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Témaközelítés
A) Világunk mozgatórugója a tömegterme
lés, -fogyasztás, filozófiája a Brow n-féle 
mozgás abszolút értékké nyilvánítása, mat
ricá ja  a “N ew ” , bonctana és nyelvezete  
anyagcserefolyamatoktól kölcsönzött, medi- 
tációs temploma a bank, kulturális centruma 
a bevásárló központ. Korunk hőse a handlé.
B) A vakondmama alagútásásra tanitja kis
fiát. A gyerek elvéti a tempót és a felszínre 
túrja magát. Vaksin hunyorog, ámul és cso
dálkozik. Megpillantja a viruló veteményes
kertet, a zöld lombjával magasra nyújtózko
dó fát, az égen futó felhőket és a szikrázó 
napot. Mi ez mama? - kérdezi ámulva. Ez a 
világ - feleli tömören a vakondős. Gyönyörű 
- ám uldozik a vakondfióka. Ámbár -  folytat
ja  tétován -  ha ilyen pompázatos, fényes és 
illatos a világ, miért lakunk mi ebben a sötét, 
büdös alagútban? - Azért, mert ez a hazánk - 
zárja le a dialógust a vakondmama. Ebben 
maradnak.

Előzmények
Kezdjük a bizonyossággal: már a régi görö
gök is ismerték a piacot. Lehet, hogy fecseg
ni, harcolni, hetvenkedni jobban szerettek, de 
a városok központi terei -  az agórák -  leg
gyakrabban piacként fungáltak a hétköznap
ok során. Adták, vették a kívánatosabbnál 
kívánatosabb portékákat -  olívaolajat, bronz- 
fegyvert, kecskét, rabszolgalányt, filozófiai 
paradoxont -  vagyis mindent, amit közeleb
bi-távolabbi tájakról összehordva elcserélhet

tek egymással. De ismerve a mohó szapiensz 
örök természetét, jó  okkal gyaníthatjuk, hogy 
már a pattintott kőkorszakban is, rendszerint 
a másik ember kacatja volt a kívánatosabb. 
Csakúgy, mint ma, és az elkövetkező idők
ben. A világ már csak így megyen.
Kissé didaktikusabban leszögezhetjük, hogy 
az árucsere egyidős az emberiséggel. Csak
hogy végtelen hosszúságú idők alatt m ind
ez, vagyis maga az aktus közvetlen, mond
hatni személyes jellegű maradt. A paraszt 
behozta faluról a szalonnát, krumplit, vaklo
vat, az iparos a városból a csizmát, kaszát, 
selyemkendőt. Ezeket körülményes áru-tapo- 
gatások és -pocskondiázások után, helyben 
elcserélték, majd kezet fogtak az alkura és 
komótosan áldomást ittak rája. A bizalom 
jegyében és kölcsönös megelégedéssel zaj
lott a biznisz. E míves dramaturgiával fel
épített műveletsor lényegén a pénz közbeik
tatása sem változtatott sokat. Egy normális 
ember számára a rézpeták, vagy ezüsttallér 
semmiféle önálló értékkel nem rendelkezett. 
Mindössze egyszerűsített valamit az olykor 
elkerülhetetlenül áttételes üzletmeneteken. 
Olykor előfordult ugyan, hogy a látáskáro
sult paripát kifejezetten bátornak igyekezett 
feltüntetni a leleményes kupec, de az áruk 
rendszerint értékükön cseréltek gazdát, ha
csak az előrehozott alkoholos befolyásoltság 
nem módosította némileg valamelyik fél íté
lőképességét. Látni, tapintani, tudni lehetett 
ugyanis a kívánatos jószág állagát, előéletét, 
várható élettartamát, ezért ISO-tanúsítvány
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felm utatását rendszerint nem igényelték a 
m űveltebb csiszárok sem. A becses vásárfia 
m egszerzésének bensöségessége a töm egter
melés megjelenésével ért véget. A műszaki 
áruház ábrándos tekintetű eladó-kisasszonyá
nak gyakran az is fejtörést okoz, hogy egy 
szeg a jobb-, vagy baloldali falba verhető-e, 
de a hifi torony, vagy csögörény előállításá
nak helye, módja, ném ely param étere már 
egyenesen többismeretlenes rejtvény.
A k o r lá t la n  m e n n y isé g b e n  g y á r th a tó  
egyenfazonú termékek korában ezért term é
szetes módon merült fel a védjegy, a m árka
név, a szabvány, a m inősítés és a tanúsítvány 
igénye. Beleértve a term ékhasználat filozó
fiáját, vagyis az eredetileg szükségtelen por
tékák szükségességének m egértetését is. A 
folyamat végeredm ényét azért nevezzük ter
m észetesnek, mert az áttekinthetőség vissza
vételét egyaránt igényelte (és máig igényli) 
mind a termelő, mind a fogyasztó. A töm eg
termék előállitóját természetesen a minél szé
lesebb (ha mód van rá totális) piac, és a mi
nél nagyobb profit érdekli, a vásárlót a bizo
nyosság, hogy a csom agban az van, amire 
gondol. A term elő ezért az önérdekü racio
nalitás szükségéből erényt kovácsolva gőz
erővel h ird e ti, hogy  az egyform a jó , az 
egyenszabású szép. (Habár mindenki tudja, 
hogy ugyanabba a folyóba nem léphetünk 
kétszer, valam int nincs olyan halászléföző 
mester, aki azzal dicsekedne, hogy m indig 
ugyanolyan halászlét főz.) Igaz viszont, hogy 
a töm eg társadalom  fogyasztó já t ném ileg  
m egnyugtatja a hitelesség pecsétje, ezért a 
fogyasztóvédelem  érdekében elfogadja a 
sztenderdizálást.
Idáig tehát beszélhetünk érdekazonosságról, 
noha nem azonos súlycsoportba tartozó fe

