
FORUM
Más nézőpontból ugyanarról, az üzemi
demokráciáról; arról, amiről a karcagiak
is beszéltek
Napjaink általános igénye, hogy ne csak akkor forduljunk a munkásokhoz,
a beosztottakhoz, amikor az üzemnek mondjuk egy nagyobb feladatot kell meg-
oldania, hanem akkor is, amikor személyes érdek-érdekeltség, életkörülményei-
nek vagy a munkahelyi gazdasági-politikai-kulturális kérdéseinek kialakításáról
van szó.

A „Fórum" rovatban megszólaltatott Gulyás Imre esztergályos, valamint
a Szerszámgépipari Művek karcagi gyáregységének négy szakmunkása ezekről
a problémákról szólt okosan, tárgyilagosan és nem kevés bíráló szóval. Tovább-
gondolkodásra és némely kérdésben vitára késztet nyilatkozatuk, véleményük,
így többek között a törzsgárdáról, a munkafegyelemről, az üzemi demokráciáról
szóló gondolataik.

A törzsgárdatagok megbecsülése napirendi kérdés minden munkahelyen,
minden kollektívában. Azzal nem mondok újat, hisz köztudomású, hogy a sze-
mély szerint is megbecsült emberek nagyobb teljesítményre képesek másoknál.
De ezt nem elég csak tudomásul venni, és főképp nem elég „öntudatos" jelzővel
illetve megbecsülni! Az ilyen szemlélet magában hordozza azt az ellenveszélyt,
vagy nevezhetjük magatartásformának; „minek kilépni az életbe, a sodrásba,
amikor a befeléfordulás megrögzött állóvize sokkal kényelmesebb és jövedel-
mezőbb is?" Mert — érvelnek nem is kevesen, és joggal is esetenként — hol
a megbecsülés, az elismerés akkor, ha olyanoknak adnak bért, jutalmat, pré-
miumot, akik „hangadók", szájtépők — és ezzel fogják be a szájukat! (Minden
egyes béremeléssel, jutalommal stb. kevesebb lesz az elégedetlenkedő, nincs
probléma, nem kell vitázni, sem magyarázkodni. Ez meglehetősen kényelmes
álláspont.)

Gondjaink vannak? Vannak, de ezek a gondok mindannyiunk gondjai, azaz,
a gondokat magunk idéztük elő, elégtelen munkánk következményei. Abban is,
hogy a törzsgárdatagokat nem mindig és mindenütt becsüljük meg jobban.
De azt is kell tudnunk, hogy ma még nem áll rendelkezésünkre az anyagi
javaknak olyan bősége, amely magas színvonalon kielégíthetné a társadalom
minden tagjának — állandóan növekvő — minden irányú szükségleteit.

Másrészt az emberek tudata, gondolkodásmódja sem teszi ezt még lehetővé,
és ez alól nem képeznek kivételt a törzsgárdatagok sem! Jól tudjuk, a munka
még nem természetes szükséglete minden embernek. Még hat az a szemlélet,
amely a munkát csak a megélhetés terhes eszközének tekinti. Ne áltassuk ma-
gunkat! Sok esetben a törzsgárdatagsággal járó többlet anyagi juttatás sem
kötődik a több és a jobb munkához, hanem csak az eltöltött idő „véletlenjéhez''.
Ahhoz, hogy itt vagy ott, ennél vagy annál a vállalatnál eltöltött időt — függet-

