
FORUM
Egy esztergályos a törzsgárdatagságról,
az üzemi demokráciáról,
s amit fontosnak tart elmondani

Huszonharmadik évemet taposom az Aprítógépgyárban. Elég sok üzemve-
zető megfordult már nálunk, a forgácsoló műhelyben. Legalább tíz. Mikorra
megismerték az embereket, megtudták, hogy kiben mi van, mennyi van, hogyan
dolgozik, akkorra le is váltották őket, és új jött a helyükbe. Ettől függetlenül,
különösebb probléma nem volt még velem, a kollektívában is feltalálom magam.
Az emberek is szeretnek. Szívesen foglalkozom a gondjaikkal. A műhelybizott-
ságban is dolgozom: kultúr- és sportfelelős vagyok, a labdarúgás a mindenem.
Elismerést, prémiumot többször kaptam, és talán nincs is olyan év, hogy ne
kapnék jutalmat. Egyszer voltam kiváló dolgozó, és évek óta szocialista brigád-
ban vagyok. A brigádunk mindég az elsők között... Szóval nem tartom magam
kivetettnek. Akik régen ott dolgozunk, a törzsgárda tagok, körülbelül egy szinten
mozgunk.

Mit jelent az Aprítógépgyárban törzsgárda tagnak lenni? Nem dicsekednék
vele. Tíz, tizennégy, és tizenhét év kell hozzá. Van egy olyan javaslatunk, hogy
jobban becsüljék meg a törzsgárdatagságot. Valaki azt mondta: ha egy ember
húsz év óta itt dolgozik, az csak egy állapot. Van ilyen. Én nem így fogalmaznám
meg, pedig elég magas beosztásban volt, aki ezt mondta. Inkább becsüljük meg
a törzsgárdatagságot, legyen anyagi előnye is. Nem azért, mert a pénzt hajszolja
az ember, de erezzem így is, hogy megbecsülnek. Miért nem lehet úgy, mint
a Hűtőgépgyárban? Ott a törzsgárda tag minden évben kap 500, 1000, vagy 2000
forintot, nem tudom pontosan, hogy mennyit, de kap. Igaz, nemcsak a pénz
a lényeg, de ebből is észreveszi a törzsgárda tag, hogy számítottak rá, hogy a
papíron szerepel valahol. Tudjuk, hogy számontartanak bennünket, de ne csak
akkor jelezzék ezt, ha arról van szó, hogy „többet vártunk tőletek, mert ti már
törzsgárda tagok vagytok". Amikor túlmunka van, akkor jó a törzsgárdatagság,
akkor jó, ha számíthatnak ránk. akkor még termelési tanácskozáson is kihozzák,
hogy köszönet a törzsgárdatagságnak.

így lehetne valahogy a fiatalokat is ösztönözni. Gondolnák, hogy lám, ha ott
maradok egy pár esztendeig, akkor engem is megillet az a bizonyos összeg.
Az emberek igényesek, meg az az igazság, hogy pénzből él az ember, nem kell
azt tagadni. Én is várom, hogy kapjak valamit, a másik is várja, ez nyilvánvaló.
Az osztályvezetők például kapnak nyereség előleget, mi ezt se kapjuk. Mi is
megdolgozunk a tervért, túlmunkát végzünk, akkor miért nem lehet a dolgozó-
nak is adni? Ne kapjon annyit, mint a főosztály — vagy osztályvezető, kapjon
500 forintot, de érezze, hogy rá is számítanak. Észrevették, hogy tesz valamit
annak érdekében, hogy a vállalat teljesítse a tervet.

A Fórum irásait-anyagait a vita szándékával adjuk közre; ellenük vagy mellettük szóló véle-
ményeknek, gondolatoknak ugyanitt örömmel adunk helyet.
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Nálunk elég magas a tözsgárda létszáma, felmerülhet, hogy azért nem jut
mindenkinek. Más gyár viszont nagyon örülne, ha ekkora törzsgárdája lenne.
Ha a gyárunk összlétszámát vesszük, hozzávetőlegesen 60—70 százalék a törzs-
gárda tagok aránya. Alapító tagok is vannak még, azt hiszem harmincan. A gyári
létszámnak körülbelül 40—50 százaléka húsz éve itt van. Sok gyár dicsekedne
ezzel. A dolgozók összetétele is elég jó. Például a gyári termékeket, munkada-
rabokat annyira ismerik már az emberek, hogy emiatt nincs fennakadás. Nem
kell annyi művezetői segítség. Ha jött például tíz új ember, vagy legyen keve-
sebb, jön három-négy új esztergályos, annyira lekötik már a művezetőt, hogy
nem tud mással foglalkozni. Hát nem könnyebb azt a gyárat vezetni, ahol ilyen
kiforrott gárda van? Ismerik az emberek jó oldalát, meg a rossz oldalát is, így
könnyebb velük bánni.

Az üzemi vagy szakszervezeti tanácskozáson, meg az új kollektív szerződés
megkötésénél, ezt nyugodtan ki merem jelenteni, számítanak a tagokra. Például
a délutáni pótlék esetében. Felvetésünk alapján kaptunk 10 százalékot, ami addig
nem volt. Észrevettük, hogy valami történt. Ha elmegyünk egy ülésre, és van
egy-két jó javaslatunk, nem dobálják félre a papírkosárba. Nem is lehet más-
képpen. Mert ha valami fontos munka, precíz munka van, azt csak az öregebb
szakmunkások végzik. Gyorsabban is elkészül, jól is, nem lesz selejt.

De ugye itt vannak a fiatalok. Van egy nagyon fontos munka, és nagyon
sürgős, már szerelni kellene, nyilvánvaló, hogyha művezető lennék, én se mer-
ném rábízni arra a fiatal szakmunkásra. Lehet, hogy jól megcsinálná, de mi van,
ha nem? Űjraönteni, újra hozatni, féléves, vagy negyedéves kiesés volna. Ezért
mondom, nem kellene a fiatal szakmunkásoknak olyan hamar megsértődni,
hogy csak a rosszakat kapják. Kapnak ők széria-munkát is, csak nem olyan
bonyolultat, mint az öregebb szakmunkások. Viszont, ha a fiatal egymás után
többször is bizonyítja, hogy jól meg tudja csinálni az egyszerű munkadarabot,
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— át is vette a MEO, nem talált benne hibát — akkor a következő alkalommal
már mást is mernek neki adni. így jönnek fel ezek a huszonéves fiatalok. Előbb
kisebb munkát, rosszabb munkát, azután jobb, és még jobb munkát kapnak,
és huszonöt éves korra elérik, hogy már mindent meg tudnak csinálni. Jó, hogy
van egy kis durcosság, meg morcosság is közben, de kivárták. Nyilvánvaló,
hogy az első osztályos gyermeknek sem adnak egyenletes számítást.

Régebben nagyobb volt a lendület, igaz, hogy akkor a gond is több volt.
Kiforratlan volt a gyár, többet kellett dolgozni. Egy termelési tanácskozás öt-hat
óráig is eltartott, most meg két óra alatt végzünk. Nem tarthat olyan sokáig,
mert ugye, ha nincs több mondanivalóm, már nem tudok hozzászólni. Annak
nincs értelme, hogy ugyanazt mondjam el, mint az előző. Azelőtt előfordult,
hogy nem volt szerszám, nem volt ez, nem volt az. Ezt felvetették, sokáig tartott,
mire megadták a választ. Most szerintem kevesebb gond van, meg másfélék is.
A szerszámok minőségével szemben igényesebbek lettünk. Felvetettük a szekó-
lapkás, váltólapkás marók témáját. Két éve ígérik, hogy majd... Nagyon jól
bevált svéd gyártmány. Gyorsabb, termelékenyebb, és az élettartama is nagyobb.
A váltólapka az olyan, hogy többször lehet váltani rajta: kicsavarom, és újra
fordítok. Köszörülni nem kell, mikor vége van, el lehet dobni. De miért nem
hozzák? Jól bevált, hát akkor miért nem? Állítólag meg van rendelve, csak
még nem küldték. Az ember ezt nem tudja eldönteni, hogy tényleg igaz-e, azért
két év alatt nem hiszem, hogy nem lehetett volna... Nem járna vele rosszul
a vállalat, csak már hoznák. Mindenki várja, mert ezek a régi, hagyományos
marók nem jók. Tönkreteszik a gépet, annyira ütnek, és még köszörülni is kell.

Sokmindent kellene tudni az embernek. Mert ha mi feldobjuk a kérdést
a termelési tanácskozáson, hogy kellenének, mondjuk dörzs-zárak, mert nincse-
nek különböző méretekben, nem ismerjük a hátterét. Nem tudjuk, be van-e
tervezve, nagyon tág látókörűnek kellene lenni, aki ezt tudná. Legjobban az
üzemvezetőnek kellene tudni, ő ismeri a számokat, ő tudja a terv legkisebb
részét is. Tudja, hogy mennyi szerszámot lehet behozni, vagy a GYEGO osztály-
vezető is meg tudná azért adni a választ. Ne hitegessék az embert, például, hogy
meg van rendelve, mondják meg, hogy sajnos erre az évre nem lehet, esetleg
két év múlva. Mi kigondolunk valamit, de nem tudjuk, hogy végre lehet-e
hajtani. Persze megkapjuk a választ, van, amire megkapjuk, hogy „sajnos elv-
társak, a jövő évben ezt be kell venni a kollektív szerződésbe, csak akkor lehet
végrehajtani." Megadják a választ, de az ilyen szerszámos témákra nem. Ki
tudja, hogy miért?

