
A fentieket alapul véve: a Szolnok megyére vonatkozó távlati prognózisok
szerint 1985-ig csökken a munkaképes korú népesség száma, az idős korúaké
pedig az V. ötéves tervidőszakban csökken, de aztán ismét növekszik.

A kiapadó munkaerőforrás tudatában tehát azt mondhatjuk: nagy jelentő-
sége van a munkaerő-kínálat élénkítésének, mert részben elősegíti a munka-
erőhiány csökkenését, s ennek révén a foglalkoztatási egyensúly helyreállítását,
de hozzájárulhat a már munkában levők hatékonyabb foglalkoztatásához is.

A legnagyobb munkaerőtartalékot azonban kétségtelen, a kevésbé hatékony
termelés csökkentésével felszabadítható munkaerő jelentheti, amely átirányít-
ható a társadalmilag hatékonyabb területekre. Ezt megvalósítani a gazdaság-
politika eszközrendszerével életbevágóan fontos számunkra.

SZABÓ RUDOLFNÉ

A humanitás, a demokrácia,
a felelősség és a boldogság
néhány gondolatáról
Meditáció egy beszélgetés után

Örömömre szolgált ez a beszélgetés a szolnoki ifjúsági és művelődési központ
klubjában. Évek óta itt élek és dolgozom, mégis most volt alkalmam, 1980.
január 14-én a szűkebb pátria hasonló gondokkal küzdő embereivel szerve-
zett formában elbeszélgetni különböző lapokban megjelent írásaim kapcsán.

Ez a kis meditáció a Jászkunság megtisztelő felkérése alapján született meg
írásban. Nem szó szerinti idézése a már említett találkozónak, inkább — mint
címe is jelzi — meditáció, elmélkedés az ott kölcsönösen felmerült gondolatok
kapcsán. A hangsúlyt a kölcsönösségre helyezem. írogató ember számára na-
gyobb haszon alig lehet, mint értő, befogadó, vitára kész és hajlamos közön-
séget találni, ahol gondolatait a tagok által reprezentált valósággal ütköz-
tetheti.

A most leírt gondolatok nem teljeskörűek, nem is lehetnek azok. A fogalmak
sokkal bonyolultabbak. Kérem, ennek megjegyzésével olvassák e sorokat.

Az, aki mérnök létére egy gyárépítésben csak műszaki, technikai paraméte-
reket lát, rendkívül nagy hibát követ el. A növényolajgyárat ebben a pilla-
natban több mint ezer emberrel építjük Martfűn, és talán nem csalódom, ha
azt mondom, hogy legalább 2000—2500-ra tehető azoknak a száma, akik köz-
vetlen kapcsolatban állnak vagy álltak különböző tervező intézeteknél, gyártó
vállalatoknál, külkereskedelmi vállalatoknál, egyéb külső szerveknél ennek a
gyárnak az építésével.

Nagyon nagyfokú ostobaság, ha ebben az esetben az ember nem számol,
vagy legalábbis nem próbál meg számolni azokkal a társadalmi és emberi
viszonyakkal, amelyek között ez a gyár épül.

Hangsúlyozom tehát, hogy a gyárépítés csak egy oldalról műszaki, kereske-
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delmi, technikai kérdés, másik oldalról a gyárat építő emberek érzésvilágának,
viszonylatainak, a társadalomról alkotott véleményüknek a kérdése, személyes
törekvéseik és a köz érdekeinek konfliktusa. Valahol ezen a ponton kapcsoló-
dik egy kicsit ez a meditáció a másodlagos elosztásról írott, és a Valóság múlt
év decemberi számában közölt cikkemhez. Én a másodlagos elosztás kataszt-
rofális hatását a magyar gazdasági életre nem abban látom, hogy pár ember
sokkal jobban meggazdagszik, mint mások, hanem abban, hogy példájuk és
jelenlétük a bonyolult hatások és kölcsönhatások eredőjeként nagyon lerontja
azok munkájának hatásfokát, akik az ún. primer gazdaságban dolgoznak, és
tényleg ott próbálják munkaerejüket és tehetségüket kamatoztatni, ahonnan
a fizetésüket kapják.

