
a megkérdezettek 30 százaléka nem lép túl a vele azonos képzettségűek és fog-
lalkozásúak körén. Ha ehhez a már önmagában is számottevő arányhoz hozzá
vesszük azt a 19 százalékot, akiknek nincsenek barátaik illetve akiknek kap-
csolatai esetlegesek, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a fiatal városi értelmiség
meglehetős bezárkózottságban él, legszűkebb családi és szakmai körében. A
társas kapcsolatokban lényegesebb oldódás, más társadalmi csoportok felé tör-
ténő fokozottabb nyitódás csak rendkívül kis mértékben tapasztalható.

A munkában történő helytállás és a munkahelyi élet élesen elválik a magán-
élettől. A munkában és a közéletben kialakult pozitív értelmiségi magatartás
még nem honosodott meg az egyéni életvitel más területein. Ez azért is elgon-
dolkoztató, mert a mai szocialista értelmiség több mint fele munkás-paraszt
származású (ez az arány 1962-ben még csak 30 százalék volt), mégsem érződik
a „honnan jöttem" ténye a fiatal diplomások társas kapcsolatainak alakulásán.

A társadalmi rétegek nyitottságának mértékét a különböző csoportok közötti
kapcsolatok szélesedése, állandósulása mutatja. Ügy tűnik, hogy a fiatal dip-
lomások magánéleti befelé fordulása sajátos módon újratermelődik, az idő-
sebb, már „beérkezett" értelmiségiek szokásrendje, életvitele — mint egyfajta
minta — áthagyományozódik a fiatalok jelentős részére, természetesen minden-
kire más-más módon és mélységben.

A válaszokból az is egyértelmű, hogy a társas kapcsolatok alakulásában vál-
tozatlanul a művelődési igények és szokások, valamint a jövedelmi viszonyok
a legmeghatározóbbak.

Ez a néhány adat és megállapítás korántsem elegendő tendenciák és követ-
keztetések megfogalmazásához, de néhány továbbgondolásra érdemes kérdést
— úgy vélem — sikerült „előkaparni". Vizsgálódásom néhány tanulsága —
ebben a formában — talán másokat is elgondolkodtat.

LÁSZLÓ GYULA

Kockázat nélkül nem megy
V: Volt-e életében ezt megelőzően Jászberényben?
G.'Soha. Azt se tudtam, merre van.
F:Azt se tudta merre van?
G: Annyit tudtam, hogy valahol az Alföldön és annyit tudtam róla, hogy itt van

Lehel kürtje, azonkívül semmit. Azt se tudtam, hogy itt gyárak vannak.
Egy novemberi napon megszervezték, hogy lekerüljek Jászberénybe terep-
szemlére.

V." Ilyen furfangosán?
G: Meglehetősen furfangosán, mert akkor még nem mondták meg, hogy miért

hoznak le. Az volt az ürügy, hogy technológiai nehézségek vannak, és az új
gyártmány beindításánál problémák, nézze meg egy szakember, hogy mit
lehet csinálni. Akkor jártam végig először a meglehetősen kezdeti állapot-
ban lévő Fémnyomó és Lemezárugyárat. Körülbelül január közepe táján
vetették fel azt, hogy le kellene jönnöm Jászberénybe főmérnöknek. Egy
évig ennek a gyárnak a főmérnöke voltam. Nem lelkesedtem érte, meg-
mondom őszintén, mert 1954-ben vidékre kerülni, az meglehetősen gyarmati
szolgálat volt, mindenféle szempontból. Közlekedés, élelmezés, közellátáí
szempontjából egyaránt nagyon nehéz időszak volt.

Részletek a jászberényi Hűtőgépgyár vezérigazgatójával, Gorjanc Ignáccal készült televíziós
beszélgetésből — 1979. december 26-án —; riporter Vitray Tamás.
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V:Ön családos ember volt már akkor?
G:Igen.
V:Gyerek is volt?
G:Igen. És nem utolsó sorban fokozta a nehézségeket, hogy egy meglehetősen

nehezen induló gyárat kellett mint főmérnöknek átvennem.
V: Ettől függetlenül igent mondott?
G: Kénytelen voltam.
V:Volt lehetősége nemet mondani?
G: Tetszett a feladat is, másrészt pedig úgy tették fel a kérdést, hogy nem

volt illő nemet mondani.
V; Hányan dolgoztak itt akkor?
G: Körülbelül olyan öt-hatszázan.
V:Hát egy egészen kicsike egység volt...
G : . . . egész kicsi.
V:Az ön egysége Csepelen milyen létszámú volt?
G: Három és fél ezres.
V: Hát, szóval magyarul lefele bukdácsolt...
G:Hát majdnem. Rangban feljebb, kötelezettségben szintén — egy önálló

gyárat kellett vezetni — de anyagi szempontból feltételnül rosszabbul jár-
tam. Hisz Csepelen jóval többet kerestem üzemvezetőként, mint itt fő-
mérnökként.