Természetes, hogy nagy fejlődés is van. Például, az öntöde. Öntvényekért
nem kell máshová menni. Egyelőre még csak apróbb öntvényeket csinálnak,
egy kemence van. Néztem, nagyon korszerű, nagyon szép, tényleg öröm mellette
dolgozni. És ez borzasztó sokat segített a vállalaton. Abból voltak az év végi
lemaradások, hogy az öntvények nem érkeztek be, vagy későn érkeztek. Már
szállítható lenne a gép, de nem szállítható, mert egy alkatrész hiányzik, és esetleg
csak az év végére érkezik meg. Egy gépet a szíve nélkül ugye nem lehet elindí-
tani. Most már fogják, és kiöntik. Gondolom, ahogy nő a termelés az öntődében,
a minőség is javul, jobbak lesznek az öntvények. S amellett nyereségrészesedés
is több lesz, mint tavaly. Szóval, mégse dolgozik olyan rosszul ez az Aprítógép-
gyár. Itt is sokfajta ember van, az egyik többet tesz az asztalra, a másik
kevesebbet, de minden évben megcsináltuk a tervünket. Nincs itt olyan nagy
probléma.

Nemcsak itt, hanem országszerte sokat beszélnek, vitatkoznak az üzemi de-
mokráciáról. Hát az éppen jobb is lehetne az Aprítógépgyárban. Hofi Géza jut
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mindég eszembe, úgy mondja: fönn akarják, lenn is akarják, középen mi van?
Középen nem akarják? Jobban össze kellene fogni az embereket, szorosabban
összefogni a vezetőkkel, ne úgy néznénk egymást, hogy ez vezető, ez meg mun-
kás, hanem tényleg a terv érdekében, hogy jövőre még könnyebben csináljuk
meg a tervet, még több jutalom legyen, ne az év végén kelljen kapkodni. Bízni
kellene a vezetőkben nekünk munkásoknak, viszont mi is elvárnánk tőlük
ugyanezt. A vezető ne egy kalap alá vegyen mindenkit.

Nem hinném, hogy csak a vezetőkön múlik. Nekem például tetszik Horváth
József elvtárs, az igazgató működése. Nem azért, mert most ő a gyár igazgatója
hanem, én nem veszem észre, hogy ő igazgató, én pedig esztergályos vagyok.
Horváth elvtárs gyakran lejön a műhelybe. Mindenkivel nem beszélhet, de azért
észreveszi az embert. Néha odajön, még kérdez is. Éppen a legutóbb volt egy
olyan... Nem is vita volt. Jött egy horizont eszterga — lehet hogy ráfázom,
mert majd visszakérdez — azt mondtam neki, hogy nem megfelelő az Aprító-
gépgyárban ez a gép. Nincs vele olyan asztal, amilyennek lenni kellene. Gyönge
arra a munkára, amit én el tudok képzelni. Azt mondta, majd meglátjuk. Nincs
kisebbségi érzésem, nem feszengek, hogy én most Horváth elvtárssal, az igazga-
tóval beszélek. Van egy új főmérnökünk, vele még nem váltottam szót. Első
látásra szimpatikus embernek találtam, majd elválik. Azt mondják, akik már
találkoztak és beszéltek vele, hogy igen nagy lendülettel fog a munkájához. Ügy
legyen, fejlődjön ez a gyár, nekünk is könnyebb lesz.

Akkor mégis hol akad el az üzemi demokrácia? Nem tudom így eldönteni.
Ügy képzelem el, hogy ha van egy üzemi tanácskozás, akkor ne csak a papírt
kellene aláírni az üzemi bizottsági tagoknak, hanem többet szeretnénk. Az embe-
rekkel egy kicsit többet kellene törődni. Mindig úgy van, hogy „megértem,
d e . . . " Miért kell azt mindég odatenni? Vagy megértem, vagy nem. Nincs elég
bizalmunk a művezetőkben, a művezetők sem bíznak bennünk. Az emberek
között különbséget kell tenni, ez biztos. A művezetők meg inkább általánosíta-
nak. Ne kételkedjenek a szavamban, és főleg ne kelljen hazudni.

Nem mindegy a tálalás sem. Én meg tudom választani, kihez hogy kell
beszélni. Mert Sápi Karcsihoz nem lehet úgy odamenni, mint Vass Jancsihoz.
Az egyiknek így kell beszélni, a másiknak úgy. Ha én meg tudom csinálni, miért
nem tudja megcsinálni a művezető? Nem kell könyörögni, nem arról van szó.
De a művezető ismerje az embereket, tudja, hogy az egyiktől kérhet, akkor is
meg lesz, amit kér. A másikhoz nem lehet kéréssel menni, csak paranccsal, hát
ahhoz paranccsal menjen oda.

Ahogy az évek múltak, az improduktív dolgozók létszáma nem arányosan
fejlődött. Az mindig csak emelkedik. Ennek a társadalomnak az is célja, hogy
mindenkinek munkát adjon. De ugyanakkor létszámhiánnyal küszködik a gyár.
Nincs elég forgácsoló, lakatos, a lemezműhelyből is hiányoznak, a TMK-ból is,
segédmunkások meg mindenütt kevesen vannak. Most a télen rossz volt a fűtés.
Az ember kijött a fürdőből, és könnyen megfázhatott. Ezt már szóvá tettem
párszor, hogy inkább adjunk három embernek tizenkét forintot, ne ötnek kilenc
forintot. Még akkor is jobban járunk, mert az a három legalább rendesen teszi
a dolgát a kazánnal. Nálunk a műhelyben lassan nem lesz forgácskihordó, nem
lesz segédmunkás, aki a munkadarabot arrébb vigye. Nekem 14 forint 70 fillér
órabérem van, huszonév óta, egy segédmunkásnak nyilván nem adnak annyit.
Azért azt mondom, hogy 9 vagy 10 forintért ezt a munkát se lehet végezni. —
Nem lehetne ezen valamit segíteni? Megkérdeztük néhányszor. — Nincs rá kapa-
citás, nincs rá béralap — válaszolták. Akkor vessék fel az országgyűlésen, ez
országos gond. Én csak annyit mondok, hogy esztergályos nincs, segédmunkás
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nincs, hát hol vannak az emberek? A mi létszámunk 1140 — az öntődével együtt
— és ebből termelőmunkát hétszáz-valamennyi végez. És az irodai dolgozók
létszáma nemhogy csökkenne, inkább emelkedik. Ezen valahogy segíteni kellene.
Mert ha elvégzi valaki esti tanfolyamon a gimnáziumot, akkor mindjárt disz-
pécseri állás következik. Nem rossz fizetés, nem azt mondom a 2000 forint, de
vállalják a 2800 vagy 3200 forintos szakmunkásfizetés helyett. Hol van ebben
a fantázia? Szóval én nem értem: fiatal, mikor akar keresni, ha nem most.
Inkább megelégszik kevesebbel, csak köpeny legyen rajta. Olyan jó azaz irodai
munka? Én most nem vállalnám, ha lenne rá lehetőségem. Lehet, ha megérem
az ötven évet, reméljük hogy meg, akkor elvállalnám. De csak akkor. Van két
családom, a nagyobbik fiam főiskolára, vagy egyetemre készül, a másik gimná-
ziumba megy nyolcadik után. Nem azért, mert irodakukacot akarok nevelni
belőlük. Magamról ítélek, jó volna többet tudni egy kicsit. Nem sokkal, de leg-
alább a gimnáziumot elvégezni. Most már sajnos nincs hozzá türelmem. Időm
még volna, de kedvem sincs tanulni.

Mondhatom, hogy az improduktív dolgozók számának növekedése állandó
téma. Van, aki irigységből beszél, vagy nem is tudom, talán a rossz szemléletéből
indul ki. Én azt mondom, aki adminisztratív dolgozó, az adminisztratív dolgozó,
én esztergályos vagyok, a maga területén mindenki végezze el becsületesen a
munkáját. Mert kell adminisztratív dolgozó is. Meg kell csinálni a művelettervet,
meg egyebeket. Mérnökök is kellenek, csak én úgy fogalmaznám, hogy egy fut-
ballcsapatban tizenegy ember játszik. Se több, se kevesebb.

Túlmunkát leginkább a műhelyben kell végezni. Például, ha a tervet 200
emberre készítik, akkor készítsék kétszázra, a munkát ne 140 ember végezze el.
Ha ezt megmondja az ember, legfeljebb azt mondják, hogy ehhez semmi közöm.
Dehogy nincs, van.

Le vagyunk maradva 15 millióval. Hát ennek csak a műhely kollektívája
az oka? Most megszigorították a túlórát. Elrendelik, csinálni kell. És ha nem
bírom, akkor mi van? Nem bírok bent maradni, csak hetente kétszer, vagy
egyszer. De ez még semmi. Van olyan, hogy hirtelen kell. Mert az a munka
nagyon sürgős. Jól van, elhiszem, hogy sürgős, de ha hamarabb intézkedtek
volna azok, akiknek ez a kötelessége, saját asztalán végezze mindenki a munká-
ját. Ha nekem adnak egy munkadarabot, és azt mondják, hogy van rajta öt
műszak, és azt igyekszem négy és fél műszak alatt megcsinálni, akkor nincs
lemaradás. De mi van, ha nekem nem 22-én, hanem 28-án hozzák, és azt mond-
ják, hogy ebből elsejére gépnek kell lenni? Csak akkor bírom megcsinálni, ha
tizenkét órázok a váltómmal. Meg oda van a szabad szombat, vasárnap is. Hát
miért nem hozták 22-én? Ha én selejtet csinálok, tőlem levonják a pénzt. Aki
azt az anyagot 22-e helyett 28-án hozta be, nem csinált selejtet? Dehogynem.