Az ember mint vezető, bár látszólag rendelkezik hatalommal és anyagi esz-
közökkel, mégis néha néhány dolog kapcsán teljesen tehetetlen. így volt ez
a gyárunk építésénél is. A magam számára itt kezdődött az a pont, amikor
kényszert éreztem azon elgondolkozni, hogy miféle fajta korlátok azok, ame-
lyek nem engedik a dolgokat úgy alakítani, ahogyan elvileg mindannyian sze-
retnénk. Ez a gondolkozás vezetett el aztán néhány olyan általánosításig, ki-
sebb-nagyobb írásig, amelyekben pontosan ezek a korlátok fogalmazódnak
meg. Amely korlátokat, azt hiszem, mindig csak a gyakorlatban lehet agnosz-
kálni, de feltétlenül tetten kell érni őket, törvényszerűségüket fel kell tárni
ahhoz, hogy hibáikon egyáltalán segíteni lehessen. Az én úgynevezett gazda-
ságpolitikai cikkeim mélyén ez a törekvés van. Ezt a törekvést humánus törek-
vésnek tartom akkor, ha a felmért, de politikai céljainkkal nyilvánvalóan el-
lentétes tendenciák leküzdésében ezek az írások valamely kevés segítséget
tudnak adni. Persze, meg kell jegyeznem, hogy gazdaságpolitikát szinte nem
is lennék jogos űzni, mert mint ahogy többhelyütt le is írtam, közgazdaságtant
soha életemben nem tanultam szervezett formában. Kivételt képez az a néhány
év, amikor a marxizmus—leninizmus esti egyetemének esztétikai szakosító ta-
gozatát végeztem. Ennek keretében volt egy éves politikai gazdaságtan oktatá-
sunk. Máig nagy hatással volt rám az a szeminárium-sorozat, ahol a bevezetés
az volt, hogy „kérem, ami a könyvben van. azt minden értelmes ember el
tudja olvasni, azt tehát szíveskedjenek is elolvasni és megtanulni. Az lesz a
vizsgaanyag. A szemináriumokon pedig megvitattunk egy-egy konkrét gazdasá-
gi, gazdaságpolitikai kérdést. Mert jegyezzék meg kérem, hogy a marxizmus
nagyon nagy mértékben az elmélet alkalmazásának tudománya."

Miután abban a tankörben a gépészmérnöktől a tévés rendezőig, a Pénz-
ügyminisztérium munkatársától a MÉM osztályvezetőjéig mindenféle-fajta
hallgató megtalálható volt, ezek az alkalmazási viták igen jól sikerültek. Egy-
más szavába vágva próbáltunk meg egy-egy kérdést kibontani, és a magam
részéről én akkor csodálkoztam rá először a gazdaságpolitikára, hogy jézus-
mária, de nagyon sok ága, de nagyon sok vonzata is van még a legegyszerűbb-
nek látszó kérdésnek is. Persze, se több, se kevesebb, mint azok ága-boga,
vonzata, akik alakítják, vezénylik és elszenvedik, kitűrik vagy üdvözlik a min-
denkori gazdaságpolitikát: az embereké. És kezdtem valahol a lelkem mélyén
kapisgálni, hogy gazdaságpolitikát csinálni az emberi viszonylatok, a társadal-
mi-gazdasági realitások figyelembe vétele nélkül vajmi nehéz. Mondhatnám
úgy is, hogy antihumánus. Persze, az is nagy hiba, ha ez a fajta meditáció
átcsap az önmaga ellentétébe, és ha szabad ezt a szót használni, „uszálypoliti-
kává" válik. Ennek kapcsán szeretnék egy félreértést eloszlatni. A vezető a
végcélt követve lehet és kell hogy humánus legyen. Tehát magyarán, a társa-
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dalom szempontjából, a társadalom összessége szempontjából humánus végcélt
kell képviselnie. Ezt a dolgot mi mostanában gyakran összekeverjük az úgy-
nevezett partikuláris humanitással. Aminek megítélésem szerint politikánkban
és gyakorlatunkban nincsen helye. Az, aki a gazdasági életben, a társadalmi
életben partikulárisán humánus, az rendkívül antihumánus az egész társada-
lommal szemben. Látszólag humánusan jár el, amikor megértve az egyes em-
berek problémáit, számukra kedvező döntéseket hoz, és nem érti, reménytele-
nül nem érti, hogy az általa vezetett közösség eredményei összességében miért
romlanak. Ráadásul nagyon sokszor előfordul, hogy a legrosszabbat tesszük
akkor, amikor valakivel kapcsolatban a legjobbak a szándékaink.