V:De mint mondja, nem illett nemet mondani?
G:Nem illett.
V: Tehát akkor megjöttek, a család is leköltözött?
G:Nem, egyedül jöttem csak.
V:Hát ez gondolom csak fokozta a nehézségeket, külön élni. Mekkora volt

a gyerek?
G: Hároméves.
V: Azért mondom, hogy a gyerek, mert tudom, hogy egy lánya van.
G:Egy lányom van.
V: Három esztendős gyereket hagyott o t t . . . ? Hát ez igencsak olyan, mintha

katonaként vezényelték volna.
G:Hát igen, kicsit olyan „gyarmati" szolgálat volt.
V: önmagával számot vetve mire készült?
G: Maximum öt-hat évre.
V;És aztán fölmentik?
G: Nem. Akkor esetleg kértem volna magam vissza Pestre. Aztán mikor elmúlt

az öt év, akkor gondoltam, na még egy kicsit maradok, aztán most már
sírva kell fakadni, mikor majd az ember itt hagyja ezt a gyárat.

V; Igen, ez most már huszonöt év . . .
G: Nem is jutott eszembe . . . Huszonöt év . . .
G: Az ossz háztartási hűtőgépeknek körülbelül a kétharmad részét gyártjuk

ebben a gyáregységünkben.
V;Ha a világ hűtőgépgyártását vesszük figyelembe, mennyire számít korsze-

rűnek ez az üzem?
G;Hát nehéz összehasonlítani, bár elég sok olyan paraméter létezik, aminek

alapján el lehet dönteni helyét és rangját; véleményünk szerint Európa él-
vonalába tartozik.

V;És hány hűtőszekrényt készítünk és adunk el egy évben?
G: Csak tőkés piacon évente 240 ezer darabot adunk el, érdekességként említ-



hetném meg, hogy a legigényesebb nyugati piacokra is. Anglia, Franciaor-
szág, Német Szövetségi Köztársaság és Svájc a fő vásárló parnereink.

V: Mennyit gyártunk összesen?
G: Ebben az esztendőben összesen 840 ezer darabot gyártunk.
V:Tehát gyakorlatilag ennek ötven százaléka...
G: Ötven százaléka tőkés piacon kerül értékesítésre.
V:És mindegyiken rajta van a Lehel fölirat?
G:Nem mindenhol, tekintettel arra, hogy vannak olyan áruházak vagy eladók,

viszonteladók, akik a saját nevük alatt adják el, bár minden egyes hűtőgé-
pen megtalálható a hűtőgépgyári adattábla. Tehát nem naturális áruként
megy ki, hanem Lehel típusként.

V: Amikor Ön idekerült, akkor talán az egész gyár nem volt ekkora, mint ez
a csarnok?

G:Hát igen, ebbe a csarnokba talán az egész belefért volna.
G: Tulajdonképpen már 1956 nyarán prototípus gépeink voltak. Perspektivikus

célnak kitűztük magunk elé, hogy évi 20 ezer darab háztartási hűtőgépet
fogunk csinálni, ma félmilliót gyártunk — és kevés.

V:Én azt gondoltam — persze lehet, hogy nem így volt, de majd ön meg-
erősít, vagy megcáfol, — hogy ebben elég jelentős kockázat is volt.

G: Nagyon nagy kockázat volt benne, hisz előttünk már jónéhány nagy vállalat
belebukott ebbe a problémába. A kezdet kezdetén nálunk is óriási bajok
voltak, különösképpen az automatikákkal és azokkal az elemekkel, amelyek-
nek Magyarországon nem volt szinte semmi gyártási múltja, tradíciója.
Nem mintha magának a háztartási hűtőgépnek lett volna, dehát azért mégis
csak több volt ebből, mint az automatikából és a szabályozó elemekből.