lekről van szó. A középkori céhek és a helyi 
parasztszövetkezetek még jó  esélyt adtak a 
választás szabadságára, ám a nem zetközivé 
duzzadó tőkés társaságoknak m ár korlátlan 
erők állnak rendelkezésre érdekérvényesíté
si céljaikra. (A nem zetgazdaságokét m egha
ladó töke, a monetáris pénzpolitikai zsaro
lás, a csábító hitelkihelyezések, a mindent 
elborító, gigantikus reklámipar, stb.) Ellen
kezhetnénk persze e gondolatm enettel, m i
szerint a szabadpiaci szisztém ákban egym ás
sal is versenyeznek a m ultinacionális cégek, 
így mindig a jobbik  győz. Csakhogy globali
zálódó világunkban a multik m ár nem akar
nak egymással annyira versenyezni. Inkább 
felosztják a világpiacot, és együttesen teszik 
tönkre a helyi ökoszisztém ákat. Ezt diktálja 
az ésszerűség. Ész meg van, mivel az is fel
vásárolható.
M indezt persze senki nem vágja ilyen brutá
lis őszinteséggel az arcunkba. A nagytőke 
m anapság filozófusokat és esztétákat foglal
koztat, informatikusokat, rendszerszervező
ket alkalm az, hum ánpolitikai intézetekkel 
szolgálja dolgozóit (a Nagy Családba tarto
zókat), életm ódm intákat kínál bazár-tem plo
maiban, m űvészekkel készítteti a m ennybe
m enetel g igaposztereit, vadonatúj (N ew !) 
sztárokat parádéztat - bárki szám ára elérhe
tő - holmijaival. A vak is látja, hogy kizáró
lag a mi vacak, szürke, földhözragadt életün
ket kívánja kiszínezni, becukrozni, soha el 
nem múló vándorünneppé tenni.

Fogalomértelmezések
N aivnak tűnő összehasonlításaink  alapját 
azok a term észetadta közösségek alkotják, 
am elyek évezredek során m űködtek a külön
böző paraszttársadalm akban. Az utóbbi két-
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empléni