Volt nekem még régebben egy kollegám. Becsületes, tisztességesen dolgozó
fizikai beosztású, párttag. A vállalat számára rendkívül fontos volt az a lelki-
ismeretes munka, amit ebben a beosztásban végzett. Aztán a káder fejlesztési
terv kapcsán kiemeltük, és csináltunk belőle személyzeti osztályvezetőt. Egy
fél év után kénytelenek voltunk leváltani, mivel munkája ellátására képtelen
volt. De akkor már a kiemelés után semmiképpen nem akart visszamenni az
eredeti beosztásába. Megtettük hát gondnoknak. De ha valakinek hivatalt ad-
tunk, ahhoz beosztottak is kellenek. Hogy további nagy kárt ne okozzunk,
alárendeltük a karbantartó műhely kőműveseit, festőit, asztalosait. Természe-
tesen ez az ember nem értett, nem is érthetett ezekhez a szakmákhoz. Mégis
irányítani akart, utasításokat adni, eredményeket felmutatni, produkálni. Ak-
kor következett be az az állapot, amitől azt hiszem, minden vezetőnek félnie
kell, hogy tudniillik beosztottai kritika nélkül, szó szerint kezdték végrehajtani
utasításait. Történt például egyszer, hogy az öltözőszekrények átfestését rend-
kívül lassúnak találtuk. A dolgot szóvá tettük, aztán legközelebb ellenőrző
körútra indultam. A festők óriási buzgalommal kentek az öltözőszekrények
oldalára valami rendkívül gyanús küllemű csomós kulimázt. Kérdésemre kike-
rekedett a történet, amelyen nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. A már
említett elvtársunk megkapván a lassú munkáért a letolást, azt továbbadta a
festőknek. A festők avval védekeztek, hogy először egy alapozó, aztán egy fedő,
majd egy lakkréteget kell felhordani, és minden egyes réteg között megvárni
a teljes száradást. Nos, erre hangzott el az utasítás: „egy fenét fognak maguk
itt háromszor is kenceficélni, tessék az egészet összekeverni és egyszerre fel-
mázolni".

Az ilyen és hasonló konfliktusok sora, amelyek gyökere egy meggondolatlan
kiemelésben rejlett, okozta, hogy emberünk hosszú ideig szerencsétlen, egész-
ségét rongáló feszültségben élt és állandóan boldogtalannak érezte magát.

Az egyéni és társadalmi érdek vonatkozásában tökéletes egybeesésről és
tökéletes azonosságról, azt hiszem, soha nem fogunk tudni és soha nem is
beszélhetünk. Ez valami olyan álom, amiben jónéhány évtizeddel ezelőtt ideig-
óráig mepróbáltunk hinni. Nem tudom, mennyire gondoltuk komolyan, de tény,
hogy a gyakorlat nem igazolta várakozásunkat. Az össztársadalmi érdek, az
érdekek eredőjeként jön létre. Ez az eredő jelleg (gondoljunk csak a fizika
órákra) önmagában hordozza, hogy az egyéni érdekvektorok mindig valamilyen
szöget zárnak be vele. Sőt! Abban is biztos vagyok, hogy mindig lesz egy —
reményeink szerint a társadalom fejlődése folytán egyre csökkenő réteg —,
amelynek érdekei, érdekvektorai homlokegyenest ellenkeznek a társadalom
alapvető érdekeivel. Mi érdekes ebből a napi vezetői gyakorlatban? Egy vezető
egyik legfontosabb feladata a már említett, a társadalom érdekeit károsan
befolyásoló egyéni érdekek semlegesítése. Tehát egyik legnagyobb problémája
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és esetenként kínja is, hogy sokszor, nagyon sokszor kell nemet is mondania.
Természetesen sokkal egyszerűbb mindenkinek a fájdalmát megérteni, min-
denkinek a problémáját orvosolni. Nemcsak bérezési, hanem egyéb más gon-
dokat is.