V: Amikor elkezdtek hűtőgépet gyártani, Ön személy szerint milyen kockázatot
vállalt azzal, ha mondjuk becsődöl?

G:Nem is tudom felmérni. Biztos, hogy leváltással járt volna.
V: Azért kérdezem, mert azt mondja, hogy ez 56 előtt kezdődött már, amikor

el tudom képzelni, hogy nem a leváltás volt az utolsó szankció.
G:Hát fegyelmik sora, vagy vizsgálatok sora, de biztos, hogy komoly követ-

kezménye lett volna.
V:És nem töprengett, nem tusakodott?
G:Nem, nem.
V: Miért?
G: Nem vagyok félős ember.
V: Önnek volt valami előképzettsége ebben?
G: Semmi az égvilágon.
V:Ügy tudom, nem ez volt az első kezdeményezés. Hanem az a bizonyos Hel-

ler-Forgó-féle hűtőtorony — jól mondom? Adva volt két mérnök ember,
akik feltaláltak valamit, és tíz évig hurcolászták a találmányukat ide-oda,
nem ismerték el őket. Mi késztette önt arra, hogy ebbe — ami már ma-
gasabb fórumon nem ment át ilyen hosszú ideje — belevágjon?

G: Nagyon érdekes volt. A találmánynak vagyis ennek a hűtési rendszernek
az a lényege, hogy olyan, mint egy nagy autó hűtője, vagyis a hűtővizet
hűti le. Ez az egyszerű és hétköznapi nyelvre lefordított magyarázata. A
régi rendszernél, az erőművek környékén feltétlenül óriási vizek, folyók
vagy tavak voltak, mert hogy óriási volt a vízigényük. Ez a találmány
gyakorlatilag ezt a problémát megszüntette. Közismerten világszerte ma
már a legnagyobb gond a víz, és ez magától értetődővé tette, e találmány
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létjogosultságát. Egyrészt vízszegény helyeken lehetett erőműveket építeni,
— akár a Szahara kellős közepén is, idézőjelbe téve természetesen, — és
nem utolsó sorban a nukleáris erőműveknél is előtérbe került ez a megol-
dás, hisz az a rádióaktív szennyeződés sem okoz többé problémát, mert zárt
rendszerben történik a hűtővíz keringtetése. Sokáig nehezítette a betörést
a világpiacra az az egyszerű tény, hogy Magyarországon nem volt még
ilyen rendszerrel üzemelő komolyabb hűtőberendezés illetve erőmű. És
a nyugati partnerek joggal és sokszor felvetették, — amikor ez a két mér-
nök járta a világot és előadásokat tartott a berendezésről —, hogy ha ez
ilyen jó, akkor Magyarországon miért nincs? Megmondom őszintén, hogy
talán jó orrunk volt hozzá, megszagoltuk, hogy ebből egy ragyogó profilt
lehet kialakítani. Belelkesedtünk és belevágtunk.

V: Azt tartja a fáma — és most megerősíthet, így volt-e —, hogy az első
ajánlat arra, hogy egyet kísérletképpen megcsinálnának, úgy hangzott el,
hogy Hellernek és Forgónak titokban kell tartania, ki ne szivárogjon, hogy
önök erre vállalkoznak.

G:Hát igen, mert a kísérleti darabokat a saját bőrünkre és a saját felelős-
ségünkre kezdtük el csinálni.. .

V: Engedélyt kellett volna rá kérni?
G:Nem, nem, szóval ennyire nem volt merev és nem volt kötött a gazdasági

rend, csak azért a félsz bennünk volt, hogy vajon ez a hűtőszekrény ilyen
nagy méretben, nagy mennyiségben be fog-e válni?

V:Űgy tudom, hogy az atyaistennek sem akarták tudomásul venni akkoriban,
hogy ez akkora horderejű.

G:Hát, mint minden újnak, magától értetődik, hogy voltak és meggyőződésem,
hogy még ma is vannak ellenlábasai, különösképpen azok, akik nem voltak
részesei a sikernek, és esetleg valami más megoldással próbálták ugyanezt
a problémát megoldani. De hát végeredményben mégiscsak ez a konstrukció
és ez a találmány győzött, és ma már állítom, hogy az energiatermelő
világban mindenki előtt tökéletesen ismert.