száz évben persze nagyot fordult az idő ke
reke. Előbb az ipar (a második szektor) szo
rította háttérbe a mezőgazdaságot, majd az 
utóbbi évtizedekben a szolgáltatói szféra és 
az önállósuló tudatipar (harmadik, negyedik 
szektor) válik fokozatosan meghatározóvá. E 
történelm i trend term észetesen nem csak a 
gazdaság világában érvényesül egyre látvá
nyosabban, hanem behatol m indennapjaink
ba. Vélekedhetünk mi erről a tényről bárho
gyan, azzal tisztában kell lennünk, hogy el
kerülhetetlen világtendenciával állunk szem
ben. E nyugati irányból felénk tornyosuló 
hullámok ugyanúgy végiggörögnek majd raj
tunk, mint a T-34-esek Budapest utcáin öt
venhatban. (Egy kicsit visszalövöldözünk, 
majd megszokjuk az új berendezkedést, amíg 
az magától ki nem múlik.)
M ivel a globalizációt a harmadik és negye
dik szektor dom inanciája hozta el számunk
ra, nem csodálkozhatunk azon, hogy az anya
gi javak és információk egyetemes cserevi
szonyai határozzák meg életünk, szokásaink 
keretét, életérzésünk, gondolkodásunk, nyel
vünk anyagát. Az értékek tankhajókon és te
herszállító repülőgépeken jönnek-mennek, az 
eszmék és gondolatok szabad áramlását elekt
ronikus eszközök biztosítják. A korszerű élet 
összerakható elemei gondosan csomagolt ter
m ékek formájában ju tnak el otthonainkba. 
Ennek -  a tömegek által olyannyira óhajtott 
új világnak -  a tem inológiáját kell elsajátíta
nunk az iskolapadban, az utcán, a m unkahe
lyen, a televízió bűvöletében, az alap-, kö
zép-, felső- és túlzófokú m enedzsertréninge
ken. (M erő kalandvágyból) ezt teszem én is, 
csupán arra kérek engedélyt, hogy -  m int
egy önvédelm i reflexből -  a tradicionális 
európai és magyari értékrend prizmáján ke
resztül szemlélődhessek.

Itt van mindjárt a termék, még pikánsabb szó- 
használatban a végtermék szakirodalmi hasz
n á la ta . Szó s in cs  a r ró l, h ogy  az 
anyagcserefolyamatokból ismert, eufemisz- 
tikusan megfogalmazott csúnyaságról beszél
nénk. Nem, egyáltalán nem erről van szó. 
O lyannyira nem , hogy a legkülönbözőbb 
technológiákkal előállított, bármely -  ipari, 
mezőgazdasági -  készáru is durva leszűkíté
se lenne annak a produkciónak, egyetemes 
entitásnak, amit a fogalom jelöl. Nemcsak a 
szeletenként csomagolt kendermagos kenyér 
és fedélzeti komputerrel ellátott gépkocsi szá
mít terméknek, hanem a frissdiplomás poli
tológus, és kozmetikai sebész által áthúzott 
arcbőr is. Mindössze annyi a különbség, hogy 
az előbbieket programozott ipari üzemekben, 
az utóbbiakat egyetemeken és mütőszobák- 
ban állítják elő. Az átszabott emberi arc és a 
sikert garantáló férfias tekintet bizony dol
lárral, jennel, sékellel kifejezhető végtermék. 
Mármost az ilyen-olyan módon előállított ter
mék minősége, illetve annak m inőségbizto
sítása áll figyelmünk középpontjában, mivel 
rakétascbességgel száguldunk a minőség tár
sadalma felé. (Qualitas antc portás!) Végre 
otthon vagyunk, hiszen ez egy nagy magyar 
álom. A Trianon utáni m egszaggatott haza 
lámpás fejű kultúrpolitikusai is úgy gondol
ták, hogy ha már hadsereget nem fejleszthe
tünk, földünk kétharmadáról, véreink egyhar- 
madáról le kell mondanunk, hát majd m eg
mutatjuk magunknak és a világnak, hogy m i
lyen értékeket rejteget a kultúra, milyen ho- 
zadéka lesz a kiművelt emberfők sokaságá
nak. Klebelsberg fel is épített vagy három 
ezer iskolát, amelyek még ma is ontják azo
kat a tehetségtől duzzadó nem zedékeket, 
amelyek sorra nyerik a matematikai olimpi-
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ákat, s nagy lelem ényességgel domesztikál- 
ják  a harm adik-negyedik rendszerváltás po
litikusainak vad álmait. Illyés Gyula a Pá
rizsban lődörgő európai avantgárd elit m eg
b e c sü lt tá rs a s á g á b ó l e g y e n e se n  
Rácegrespusztára tért vissza, hogy segítsen 
felépíteni a “hazát a m agasban” . N ém eth 
László A m inőség forradalma címmel írta a 
század legszínvonalasabb társadalom filozó
fiai müvét. Helyben vagyunk.
Nos, valóban erről van szó? Vizsgáljuk meg 
közelebbről. A m inőség a célnak való m eg
felelés, szögezi le a szakirodalom. Am ennyi
ben ezzel a tárgynak (terméknek) azt a lé
nyegi m eghatározottságát kívánja kifejezni, 
ami miatt a tárgy, az ami és nem más, am i
nek révén más tárgyaktól m egkülönböztet
hető, egyet is érthetünk. Azzal együtt, hogy 
ez végeredm ényben - bárhogy is ragozzuk - 
nem több, mint a tárgy önazonossága, lett 
légyen szó bármilyen értékű, hasznú, rendel
tetésű termékről. Ugyanakkor, eddig úgy tud
tuk, hogy az emberi munkával és leleménnyel 
m egkonstruált tárgy, term ék, objektiváció 
m e g k ü lö n b ö z te tő  je g y e  (d if fe re n c ia  
specifikája) a benne testet öltött érték. Régi 
m agyar szóval a becs (lásd: becses tárgy). Az 
értékek kettős term észeteként pedig m egkü
lönböztetünk egy relatív aspektust (előnyben 
részesítés), és egy abszolút dimenziót. Ek
képp az értékek hierarchikusak, egym ás alá- 
fölé rendeződnek. A szellem világ örök ter
m észete, avagy a kultúrák közm egegyezése 
szerint, ahogy tetszik. Az egész nevelés, tá- 
gabb értelemben a szocializációs folyamat az 
értékek elsajátításából áll. Az anya évekig 
nem tesz mást, mint folyton felhívja a gye
rek figyelmét arra, hogy mi a jó  (érték), és 
mi a rossz (értéktelen). Ezek a szép sorjában