őszintén megvallva, én a vezetőink egyik legnagyobb hibájának tartom, hogy
nem tudnak nemet mondani. Evvel a tulajdonságunkkal nagyon sokszor magunk
teremtjük a boldogtalan embereket. Ha az embereknek időben és határozot-
tabban megmondják, hogy valamilyen kérdésben mit lehet és mit nem, akkor
abból végsősoron mindig sokkal kisebb baj származik, mint a kitérő, kétértel-
mű, halogató, a konfliktust kerülő válaszból. Kicsiny és nagy dolgokra áll ez.
Kezdve attól, hogy valakinek nyíltan megmondjuk, hogy most ebben az adott
szituációban ennél a vállalatnál ilyen körülmények között nem tudjuk akcep-
tálni az ő vágyait, nem tudjuk magunkévá tenni az ő törekvéseit; és ne hara-
gudjon ránk, de ne is reménykedjék, hogy el fogjuk küldeni jogi egyetemre,
amikor nekünk nincs jogászra szükségünk; hogy munkaidőkedvezményt fo-
gunk adni az agyaggalamb-lövészetre, amikor más számtalan dologra nem
adunk; és befejezve avval, hogy igenis, időben és határozottan meg kell azt is
mondani, hogy elosztani csak a megtermelt javakat lehet; és egyrészt ezek a
javak végesek, másrészt ő már mint kérelmező, végzett munkája alapján igen-
csak a sor végén fog állni annál a bizonyos osztásnál.

Ha egy vezető nem így jár el, ha mellébeszél, akkor bármit is mond, az em-
berek a választ szelektív hallásuk révén igenlő válasznak veszik, és két hónap
múlva azt kérik rajta számon, amit ő nem is gondolt mondani.

A humanitás és a demokrácia egymással igen szoros kapcsolatban álló fogal-
mak. De ahogyan a humanizmust nagyon sokszor félreértelmezzük, úgy a de-
mokráciáról is jónéhányszor kiderült, hogy nem tisztázzuk mibenlétét. Megíté-
lésem szerint a demokrácia fogalmát részeire kell bontani. Azokra a részekre,
amelyek a demokrácia érvényesülésének jól elválasztható szakaszai. Bármely
gazdasági, politikai folyamatot az előkészítés, a döntés, a végrehajtás és az ér-
tékelés fázisaira bonthatunk. A demokráciának elsősorban az előkészítés és
az értékelés időszakában van helye és szerepe. Tehát vezetői kötelességünk
annak biztosítása, hogy az előkészítés és az értékelés időszakában az általunk
vezetett kollektíva valamennyi tagja véleményt nyilváníthasson. így elérhető,
hogy a döntéshozatalnál, illetőleg döntésünk helyességének értékelésénél vala-
mennyi szempont figyelembe vehető. De a döntés maga már inkább egyszemé-
lyi dolog. A döntés felelősségét és annak minden kínját az esetek többségében
egy embernek kell viselnie. Nem változtat ezen az sem, hogy időnként kollek-
tíván, testületileg döntünk. Helyes döntést egy testület úgy tud hozni, ha a
testület valamennyi tagja már előtte önmagában döntött.

Végezetül, a döntés végrehajtásának fázisában ha tetszik, ha nem, tudomá-
sul kell vennünk, hogy diktatúra van. A diktatúra és a demokrácia ilyetén-
képpen megítélésem szerint nem egymást kizáró, hanem egymásra épülő fogal-
mak. A végrehajtás fázisában a demokráciának legfeljebb csak annyi szerepe
lehet, hogy a végrehajtásról alkotott vélemények visszacsapódnak a folyamat
elejére. De a döntés csak akkor változtatható meg és indítható más irányú
döntés alapján a tevékenység, amikor az előző döntésről bebizonyosodott, hogy
az rossz. Van jó döntés és van rossz döntés. Ezen kívül már csak egy rosszabb
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van, a döntésképtelenség, vagy a következetlen végrehajtás. Ez természetesen
nem jelenti azt, hogy a döntések végrehajtásában ne lenne minden vezetőnek
kutya kötelessége oly mértékben figyelembe venni az általa vezetett appará-
tus egyéni-emberi szempontjait, amilyen mértékben az csak lehetséges ahhoz,
hogy a döntés eredeti értelmét és célját ne veszítse.