A Fórura irásait-anyagait a vita szándékával adjuk közre; ellenük vagy mellettük szóló
véleményeknek, gondolatoknak ugyanitt örömmel adunk helyet.
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lenül a teljesítménytől — vesszük csupán figyelembe! Mi több. találkozni olya-
nokkal is — és ilyen dolgozó minden munkahelyen akad —, aki a törzsgárda-
ságát mintegy felmentésként értelmezi: a munka alól. Mondván azt, hogy ő már
eltöltött tizen—huszonévet az üzemben, dolgozott eleget (dolgozgatott?) —
mostmár dolgozzanak a fiatalok. Nem tudom, készült-e valamilyen összehason-
lítás például arról, hogy történetesen nem törzsgárdatag, csak két-három éve
ott dolgozó munkás produktuma mennyi, szemben a tizen—huszonéves produk-
tumával? Félreértés ne essék, ezzel nem általában kérdőjelezem a törzsgárda-
tagok megbecsülésének jogosságát. Csupán a realitás kedvéért teszem fel a kér-
dést! Mert valahogy messze vagyunk még attól, hogy mindenki képessége sze-
rint dolgozzék és végzett munkája mennyiségének és minőségének arányában
részesüljön a társadalom megtermelte javakból. És még valamiről szólni kell.
Vannak, akik a mai fejlett gazdasági körülményeink között is egyféle „teljes
egyenlőséget" követelnek. Ami azt jelenti, hogy a dolgozókra kiszabott munka
kötelesség, akárhol is dolgozzék, és mindenki „egyformán" részesüljön a javak-
ból. Arról megfeledkezve, hogy ez nem vinné előre a társadalom ügyét, sőt
csökkentené az egyéni munkateljesítményt. Ez a szemlélet bizonyos mértékben
behelyettesíthető egyik másik „törzsgárdatag" gondolkodásmódjába akkor, ami-
kor csak az eltöltött idejét kéri számon, csupán annak pénzbeli elismerését
szorgalmazza!

Vitáznom kell Urbán Istvánnal abban, hogy „ . . . legalább négy munkahelye
legyen az embernek. . . " , mivel a munkahely-változtatás semmiképpen nem
erősíti azt, hogy „. . .meglátásai is sokkal másabbak lesznek". Az ember meg-
látásai, tudatosulása nem kötődik ahhoz, hogy hány munkahelye van, volt. Ez
mindenkor egyéni elkötelezettség kérdése; az, hogy egyrészt milyen közösségbe
kerül, másrészt, milyen az egyén befogadó képessége, hogyan tud beilleszkedni
— nem konformizmusról beszélek! — egy adott közösségbe! A többszöri
munkahely-változás egyféle nosztalgikus illúzió a valamikori „vándorlegényed-
re. Ebben a munkahely-változtatási igényben tetten érhető az a törekvés, amiről
szóltak is a karcagiak, hogy a munkabért így próbáljuk feltornászni, kihasználva
a munkaerőgazdálkodás esetleges nehézségeit. — De nemcsak ezért vitázom.
A tények sokasága azt is igazolja, hogy a munkahely-változtatás legtöbb esetben
szakmai színvonalesést is jelent egyben. Hogyan? Ügy, hogy egy korszerű üzem-
ből — a magasabb bér reményében és korántsem a színvonalasabb tapasztalatért
— kócerájba, korszerűtlen munkakörülmények közé mobilálnak az emberek.
Mert ott nagyobb a kereseti lehetőség! Példák sokaságát lehetne sorolni a mel-
léküzemágakról, a különböző „kisüzemekről", amelyekben lényegében az eset-
leges magasabban minősített szakmai tudás csak alacsony szinten érvényesül.
Ugyanakkor az elhagyott üzemben áll, vagy kihasználása csökken egy korszerű
gépnek, termelőeszköznek.

A közfelfogás még ma is hajlamos arra, hegy végletesként — és ezért „bírál-
hatatlannak" — tartja a vezetői állásfoglalásokat. Vajon állandóan változó-
fejlődő életünkben minden olyan simán menne? Vajon vezetők és vezetet-
tek tudatos együtt-gondolkodása, együtt-cselekvése immár általános lenne?

A vezetettek és a vezetők, a képviseltek és a képviselők közt kialakítandó
kapcsolatokat a legszigorúbban vett munkakapcsolatokra szorítani — nem kom-
munista módszer. A napi problémák mögött emberek, kisebb-nagyobb közössé-
gek, olykor nagyon is bonyolult gondok húzódnak meg. E feszültségek, esetleges
ellentmondások feloldásában nem lebecsülendő szerepe van az üzemi demokrá-
ciának — erről esett már szó, de a szakszervezetnek és vétójogának is — erről
viszont még nem. Érdemes arra, hogy kissé alaposabban körbejárjuk.
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A vétójog alkalmazását — megítélésem szerint — nem pontosan határolták
körül, ezért meglehetősen „kényes" kérdés. Vannak olyan határesetek, amikor
ajánlatosabb a megalkuvó megoldás. Továbbá a vétó alkalmazásához testületi
döntés szükséges! De vajon vannak-e testületek, amelyek az ilyen állásfoglalásra
képesek? Véleményem szerint ma még kevés az ilyen testület! Mert a tisztség-
viselők is beosztottak, ilyen vagy olyan vonatkozásban a vezető megítélése alá
tartoznak, függő viszonyban vannak.