elsajátított értékelem ek aztán idővel hierar
chikusan elrendeződnek , és m in t m inták 
bennemaradnak Pistike fejében. (O tt lapul
nak akkor is, am ikor titokban rossz fát tesz a 
tűzre.) E hierarchikus sorozatok aztán István
ban -  ha kellő szerencséje van -  egy kohe
rens értékrendszerben állnak össze. Ez azért 
jó , mert ennek mentén fogja elrendezni maga 
körül a világ dolgait.
Természetesen többféle értékrend létezik egy- 
egy kultúrán belül is, csak a mindent szétke- 
nö viszonylagosság képtelen közösséget, tár
sadalmat fenntartani. A naponként újabb szen
zációkat óhajtó, arctalan tömeg védtelen és 
kiszolgáltatott. Elsöpri az első (történelm i) 
szélfúvás. A szilárd értékrend nélkül tévely
gő embereket pedig nem lehet pozitív gondol
kodással, önfejlesztő tréningekkel, villámkur
zusokkal karban tartani. Mint ahogy az arc
bőr áthúzása a belső tartást, a hangerő sem pó
tolhatja a mondanivalót.
A zsidó-keresztény értékrendet és az antik 
(görög-római) tradíciókat egyaránt magáénak 
valló Európa például a hum anisztikus érté
keket egyetemes érvényűnek tartja. Elítéli az 
ölést, lopást, hazudozást, védi az életet, tisz
teletben tartja a tulajdont, nagyrabecsüli a 
kimondott és leírt, igaz szavakat. Az egyén 
érdekénél értékesebbnek tartja a közösség 
érdekét, a partikuláris érdeknél a hazáét, az 
em beriségét. A transzcendencia felé való 
nyitottság pedig m ifelénk az  Istent helyezi 
az értékpiram is csúcsára. Végső soron tőle 
származtatja az összes értéket. (Ezt a logikát 
egyébként a sátánista hajlam ú m arxizm us- 
leninizm us is követni kényszerült a fehér 
kultúrában, m ivel hatni akart. M indössze 
annyit tett, hogy a fejlett kom m unizm us tár
sadalmát nevezte meg a szabadság végtelen
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birodalm aként, s a m indenoldalúan fejlett 
kommunista embertípust állította az eljöven
dő korok célkeresztjébe. Sajnos lőtt is rá.) 
Nagyon is életbevágó kérdésekről, és nem 
szőrszálhasogatásról van tehát szó, amikor 
az axiológiai dim enziót kérjük számon a m i
nőség meghatározásában. Hogyan is lehet
nének a minőség és az olyanság egymást fedő 
fo g a lm a k ?  N em  leh e t b ec ses  az 
értéksem lcges minőség. Ez éppen az euró
pai civilizáció lényegét tenné zárójelbe. Már 
pedig a szakirodalom folyton ezzel a gumi
fogalommal operál.
Mielőtt azt gondolná valaki, hogy ágyúval 
lövöldözünk verebekre, sietünk megjegyez
ni, hogy szóra sem érdemesítenénk a hand- 
lé-világ erőfeszítéseit, ha csupán fráziskész
lete felfrissítésén munkálkodna. Különböző 
korok piaci forgatagában mindig jelen vol
tak a csepűrágók, szemfényvesztők, kardnye- 
lök, tüzokádók, a költekezést inspiráló vásá
ri filozófusok. Mostantól viszont a színhá
zakban és egyetemi katedrákon hintik az igét, 
nemcsak a szilvóriumot szabványosítják az 
almáriumban, hanem a betegellátást a klini
kákon, és a halotthamvasztást a krematóri
umban.

