
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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ta a hatékonyságot jelző mutatókat. Hogy ez így alakulhatott, ebben hibásak a
kérdések feltevői is, mert ha kérdeznek bennünket, visszatér mindig az a kérdés,
hány liter, hány mázsa stb. Egyszerűen: alig találkozunk minőséget és hatékony-
ságot jelző kimutatásokkal. Felsőbb szerveink, vagy a területi szövetség is csak
mennyiségi mutatókat bocsát a rendelkezésünkre. Nincsenek kidolgozva a minő-
séget jelző mutatók. Arról nem is beszélve, hogy nem ismerjük a minőségi mu-
tatók szerint a szövetkezetek helyét, egymáshoz, megyén belül és országos viszo-
nyításban sem. Pedig épp, az alaposabb önismeret érdekében igen szükséges
lenne az efféle megméretés. Némiképp ezzel függ össze, — a helyes értékelés-
sel — az a meghonosodott igen rossz gyakorlat, amit, úgy gondolom, minden-
képpen bírálni kell, amelynek lényege: hogy a gyenge és a kedvezőtlen adottságú
termelőszövetkezeteket együtt emlegetjük. Ez ellen régóta berzenkedem, hisz
két, egymástól merőben eltérő fogalomról van szó. Mást takar az, hogy rossz
és teljesen mást az, hogy gyenge adottságú. Ugyanis nem minden rossz termelő-
szövetkezet gyenge vagy rossz termőhelyi adottságú. Nem egyszerű játék ez a
szavakkal és korántsem holmi filozofálás. Sajnálatos módon sok gazdaságnak ér-
dekében áll, hogy tudatosan összekavarja a kettőt. Véleményem szerint más-
képp és nevén kell nevezni a rosszul vezetett, rosszul irányított, rosszul gazdál-
kodó és rossz mutatókkal rendelkező gazdaságokat, és külön kell kezelni azokat,
akik a termelőhelyi adottságok tekintetében valóban rosszak. Szerencsére az
utóbbi egyáltalán nem jelenti azt, hogy gazdaságilag is rosszak ezek a szövet-
kezetek. (Lásd: Besenyszög, Tiszaörs, Nagyiván.) Ezek a szövetkezetek a megye
legrosszabb adottságú szövetkezetei, és mégis jó szövetkezetek. A fogalmak tisz-
tázásának olyan időszerű igénye ez, ami elősegítheti, hogy tisztábban lássunk.
Biztosabban járhassunk el a minőség segítésében.

Apropó: minőség. A fokozott eredményességre való törekvés áll a hátterében
szövetkezeteink azon mennyiségi fejlődésének is, melynek fő formája az egye-
sülés volt. Ez a folyamat — néhány konkrét esettől eltekintve — igencsak befe-
jeződött. Naiv dolog volna azonban azt hinni, hogy a fejlődés csak mennyiségi
úton és csak egyesülés folytán volna lehetséges. Ez a mennyiségi fejlődés egyéb-
ként is véges. Nem lehet azt hinni, hogy egy határon túl a szövetkezet területé-
nek duplázása egyesülésekkel újra — ismétlem, néhány kivételtől eltekintve —
a jövő útját jelenti.

A szövetkezetek nagyságrendje 4—10 ezer hektár között hosszú távra kiala-
kultnak tekinthető, ezek alkalmasak a magasszintű szellemi energiák és a tech-
nika befogadására. Sőt egy határon túl önmaga tagadásába csap át a területi
növekedés. A gazdaság parttalanná válik, irányíthatatlanná és jó néhány funk-
cióját — ami a szövetkezet jellegéből fakad — nem, vagy alig tudja megvalósí-
tani. Felvetődik tehát a hogyan tovább kérdése, mivel a szövetkezetben — sem-
mint mozgalomban, semmint gazdasági egységben — nincs megállás, az élet
törvénye ez.

Ügy tűnik, a jövő az együttműködésé, melynek rendkívül sok és gazdagító
csírája, tapasztalata van már. Még az sem baj, sőt természetes, hogy néhány
negatív tapasztalat is rendelkezésünkre áll. Az együttműködés gondolatának
csírái már önmagában a szövetkezetben megvannak, hisz a szövetkezet termé-
szete szerint maga is egy együttműködés. Sajnálatos, tapasztalataim szerint
megyénkben alacsony az együttműködési készség. Talán a rendszerekbe való
belépés kivétel. Pedig nagy előnyére válnék megyénk mezőgazdaságának, ha ez
az együttműködési készség növekednék, izmosodnék.