A saját beruházói gyakorlatunkból hoznék fel egy példát. Mi Martfűn, látva
a nehézségeket és a nehézségeknek azt a gyökerét, hogy mindig 5—10 százalék
kivitelezői kapacitáshiány teszi lehetetlenné a dolgokat, mintegy 180 fős saját
kivitelező részleget hoztunk létre. Ezt a kivitelező gárdát akkor, oda és úgy
irányítjuk, ahogyan mi akarjuk. Ez természetesen az emberek részéről nagyon
sok emberi problémát vet fel. Senki nem szereti, ha 3—4 naponként, olykor
naponként másik területen, másfajta munkával kell foglalkoznia. Mégis, dön-
tésünk meghozatala után minden ellenállással szemben meg kellett követel-
nünk a döntés következetes végrehajtását. A kivitelezés állása mint eredmény,
igazolta a döntés helyességét.

Hasonló problémánk lesz evvel a 180 emberrel, amikor a gyár termelni kezd.
A beruházás ideje alatt megszokták, hogy egy műszakba járnak, nem lesz egy-
szerű a három műszakos munkarend bevezetése. Annak ellenére nem lesz egy-
szerű, hogy ezt a felvételükkor rögzítettük. A megszokás nagy úr! A három
műszakos üzemelésre való átálláson vitatkozni természetesen nem lehet. A gyár
jellege ezt egyértelműen meghatározza. A létszámátcsoportosítást mindenkép-
pen végre kell hajtani. Az azonban már egyáltalában nem közömbös, hogy ezt
a létszámátcsoportosítást miként hatjuk végre. Egészen másként fest a dolog,
ha olyanfajta érdekazonosságot tudunk a gyár és az egyén érdekei között meg-
teremteni mondjuk a jövedelempolitikával, amely egyértelműen vonzóvá teszi
a három műszakos munkarendben való részvételt.

Tehát értelemszerűen az egy műszakos tmk-n nem fizethetünk majd any-
nyit, mint a folytonos munkarendben, változó ünnepnapokkal dolgozó üzem-
részeknél. A kettő közötti mintegy 50 százalékos jövedelemkülönbség, remél-
jük, az emberi konfliktusok szintjének minimumára való csökkentésével oldja
meg ezt a problémát.

A felelősség kérdéséről a vidéki ipartelepítés egy nem éppen szerencsés faj-
tájú megoldása kapcsán szeretnék szót ejteni.

Tulajdonképpen semmi másról nincsen szó, mint arról, hogy Magyarországon
nagyon komoly törekvés van a minél kisebb felelősség érvényesítése irányában.
Látszólag ez mindenkinek jó. Van például egy vegetáló kis üzem valahol vi-
déken. Voltaképpen ez a kisüzem prosperáló, minden újra ugró, rendkívül
rentábilis üzem lehetne. Csak hát ehhez mi kellene. Ész, szellemi tőke, fele-
lősségvállalás, kockázatvállalás, naprakész piaci információk. Továbbá esetleg
olyan gépeket kellene venni, amin ezt is, azt is lehetne gyártani. Tehát, vala-
honnan a gépvásárlásokra hitelt kellene felvenni. Üjra csak ott vagyunk, a koc-
kázat és felelősségvállalás kategóriájánál. Mit lehet ehelyett csinálni? Körül-
néznij hogy melyik budapesti nagyüzem küzd munkaerőgondokkal. Felvesszük
az említett nagyüzemmel a kapcsolatot, ők kiszállnak és tárgyalássorozat után
bekebelezik a kisüzemet. Látszólag még mindig minden jó mindenkinek. A
helyi vezetésnek azonnal megszűnik minden főfájása. Eddig minden szinten
csak felelősségrevonták őket is az üzem helyzetéért. Állandóan úgy kellett
meghitelezni a dolgozók bérét, foglalkozniuk kellett műszaki fejlesztéssel, a
változó piaci feltételekkel stb. Ez most egycsapásra megszűnt, baj továbbá
nem lehet, mert a nagy egység felé gravitálva a felelősségük értelem szerint
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csökken. Már ők is egy nagy budapesti üzem részei, és egy ilyen nagyüzemmel
nem lehet megcsinálni azt, hogy dolgozóinak a jövedelme csökkenjen.