^ : ö t évre képzelte el az itt tartózkodást eredetileg. Hogyan alakult a magán-
élete akkoriban? Most a magánéleten nem szükségszerűen a családi életet
értem, hanem azt, hogy itt állt egy fejlődő gyárra l . . .

Z: Abban az időben magánéletről nagyon keveset lehetett beszélni. Gyakorla-
tilag éjjel-nappal bent voltunk a gyárban, a szó szoros értelmében és nem
egyszer fordult elő, hogy bejöttünk hétfőn és pénteken vagy szombaton
jöttünk ki a gyárkapun. Volt egy kis alvási lehetőség is bent a gyárban,
de olyan is előfordult, hogy a helyükről leemelt párnázott ajtókon szundi-
káltunk egy keveset. Hihetetlen nehéz időszak volt, de óriási lelkesedés
és óriási tenniakarás volt az egész gárdában.

V: Gondolom önben is? Nem?
G:Igen.
V:És mi motiválta ezt?
G: Talán az egyéniségem. Rendkívül nyughatatlan típus vagyok, én nem tudok

tétlenül lenni, mindig valamit csinálnom kell, s nem túlzók, ha azt mondom,
hogy ténylegesen nem napi nyolc órát dolgozom. Nem azért, mert rosszul
szervezem a munkámat, hanem annyi mindent csinálok, és annyi minden-
nel foglalkozom, hogy nekem kevés a napi nyolc óra.

V: Nem kötekedni akarok, nehogy félre tessék érteni, csak érdeklődöm, hogy
akkor, amikor ö n ilyen tempóban dolgozott, biztos, hogy mindazok, akik
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az ön környezetében ezt a ritmust átvették, szívesen és lelkesedéssel csi-
nálták?

G:Meggyőződésem. Észrevettem volna. Volt olyan, aki nem tudott lépést tar-
tani, vagy nem akart lépést tartani, hát . . . azok már nincsenek itt.

V:De mindenesetre ebből az következik számomra, hogy ön úgy válogatta a
munkatársait, hogy az ön feltételei mellett kellett...

G: Feltétlenül, viszont azt hiszem, nem árulok el titkot, ez is a vezetéshez
tartozik, hogy az ember olyan munkatársakkal vegye körül magát, akik
megfelelnek annak az elképzelésnek, amit az a vezető vagy vezetés önmaga
elé kitűzött.

V: Tehát mondjuk, — ha nagyon parlagian akarom fogalmazni, vagy nagyon
leegyszerűsítve, — a saját képmására válogatott.

G:Igen...
V:Nem feltétlenül a Munka Törvénykönyve szabja meg...
G: Nem, nem, persze abban az időben még nem is volt Munka Törvénykönyv.
V: Mondjuk, ha lett volna.
G:Az országos átlagnak volt úgy, hogy kétszeresével, háromszorosával telje-

sítettünk többet és ez a két alapprofil, a háztartási hűtőgép és a Heller-
Forgó-féle légkondenzáció illetve körléghűtő egy sor egyéb terméket hozott
még magával kísérőként. Autószifonból és habszifonból ma több mint egy-
millió darabot gyártunk és a világ minden részébe exportálunk.

V:Mit ért ön azon, hogy a világ minden részébe?
G: Nincs a Földnek olyan része, ahová ne szállítanánk igen nagy mennyiséget,

hiszen a termelésünknek gyakorlatilag 70—80 százaléka exportra kerül, és
mind kizárólag tőkés exportra. A 60 literes háztartási kis, víkendházba való
hűtőgéptől a hatalmas nagy kereskedelmi hűtőberendezéseken keresztül,
komplett hűtőházak, több vagonos hűtőházak gyártása tartozik a profilunk-
ba. Közel hétezer ember dolgozik és három és fél milliárdot termel.

F.-Most ez úgy hangzott az ön elbeszélésében, — érthető módon — mintha
az elmúlt huszonöt év egy sima, szép, zökkenőmentes fejlődés, sikersorozat
lett volna. Dehát azért egész biztos voltak nagy nehézségek is.

G: Hát az út az biztos, hogy nem volt rózsaszirmokkal kirakva, itt-ott tüske
is akadt, ami nemcsak a ruhát, hanem néha a bőrünket is megszaggatta . . .

V: Volt-e olyan, amikor úgy érezte, hogy ezt nem tudja tovább csinálni?
G:Hát így kifejezetten nem, de azt, hogy most nagyon nehéz időszakot élünk,

és nagyon nehezen tudunk a problémákon úrrá lenni, olyan érzésem sok-
szor volt.