A múltkor részt vettem itt a gyárban egy író-olvasó találkozón. Nagyon
tetszett, ha nem lettem volna olyan éhes, este hét-nyolc óráig elhallgattam volna.
Bírtam követni az egészet, mert érdekes is volt, amit mondott az író, meg nem
használt olyan szavakat, hogy volumen, meg hasonlókat. Nyíltan beszélt, ki-
mondta a valóságot, olyat is, amit esetleg mi a gyáron belül nemigen mernénk
megmondani.

Ha az ember olyat mond, ami valakinek nem tetszik, akkor abban a pilla-
natban nem szólnak, de lehet, hogy utána nagyon megüti a bokáját. Nem olyan
értelemben mondom ezt, hogy elzavarják a gyárból, hanem úgy, hogy éreztetik
az emberrel. Esetleg megvonnak valamit az anyagi juttatások közül. Inkább úgy
van az ember, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, nem mond semmit. Hanem
azután vannak susogások az emberek között, én jómagam is jobban meg merem
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mondani ott az igazságot, ahol csak a dolgozók hallják. Jó volna ezt úgy csinálni,
nogy ha a vezető nekem meg meri mondani a hibámat, természetes dolog, nekem
is vannak hibáim, akkor ugyanúgy én is megmondhassam neki az ő hibáját.
Megmondhatom, megmondhatom, de ahogy az előbb említettem, esetleg megütné
az ember a bokáját, ezért nem nagyon nyilvánítanak az emberek véleményt.
Nagyon tetszett az is, amit az író a különböző szemináriumokról, meg előadá-
sokról mondott. Én kultúr- és sportfelelős vagyok a forgácsoló műhelyben. Az
a teendőm, hogy például 15 embert szervezzek be egy ilyen tanfolyamra. Oda-
megyek a brigádhoz, és azt mondom, hogy innen ennyi meg ennyi jelentkező
legyen. Jelentkeznek is, hogy a brigádnaplóba be lehessen írni. Hadd teljen a
napló. Még az első előadásra néhányan elmennek, de a következőn már nincs
senki. Erre azt mondják, hogy nem jól működött a kultúros. Ha ezek után oda-
megyek az emberekhez, akkor jóformán elzavarnak, menj a francba, még jó ha
nem küldenek melegebb éghajlatra. Olyan is van, aki hogy gyorsan lerázzon,
megígéri, hogy „ott leszek öregem, ott leszek, természetes". A múltkor író-olvasó
találkozóra minden brigád megkapta a meghívót. Tizenhárom, vagy tizenkét
brigád van nálunk a forgácsoló műhelyben. Külön is odamentem a brigádokhoz,
hogy legalább hárman, de minimum ketten jöjjenek el erre az író-olvasó talál-
kozóra. Meg is ígérték. Valaki még azt is kérdezte, hogy „elférünk mi abban
a nagy tanácsteremben, mert a mi brigádunk 80 százaléka megy." Abból a bri-
gádból becsület szavamra, senki nem jött. Hatan voltunk a forgácsoló műhely-
ből, összesen.

Nagyon emlékezetes maradt nekem egy fiatal mérnök, és egy hölgy is, aki
ott megkérdezte, hogy vajon a munkások műveltsége meddig marad ilyen ala-
csony? Valahogy így. Én szerettem volna nagyon gyorsan megválaszolni, lehet,
hogy az író elvtárs nem akarta, én nagyon gyorsan megválaszoltam volna, hogy
nem mindenkinek viszik tálcán az egyetemet, ahogy esetleg nekik vitték. Ügy
lehet azért az édesapjuk nagyon megszenvedett. Én sem érem el azt a szintet,
amit a gyerekeim, de azért dolgozom, hogy nekik könnyebb legyen. Ha evvel
visszaélnek, akkor nagyon könnyen elcsattanna a pofon, még húsz éves koruk-
ban is. Az én apám műveletlenebb, mint én, egy kicsit valahogy feljebb vagyok,
a családom még feljebb. Nem lehet mindent egyszerre kinőni. Az én agyam
már nem biztos, hogy úgy fog, mint egy tizennyolc évesé. Megelégszem azzal,
ami van, amit csinálok. A munkámat is szeretem. Nem lehet mindenki mérnök.
Amennyire tehetem, annyira művelem magam, de csak azzal foglalkozom, ami
érdekel. Magolni már nem tudok. Ezt nem itt kell kezdeni. Én mindig azt mond-
tam, hogy a műveltséget úgy kell föltálalni, amilyen a hallgatóság. Ha nincs
olyan műveltsége, akkor annak olyan anyagot leadni, ami érdekli, meg valami
ragad is rá. Utána lehet emelni a mércét. így lassan-lassan emelni, nem azt
mondom, hogy a végtelenségig, csak amíg az embernek kedve van, és szereti
csinálni. Utána egy kis szünetet tartani, inni egy pohár vizet, vagy elszívni egy
cigarettát. Én így gondolom, és amikor a brigádoknak tanfolyamokat csinálnak,
azok meg nem igénylik, nem kell erőltetni, nincs értelme. Inkább csináljanak
szalonnasütést vagy kirándulást, és legyen ott egy műveltebb ember, aki közben
fölveti, hogy például mit is jelent ez a volumen, mondja meg, hogy mi az. Akkor
lehet, hogy megmarad az agyamba. Ne sok szót mondjon, mert ha sokat mond,
azt úgyse bírom megjegyezni, meg mások se bírják. Mondjon hármat, de az le-
gyen a lényeg. Na nem pont így gondolom én, de az a fontos, hogy az ember
agya csiszolódjon. Mert egy kicsit be van gyepesedve, az biztos. Az idősebbeké
meg még jobban.
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Például, van nálunk most szakmai továbbképzés — nem tudom idetartozik-e
— így a kutya sem igényli. Ha megmutatnám magának azokat a kérdéseket...
Azt se tudja az ember, hogy az efkettes, meg az ipszilon az ennediken, mit
jelent. Hát akkor minek? Ezt azért csinálták a negyven-ötven éveseknek, hogy
azt tanulják, ami lényeges? Minket már nem kell megtanítani négyzetre emelni.
Tudunk dolgozni, és szerintem elégedjen meg már ez a társadalom, meg a vál-
lalat is azzal, hogy mi tudunk dolgozni, és ezt már végig csináljuk a nyugdíjig.
Azoknak a szintjét emeljék, akik három, vagy öt éve végezték el az iskolájukat.
Tartsanak azoknak tanfolyamot. Meg a művezetőknek is, hogy tudjanak segíteni,
ki tudjanak számolni olyan tengelytávot, ami a nyolc általánosba esetleg nem
fér bele. Nekünk arra nincs időnk, hogy számolgassunk, azért van a mérnök,
azért van a művezető, hogy ezt csinálja meg. Átképzősök voltunk, akkor se ta-
nultunk sokat elméletben, mert hat hónap alatt nem lehet a szakmát gyakorla-
tilag, meg elméleti tudást is szervezve, megtanulni. És ha én akkor nem birtam
megtanulni, akkor most már, közel negyven éves fejjel nem megy. Nem mondom,
lenne értelme, csak nem ilyen szinten, mint itt csinálják. Túl nagyot akarunk.
A szintet felemelik, aztán majd leülepszik.

Ügy gondolom, ha újra eljönne az az író, még egyszer annyian lennének.
Most már szemtől szembe megismerték az emberek, tudják, milyen kérdéseket
lehet feltenni neki, s azt is sejtik, hogy milyen választ kapnának. Akikkel be-
széltem erről a gyárban, mindenkinek azt mondtam, hogy ez sokkal többet ért
nekem, mind három tanfolyam. Pedig csak két óra hosszáig tartott.

Ha nekem igazat mond valaki, tehát nem beszél mellé, valahogy együtt
érzek, és könnyebben beszélek vele. Tudom, hogyha butaságot mondok, sem
fog kinevetni. Nagyon félek ettől a vizsgától, becsület szavamra. Lehet, hogy
nem lesz annyira nehéz, mégis félek tőle, mert negyven évesen odaállítani, és
azt mondják, esetleg — a miniszétriumból is jönnek — hogy te úristen, de buták.

Benne vagyok a könyvtárban, amikor időm van, olvasgatok. A gyerekeknek
is elég sok könyvük van. Ha vége lesz a szakmai továbbképzésnek, el fogom
olvasni az író néhány könyvét. Ha újra eljönne, megkérdezném például, hogy ki
érezheti magát szocialista embernek. Ö annak érzi-e magát? Ha igen, hogy lehet
azt észrevenni? Én magam döntöm el, hogy szocialista ember vagyok-e? Vagy
pedig érzem, úgy mint a lázat? És szocialista módon élni, mit jelent?

Üzemi demokrácia. Hogy is van ez az üzemi demokrácia? Nekem erről
mindig Hofi jut az eszembe. De könnyű neki, mert kimondhat mindent. Ha
akarja beírja, ha nem, nem számít. Szerintem Hofi egy kicsit olyan, mint vala-
mikor a királyságban az udvari bolond volt. Annak ugye mindent lehetett. Nem
szó szerint gondolom, mert ez durvaság volna. Az emberek susmukolnak egymás
között, duruzsolnak, duruzsolnak, aztán mikor megjelenik egy főnök, akkor el-
hallgatnak. Ha én ki merem mondani, ami bennem van, akkor azok, akik sus-
mukolnak, megbújnak a másik háta mögött, azok a jók, mert nem mondtak
semmit. Én, vagy az a másik, aki megmondja a főnökök szemébe, az nem jó.
Holott elhangzott a XI. pártkongresszuson az is, hogy a dolgozók véleményét,
az őszinte véleményét meg kell hallgatni.