Ilyen és ehhez hasonló esetek kapcsán jönnek elő azok a mélyebb összefüg-
gések, azok a matematikai csodák, amikor a pénzügyminiszter elvtárs tanács-
talan az év végén. Mert az évközi jelentések szerint minden vállalat szigorú
bérpolitikát folytatott, ámde az eleve jóváhagyott 6 százalékos értékkel szem-
ben 9 százalékkal ugrott meg a bérszínvonal.

Miről is van szó? A kis tanácsi vállalatok bérszínvonala általában lényegesen
alacsonyabb volt, mint az őket bekebelező nagyüzemek bérszínvonala. A nagy-
üzemek vezetői rájöttek, hogy a már említett bekebelezéssel két legyet ütnek
egy csapásra. A vidéki kisüzem néhányszáz dolgozójának azonnal emelni tud-
ják úgy a bérét, hogy a két bérszínvonal különbségéből fakadó összeg még
arra is módot ad, hogy az anyagyárnál is jelentős bérfejlesztést hajtsanak
végre. így lehetett elérni, hogy statisztikailag a nagyüzemek bérszínvonala
szigorúan az előírt kereteken belül maradt akkor is, amikor az összességében
kiáramló bérjellegű juttatás jelentősen növekedett.

Az általam említett felelősségáthárítási tételnek az alkalmazása további két
komoly hátránnyal járt. Egyrészt az anyagyár részére lehetővé tette az orszá-
gos munkaerőhelyzetből fakadó konzekvenciák levonásának halasztását. Átme-
netileg levegőhöz, pontosabban munkaerőhöz jutott, amellyel konzerválhatta
elavult termékeit és gyártási technológiáit. A vidéki ipartelepítés így nagyon
sok esetben már rég kiérdemesült gépmatuzsálemek áttelepítésével történt meg,
amelynek eredményeként végső soron nem nőtt a nagyüzem versenyképessége.
Másrészt az illető kisüzemet az ország vérkeringése gyakorlatilag egyszer és
mindenkor elveszítette, mint ama bizonyos háttéripar potenciális bázisát, amely
háttéripar hiányáról oly sok szó esik ha hiánycikkekről, akár gazdálkodásunk
rugalmatlanságáról beszélünk.

Ezeknél a típusú vidéki ipartelepítéseknél sokszor volt még egy emberileg
elfogadhatatlan, ráadásul teljesen hazug magyarázat is. Nevezetesen az, hogy
a magyar vidéknek jók lesznek azok az elavult gépek, úgysem lennének képe-
sek magasabb színvonalon dolgozni. A tényt saját példatáramból tudom meg-
cáfolni. Másodszor vagyok olyan helyzetben, hogy egy bonyolultan működő
technikai apparátust kell létrehozni olyan vidéki területen, ahol ilyen még
nem funkcionált. Először 1964-ben, az egyetem elvégzése után a Nyírségben
kaptam ilyen feladatot. Másodszor most Martfűn. A saját bőrömön éreztem,
hogy a különböző környező mezőgazdasági üzemekből összeverbuvált dolgozó-
állomány műszaki felkészültségében, szaktudásában micsoda óriási különbség
van. Ne feledkezzünk meg róla, hogy ez a 15 év a mezőgazdaság műszaki
eszközökkel való ellátottságában gyökeres változást hozott. 15 évvel ezelőtt
a Nyírségben a mezőről bekerült embereket műszaki alapfogalmakra kellett
tanítani, Martfűn ezeket az alapfogalmakat készen hozták magukkal.