Nem kevésbé problematikus, hogy a vétójog gyakorlásához — és egyáltalán
a demokrácia gyakorlásához — kellő tárgyismerettel, megbízható és bizonyít-
ható ismeretekkel kell rendelkezni, de vajon biztosítva vannak-e ezek a fel-
tételek?

Következésképpen jobb — netán ajánlatosabb? — az „élni és élni hagyni"
elve, mint egy esetleges kenyértörés. Én mégis azt állítom, nyugalmunk érdeké-
ben nem érdemes, nem szabad lemondani az igazunkról. Még akkor sem, ha
a főnököknek, még inkább ha közvetlen munkatársunknak kell ellentmondani,
őket kell bírálni.

Felmerül a kérdés: a tisztségviselőket a különféle tanfolyamokon vajon nem
kellő alapossággal készítik fel? Ebben erősen kételkedem. Inkább ott a hiba,
hogy csak befogadják az ismereteket, de további feldolgozásuk a helyi konkrét
viszonyokra való alkalmazásuk gyakran elmarad. S így a munkát — a demok-
ráciát — sokszor a spontaneitás, a rögtönzés jellemzi.

Kétségtelen, vannak olyan esetek, amikor mérlegelni kell az érdekeket.
De semmiféle mérlegelés nem engedhető meg, ha alapvető, törvényeink által
szabályozott kérdésekről van szó. Itt nincs helye mérlegelésnek, kompromisz-
szumnak! Nem arról van szó, hogy egy csapásra oldjuk meg minden problé-
máinkat, ellentmondásainkat. De a szocialista demokrácia is harc és elsősorban
önmagunkkal.

Utoljára említem, de talán mindennél fontosabb: a munkásművelődés kér-
dése. Ami nem csupán az ismeretek halmozását jelenti, hanem azt, hogy mind
több ember alkalmassá váljék arra, hogy bármiféle munkahelyen hasznos le-
gyen, tudjon véleményt alkotni az életről, saját és társai életviteléről, hogy ne
csak elvileg értsen egyet a szocialista eszmékkel, hanem a cél érdekében tuda-
tosan is tevékenykedjen.

Jó, tudom ez talán az egyik legnehezebb kérdés a munkásság körében, mert
nem egyedül álló példa, „ .. .az újságot . . . őszintén megvallva, megnézem elől,
megfordítom, sport, meg talán még a hírek. Azt, hogy a belső oldalon mi van,
azt már nem..." — Cseppentő Lászlóé.

Mennyiszer elhangzik, „nem nagyon jut rá idő".
Vajon így van-e? Állítom, hogy van idő, lenne idő mindenkinek — ha volna

igénye a művelődésre, az önképzésre. Arra, hogy ne csak a sportrovatot olvassa
el, hanem kíváncsi lenne arra is, hogy mi van az újság belső oldalain.

Valóban szépek a gyár eredményei, ahogyan ezt Kovács László megfogal-
mazza, de mennyire „szépek" az emberekben kialakult „belső eredmények"?
Mert nemcsak a munkát kell ..művelni", hanem a munkást, a fejeket is!

Egyet kell érteni Benjámin Lászlóval, aki a munkásművelődési közösségek
felbomlásában látja napjaink művelődési problémáit: „...hogy a közösségi
életre is nevelni kell, s ezt csak közösségben lehet". A valamikori anyagi hi-
ányokat, a személyes birtoklás korlátozott lehetőségeit most gyorsan akarjuk
pótolni. De vajon miért nem akarjuk ilyen gyorsan pótolni a szellemi java-
inkat is?

Molnár Vilmos
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