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Palánta a szivarban Józan vitában nagy a tét 
Arról jó ideje tudunk már, 

hogy a művi — génsebészeti 
— keresztezésnek kedves ala-
nya a dohány, Újszegeden, a 
biológiai intézetben szívesen 
támaszkodnak a vele folyta-
tott kísérletek eredményei-
re, de itt nem erről van szó. 
Itt a dohánygyár játssza a 
főszerepet, nem a dohány. 
Az NSZK-ban gondoltak 
egyet, vastagabb hüvelyeket 
gyártottak, megtöltötték 
földdel, belevetették a ma-
got, és megvárták, mi lesz 
belőle. Nem nagy találmány, 
mondhatná bárki, a tápkoc-
kás palántanevelést legalább 
20 éve ismerik már. Először 
primitív eszközzel gyártot-
ták a tápkockákat , azután 
gépesítették, és ezerszámra 
öntötte magából a gép, most 
legtöljebb arról lehet szó, 
hogy miniatürizál ják a táp-
kockát. Szóról szóra erről be-
szélünk. 

Amikor megláttam a mű-
anyag tálcát, benne a 252 
hűznivel, hűzniben a földdel, 
földben a palántával, pilla-
na t a la t t belelkesedtem. A 
töltés gépesíthető, a vetés is, 
azt gondoltam, semmi aka-
dálya nincsen, hogy a sza-
badföldi összes paprikát 
(köztük a fűszerpaprikát is), 
a paradicsomot (gondoljunk 
a konzervgyáraknak te rme-
lődök re is), a karalábét , a sa-
látát, a karfiolt , a káposztát 
így palántázzuk. Veszteség 
egy szál sincs, mert minden 
palánta megered, és mivel 
azonnal fejlődhet tovább, 
legalább két héttel hama-
rabb terem. Ráadásul azt is 
olvashattam, olcsóbb így a 
kész palánta, mintha hagyo-
mányos módon nevelnék. Ez 
a mondat ugyan félreérthe-
tő, kiderült, nem a Mari né-
ni palántáinál olcsóbb, csak a 
hagyományos tápkockásnál. 
Akkor lombozódtam le, ami-
kor megtudtam, hogy éppen 
a szabadföldi termesztésben 
n e m használható, mer t nin-
csen hozzá való ültetőgép. A 
fordulótárcsás nem használ-
ható, mer t nem tudja meg-
fogni a szivart, ami viszont 
kapható hozzá — a japánok 
rizspalántázója —, annyira 
drága és annyira nehéz, hogy 
egyelőre csak egy van belőle 
az országban. Arra kérem te-
há t a kiskertek művelőit, 
májusban továbbra is a pi-
acra menjenek, r á j u k a szö-
vetkezet még nem gondol-
hat, az üzemek pedig termel-
jék meg maguk a palántát, 
vagy vegyék meg onnan, 
ahonnan eddig vehették. 

A kiskertészeket nem na-
gyon zavarná, hogy nincsen 
ültetőgép, elültetnék ők 
egyenként is, hajladozva, de 
a szövetkezetnek nem éri 
meg, hogy a drága fűtésű 
melegházaiban akkor foglal-
ják el a helyet, amikor a 
primőr holmi lényegesen 
több pénzt terem. 

Gusztusos a tálca, akár 
haza is vinném, és az asztal 
sarkán is nevelhetném a 
paprikát addig, amíg a t a -
vaszi fagyok elmúlnak, de 
er re se számíthatok. Az ú j 
módszert a nádudvari köz-
pontú Kite terjeszti, a töltő, 
tálcába rakó és a magot be-
levető gépek Derecskén dol-
goznak, Szegeden csak fölne-
velését vállalják, de azt is ki 
aka r j ák előbb próbálni. 
Egyetlen tálcán is látni le-
het, hogy egészséges, tehá t 
szép minden palánta, de azt 
is ki kell próbálniuk, kikel-e 
minden mag. Mer t ha nem, 
ha hézagos marad a tálca, 
vagy üres a közepe, minden-
ki háta t fordít a jonnal . De 
ki tudná megmondani előre, 
kikel-e minden mag abból, 
amit a vetőmagtermelők 
százszázalékosnak monda-
nak? Idén összesen 35 hek-
táron ültetnek csemegepap-

