, s 
e törvényes minimumhoz hiányzó új munkatársunk felvétele még csak 
folyamatban volt, de nem zárult le. Nem mellékes az sem, hogy az egy időre 
felfüggesztett - felfüggesztette, s nem megsemmisített tanácsi döntéseket az 
Intézet közgyűlése is megerősítette. 

Hornyik Miklós viszont meg sem várta az újraválasztást procedúra befe-
jezését. Amikor ugyanis rádöbbent, hogy egyetlen kompetens intézeti szerv 
támogatására sem számíthat, 1986. március 25-én maga kérelmezte mun-
kaviszonyának felbontását, amit a közgyűlés természetesen egyhangúlag 
elfogadott. S ugyanezt tette - igaz, jóval később, 1987. tavaszán - Keck 
Balázs és Junger Ferenc is. A "vérre menő élethalálharc" két leaderének, 
Mikes Melániának és Hornyik Miklósnak e két legelszántabb szárnysegéde 
ugyanis előzetesen minden lehetőséges városi és tartományi szervet meg 
próbált nyerni ügyének, s így sikerült rövid haladékot nyerniük. Amikor 
azonban nyilvánvalóvá lett, hogy újraválasztási referátumuk negatív konklú-
zióját egyetlen közigazgatási és bírósági szerv sem hajlandó megsemmisíteni, 
akkor ők is az egyezményes munkaviszony-megszakítás mellett döntöttek. 

Pastyik László "azonnali elbocsátása" jószerével különbözött a fentiek-
ből, noha vitacikkében az Intézetből való kényszerű távozásának körül-
ményeit kiegyenlíti azokkal - hogy első válaszcikkünkre a "szemenszedett 
hazugság" bélyegét üthesse. Holott Pastyik Lászlónak valójában nem a 
szakbizottság referátumának s az Intézet, a Kar és az Univerzitás kegyetlen 
szakmai és káderügyi testületei javaslatának következtében szűnt meg a 
munkaviszonya, hanem a "kegyetlenül" világos tudományügyi törvény ren-
delkezése miatt, amely legfeljebb négyszeri asszisztensi megválasztást tesz 
lehetővé, Pastyik viszont ezt ötödször is levárta, valótlannak nevezve négy-
szeri megválasztásának tényét. Érvelését azonban sem az intézeti tanács, sem 
a társult munka alapbírósága nem tudta méltányolni, hiszen bármekkora 
buzgalommal számolta is a Pastyik kinevezéséről szóló dokumentumokat, 
mindig négy jött össze belőlük - sohasem három. 

Hát ennyit az "ok nélküli" és "azonnali felmondásokról". 
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6. EGY ÚJDONSÜLT PÁRTIDEOLÓGUS ELLEN-IDEOLÓGIAI 
SZEREPJÁTSZÁSA, AVAGY KI ÉS MIÉRT TETETTE KÖZZÉ A 
PODOLSZKI-CIKKET? 

Vitecikkében Hornyik Miklós lezseren siklik át önmaga és "stábja" ideo-
lógiai viselt dolgain, sőt azon a tényen is, hogy a négy és fél év alatt - a 
JKSZ statútumügyi bizottságának megállapítása szerint - "alaptalanul par-
ciális és személyi érdekeket védő", "bíráló, demagóg és destruktív" tény-
kedést folytatott. 

Keck Balázs viszont - aki ezalatt harsányan negligálta a pártelveket, több 
ízben is kinyilatkoztatva az Intézet dolgozói közössége előtt, hogy márpedig 
őrá, pártonkívülire nem vonatkoznak a pártálláspontok - most felcsapott 
Hornyik és Junger ideológiai prókátorának, s vitacikkében azt a képtelen, 
sőt egyféleképp ízléstelen valótlanságot sugallja az olvasónak, hogy e két 
asszisztenset csupán és csakis Erdélyi Károly "hathatós asszisztenciája" miatt 
zárták ki a pártból. Hornyik Mikiós és Junger Ferenc elfelejtett nyilvánosan 
tiltakozni elv-társuk ezen ízléstelen ideológiai prókátorkodása ellen. 