Nagyon-nagyon nem szabad lebecsülni azt az erőt, ami az emberek techno-
lógiai tudásában, szakértelmében rejlik. Sőt, egy kicsit a mindennapi élettel
kapcsolatban valahol itt kell keresni a boldogság forrását is. Az egyik leg-
jelentősebb vezetői feladat, hogy erre a meglévő szaktudásra oly mértékben
támaszkodjunk, amennyire csak egyáltalán lehetséges. Nagyon sok esetben
felesleges például olyan mélységű csőelrendezési, csővezetési dokumentációt
elkészíteni, amely számtalan tervezői szintű egyeztetést, részletrajzok tömegét
és stb-t igényli. Ráadásul ezekről a csőelrendezési dokumentációkról a gyakor-
lati élet rendre bebizonyítja hogy vajmi kevésbé haszna vehetők. Adott esetben
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sokkal járhatóbb út, ha részletesen kimunkált technológiai folyamatábra alap-
ján a szerelésben részt vevőkre bízzuk, hogy elvi irányítás mellett a csőveze-
tékek nyomvonalát ők alakítsák ki, és utóbb ezt rögzítjük dokumentáció for-
májában. Ebben az esetben a csőszerelő hegesztők egy kicsit alkotótársnak
érzik magukat, és hosszú évek tapasztalata alapján állítható, hogy együttmű-
ködésükre, minőségi munkájukra sokkal inkább lehetne számítani.

Oldalakon keresztül lehetne sorolni a példákat, amelyek mélyén mindig
egy dolog rejtőzik. A vezető utasításaiban lehetőleg csak kereteket szabjon
meg, olyan kereteket, amelyek garanciát adnak arra, hogy az általuk megha-
tározott módon végzett cselekvés egybeesik a vezető által kívánt nagyobb
céllal. Ezeken a kereteken belül is bízzunk annyit az emberek szakértelmére,
amennyire ezt az adott terület műszaki és egyéb paraméterei lehetővé teszik.

Humanitás, demokrácia, felelősség és boldogság — elméletileg elkülöníthető
fogalmak, a mindennapi cselekvés folyamatában azonban lényegében együtt-
élnek és együtt jelentkeznek. A róluk való meditálás — a fogalmak tisztázása
— még ilyen formában is, csupán néhány vonatkozását érintve, épp azért fon-
tos, hogy adott pillanatban összefüggéseik tiszta értelmében cselekedhessünk.

A meditáció — de mindenféle elmélkedés ugyanis csak annyit ér, amennyit
a gyakorlat konyhájában hasznosítani tud belőle az ember — műszaki, nem
műszaki egyaránt.

ERDÉLYI SÁNDOR

Először a minőség, csak azután
a mennyiség
Beszédünkben, írásainkban, gyakorlatunkban is rendkívül mélyen él a meny-
nyiségi szemlélet. Minden kérdésünk arra irányul; hány mázsa búza terem, hány
liter tejet fejünk egy tehéntől, hány hízót adunk le stb. Az új szemléletű gazdál-
kodásban ezek a fogalmak válnak teljesen fölöslegessé, és a helyükbe újaknak
kell lépniök, s azoknak kell elsőbbséget biztosítaniunk. Már nemcsak össze-
adunk, meg kell tanulni mindent úgy mérni, hogy mennyibe kerül egy liter tej
előállítása, egy kilogramm sertéshús előállítása, mennyi új értéket terem egy
hektár föld vagy egy aranykorona, meg kell pontosan határozni az élő munka
hatékonyságát, egy állományi dolgozóra vetítve mennyi új értéket állítunk elő,
s ebből az új értékből mennyi a nettósított nyereség. Az egyszerű számtani mű-
veletek helyett a viszonyítás összetettebb módszerét kell alkalmaznunk.

Ehhez azonban az is szükségeltetik, hogy állandóan vizsgáljuk, hogy a lekö-
tött eszközök milyen hatékonyak (eszköz-arányos szemlélet), vagy ami az egyik
legfontosabb mutató, hogy minden befektetett száz forint a termelési folyamat
végén hogyan jelenik meg, hány százalékos többlettel vagy netán mínusszal. A
jó gazda módjára kell tehát meghányni-vetni dolgainkat. Sajnálatos módon gaz-
daságaink zöme, vezetőink nagy többsége ezeket a számokat egyszerűen nem
vagy alig ismeri. A mennyiségi szemlélet háttérbe szorította, sőt teljesen elnyom-
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