Elmondta Gulyás Imre,
lejegyezte Pethö László
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Van e tekintélye
az állattenyésztőnek?

Rákóczifalva mai öregei még együtt születtek falujuk nevével. Az ő őseik
konok, erőstartású, de iszonyúan szegény cselédnépek, még honfoglalók, falu-
alapítók voltak. 35 kisközség és puszta indította el ide legnincstelenebbjeit a
századforduló előtti években. így született a neve nincs és földje nincs falu.
A társult szegénység, ami fölött még a csillagok sem békésen hunyorogtak, in-
kább voltak a lázadás szikrái. Rákóczifalvának nevezte a cselédfalu magát. A
rejtett belső rang-tudat biztonságával és makacsságával. Majd negyedszázadig
kellett várniuk, amíg a kormányzat a falunevet hivatalossá tette. Akkor itt tor-
kolltak egybe az utak. Az ideérkezők lelke és batyuja egyforma. Szalonna, hagy-
ma, kilátástalanság és lázadás és jótartású, emberarcú büszkeség. Utódaiknak
újból egybetorkolló útja, az unokák, dédunokák nemzedékének mai rangtudata,
sorsuk tanulságai adják e riport témáját. Nem célunk a falu, vagy a gazdaság
bemutatása. Elég az összefüggések kedvéért annyit, hogy az ország egyik vezető
közös gazdasága Rákóczifalva és Szajol egyesült Rákóczi Termelőszövetkezete,
Szolnok megye 6000 hektárának birtokosa. Az iparszerű szójatermesztés rend-
szergazdája. Csaknem minden kultúrájukat termelési rendszer keretében műve-
lik. Egyben az ország legnagyobb gyümölcsfacsemete-előállító gazdasága is.
Zöldségkertészetük, állattenyésztésük korszerű, jól gépesített és a jövője még
ígéretesebb. Mi ennek a gazdaságnak csak egyetlen ágazatában, az állattenyész-
tésben dolgozó mostani kétkeziek, fiatal szakmunkások sorsát fagattuk tanul-
ságokért. Mit örököltek Rákóczi szellemét őrző őseiktől, mivel tölti be leiküket
és batyujukat a mai világ, és miért kell szavukra figyelnünk, túl Rákóczifalva
határain is. Nagy Margit, Bagi Gyula, Czikely Mihály, ifjabb Kara István,
Dobrosi Béla 20—30—40 évesek, szakképzett, érettségizett ellető kanászok, tehe-
nészek, jószággondozók. Még mintha a jövőből szólna szavaikban Rákóczifalva.
Tehát megidéztük a múltat, idézzük meg a jövőt is.

— A termelőszövetkezet már akkor is megvolt, amikor én születtem, édes-
apám itt lett tsz-tag, 1961-ben. Részben őtőle is kaptam segítséget, részben az,
hogy nagyon szeretem a kicsiket, mindegy hogy gyerek, mindegy hogy állat,
ez is közrejátszott abban, hogy itt vagyok.

— Mondja már meg akkor, hogy mi is a szakmája, mi is a munkája?
— Szülésznő vagyok a sertésgondozóknál, én ügyelek fel az anyakocák el-

lésére. Kicsi korában legkényesebb a malac, és tényleg nagyon oda kell figyel-
nünk mindenre. Még nagyon picik a malacok, addig nagyon vigyázunk rájuk,
részben elkerítjük őket, és még az anyakoca be nem fejezi a fialást, addig teljesen
külön vannak. Egy-két napos korban már nem kell ennyire vigyázni rájuk,
olyankor már elugranak ők is, meg a koca is jobban ügyel rá, hogy ne feküdjön
a kicsinyeire.

Azt mondta, szereti a kis gyereket, szereti a kis jószágot.
— Igen, mert tehetetlen és teljesen rá van szorulva mindkettő a felnőttekre,

a nagyobbakra. Három kicsi testvérem van. Gyakorlatból ismerem ezt az érzést.
Másrészt, régebben mi is tartottunk otthon kocákat, és tudom, hogy mit kell
velük csinálni, már otthon is láttam. A szakmát, azt nem tanultam, nem végez-
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tem, csak amit itt megtanultam a gyakorlatban. De szeretnék szakképesítést
szerezni levelezőn, mert másképp már nem megy.

— Miért?
— Már nem bírnám ki azt, hogy ne dolgozzak. Meg is szerettem, meg is

szoktam, most már nehéz volna, hogy én 8—10 órát csak üljek az iskolában.
— A közgazdasági szakközépiskolában, kereskedelmi tagozaton végzett.

— Igen. így azt tudják rám mondani, hogy érettségizett vagyok, de egyébként
a szakismereteimet nem tudom hasznosítani.

— Attól nagyon távol áll a jelenlegi foglalkozása. Hogyan döntött úgy, hogy
mégis idejön? Nem tekintették ezt esetleg környezetében sokan úgy, hogy le-
csúszás, hogy ezért nem volt érdemes tanulni?

— De igen, nagyon sokan mondták, de én nem bántam meg, hogy itt ma-
radtam. A legkellemetlenebb csak az, hogy elveszítettem a legjobb barátnőmet
emiatt. Az érettségi után ő irodába ment dolgozni, én meg ide. Ügyhogy én most
már teljesen másfelé orientálódók, nem tudjuk megérteni egymást. Nem tudunk
beszélgetni egymással. Nem furcsa? Kicsit el is szomorít.

— Az imént azt mondta, hogy nem tudna már meglenni munka nélkül.
Nyilvánvaló, hogy nemcsak azért, mert a napi életritmusába a munka úgy bele-
tartozik, hogy már nem tud tőle elszakadni, hanem azért is, gondolom, mert
a munkából származó jövedelmét is beleépítette az életébe.

— Nagy szükség van otthon az én keresetemre is, mert én vagyok a leg-
idősebb, sajnos. Négyen vagyunk testvérek. A többiek mind kisebbek nálam,
négy évvel, nyolccal, mindhárman iskolába járnak még. Csak édesapám dolgozik,
anyunak épp elég eleget tenni otthon a háztartásban.

— Ne haragudjon, én mégis visszakanyarodnék oda a barátsághoz, hogy
tudniillik elég sok kellemetlensége volt. Milyen kellemetlenségek? Ugyanaz a
társaság nem fogadja be, a régiek, akikkel korábban együtt volt?

— Hát ez is. De nemcsak ugyanaz a társaság, amelyikbe azelőtt jártam,
hanem nagyon sokan. A szomszédok, az ismerőseim és volt iskolatársaim, mind.

— Talán lenézik?
— Mondhatjuk így is, másképp viselkednek velem, mint azelőtt.
— Szülei? Hogyan fogadták, mikor maga itt helyezkedett el?
— Ök nem szóltak bele, hogy én hová akarok menni, teljesen rám bízták

a választást, hogy ne tehessek nekik szemrehányást később, ha netán nem sike-
rül. Nálunk megvan a megértés.

— És fiú? Már nem annyira kislány, hogy ne lett volna, vagy ne lenne.
— Náluk, velük nincs emiatt semmi félreértés. Minden lánynak kell valahol

dolgozni, és minél többet keres az ember, annál elnézőbbek.
— Maga elég törékeny alkatú, fizikailag nem nehéz, ha segíteni kell olykor

az anyakocának?
— Nem. Fizikai erőt nem igen igényel. Sok kis apró feladatból áll. Csak

ügyesség dolga. Nálunk fizikai munkát nem nagyon kell végezni. Egyébként
közöttünk megvan az összhang, és az egész telep eredménye, teljesítménye ettől
függ. Mindenkinek össze kell dolgozni, mert különben egyikünk se keres, és nem
haladunk akkor sehova.

— Bár Nagy Margit sajátmaga is elmondta, hogy az édesapja a ter-
melőszövetkezet tagja, mégis a véletlen beszélgetés során B er e czki László,
a termelőszövetkezet elnöke, a választás még egy nagyon érdekes motívumára
világított rá.

— Korábban ténylegesen érdekesek voltak ezek az esetek, mint a Margitkáé,
de most azért egyre inkább megszokottá válnak. Margitka szerénységére vall,
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azt hiszem, hogy nem mondta el életének egyik fontos apropóját; azt, hogy ő,
mint közgazdasági szakközépiskolát végzett lány, módot, lehetőséget kapott arra,
hogy a termelőszövetkezet irodájában dolgozzon. Mindenekelőtt az édesapja ér-
demei folytán, akinek az átlagosnál nagyobbak a szövetkezetben az érdemei,
a hosszú, becsületes, nagyszerű helytállás után. ő azonban a felajánlás ellenére
a fizikai munka mellett döntött. Akkor engem is meglepett egy kicsit, mert
ellentétben azzal, amit kezdetben mondtam, megszokottabb nekem is, ha valaki
a fizikai munka helyett az irodát választja, ö azonban ennek az ellenkezőjét
tette. Nekem úgy tűnik, hogy neki van igaza. Őszinte akkor is. amikor esetleg
arról beszél, hogy nem bánta meg.

— Lehet igazsága Nagy Margitnak abban is, hogy jobban keres. De lehet
igazsága abban is, hogy esetleg nem az édesapja érdemeit akarja kamatoztatni.