Somogyl Káro lyné felvétele 

Egy tálcán 252 palánta 

összkomfortos világunkban azt még csak tudják 
az emberek, hogy a régi időkben sodorták a cigaret-
tát, de azt kevesebben, hogy töltötték is. Vették, a 
hűznit vagy düznit — magyarul hüvelynek kezdték 
mondani —, ráhúzták a dohánnyal telerakott töltőre, 
és tolókával belenyomták a dohányt. Annyira előkelő 
dolog volt, kevesen csinálták így, aztán bejött általá-
nos divatként a kész cigaretta. Senki nem gondolta 
volna, hogy a töltögetés visszajön majd harminc év 
múlva, de' a kertészetben veti meg a lábát. Olvasom 
a Kertészkedők Híradójában, hogy Szegeden, a Fel-
szabadulás Termelőszövetkezet megkezdte a hüvelybe 
töltött palánták termesztését és árusítását. A dohány-
töltögetöért fél lépést se tettem volna, ezért azonnal 
elmentem a szövetkezetbe, hogy megkérdezzem Ko-
már Sándort és Nagy Árpádot. 

r ikát így nevelt palántákból, 
és a többit majd meglát ják. 

Különvéleményen vagyok 
ugyan, hiszen fólia alá szél-
tében-hosszában árul ják 
már, és veszik is a termelők. 
Ez az időszak elemezhető 
eredményekkel szolgál tehát . 
Ja, de nincsen hely rá. Csur-
galékvíz viszont minden te r -
málvizes melegházban van, 
kisebb hőfokon, kicsit to-
vább nevelve is óriási hasz-
not hozhatna a szövetkezet-
nek. Hogy netán nem kell ki 
minden szivarban a mag? 
Megszámlálná azt a termelő, 
és kicsiké zsebszámológép-
pel ki lehetne pötyögtetni, 
mennyivel olcsóbb, ha hiá-
nyos. Inkább azt lá tom ben-
ne, van ugyan egy ki tűnő 
módszerünk, holtbiztos, hogy 
el is ter jed, ha ésszel csinál-
juk, de a réges-régi, megkö-
vesedett lassúságunk még 
mindig dolgozik bennünk. 
Természetesen nem a fel-
szabadulásbélieket akarom 
elmarasztalni ezzel, ők csak 
közvetítenek, hanem az egész 
gondolkodásunkat. Most csak 
keveset, aztán többet, aztán 
még többet. Az a szomorú 
tény, hogy országunk most 
van a lavór legfenekén — re-
méljük, ennél lej jebb már 
nem csúszhat —, most kelle-
ne a legnagyobb lökés, hogy 
kimozduljon, és ehhez a biz-
tonságos palánta, a kicsit is 
garantálható jobb termés az 
aranynál is többet érne, 
csak egy gondolatot indít-
hatna el bennünk: vessünk 
be minden használható, jó 
gondolatot. Ahogy a napos-
csibét hazaviheti kicsike do-
bozban mindenki, hogy to-
vább nevelje, én ugyanúgy 
adnám a tálcát is, maggal, 
vagy mag nélkül. Mondom, 
az asztal sarkán is fölnevel-
hető- lenne. 

Talán írnom se keli ezek 
után, hogy korszakalkotóan 
nagyszerűnek tar tom az e l já-
rást. Igaz, most még olyan 
földdel töltik, amelyik táp-
anyagot nem tartalmaz, táp-
sók oldatával kell locsolni; 
és ez komplikációt jelentene 
otthon, de ha azonnal meg-
szerveztük volna a szükséges 
összetételű föld keverését, 
amikor eszünkbe jutott, hogy 
nekünk is ki kéne próbál-
nunk, akkor ez se jelenthet-
ne gondot. Mint ahogy az se. 

hogy egyelőre nincsen ültető-
gépünk, csak egy, és az is 
másra való. Megmutatnám a 
tálcás palántát 15 vagy 50 
agyafúr t embernek, olya-
noknak például, akik a csot-
rogányokat egyetlen ráné-
zésre bütykölni tud ják , és 
májusra már készen is len-
ne 15 vagy 50 ültetőgép. Biz-
tos, hogy mind figyelembe 
tudná venni, hogy a szivart 
másként kell megfognia, 
mint a csupasz palántát, de 
az is biztos, egyik se ültetné 
fejjel lefelé a földbe. Azt 
kellene elhinnünk, nem tör-
vény nálunk, csak sa jná la -
tos gyakorlat, hogy minden 
jó és minden ű j előbb meg-
feneklik valahol, és csak ak-
kor lendül neki, amikor már 
e l já r t fölötte az idő. Az a 
japán ültető, amelyik rizs-
palánták ültetésére való, 
játszva beültet naponta 10 
hektárt . A hazai agyafúr t 
ember is tudna hasonlóan 
jót gyártani, ez biztos. Ha 
csak azt az előnyt venném 
figyelembe, hogy a tavaszi 
homokverés miat t nem kel-
lene ú j raü l t e tnünk . hatalmas 
területeket, illetve a homok-
verés nem satnyí taná el 
annyira, hogy hetek kelle-
nek, amig magához tér a nö-
vény, már meghozná a hasz-
nát. 