F:Mi volt ilyen például?
G:Hát ilyen volt a hatvanas évek eleje. Amikor egy sor új termékkel, szerke-

zetváltozást kellett végrehajtanunk. És talán az új mechanizmus bevezetése
előtti időszak, az volt rendkívül nehéz. Maga az új mechanizmus bevezetése
a gazdasági életünkbe felfrissítést hozott, megélénkítette és még a kedvet
is helyretette.

V:És volt-e olyan, amikor ön személy szerint volt kitéve valamiféle egzatú-
rának, támadásnak?

G:Volt. Többször is előfordult, magától értetődik. Egy vezetőt általában
mindig kóstolgatnak.

V:Kik?
G:Hát, jóakarói, rosszakarói...

66



V:No jó, de hát ha én önnek mint vezetőnek rosszakarója vagyok, én hiába
kóstolgatom, még a kapuig sem jutok e l . . .

G:Hát el lehet ezt a kóstolgatást, vagy ezt a különböző — hogy is fejezzem
ki magam — támadást nemcsak objektív, hanem szubjektív alapon is kez-
deni. Hogy hallottam, hogy láttam, hogy ő mondta, meg hasonlók.

V: Hát ez csak szóbeszéd talán . . .
G: Igen. Hát azért vagyok még itt, mert csak szóbeszéd. De komoly mértékben

a meg nem értés volt az, ami ilyen szempontból nekem problémát okozott.
Nehéz volt megértetni egyes emberekkel, hogy mit miért akarunk csinálni,
még akkor is, ha látszólag egyet értett vele, mert tudott gondolatban lé-
pést tartani, esetleg csak azért, mert ez a terület és ez a szakma teljesen új
volt neki. A másik, ami szintén közrejátszik és nem lehet figyelmen kívül
hagyni, az, hogy mi jónéhányan nem voltunk idevalósiak. Budapestről jöt-
tünk és hát ugye létezik az úgynevezeett sovinizmus egy-egy ilyen kisvá-
rosban. Az idegent borzasztóan nehezen fogadják be, sőt volt, aki a fe-
jünkhöz vágta, hogy mit akarunk itt, pesti „gyüttmentek", és nehezen
akarták tudomásul venni, hogy ipart, életet és termelést akarunk megva-
lósítani. Olyan emberek hangoztatták ezt zömmel, akiknek fogalma sem
volt arról, hogy itt egyáltalán mi folyik. Olyan kijelentések is elhangzottak,
hogy mit akarnak ezek a pestiek, ez a gyár a jászoké, meg hasonlók. Nem
voltak sokan, de rettentően zavarták és nehezítették a munkát.

l ^ : ö n ellen 1958-ban egy fegyelmi vizsgálatot indítottak. Az összefüggött ezek-
kel az alulról kezdeményezett dolgokkal?

G; Igen. összefüggött.
V:És mi volt a vád?
G: Ugyanezekből tevődött össze. — Nem azt mondom, hogy nem volt egy sor

igazság abban, amit felvetettek — de azok, amelyek anyagi vagy erkölcsi
dolgokra vonatkoztak, azok magától értetődően semmissé váltak. Én azt
hiszem, hogy a legfontosabb abban az időszakban az volt, hogy elhatároz-
tuk — mert nemcsak én kerültem ilyen megtámadott helyzetbe, hanem
a munkatársaim közül még jónéhányan —, hogy nem ezzel foglalkozunk,
hogy most elkezdjük nyalogatni a sebeinket, mint egy kutya, hanem le-
szűrjük a tanulságokat, s azt, amibe a bírálatnak igaza volt, tudomásul
v e t t ü k . . .

V: És mi volt ez, így visszatekintve . . .
G: Hát nehéz most már ezekre visszaemlékezni. Főleg gyártási, gyártástechno-

lógiai dolgok. . .
V:Szóval szakmai kérdések, nem e m b e r i . . .
G:Szakmai, nem emberi. Aztán túltettük magunkat a dolgon, és nekilendül-

tünk a munkának. Az idő bennünket igazolt.
V: Valamilyen szankciója volt ennek a fegyelmi vizsgálatnak?
G:Kaptam egy figyelmeztetést a miniszteremtől, de párt- meg egyéb felelős-