— Mind a kettő igaz. Van azonban egy harmadik oldala is az éremnek.
Nagy Margit, azt hiszem, már azok közül való, akik nem azt nézik, hogy irodai
munka vagy fizikai munka, hanem feladatot keresnek az életben és minden
munkában megtalálják a szépséget, az értelmet. Neki már nem egyedül az irodai
munka jelenti az egzisztenciát. Nem az jelenti a jövőt. Lehet hogy tudatosan,
lehet hogy ösztönösen, de azt hiszem, ő azok közül a kevesek, de az egyre szapo-
rodók táborából való, akik ezt a kérdést más oldalról közelítik meg.

— Az öreg, hadd nevezzem csak így, szótlanul jött mellettem. Már azt is
megígértem neki, hogy nem árulom el a nevét, sőt még azt sem, hogy melyik
termelőszövetkezetben vagyunk. Végre ziháltan, -félbeszakadt mondatokkal kez-
dett élettörténetébe.

— Apám cselédember volt, az uradalom kanásza. Nyolcan voltunk testvérek.
Mellette tanultam el én is ezt a mesterséget, mellette szerettem meg a jószágot.
Világéletemben kanász voltam, mint apám. Mikor a szövetkezet megalakult, itt
is kanász lettem. 25 év alatt nekem még egy szabad napom- sem volt. Hazudok,
mert egyszer erővel elvittek a mezőgazdasági kiállításra, s odamaradtunk két
napig Pesten. Ott kinn a Hosszújáró majorban töltöttem el én az utolsó 25 évet,
amíg ez az új telep fel nem épült. Mit is tehettek volna velem, idehoztak, de
higgye el, nem értek én itt már semmihez. Sokszor azt hiszem, hogy még ezek
a disznók sem ugyanolyanok, mint amilyeneket én neveltem. Ezek a fiatalok
sokszor kérdeznek ezt is, azt is, csak én már mit tudok nekik mondani? Csak
nézem a kapcsolókat, meg a vezetékeket, és hiába megyek egy-egy cső után,
még most sem értem, hogyan is hull az állatok elé az abrak. Mondják, mondják,
de mintha egészen idegen ország nyelvén beszélnének. Ha nem volna a rakodás,
amikor azért csak szükség van rám, mert én tudom, hogy merről is rikkantsak,
hogy felmenjek a pótkocsira, talán már nem is bírnám ki. Mert segítek én ennek
is, annak is, de bizony már ez a falka nem az én falkám. Tudja, odahaza mindig
tartok azért két-három süldőt, hízót a háztájiban, pedig nehéz az én munkámmal
már összeegyeztetni időben. De azt szeretném, mint az öreg szomszédom, aki
juhász volt, hogy a toromon saját nevelésű disznóból legyek orja leves és ka-
nászpecsenye. Ne is mondjon semmit, én tudom, hogy miért éltem, de az egyik
fiam azért, ő már érettségizett, itt dolgozik. De még ő sem érti, mi bajom. Tudja,
csak keringek itt az istállók, a jószágok körül, mint az éjszakai lepke a lámpa
körül, mennék, menekülnék is valami kis falkához, de csak ez van, ez a nagy
falka. És ha nyugdíjba küldenek, akkor is csak itt találok szép jószágot, csak ide
kell kijárnom naponta friss malacszagot szippantani. Remélem, talán akkor is
beengednek.

— Volt egy telep a Tisza mellett, Rocsa tanyának hívták, hát oda kerültünk
le. És ott láttuk, hogyan fejlődik állandóan a mezőgazdaság, az állattenyésztés.
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Aztán rájöttünk, ez így nem mehet, hát csak fejlődni kell a dolgokkal, és össze-
beszéltünk a Mihállyal, hogy próbáljuk meg, vágjunk neki.

— Leánya — úgy tudom — ugyanebben a szakközépiskolában nappali tago-
zaton egy évvel járt a papa -fölött.

— Azért nem éreztette ő velem, de segített sokmindenben, különösen a ma-
tematika volt nagyon nehéz, és abban nagyon sokat segített.

— Ha tanultunk együtt esténként vagy szabad napon, akkor hárman össze-
jöttünk és segített. Amit nem értettünk, megmagyarázta. Akadt olyan, ami neki
nem kedvenc tantárgya volt, nekem meg mondjuk jobban feküdt, hát azért
nem tudott megfogni mindenütt. Például én nagyon szerettem világéletemben
a történelmet és abban nem pipál le még most se! Van még egy fiam, az most
ötödikes az általánosban, a feleségem szintén itt dolgozik a termelőszövetkezet-
ben. Sajnos betegállományban van. Talán most fekszik a műtőasztalra. Elég
nehéz, mert ott van a fiam felügyelet nélkül, a kislány dolgozik. Ami jószág
van otthon, azt el kell látni, mert az nem szenvedhet hiányt, és hát elég kopár,
meg szinte kihalt az egész lakás. Különösen nehéz lesz most ez az érettségi
vizsga.

— Hét esztendeje dolgozik itt a termelőszövetkezetben. Korábban?
— Korábban vállalatnál dolgoztam, de még azelőtt én 1961-ben tüdővel

lebetegedtem. Aztán le voltam százalékolva utána, mikor aztán megengedték,
hogy dolgozhatok, ide jöttem a termelőszövetkezetbe, és gondoltam, a szabad
levegőn csak jobb lesz, mint bent üzemben, vagy vállalatnál. Rendbe is jöttem,
úgyhogy most már teljesen rehabilitáltak. Nem kell járnom sehova se. Sokszor
nagyon nehéz volt, mert Mihállyal mi voltunk ketten az elsők, akik betettük
ide a lábunkat, még akkor nem is volt más a telepen. Egy istálló volt készen,
és azt mi ketten felváltva 12 óráztuk, én voltam idekinn 12 óráig és aztán ő volt
12 óráig. Bizony nagyon furcsa volt az elején, mert mi a régi hagyományos
dolgokhoz voltunk szokva. Sokszor még úgy is volt, hogy tán nem is jó, amit
csinálunk. Nehézségek voltak a beindulásnál, sőt még a mai napig is vannak
problémák, de hát igyekszünk őket kiküszöbölni.

— Sokminden volt itt, amit nem értettünk. Jöttek ezek az újabb tápszerek,
nem tudtuk, hogy mi az, az iskola előtt mégcsak azt se tudtuk, hogy mi az hogy
fehérje, vagy szénhidrát vagy takarmányösszetételek. Most már csak jobban
meg tudjuk érteni, pedig még úgy állunk, hogy nem végeztünk. Egymásnak
segítünk, vagy egymás problémáját közösen megbeszéljük, mint pl. most én is
hogy hozzáfogtam az építéshez, van itt egy szocialista brigád a telepen, az már
nekem eddig is sokat segített az anyaghordásban. Jöttek téglát pakolni, meg még
jönnek i s . . .

— Tudom én magamról, mi az hogy építkezés. Annakidején, mikor én csi-
náltam, bizony nekem is nagyon jó lett volna akkor, ha segített volna valaki.

— ön még fiatalember, a fiatalok nem szívesen vállalják az állattenyész-
tésben a munkát, mert itt nincs se hétköznap, se vasárnap, se ünnepnap, kinn
kell lenni és állandóan együtt a jószágokkal.

— Én eredetileg is, mikor az iskolából kikerültem, állattenyésztő szerettem
volna lenni, ennek ellenére növénytermesztésben kezdtem gyakornokként. És
mint fölszabadult gyakornok először brigádvezető lettem. Fiatal kezdő ember
lévén valahogy nem találtam meg ott a helyem, valahogy nem éreztem magam
eléggé biztonságban. Arról lemondtam, és így kerültem fizikai állományba. Saját
kérésemre jöttem át az állattenyésztéshez. Itt viszont teljesen magabiztosnak
érzem magam, és megtaláltam minden számításomat.
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— Azt mondja, megtalálta számítását. De azért valahol mégiscsak törés,
ha valaki brigádvezetőből fizikai munkás lesz? Vezetőből beosztott.

— Szerintem nem törés, mert ott eléggé bizonytalan voltam, jobban támo-
gatásra szorultam, itt viszont teljesen otthonosan érzem magam, minden szem-
pontból. Biztos vagyok a dolgaimban.

— A kollegák, meg a környezete hogyan fogadta mindezt? Szintén úgy
fogják fel, hogy ez nem törés?

— Először egy kicsit csodálkoztak, hogy is csinálhatott ilyet az a Dobrosi,
de később aztán megszokták, és elég jó munkatársi, baráti viszonyban vagyunk.
Szerintem, és ez az én véleményem, az a fontos, hogy a munkába testet-lelket
beleadjunk. Akkor az ember a munkatársi megbecsülést, a főnöki elismerést is
megkapja. 70-ben nősültem, van két kislányom, óvodába járnak, feleségem is
dolgozik. A rosszabbik oldala a dolognak, hogy ő két műszakban. Kereskedő,
és mivel most ment vissza a gyermekgondozási segélyről, már most jelentkeznek
a problémák, a gyerekeknek az óvodába hordásával, illetve hazahozatalával. Nem
mindig tudok neki segíteni, pontosan azért, mert nagyon sok időt kell itt
eltölteni.

— Mi az, ami ösztönzi, segíti, igazán lelkesíti a munkájában?
— Nekem a tervem és a célom, itt megállni a helyem. Én nagyon szeretek

jószággal bánni otthon is, itt is. És valahogy az ember... úgy szokták ezt mon-
dani, hogy hivatástudat. Valahogy ez dolgozik bennem, és a szakma szeretete,
azt hiszem, mindennél többet jelent.

— Nem gondolja, hogy akadna, aki megmosolyogná, hogy egy ellető állat-
tenyésztő hivatástudatról beszél?