Éget az idő bennünket! 
Horváth Dezső 

A költségvetési hiány el-
tüntetésének természetesen 
nem egyetlen forrása az el-
következő időszakban a ma-
gyar gazdaságban a magán-
személyek szigorú megadóz-
tatása. A központi erőforrá-
sokból tevékenykedő intéze-
tek és intézmények is keve-
sebb apanázsra számíthat-
nak. Az ésszerű takarékos-
kodáson viszont feltétlenül 
azt kell érteni, ami még nem 
vezethet nemzeti értékek 
visszafoghatatlan elsorvadá-
sához, a majdani kibontako-
zás lehetséges forásainak fel-
éléséhez. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Szegedi Bio-
lógiai Kutatóközpontjának 
1988-as — most januárban 
látszó — pénzügyi helyzete 
több mint elgondolkodtató. 

Évtizedekkel . ezelőtt az 
alapkutatásokat kizárólag 
költségvetési juttatásból pén-
zelték Magyarországon. Az-
tán — ahogy napjainkhoz kö-
zeledünk az időben — a lét-
hez, a színvonal tartásához 
egyre inkább szükség volt 
más forrásokra is. Napja ink-
ban három alapvető forrása 
van az alapkutatást végző in-
tézeteknek — így az SZBK-
nak is —: a megfogyatkozott 
központi juttatás, a teljesít-
mény alapján pályázatokon 
— a legismertebb az OTKA 
— elnyerhető pénz és a vál-
lalati megrendelésekre elyég-
zett, a termelési gyakorlat 
szükségleteit közvetlenül 
szolgáló — köznyelven KK — 
tudományos munka. 

Az SZBK-ban 1987-ig az 
előbb felsorolt forrásokból 
meg tudták szerezni azt a 
pénzösszeget, amely révén az 
itteni kutatási feltételek nem 
romlottak és a nemzetközi 
színvonalát tar tani tudták. 
Viszont az idei év első hó-
napjára nyilvánvalóvá vált, 
ha az eredeti keretek köz-
ponti forrásból nem nőnek, 
akkor igen nehéz helyzetbe 
kerülhet a tudományos ered-
ményeket az elmúlt másfél 
évtizedben igencsak szép 
számmal produkáló intéz-
mény. 

A költségvetési támogatás 
tovább csökkent. Látszatra 
csak mintegy '3 millióval. 
Csakhogy a bruttósításra 
vagy 7 milliót kaptak az ú j -
szegedi intézménynél. Ez a 
pénz pedig — ugyebár — né-
mi külső közvetítéssel az ál-
lamkassza egyik rekeszéből a 
másikba kerül át. Tehát a 
kutatásra felhasználható köz-
ponti jut tatás mintegy 9—10 
millióval lett kevesebb egy év 
alatt. A pályázatok összegei 
a mostani ötéves terv elején 
jelentősnek tűntek. Az „első 
félidőben" érkezett is pénz az 
elvárt mennyiségben, csak-
hogy a középtávú tervidőszak 
második periódusában már 
nem látszik biztosítottnak az 
innen származó pénz sem. 
Mintegy 10—13 millió forint-
nyi ilyen támogatást igénylő 
kutatás „csekkjei" elfogytak 
1987-ben, és ezek folytatásá-
nak idei forrásai nem látsza-
nak. Szerződéses munkára az 
elmúlt fél évtizedben évente 
az SZBK 30—45 millió forint 
értékben kapott megrendelé-
seket. (Tavaly a legtöbbre!) 
Tavaly a régi partnerek már 
visszafogottan nyilatkoztak 

AzSZBK 
apadó pénze 

az idei megrendeléseikről. 
Aztán az év végén sorra ér-
keztek a lemondások. Eddig 
mindössze 8 (!) millió forint 
ellenértékű KK-munkára biz-
tos a termelővállalatok igé-
nye. Nagyon-nagyon optimis-
tának kell lennie annak a 
becslőnek, aki még hisz ab-
ban, hogy ez az összeg az év 
végéig 30 millióra nőhet, 
egy 40 millió forint hiányzik 
most az éves költségvetésből 
az SZBK-ban a biztos, folya-
matos kutatómunkához. 