Nem célom kifejteni az egyesülések rendkívül széles körét és lehetőségét,
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csupán megemlítem, hogy a szomszédos gazdaságok legegyszerűbb együttmű-
ködése, kézfogása és egymás segítése is már nagyon hasznos lehet. Ahhoz, hogy
ez a fejlődést segítő forma kiteljesedhessék, mielőbb szükséges a termelési táj-
körzetre vonatkozó megyei elképzeléseket megtölteni realitásokkal és gyakorlat-
tal egyaránt. Politikai és gazdasági vezetők feltétlenül kell hogy felismerjék
az együttműködésben rejlő erőt és a folyamat törvényszerűségét.

A szövetkezetek — jól tudjuk — csak alapvonásaikban hasonlítanak egymás-
hoz. Mindegyik szövetkezet eltérő sajátosságú, vezetésének felfogása sajátos, s
egymástól elütő. Ebből fakad az irányításukban és befolyásolásukban alkalmaz-
ható módszer különbsége is. Sőt ebből származik gyakran a nagyfokú differen-
ciálódás is.

Irányításunk, ellenőrzésünk, főleg az utóbbi — ahogy én látom — nincs eléggé
tekintettel erre a rendkívül színes és sokrétű, bonyolult valóságra, így ellenőrzé-
sünk eléggé általános, egysíkú, fekete-fehér alapon mozgó. Néhány praktikus,
könnyen ellenőrizhető kérdés minden ellenőrzésben jelen van, de az eredmé-
nyek és a hibák mélyebb feltárása, az késik, vagy egyáltalán elmarad. Ezzel
függ össze, hogy valamennyi ellenőrzés megreked néhány általános, és sajnála-
tos módon többnyire azonos kérdés vizsgálatánál. Gondolom összefüggésben áll
ez a már említett minőséget nem kellően számba vevő mennyiségi szemlélettel.

A gazdaságosság fogalmának előtérbe kerülése, mennyiségi fejlődésünk, ter-
mésátlagaink színvonala felveti, hogy új irányokban keressük a kiutat. Ez min-
den bizonnyal — különösen a jó szövetkezeteknél — nem a termésátlag fokozá-
sában vagy a termelésbe bevont ipari eredetű anyagok növekedésében kere-
sendő. Ügy vélem, ezek helyébe a termelési folyamatok meghosszabbítása fog
lépni, amikor is a gazdaságok által előállított termények és termékek nem nyers-
anyag formájában, hanem félkész vagy kész termék formájában hagyják el az
üzemet.

Ez a gondolat elvisz egy manapság a magyar mezőgazdaság iparosodását
eléggé egyoldalúan értelmező felfogáshoz. Egyesek ugyanis csak azt az utat te-
kintik járhatónak, amikor a mezőgazdaságba kívülről viszünk be ipari termé-
keket, és ennek felhalmozódása vagy felhasználása vezet a mezőgazdaság ipa-
rosodásához. Kétségtelen, hogy ez az egyik és igen fontos útja a mezőgazdaság
iparosodásának. De van egy úgynevezett belső, belülről vagy ha úgy tetszik
alulról, önerőből fakadó iparosodási folyamat is, ami ha lassan is, de végbe
megy. Arra gondolok, amikor a saját termékeinket nem a földről naturáliaként,
vagy sokszor félkész állapotban adjuk el, hanem rajta bizonyos további mun-
kálatokat végzünk. (Tisztítás, tárolás, előfeldolgozás, hántolás, sőt készáruvá
való feldolgozás stb.)

Mindez egy úgynevezett belső iparosodást jelent. Természetesen ehhez is
szükséges egy bizonyos ipari eredetű anyag további bevitele a mezőgazdaságba.
Itt azonban a termékek magasabb szinten, nem egyszer élelmiszer formájában
jelennek már meg, úgymond iparosodottan, s nagyobb értékben, mint amilyen
mértékben iparból származó, s eredő anyagot felhasználtunk. Sajnálatos, hogy
erre a felismerésre kissé későn jutottunk, a rákóczifalvi Rákóczi Tsz-ben is, és
most gazdaságilag egy nehezebb helyzetben kell ezt a folyamatot véghezvin-
nünk. A felismerés azonban már önmagában is eredmény, s bizonyára újabb
eredményekhez vezet — a minőségi termelés prosperitását szolgálja a mező-
gazdaságban is.

BERECZKI LÁSZLÓ

56