Ehelyett vitacikkében Hornyik megjátssza az ideológiák fölötti, az 
ideológiai vitákat és intézményeket mélységesen megvető független in-
dividum szerepét, jócskán megfricskázza a KSZ intézeti alapszervezetét 
és titkárságát, amiért nem nézte tétlenül az inétzeti konfliktushelyzet 
hornyiki-mikesi vezérlettel zajló kibontakozását és kulminálását. Külö-
nösen pedig az általános honvédelmi és társadalmi önvédelmi bizottság 
ugyanilyen "beavatkozó" tevékenységét nehezményezi, miközben e tes-
tület következetesen csupán és csakis honvédelmi-n&V. nevezi, hogy ily 
módon aztán még könnyebben elverhesse rajta az ideológiák fölött füg-
getlen individuum viccmacheri porát. Mindebben csak azt tartjuk kü-
lönösnek, hogy e buzgón játszott szerep mögött Hornyik Miklós, a VKSZ 
elnökségének a kultúra és alkotótevékenység eszmei kérdéseivel fog-
lalkozó bizottsága újdonsült tagja lapul meg. 

Hogyan lett a JKSZ közelmúltban kizért, majd utolsó figyelmeztetéssel 
visszavett tagjából egyszeriben eminens tartományi pártideológus a kultúra 
és alkotótevékenység reszortjában? - Olyképpen, hogy Hornyik Miklós -
idejekorán megszimatolva új idők új szeleit - megújította és átértékelte 
önmagát. Egyebek közt azzal is, hogy személyi bibliográfiáját újabb mű-
vekkel gyarapította a denunciáció műfajterületén, közelebbről pedig a kul-
tűrpolitikus hegyi beszéd és az újságcikk műfajában. Ezekben az újabb 
opusculumokban Hornyik szabadon és viccesen, szellemesen és szellemes-
kedőn kombinálgatta a részigazságokat a globális inszunációkkal, az alap-
talan gvanúsítgatásokat a nyílt följelentésekkel, a valós tényeket a merész 
fikciókkal, a közben rendíthetetlenül, a neofita káder jellegzetes buzgal-
mával osztogatta a kultúrpolitikai direktívákat: mit tegyen és mit ne tegyen 
a jugoszláviai magyar irodalomnak ez és az a folyóirata, szerkesztősége, 
főszerkesztője, kiadótanács, könyvkiadója, s ki mondjon le azonnyomban, s 
ki ne, és ki gyakoroljon az írók közül "bűnbánatot" stb. stb. 
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Mármost, a Pcdolszki-cikk inkrimináló és inszinuáló szándékkal történi 
közzététele ugyancsak Hornyik Miklós megújhodott kultúrpoiitikusi tiszto-
gatőmunkájának az eredménye. 

Miről is van szó? 
A posztumusz cikkre írt első válaszunk kicenzúrázott utolsó, 7. tételében 

az olvasó teljesebb tájékoztatása céljából néhány közérdekű kérdésére kér-
tünk nyilvános választ a 7 Nap fő- és felelős szerkesztőjétől: 

1. Miért nem közölte a 7 Nap saját újságírójának e cikkét mindjárt 
megírása után, 1986, márciusában? 

2. Kire maradt Podolszki József írói és publicisztikai hagyatéka, a abból 
most - három év múltán - ki tette közzé e cikket névtelenül? 

3. A közlés előtt miért hunyt szemet a főszerkesztő a Magyar Szó 1536. 
szeptember 4-i tudósítása fölött, amelyből világosan kitűnt, hogy a ro-
dolszki-cikkben egyértelműen és egyoldalúan védelmezett négy" egykori 
asszisztensünk a társuit munka nlapbíróságán elvesztette az "önigazgatási és 
polgárjogi párbajt", tehát 'Vérre menő élethalálharcuk" kezdettől fogva 
elhibázott, minden jogi alapot nélkülöző s ezért air.oráiis is volt? 

4. Ha c végkifejlet ismeretében vagy ismerete nélkül mégis a Podolszki-
cikk poszthumusz közlése mellett döntött, a fű- és felelős szerkesztő miért 
nem tartotta szükségesnek meghallani a cikkben inkriminált másik fél, az 
Intézet érveit és tényeit is? 

E kérdések némelyikére dolgozói közösségünk a közgyűlés 19S9. február 
28-i ülésén kapott hiteles választ, amikor is a 7 Nap laptanácsának intézeti 
küldötte beszámolt arról a megbízatásától, hogy e tanács 19S9. február 24-i 
ölésén tegye szóvá: a 7 Nap a közelmúltban egy elhunyt újságírójának olyan 
cikkét tette közzé utólag, amely nem nyújt objaktív tájékoztatást az Inté-
zetben történtekről. E delegátusi beszámolóból értesültünk róla, hosy 1986. 
márciusában a 7 Nap azért nem közölte at akkor elkészült Podolszki-cikket, 
inert a főszerkesztő előzetesen kiadta receaziálásra, a recenzens pedig nem 
javasolta a közlését. (Nem tudjuk, azért-e, mert túlságosan is egyoldalúnak 
és elfogultnak találta, vagy pedig azért, mert úgy vélte, miként most Mikes 
Melánia is, hogy ti. a Podolszki-cikkel nagyon is "olcsón megúsztuk a 
dolgot", mivel az, úgymond, túlságosan is "kesztyűs kézzel" bánik velünk.) 