— Ha így tenne, nem gondolná meg, vagy legalábbis nem lenne őszinte.
Vagy olyan trehány lehet, nem egy belevaló valaki, aki a munkát lenézi. Sajnos,
találkozni, falubeliekkel is, akik lenézik a másikat, lenézik azért, mert paraszt.
Én nem idevaló vagyok, másutt születtem, a munkahely révén kerültem ide.
Itt új baráti társaságom alakult ki, és mint vezető beosztásúnak, akkor alakult
ki a társaságom. Az a társaságom most is megvan, emiatt senkivel sem szakadt
meg a kapcsolatom, sőt inkább még mélyebb lett. Pontosan az által, hogy jobban
köztük forgolódom és állandóan velük vagyok.

— Az öregek a termelőszövetkezethez a földön keresztül kötődtek. Úgy
érzem, hogy a beszélgetés résztvevői egytől-egyig már egész más szálakon kötőd-
nek a termelőszövetkezethez, a gazdasághoz.

— Nálunk szerepet a föld kérdése, vagyon kérdése egyáltalán nem játszik.
Minálunk a munka játszik szerepet. Itt találjuk meg szakmánkat, anyagi lehető-
ségeinket, és mi egyrészt munkahelynek, másrészt második otthonunknak tekint-
jük ezt a gazdaságot.

— Szerintem addig, amíg az idősebb generáció a föld, a vagyon miatt gyűj-
tött, és szerzett, és abban találta meg a jólétét, mi a megszerzett tudásunkat
szeretnénk kamatoztatni.

— Itt ez egy sereg sajátos áldozatvállalással jár, a családdal sem tudnak
annyit együtt lenni.

— Mit lehet mást tenni? Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy nemcsak
a dolgozó ad, hanem kap is a gazdaságtól, pontosabban a rákóczifalvi Rákóczi
Termelőszövetkezettől, és itt a tsz eléggé megbecsül bennünket. Akiről tudják.
hogy becsületes, hozzáálló ember, megbecsülik, tisztelik és anyagiakban, erköl-
csiekben is elismerik.

— Üjra Nagy Margithoz térnék vissza. Esete annyiban különbözik a nagyon
szép számú érettségizett fiatalokétól, hogy ő az iskolából került hozzánk érett-
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ségizve, és más lehetőség is volt számára. A többieket viszont úgy készítettük
már mi előre föl, hogy fizikai munkásokként érettségiztek, és eleve a perspek-
tívájukat is itt határoztuk meg. Egyben azonban mégis megyegyeznek Margit-
kával ezek a fiatalemberek, asszonyok, lányok, hogy érettségivel a zsebükben
mindannyian jól érzik magukat a fizikai munkában. Kettős az út, az egyik az ő
harcuk, idézőjelben hogy harc, amit ők vívnak, a másik meg az, amit mi vívunk
— elnökként magam is, és a vezetés — értük, egyrészt erősítjük őket, hogy jó,
igaz úton járnak, másrészt pedig olyan helyzetet teremtünk, hogy ezeknek az
embereknek tudunk segíteni, hogy az egzisztenciájuk, a becsületük nagyobb
legyen az átlagnál.

— Már általános iskolában is nagyon szerettem az irodalmat, s ez végigkí-
sért egész az érettségiig, az irodalmi színpadnak most is tagja vagyok, és minden
vágyam az volt egy ideig, hogy népművelő leszek. Még harmadikos koromban is
az volt a vágyam, hogy népművelés-irodalom szakra jelentkezem Debrecenbe,
a Kossuth Lajos Tudományegyetemre. Két malomkő között őrlődtem, mert a
szakmát is szerettem, mezőgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, de a
szakma szeretete mellett ott bujkált bennem afféle hobbyként az irodalom is.
Aztán teljesen maradtam a szakma mellett. Amiben közrejátszott az is, hogy
édesanyám is a tsz-ben van, ő az állattenyésztésnél állatkönyvelő az irodán.
Ki-kijártam hozzá még a hagyományos telepekre és megtesztett, hogy jaj de
aranyosak a kismalacok. Ez is vonzott, hogy jelentkeztem a mezőgazdasági szak-
középiskolába, ahol azután kezdtem látni, hogy ez a kismalac ezért meg ezért
olyan szép, ezért meg ezért olyan csúnya, s akkor egyre inkább kedvet kaptam
hozzá, és maradtam örömmel ezen a pályán.

— Azt mondta, hogy akkor erősödött meg a kedve, amikor rájött, hogy mért
szép vagy miért csúnya ez vagy amaz a kismalac, tehát amikor a szakma logi-
kájába is belekóstolt.

— Igen, hogy ennek az a hiánya s ilyen tápot kell adni neki, ilyen vitamint.
És ehhez hasonlók. Az én generációm, a mai 20 évesek generációja annyival volt
hátrányban talán, hogy az idősebb kollégák ebben nőttek fel, tehát azok után
kezdtek el tanulni, mikor már csinálták. Mi viszont fordítva. Először tanultunk,
azután csináltuk. Ami pedig a gyakorlatot illeti, én legalábbis úgy érzem, hogy
ha az egészet látja az ember, folyamatosan benne él, nemcsak az, hogy benéz
és jaj most ez a jószág piszkos, vagy benéz, jaj most ez tiszta, úgy a szépségét is
érezni lehet. Az egész telep életét egy-két nap alatt nem lehet se megismerni,
se megszeretni.

— Kara István további céljai, tervei?
— Maradok az állattenyésztésben. Ezen belül is sertéstenyésztéssel szeretnék

foglalkozni magasabb szinten, szeretnék továbbtanulni Hódmezővásárhelyen, az
állattenyésztési főiskolán, és hogyha van rá lehetőség, utána a sertésszakmérnöki
diploma se lenne rossz. De ez még a jövő terve, előbb amavval hogy tudok
boldogulni.

Rákóczifalva fiatal állattenyésztőjének vallomása talán inkább a jövőt
idézte, de nagyon is a mának szóló tanúiságokkal jár. Minden munka mindenütt
adhat belső és külső rangot, ha folyton gyarapodó tudás, céltudatosság és erkölcs
szövetsége valósul meg benne. De ehhez az is kell, hogy a gazdaság, a környezet
biztonságot, anyagi és erkölcsi oltalmat garantáljon. Lázadók ők is, akárcsak
őseik a tegnap folyamatos kilátástalanságában, de ők a ma folyamatos forradal-
mában lázadnak és lazítanak a tunyaság, az eltérpeszkedés, a morzsával beérés
a munka lenézése ellen, a hamis értékítéletek ellen.

A riportot készítette: Kovács Jenő
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Láthatáron az ezredforduló
MILYEN LESZ AZ ÉLET 2000-BEN?

Mi várható 2000-re, hogyan alakul társadalmi életünk és berendez-
kedésünk — ez volt a központi témája annak a beszélgetésnek — az
ünnepi könyvhéten, Szolnokon rendezett közönség-tudósok találkozó-
ján —, amelyet Sylvester András, a Magyar Televízió közművelődési

főosztályának vezetője irányított. Az eszmecsere résztvevői pedig:
Csikós-Nagy Béla, az Országos Anyag- és Árhivatál elnöke, Gergely
István kandidátus, a Szolnok megyei Pártbizottság első titkára, Ko-
vács Géza egyetemi tanár, a Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem jövőkutató csoportjának vezetője, László Gyula, az ELTE
tanszékvezető egyetemi tanára, Major Máté akadémikus, a Budapesti
Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézetének vezetője.

S y l v e s t e r A n d r á s : Elindítunk egy beszélgetést, amely annyiban minden-
képpen eltér — mondjuk — egy tv-közvetítéstől, hogy most az asztal mindkét
oldaláról lehet szólni, véleményt vagy ellenvéleményt mondani. A téma tehát
adott. Milyen lesz, hogyan és milyen gondokkal küzd a 2000. esztendő magyarja?
Először a régészt kérdezem, hogyan látja a honfoglalás korának kutatója a má-
sodik évezred fordulóját?

L á s z l ó G y u l a : Kissé csodálkozom is, miért kérnek engem, a múlt vallatóját
erre a beszélgetésre. Most törhetem a fejem, mi lesz 2000-ben. Véleményem sze-
rint az ember lényegében olyan marad, mint volt. Ugyanúgy fog születni, szerel-
met vallani, vagy éppen a haláltól félni. Csupán a körülményei fognak változni,
de azok alaposan. Ebből ered a jövőt illető aggodalmam lényege is. Tartok attól,
hogy a túlzott gépesedés torzítólag hat majd a jövő emberére.

S y l v e s t e r A n d r á s : Hogyan vélekedik erről a jövő kutatója?

K o v á c s G é z a : A jövő alakulására csak sok bizonytalansági tényezővel gyön-
gített valószínűséggel lehet számítani. Egy dolog mégis biztos. Nem éppen olyan
lesz, mint amilyennek elképzeltük. Majd az ezredfordulót a huszadik század for-
dulójával összevetve látjuk csak igazán, mennyit változott a világ. Persze a tech-
nika fejlődését nem szabad lebecsülnünk, különösen akkor, ha arra gondolunk,
hogy még ma pl. Indiában százezrek halnak éhen a szent tehenek árnyékában.

S y l v e s t e r A n d r á s : László Gyula azt mondta, hogy az ember nem változik,
de körülményei igen. Azt jelenti ez, hogy az ember életformája is változik, a vál-
tozó körülmények nyomán. Az építészet nyilván alakítja az életformát.