.— Mit jelent ez az intézet-
ben? — kérdeztem Alföldi 
Lajos főigazgatót. 

— Ez az állapot félelmetes 
egy kutatóintézet számára. 
Ha a munkánk folyamatossá-
ga megszakad, az egyszer-
smind a nemzetközi verseny-
ben való behozhatatlan lema-
radással egyenlő. Fél év ki-
eséssel egy kutató 10 év alatt 
létrehozott presztízse mehet 
tönkre. 

— Mennyire lehetőség az 
SZBK-ban a hiány eltünteté-
sére a takarékosság? 

— Ésszerű intézkedésekkel 
ennyi pénzt megtakarí tani 
nem lehet. Vegyük sorra a le-
hetőségeinket! Kiadásaink 
között a legtöbbet vegyszer-
re költjük. Eredeti tervünk-
ben erre a célra ugyanannyit 
akar tunk felhasználni, mint 
tavaly. Csakhogy ezeknek az 
anyagoknak az ára átlagosan 
nem 15 százalékkal nőtt! Eb-
ben a cikkcsoportban az ár-
emelkedés inkább az 50 szá-
zalékhoz közelít. Reális lehe-
tőségünk van a létszámunk 
20 fős csökkentésére. Egy em-
berre mi átlagosan 120 ezer 
forintot költünk bérként, il-
letve az ehhez kapcsolódó ki-
fizetésekkel. Itt nem spórol-
hatunk többet 3 milliónál. 
Az adminisztatív létszámot a 
kezdetektől próbáltuk ésszerű 
szinten tartani, de ahhoz, 
hogy a központi számviteli 
előírásoknak megfeleljünk, 
kell ennyi ember. A számitó-
gépes bizonylatok ma nem 

elegendőek, ezt a könyvviteli 
munkát kézzel is kötelesek 
vagyunk elvégezni. A kevés-
bé elismert kutatóink végzik 
a szerződéses munkákat . Ha 
közülük küldünk el, nem 
lesz, aki pénzt keressen az 
intézetnek. Hazaküldhetünk 
jelenleg 20 nálunk tanuló 
diákot. Esetleg nem adunk a 
lakásszerzéshez támogatást 
dolgozóinknak. Bezárjuk a 
három szobánkat egy siófoki 
üdülőben. Ezzel a költségve-
tésünk még nem kerül egyen-
súlyba. 

— Milyen a hangulat most 
az intézetben? 

— Reménykedünk a válto-
zásban. Szóbeli biztatást már 
kaptunk tudománypolit ikai 
és politikai vezetőktől. Még 
nyugalom van az intézetben. 
A meglévő pénz felhasználá-
sával a megszokott ütemben 
folynak a kutatások. Igyek-
szünk kutatóinkat meggyőzni 
arról, hogy ne keressék foko-
zottan a külföldi munkák le-
hetőségét. Nem a pánik a 
megoldás válsághelyzetben, 
hanem a felelős helytállás. 
Helyzetünk megváltoztatásá-
hoz józan vitára van szükség. 
Erre mi adatokkal, érvekkel 
felkészültünk. Ha szavunk 
nem találna meghallgatásra, 
az borzasztó lenne. 

A nemzetközileg is fe l tű-
nést keltő eredményekkel 
rendelkező a lapkuta tó inté-
zet költségvetésének minden 
ésszerűség határán túlmenő 
lefaragása, a nyolcvanas év-
tized elejének mechanikus, 
sablonos és nemegyszer a jö-
vőt lehetetlenné tevő forrás-
visszafogását idézi. De talán 
az utolsó szót még nem 
mondta ki a költségvetés. Hi-
szen a néhány hónapja elfo-
gadott kormányprogram 
egyik kulcsmondata a követ-
kező: „A kormány gondosko-
dik a kiemelkedő színvonalú 
hazai alap- és alkalmazott 
kutatások müvelésének felté-
teleiről." A bizalom miatt is 
szükség van a józan vitára és 
a mihamarabbi körültekintő, 
minden oldalról előkészített 
és alaposan megindokolt dön-
tésre. 