A mi utcánk
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 
ism ertsége és általános elfogadottsága ma 
már befejezett tény. A piaci viszonyok köré
ben mindenütt evidenciaszámba megy, hogy 
eg y -eg y  s z e rv e z e t ak k o r b iz to s íth a tja  
hosszabb távon kedvező piaci helyzetét, ha 
nemcsak termékeit, de egész tevékenységét 
m inősítteti, aláveti magát a m inőségbiztosí
tási eljárásnak. A teljes körű minőségirányí
tás (totál quality management) részletesen és

módszeresen behatol a termékelőállítás m in
den fázisába és elemébe, a tervezéstől a fo
lyamatellenőrzésig, a kutatás-fejlesztéstől a 
vezetésen át az értékesítési módozatokig. Ez 
a folyam at m egállíthatatlan. N apjainkban 
zajlik teljes kiépítése a versenyszférán kívü
li területeken is. Nálunk még folyik némi ér
telmiségi berzenkedés (tekinthetjük e dolgo
zatot is ezek közül valónak), ám a multik gi
gantikus erőfeszítései előbb-utóbb érvényre 
jutnak. Máris vannak több-kevesebb szeren
csétlenséggel konstruált kísérletek, amelyek 
a termelési és képzési folyamatok geom etri
ai párhuzamosságát vizionálják (amely vo
nalakról tudjuk - mivel be van bizonyítva -  
hogy a végtelenben találkoznak).
Mi hát a teendő ebben a helyzetben? Baráta
inknak, a siker reményében nem javasolhat
juk  a csúzlit a tankok ellenében. Ugyanak
kor kenyérrel és sóval sem kell okvetlenül a 
seregek elé járulni. Egyáltalán nem törvény
szerű, hogy mint fátumot kell elfogadnunk a 
korlátozás nélküli nyom ulást. Csak a fél
gyarmati országokban szokták megengedni, 
hogy az ásító római pápával népszerűsítse
nek gagyi-tévé-csatomát, hogy a sugárutakon 
lábszagtalanitó poszterek takarják el a napot. 
Az írországi repülőtereken ugyanis, példának 
okáért, az ősi kelta múlt tekint az utazóra a 
falfelületekről, a szárnyasbetét reklám okat 
diszkrétebb helyekre dugják.
Csak mi lehetünk a megmondhatói, hogy ná
lunk mi az érték, a minőség, a jövőnek tarto
gatott ajándék. Nekünk kell kidolgoznunk in
tézményeink minőségbiztosítási rendszerét, 
átláthatóvá kell tennünk akkreditációs para
métereinket, közérthetővé tenni céljainkat és 
módszereinket.
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