Major M á t é : Az építészet is a változó viszonyok hatása alatt fejlődik, alakul.
Fő célja, az ember szolgálata azonban állandó még akkor is, ha fejlődésének irá-
nyára anyagi eszközök is hatnak. így például: a népgazdaság teherbírása, az épí-
tőipar felkészültsége döntő módon befolyásolja az építészet fejlődését. Az ipari
építészetet a termelés igényei határozzák meg. Mindig jobbat, célszerűbbet kell
termelni, a termelés épületeinek tehát a legjobbnak kell lenniük, hogy ne gátol-
ják a jobb és több termelés igényeinek kielégítését. Itt módosulás legfeljebb a
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technológiák változása következtében adódik: az épületek tartóssága ellentmon-
dásban van a gyorsabban avuló termelési technológiákkal. De ezen lehet segíte-
ni. A probléma inkább a lakásépítkezéseknél jelentkezik. A népgazdaság adott-
ságai akkorára nyilván lehetővé teszik a lakásigények mennyiségi kielégítését.
A hol lakjunk kérdése tehát többé-kevésbé megoldódik, az azonban már nem
egészen, hogy miként lakjunk.

A házgyári technológia 2000-ig minden bizonnyal megköti a kezünket. Ez a tech-
nológia ugyanis merev, és változtathatatlan rendszert eredményez, melynél a tar-
tósság és avulás ellentmondása feloldhatatlan. Nagy baj ugyanakkor, hogy jelen-
legi lakóház-lakás építészetünk nem segíti a közösségi szellem kialakulását. Hi-
ányoznak például azok a kulturális, szórakozási és egyéb közösségi célokat szol-
gáló helyiségek, melyek használatával a ház lakói közelebb kerülhetnének egy-
máshoz.

Kérdés a közönség köréből: Bizonyos mértékig osztom László profesz-
szor úr aggodalmát. A technika túlfejlődése nem fenyegeti-e elgépiesedéssel az
egész társadalmat? Nem válnak-e társadalompusztító erőkké azok a biológiai ár-
talmak, amelyekkel már ma is kemény küzdelmet kell vívnunk?

Kovács Géza: A technika nem gépiesíti el a társadalmat. Csupán a technika
felhasználásának körülményeiben van probléma. A biológia szerepe megnő, és
társadalmi hatása is nagyobb lesz. Egyáltalán a biológia és a pszichológia és a
társadalmi hatások új szintézisét kell kialakítani a jövő emberében.

Sylvester András: Mi a véleménye erről a mezőgazdásznak?

Gergely István: A biológiát illetően abban hiszek, hogy a tudományos-tech-
nikai-szervezési forradalommal együtt biológiai forradalom is lesz. Ez fogja el-
hárítani a technika okozta veszélyeket is.
Zajártalom, levegő- és vízszennyeződés... Gyakran halljuk ezeket a fogalmakat
s a melléjük sorakozó aggályokat. Gondoljunk azonban arra, hogy a valamikori
népbetegségeket is le tudtuk győzni. Ha beszennyezzük a vizet, meggyőződésem,
hogy meg is tudjuk tisztítani majd. Mindenesetre az embernek jobban kell vé-
denie az őt körülvevő természetes környezetet. Ehhez azonban az emberiség jobb
„csapatjátékára" lenne szükség.

Sylvester András: Világgazdasági szempontból mire számíthatunk? Ho-
gyan alakul majd gazdasági helyzetünk az ezredforduló tájékán?

Csikós-Nagy Béla: Talán abból célszerű kiindulni, hogy a második világhá-
ború után a nemzeti jövedelem évi átlagos növekedése a tőkés világgazdaságban
hosszú időn át 3—5, a szocialista világgazdaságban pedig 5—7, %-ot tett ki. Ily
módon megfigyelhető a szocialista ország felzárkózása az iparilag fejlett kapita-
lista országokhoz. Ez a felzárkózás az utóbbi években meggyorsult, mégpedig
azért, mert a tőkés világgazdaságban a valutaválság, ezt követően az energia- és
anyagválság lelassította a fejlődést, sőt az elmúlt időben olyan szituáció is kiala-
kult, amikor a nemzeti jövedelem nem növekszik, hanem csökken. Ezzel szemben
a szocialista világgazdaságban a fejlődés töretlen. Nehéz megítélni, mi lesz a
helyzet az ezredfordulón, de elképzelhető, hogy a szocialista viszonyok között
szervezett termelés a jelenlegi l/3-ról még akkor is 50 %-ra emelkedik, ha nem
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kerülne sor szocialista átalakulásra olyan országokban, ahol ma tőkés termelést
folytatnak.
Ami Magyarországot illeti, azzal számolunk, hogy népgazdaságunk évente 5—6
%-kal növeli a nemzeti jövedelmet. Ez esetben az ezredfordulón az egy főre eső
nemzeti jövedelem kb. 4000 dollár lesz. Itt a dollárt 1972. évi értékén vettem
figyelembe. Ez mennyiségileg nézve olyan gazdasági fejlettségnek felel meg,
amit az iparilag legfejlettebb néhány ország, elsősorban az USA és Svédország
a hetvenes évek elején ért el. De társadalmi-gazdasági berendezkedésünk jelle-
géből folyik, hogy a használati értéknek azzal a tömegével, amellyel rendelkezni
fogunk, másképp fogunk gazdálkodni, mint ahogyan az történik a kapitalista or-
szágokban, különösen pedig az USA-ban. Politikánknak megfelelően már ma is
jelentős részt hasítunk ki a nemzeti jövedelemből a közös fogyasztás számára.
Szocialista államunk növekvő mértékben vállalja majd magára a gyermeknevelés
terhét és az öregekről való gondoskodást, fejleszti az ingyenes oktatást és az
egészségvédelmet. A társadalmi juttatások változatosabb, korszerűbb formái ala-
kulnak ki, szélesebb körben épül ki a bentlakásos gyermekintézmények rendsze-
re stb.

A megkétszereződő nemzeti jövedelem természetszerűleg a béreken keresztül is
lényegesen javítani fogja a családok, a dolgozók életkörülményeit. Ilyen nagya-
rányú mennyiségi fejlesztés már minőségi változást is jelent. Az emberek nem
egyszerűen többet, hanem részben mást fognak vásárolni. Fokozatosan átalakul
a fogyasztás szerkezete. Igazából nem is tudjuk, hogy a műszaki fejlesztés révén
milyen új, ma még nem ismert, de individuális szükséglet kielégítésére alkalmas
és a lakosság által majd preferált fogyasztási cikkek egészítik ki a ma ismert
termékek arzenálját. Két irányzat azonban eléggé világosan rajzolódik ki. Az
egyik: gazdasági fejlettségünk olyan fokot ér el, amikor már nemcsak a rádió és
a televízió, de a kulturált lakás és a személyautó is közszükségletként kerülhet
kielégítésre. A másik: az 5 napos munkahét általánossá válásával megnő azok-
naK a szolgáltatásoknak a jelentősége, amelyek a szabad idő értelmes eltöltésé-
hez kapcsolódnak. Sok olyan, ma még ezzel kapcsolatban fennálló problémát
nyilván addigra megoldunk. Persze az élet akkor sem lesz problémamentes, mert
az új, magasabb fejlettségi szint új, megoldásra váró problémákat tartogat.

Kérdés a közönség köréből: Igaz-e, hogy ellentmondás van a gazdasági
adottság és az igény között? Kerül-e egy jól megtervezett iskola annyival drá-
gábba, mint amennyit veszíthetünk egy olcsóbb, korszerűtlenebb megoldással?

Major Máté : Ha a pedagógusok sem tudják, milyen legyen a modern iskola,
az építész még kevésbé. Közismert az a szólás, hogy minden orvos másként kép-
zeli el a maga kórházát. A modern építészet törekvése mindig az ember szolgá-
lata, igényeinek kielégítése volt. Ma, ha megépült egy házgyári ház, már nem le-
het hozzányúlni, változtatni rajta. Komolyan vetődik fel napjainkban a flexibi-
litás kérdése. Olyan mozgatható falú belső tereket kellene képezni, amelyek meg-
könnyítenék a lakás belső átalakítását.

Gergely István: Az építészek rég voltak iskolások, s úgy látszik háziasszo-
nyok egyáltalán nem is voltak, és ezért olyan a konyha a házgyári lakásokban,
amilyen. A szociológiának lenne feladata az életforma feltérképezése és ennek
alapján javaslattétel. Egyetértek azzal, hogy az építészetnek távolabbra tekintve
is az embert kell szolgálnia. Ugyanakkor az építésznek kellő valóságtudattal kell
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rendelkeznie. Az elmozdítható falak rengeteg technológiai-technikai s legalább
annyi anyagi kérdést is felvetnek. Az építési költségek így mintegy 20%-kal meg-
emelkednének. Ha ezt a többletköltséget az ezredfordulóig kamatoztatjuk, az ak-
kori igényeknek megfelelő új lakásokat építhetünk belőle. Ezért — nézetem sze-
rint — elsősorban a ma emberének igényeit kell kielégítenünk, minél előbb la-
káshoz jutatni az embereket, figyelembe venni a lakásbelső, — de még a konyha
kialakításakor is a nagycsaládok szükségleteit.

Csikós-Nagy Béla: Ügy vélem, hogy az épületek és lakások tervezőinek
mégiscsak figyelembe kell venniök, hogy legalább két generáció számára döntik
el az élet egyik fontos feltételét. Tehát olyan lakást kell ma építeni, ami az ez-
redfordulóban is elfogadható. De azt is figyelembe kell venni, hogy családi álla-
pot, foglalkozás, jövedelemnagyság és más tényezők függvényében nagyon diffe-
renciált igények merülnek fel. A fogyasztói preferencia is eltérő. Van, aki a la-
kást első helyre teszi, és van, aki inkább szerényebb lakásban él, hogy másra
többet költhessen. Ügy vélem, érdemes megvizsgálni, hogy ezek a szempontok
kellően érvényesülnek-e városépítési és lakásfejlesztési politikánkban.