ségrevonás nem történt.
V:Ez volt 1 9 . . .
G: 58-ban.
t ' . 'ön most e pillanatban, 1979-ben az egyik nagy magyarországi ipari biro-

dalomnak a feje. Én nem ironizálva mondom ezt, tetszik tudni. Nagyhata-
lom. Ha szembenéz önmagával — az ember, azt hiszem, akkor a legreáli-
sabb, ha önmagával néz szembe —, hogyan ítéli meg a megtett utat, saját
megtett útját?
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G:Jó érzés, jó érzés, mert ami gyakorlatilag itt teremtődött, ami itt létesült,
amit itt ez a kollektíva alkotott, abban úgy érzem, hogy az én munkám
is benne van, és végeredményben a szemem előtt nőtt fel, gyakorlatilag
majdnem a semmiből.

V:Az ön megítélése szerint — ha valakitől, aki itt dolgozik önnél a gyárban,
azt kérdeznék, hogy hát milyen ember a Gorjanc, mit felelne, — körül-
belül hogyan látják önt?

G: Nagyon nehéz erről beszélni. Remélem, hogy nem mindenki nyilatkozna jól.
Az ember néha a munkája során találkozik olyan feladattal, aminek a meg-
oldásához pillanatnyilag és hirtelen nem tud ötletet adni, akkor kénytelen
ahhoz a módszerhez folyamodni, mint az egyszeri őrmester — aki se híd
se csónak nem lévén — a folyónál — de mert mégiscsak valahogy át kel-
lene menni — kiadja a parancsot, hogy sorakozó a túlsó parton. Ez nálunk
is szállóige.

V: Sok ilyen parancsot kellett kiadnia?
G:Nem sokat, de előfordult. Érthető is, hisz nem minden megoldáshoz tud

az ember ötletet adni vagy elképzelést, azért vannak a nagyon okos beosz-
tottjai, mondják ők meg, hogy kell megoldani.

V:Nem a főnöknek kell a legokosabbnak lenni?
G: Az borzasztó nagy baj. Tönkrement az a főnök, aki azt hiszi, hogy ő a leg-

okosabb ember. Az nem is húzhatja sokáig, mint főnök.
V: Gondolom, — hogy mint az ilyen tevékeny emberek, általában — nem is

gondol a nyugdíjra?
G: Pillanatnyilag nem, de ha eljön az ideje, akkor igen.
V: Már úgy érti, hogy eljön az ideje, hogy azt mondják, hogy menjen, vagy

amikor a kort betölti?
G;Az is előfordulhat, hogy az embernek felajánlják a lehetőséget, hogy előbb

elmenjen, de amikor elértem a kort, feltétlenül nyugdíjba szeretnék menni.
V: Magyarul ön úgy döntött, hogy ha hatvanéves lesz, elmegy nyugdíjba?
G:Űgy döntöttem.
V: Miért?
G .• Ügy érzem, hogy — nehéz erről beszélni, mert végeredményben az egyén

és az egyéniség szabja meg, hogy ki meddig dolgozik. Vannak emberek,
akik kilencven éves korukban is abszolút szellemi frisseségben élnek, és
csodálatosan alkotnak még. És van, akin már negyven éves korában jelent-
keznek az agyérelmeszedésnek a tünetei, önmaga az egyén, érzésem szerint
soha nem tudja eldönteni azt, hogy ő most milyen stádiumban van. 1945
óta vagyok vezető beosztásban — immáron mostmár 25 éve — és ebben
az évben töltöm be a negyven éves alkalmazotti munkámat, tehát negyven
éve vagyok szolgálatban. Most még az az öt év, ami erre rájön, én azt
hiszem, hogy ez éppen elég egy embernek ahhoz, hogy a focicsukát akkor
rakja fel a szögre, amikor még jól megy a játék. Szép volt, ami mögöttem
van, de meggyőződésem, ha a mai napig esztergályos lennék, akkor is meg-
találtam volna a szépséget munkámban is, életemben is. Mert ma is azt
tartom, hogy a fizikai munkánál és a minden nap kész produktumot letevő
munkánál kevés szebb van az ember életében. Egy első számú vezető vagy
gazdasági vezető mindennapi munkájának nem mindig van azonnal lát-
szatja, hanem csak összefüggéseiben, és később. De egy szerszámlakatos,
vagy egy esztergályos, az minden nap le tudja tenni azt, amit csinált. És
ez csodálatos érzés.
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