S ebből a delegátusi beszámolóból értesültünk arról is, hogy laptanács 
szóban forgó ülésén a fű- és felelős szerkesztő maga is úgy ítélte meg, hogy a 
Podclszlci-cikk mostani, három év utáni közlése nem volt etikus dolog, ám 
rákényszerült erre, mert pressziót gyakoroltak rá. 

Hogyan és miként? - Olyképpen, hogy magándirektívát kapott valakitől: 
amennyiben e kéziratot nem teszi közzé a 7 Nap. akkor az illető megjelen-
teti - a fővárosi sajtóban! 

Ez az illető pedig senki mis, mint Hornyik Miklós, a kultúra é.-i az 
alkotótevékenység eszmei kérdéseivel foglalkozó bizottság újdonsült tagja. 
Ugyanaz a Hornyik Miklós, aki vitacikkében önieplező gyávasággal gratulál 
a 7 Nap főszerkesztőjének, "amiéri közölni merte Podolszki József 19Ső-"oan 
írt dokumentumriportját". 
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Köztudott irodalmi berkekben, hogy Hornyik Miklós, a mai direktivisztikus 
kultúrpolitikus Podolszki József kebelbarátja és főszerkesztője volt azokban az 
években, amikor Podolszki a 7 Napot megelőzően a Képes Ifjúságnál dolgozott 
Mivel pedig a korán elhunyt Podolszki József a négy asszisztens védelmére 
hivatott cikk megírása előtt be sem nézett s be sem telefonált az Intézetbe a 
teljesebb tájékozódás végett, a fentiekből logikusan következik a feltevés, hogy 
ama "több kilónyi" inkrimináló anyagot nem Pastyik, Keck vagy Junger, hanem 
Hornyik Miklós juttatta el annak idején rendeltetési helyére. 

E föltevésnél viszont lényegesebb a tény, hogy első válaszcikkünk kicen-
zúrázot zárórészben is ott volt a világos utalás az általunk már akkor is 
tudott omnózus presszió körülményére, vagyis a több mint valós lehe-
tőségre, hogy a fő- és felelős szerkesztő "külső sugallatra hallgatva" látott 
hozzá az Intézet inkrimináló posztumusz cikk folytatásos közléséhez. De hát 
akkor miért nem mondta el a 7 Nap vagy később a Közös íróasztalunk 
olvasóinak ugyanazt, amit a laptanács említett ülésén elmondott? Személyre 
szabott cenzúrát demonstrálnánk azért, hogy fedezzük kultúrpolitikus pro-
vinciális zsdanovkodását? De hát nem azt hirdetjük-e hónapok óta szál-
tében-hosszában, hogy megújhodott közéletünk most aztán végképp szakít a 
sajtó és a "fórumok", illetve "kérdések" perszonáluniójával és mindennemű 
cenzúrázással? 

S nem ugyanezt hirdeti-e Hornyik Miklós is kultúrpolitikai beszédeiben és 
cikkeiben unos-untalan, díszes szólamokat pufogtatva a cenzúrázás "fel-
tételes reflexei" ellen, illetve "a teljes szólásszabadság" s "ami ebból ér-
telemszerűen következik: a nyilvános bírálat joga" mellett? De akkor miért 
nem tiltakozott Hornyik Miklós a 7 Nap Intézetünkkel szembeni cenzúrázó 
eljárása miatt is? Csak azért nem, mert annak az volt a legfőbb rendeltetése, 
hogy eltussolja a nyilvánosság előtt, miként kényszerítette ki Hornyik Mik-
lós az őt magát és három asszisztenstársát a fél- és áligazságok és rágalmak 
özönével fedező és védelmező Podolszki-cikk közzétételét? Vagy megújho-
dott és átértékelődött kultúrpolitikusunk úgy gondolja, hogy a "teljes szó-
lásszabadság" frázisából nem következik "értelemszerűen" az is, hogy a 
"nyilvános bírálat jogát" őrá magára, a kultúra és alkotótevékenység eszmei 
kérdéseivel foglalkozó bizottság újdonsült tagjára is vonatkoztatni lehet, 
vonatkoztatni szabad és kell is, amennyiben erre nyilvánvaló okok vannak? 