Kovács Géza: A felvetett probléma tipikusan interdiszciplináris. Különböző
szakmák képviselőinek együtt kell megoldani őket. Elgondolkodtató Major pro-
fesszor gondolatfűzése. Mozognak a családlétszámok, a válások miatt sok a tö-
redékcsalád, és ezzel együtt sok és változatos a lakásprobléma is. A lakáson be-
lüli flexibilitás sok problémát megoldana. A válaszfalak áthelyezésével a helyi-
ségek számát növelni, vagy éppen csökkenteni is lehetne. így szükség esetén több
generáció élhetne egymás mellett, viszonylag kevesebb súrlódással. Családok osz-
tódása, gyarapodása sem okozna ennyi problémát.
A biológiáról korábban mondottakkal kapcsolatban van még egy problémám.
Nem kis dolog ugyanis, hogy a világ környezetvédelmét úgy kell megoldani, hogy
közben megosztottság van a világban, eltérő világrendszerek élnek egymás mel-
let.

Major Máté: Kétségtelen, hogy gazdasági adottságaink mindenkor határt
szabnak jövőben várható igényeink kielégítése elé, s ez valóban akadálya a
flexibilitásnak.

Kovács Géza: A lakástól való megválás sok problémával jár. Valahogy egy-
szerűbbé kellene tenni a lakáscserét. így sok embernek válna könnyebbé, egy-
szerűbbé az élete. Nagyon lényegesnek tartom, hogy az eljövendő évtizedekben
a munkahelyeket is olyanokká változtassuk, hogy az alkotó képesség kibontako-
zását egyre inkább ösztönözzék. Ezt azért hangsúlyozom, mert életünk nagy ré-
szét ott töltjük, nem közömbös tehát egész belső harmóniánk szempontjából sem.

Kérdés a közönség köréből : Az ezredfordulón kb. hányan leszünk?
Miért nem lehet a demográfiai hullámzást kiegyensúlyozottabbá tenni?

Csikós-Nagy Béla: Kb. 10,8—11 milliós népesség várható 2000-ben. Tehát
700 ezerrel leszünk többen, mint most. Az ilyen mértékű szaporulat biztosítja a
biológiai egyensúlyt is. Meg kell jegyezni, hogy a 700 ezres számban az újszülöt-
teken kívül a nyugdíjasok számának növekedése, az életkor meghosszabbodása
is döntő tényező.
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Gergely István: Várható, hogy a mezőgazdaságban dolgozók aránya egy-
re apad. Az ezredfordulóra nálunk is kb. 10 % lesz ez az arány. Azonban az így
felszabadult munkaerő már nem elsősorban az ipar, hanem a szolgáltatások te-
rületére orientálódik. Éppen ezért az iparban a termelékenység fokozása elen-
gedhetetlenül fontos.

Kérdés a közönség köréből: Mi a helyzet a termelékenységgel?

Csikós-Nagy Béla: Most már egy idő óta nem a létszámnövekedés, hanem
a termelékenységjavulás gazdaságnövekedésünk fő forrása. Az ipar és a mező-
gazdaság összehasonlításában néhány körülmény érdemel figyelmet. Az egy főre
eső megtermelt érték az iparban természetszerűen lényegesen több, mint a mező-
gazdaságban. Ugyanakkor a munkatermelékenység növekedési üteme a mezőgaz-
daságban erőteljesebb, mint az iparban. A mezőgazdaság éppen ezért válhatott a
munkaerőutánpótlás egyik fontos forrásává az iparosításnak, de a szolgáltatási
ágazatoknak is, mert csökkenő létszám mellett képes bővíteni a termelést. Ezt a
mezőgazdaság iparosodási folyamata teszi lehetővé. Persze két tényezőre gon-
dolnunk kell: először is a mezőgazdaság sohasem tudott teljes foglalkoztatottsá-
got biztosítani. Másodszor pedig sokan mennek át a mezőgazdaságból az iparba,
hogy azután a mezőgazdaság számára állítsanak elő termelési eszközöket. így te-
hát általános integrálódási folyamatról is szó van. Ez magyarázza, hogy amikor
a gazdaságnövekedés forrásait elemezzük, a termelékenységjavulást makroszintű
számításokkal szoktuk ellenőrizni.

László Gyula: Milyen is lesz az ember az ezredfordulón? — hangzott el a
kérdés. Realitássá válik a közeljövőben a biológiai beavatkozás az ember fejlő-
désébe is. Biológiai forradalomra azonban az ezredfordulón nem számíthatunk.

Kérdés a közönség köréből: Valós veszélynek tűnik a társadalom
,Regenerálódása". Az ember a környezet tönkretételével — amelynek, sajnos
nap nap után tanúi vagyunk, saját létét is veszélyezteti. E veszélyek fő forrását
a gyors gépesítésben látjuk. Mi erről tudósaink véleménye?

László Gyula: Kétségtelenül vannak ún. „eltűnt mozdulatok, amelyeket a
gépek megjelenésével elfelejtenek az emberek. így pl. a kézi vetés, a kézi aratás
mozdulatai a mai fiatalok előtt már ismeretlenek. Elkényelmesedik az ember, el-
szakad szülőanyjától, természetes közegétől, a természettől.

Gergely István: Mindennek ellenére senki sem sírja vissza a nehéz fizikai
munkát igénylő munkafolyamatokat csak azért, hogy ily módon meneküljön
meg a „csököttség" veszélyétől. A sport jelentősége megnövekedik, a testedzés
igénye világjelenséggé válik. Üj világrekordok születnek nap nap után. Az em-
ber meghódítja a világűrt, s ez bizony nem kis fizikai és szellemi felkészültséget
igényel. Tehát a „csököttség" veszélye kivédhető. Ezek a tények amellett szólnak,
hogy az ember állandóan kész a megújulásra.
Milyen is lesz hát akkor az ember?
Forradalmi változás nem lesz. Én remélem, hogy közösségibb lesz az ember. Job-
ban egymásra kényszerül. Egymás elviseléséhez pedig sokat segíthet a technika.
A szabad idő megnövekszik, s elképzelhető, hogy a hét végi 2 nap többe kerül-
het a társadalomnak, mint a hét 5 napja.
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Kérdés a közönség köréből: Meddig jutunk az ezredfordulóra a város
és a falu közötti lényeges különbségek megszüntetésében?

Gergely István: A falu sokat változott, már ma sem olyan, mint régen. Az
egészségesebb életforma, a nagyobb élettér miatt vonzó lesz a városi ember szá-
mára is. Már most megfigyelhető az a tendencia, hogy az emberek elhagyják a
zajos városokat, a peremkerületre költöznek, „körüllakják" a nagyvárosokat.
Nyilván kisebb ott a zajártalom, a levegő is tisztább. A közlekedés fejlődése
pedig leegyszerűsíti a munkahelyek megközelítését.
A munkakörülmények is sokat változtak a falvakban az utóbbi időben. Egyre
nagyobb teret hódít az iparszerű termelés. Éppen ennek kapcsán vetik fel sokan
pl. a Broyle-csirke előállításának ellentmondását. Embertelennek, antihumánus-
nak tartják a csirkék előállításának, felnevelésének ezt a módját.
Ugyanakkor ugyanezek az emberek elfelejtkeznek arról, hogy az egyre nö-
vekvő igényeket, egyre magasabb szinten kell kielégítenünk — s mindezt az
ember érdekében. S azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy ezeken a mun-
kahelyeken egészséges, higiénikus — ha úgy tetszik — városi körülmények kö-
zött dolgoznak az emberek.
Barát lesz-e a technika vagy ellenség?
Az ember könnyebben elviseli általa az élet nehézségeit. Kényelmesebbé válik
tőle az élet, s nem jár együtt törvényszerűen az ember erejének csökkenésével.
Még engedjenek meg egy megjegyzést az ipar és mezőgazdaság kapcsolatáról.
Ma 67% az ipar részesedése a mezőgazdasági termelés költségeiben. Az ipari
tevékenység átvette a mezőgazdasági munka 2/3-át. Mások a duplázások bázisai.
A vegyszerezést fokozni már nem lehet, ennek társadalmi hatása is van. Más kli-
matikai, biológiai lehetőségeket kell teremteni, új biológiai „fegyverre" van szük-
ség.

Kérdés a közönség köréből: Mi a helyzet a jövő tudományos kutatása
terén?

Kovács Géza: Szervezett jövőkutatás folyik a Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem jövőkutató csoportjában és másutt is. Távlati terveinkhez
prognózisok, jövőképek készültek. Most azt elemezzük, hogy kell felkészülni a
várható változásokra. Szeretnénk elébe menni a változásoknak, mert másképp
nem tudunk válaszolni az alapkérdésre: mire számíthatunk 2000-ben. Általában
minden területen várható a specializálódás, a szakosodás mélyülése, ugyanak-
kor a komplexitás növekvő hangsúlyt kap. Közhely számba megy az is, hogy ma
már egy megszerzett diploma legfeljebb 5 évre ad viszonylag korszerű ismere-
tet. Tehát állandó lépést kell tartani a tudomány fejlődésével. Ez pedig csak a
folyamatos tanulás, úgy is mondhatnánk a sírig való tanulás útján érhető el.

összeállította: Szurmai Ernő
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