Bőlc István 

Kutatási együttműködés 
ö t akadémiai kutatóinté-

zet és két budapesti egye-
tem vezetői megállapodtak 
abban, hogy Budapesten 
Anyagtudományi Műszerköz-
pontot hoznak létre. Az 
anyagtudomány a legkülön-
félébb anyagok — félveze-
tők, kerámiák, ötvözetek, fo-
lyadékkristályok, fémek, m ű -
anyagok stb. — alapkuta tá-
sával, a meglevő anyagok 
tulajdonságainak pontos fel-
tárásával és különböző mi-
nősítő vizsgálatok elvégzésé-
vel foglalkozik. A most lét-

rehozott műszerközpont ösz-
szehangolja azt a munkát , 
amit az öt kutatóintézet és 
a két egyetemi kar e te rü-
leten külön-külön végez. Az 
ú j szervezet kialakításával a 
kutatási együttműködés szo-
rosabbá válik, és jobban ki-
használ ják a társult intéz-
mények szétaprózott szelle-
mi és technikai kapacitá-
sát , olyan tudományos fel-
adatokat oldhatnak meg, 
amelyeket eddig csak több 
intézményben, külön-külön 
tudtak elvállalni. 

Amikor Szeged kellős 
közepén, a Posta-
igazgatóság épüle-

tének tetejére felkerült a 
masszív vastorony, léte el-
len a városlakók közül na-
gyon sokan az esztétikum 
nevében, a városkép elron-
tása miatt tiltakoztak. Ha 
babonás lennék, most tö-
mören így summáznám a 
torony körül történteket: 
fogott az átok. 

Hiába magasodik hóna-
pok óta a Kossuth sugárút 
elején a vasszerkezet, a r -
ra, amire építették, még 
egyetlen pillanatig sem 
tudták használni. A mű-
szaki á tadás eddig még 
nem történt meg, és a mos-
tani állapot szerint egyha-
mar nem is várható. 

Még az építkezés első 
szakaszában történt, hogy 
a födémek a súly alat t ha-
jolni kezdtek. A laikus ak-

Á torony ingatag 
kor azt kérdezte: Hát oly 
bonyolult kiszámítani, 
hogy mekkora terhet bír 
még el a tető betonpajzsa? 
Akkor döntés született a 
szerkezet megerősítéséről, 
a nyomás nagyobb felüle-
ten való elosztásáról. Per -
sze az ú jabb szerkezetek 
gyártása, felszerelése — 
előre nem tervezett — 
százezrekbe, milliókba ke-
rült. 

Az elmúlt héten érke-
zett meg a beruházókhoz 
az immár patkolt szerkezet 
stabilitásáról a Budapesti 
Műszaki Egyetem szakem-
bereinek szakvéleménye. 
Ezek szerint a torony még 
ma sincs biztonságban. 
Ahhoz, hogy a rendeltetés-

szerű használatáról valaha 
is szó lehessen, ú jabb erő-
sítési munkáka t kell elvé-
gezni. 

Most megint tervek ké-
szülnek, amiket ma jd fe-
lülvizsgálnak. Természete-
sen ez is pénzbe kerül. S 
valószínűleg ma jd még 
többet kell költeni — előre 
ugyancsak nem tervezett 
összegeket — a további 
alátámasztásra. 

Ügy érzem, ez az inga-
tag belvárosi torony mo-
dell je egy rassz beruházá-
si gyakorlatnak. A szelle-
mi, előkészítő-tervező 
munkán a döntéshozók 
igyekeznek minél több 
forintot megspórolni. így 
túlságosan nagy a rizikó a 

gyakorlati kivitelezésben. S 
egyszer-egyszer, csupán a 
létesítmény megmentése 
érdekében, szinte már szá-
molatlanul kénytelenek 
költeni a milliókat. 

Mielőtt ez az írás meg-
született, néhány kollégám-
nak, ismerősömnek beszél-
tem az ingatag torony kö-
rüli legújabb fej lemények-
ről. Sokszor hallottam a 
szkeptikus véleményt: 

— Persze, az ezért a bak-
lövésért felelős döntésho-
zók ma jd el tűnnek az is-
meretlenség és a kollekti-
vitás h o m á l y á b a n . . . Ez 
azért az állami tulajdonnal 
kapcsolatos tulajdonosi ér -
zésnek egy igen halk meg-
szólalása. Talán erősödik 
addig is, amíg a tornyot 
biztonságosan alátámaszt-
ják! 

B. I. 