Az Intézet számára, persze, nem jelent újdonságot Hornyik Miklósnak e 
kultúrpolitikusi homo duplex-sége. Hisz voltaképpen ugyanezt demonstrálta 
ő már évekkel ezelőtt is, amikor még az Intézetből osztogatta az Intézet 
dolgozóinak a hasonló frázisos direktívákat. Nevezetesen akkor, amikor 
intézeti folyóiratunk egyik soros számában a szokásos gyakorlat szerint Az 
Intézet életéből c. rovatban közzé akartuk tenni az érdekközösségnek ké-
szített, a munkástanács és a közgyűlés által hitelesített évi beszámolót a 
projektumi munkálatokról, amely munkálatok között - az olvasó már jól 
tudja - Hornyik Miklósnak is akadt néminemű el nem végzett munkája. Erre 
ő, a cenzúraellenesség e harsány bajnoka meg sem állt a Tartományi 
Oktatási és Művelődési Bizottságig, azaz az elnöki fogadószobáig, ahol is 
előadta "demokratikus önigazgatói indítványát", hogy az oktatási és műve-
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lődési bizottság elnöke (régies szóhasználattal: miniszter) azonnal tiltsa le a 
szóban forgó évi jelentés közzétételét a Hungarológiai Közleményekben. 
Tehát az Intézet, tehát akkor még Hornyik Miklós sajátjának is tudott 
folyóiratában. 

• Mindezek után, mit szóljunk arról a szövegkönyvről, amelynek kontúrjai 
jól fölsejlettek vitafeleink válaszaiban, s amelynek érteimi szerzője - érte-
lemszerűen vagy értelemszerűtlenül - vajh, ki más is lehetne, mint Hornyik 
Miklós? 

E szövegkönyv első tételét 1989. január 21-én még maga a főszcenarista 
fogalmazta meg Kis Vajdasági Pornográfia című pornolettjében, ahol is a 
"nevezetes zenta-szabadkai koncepciós perünk", a "horgosi orgona-affér", az 
"Új Symposion szétzúzása" s egyáltalán: a hetvenes és nyolcvanas évek téves 
politikájának és kultúrpolitikájának kontextusába illesztette be a "Hun-
garológiai Intézet elbocsátott tanársegédeinek példáit" is. 

A szövegkönyv második tételeként került a posztumusz megjelenő Po-
dolszki-cikk élére ama politikai sugallat: a tanár úrékat elparentáló írás 
megjelentetését "a társadalmunkban végbemenő újraértékelési és megúj-
hódási folyamatok teszik időszerűvé". 

Pastyik László már arra várta a választ, "hogy az Intézet milyen politikai, 
közigazgatási és hatósági tényezők támogatását élvezte, hogy a törvény-
szegések egész sorát elkövethette, mindmáig minden következmény nélkül". 

Keck Balázs gyorsan meg is adta a választ: ugyanazok a sötét politikai, 
közigazgatási és hatósági tényezők támogatták az Intézetet rendellenes, 
törvényellenes és asszisztensellenes aknamunkájában, amelyek az utóbbi 
másfél évtizedben a kultúrbotrányok egész sorát idézték elő Vajdaságban. 

Hogy melyik és milyen Vajdaságban, arra végül is Hornyik Miklós, a 
főszcenarista felelt vitacikkében: abban a Vajdaságban, amelynek "egész 
művelődési életet néhány hatalmaskodó bürokrata irányította" a hetvenes és 
nyolcvanas években. 

Mivel pedig az ilyen és ilyen, sőt még ilyenebb Hungarológiai Intézet is a 
megújhodási és átértékelődési folyamatokkal letűnt politikai, közigazgatási 
és hatósági tényezők támogatását élvezte, itt az ideje., stb. stb. 

Érti a kedves olvasó, ugye? 
S ha még türelme is maradt, figyeljen e groteszk farce esetleges további 

kibontakoztatására. 

* • * 

A vitafeleink inkriminációinak összterjedelme miatt terjedelmessé lett 
válaszunkban nem tértünk ki a személyes rágalmakra, inszinuációkra és 
hazugságokra. Holott az olvasó is láthatta, vitafeleink mintegy versenyeztek 
abban, hogy az intézeti dolgozók általuk körvonalazott kategóriáiból -
"tanár úrék", a Ieaderekhez "hűtlenné" vált kutatók és a távozók helyét 
betöltő fiatalok - kiket illessenek alaposabb sértéssel. Mi ennek ellenére is 
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csupán a vitafeleink kirobbantotta "intervens affér" művelődésszociológiai 
természetrajzához akartunk újabb adalékokat szolgáltatni. Nem utolsósor-
ban azért is, hadd lássák majd a boldog XXI. század boldog intézmény-
történészei, hogy századunk nyolcvanas éveiben kik, miként, milyen esz-
közökkel és módszerekkel rontottak rá A Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézetére. 
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