
FORUM
A jövő záloga az ifjúság
Kerekasztal-beszélgetés mezőtúri üzemmérnök jelöltekkel (2. rész)

R. T.: Én mindenképpen. Három hónapig határőr leszek utána alaki kiképzésen
veszek részt. Gyakorlatilag rendőrtiszti diplomával végzek.
B. L.: Nyelvekkel próbálkozom, főleg a némettel. A többit még nem tudom.
K. T.: Ha szakmán belül maradok, akkor feltétlenül tovább szeretnék tanulni
valamelyik egyetemen.
H. P.: Még nem tudom. Egyelőre szeretnék egy rendes lakást, egy szép bútort
és egy jó autót.
V. J.: Mindezt öt éven belül.
K. T.: S ezt húzzuk alá. Hogy miért, mert hogy jól erezzem magam egy munka-
helyen szükségem van egy lakásra, egy autóra.
R. T.: Nem nyugati imádat beszél belőlem. Nem rég olvastam a Heti Világgaz-
daságban — nagyon szeretem ezt a lapot, hogy Európában a magyar ember
dolgozik legtöbbet, már mint úgy értve: legtöbb időt mi töltjük a munkahelyen,
s ez véleményem szerint nemcsak szervezés kérdése. Jártam nyugaton többször
is, amely nem a Mariahilfer Strasse-val kezdődik és végződik.

RIPORTER: Hanem?

R. T.: Persze, hogy jártam én is ott, de jártam Franciaországban is, ahol külön-
böző helyeken dolgoztam is, mint pl. csomagológyárban. A lényeg az, hogy itt
borzasztóan jó volt a munkaszervezés, még percekre sem volt anyaghiány és fo-
lyamatosan tudtunk dolgozni, s az itthoni problémát ezek hiányában látom.

RIPORTER: Ha nálunk is folyamatos lenne alkatrész-utánpótlás, a
munkafázisokat rendszeresen és jól meg tudnánk szervezni, ezzel pár-
huzamosan a munkához való viszonyunk is átrendeződne? S biztos,
hogy ez csak szervezettség kérdése?

K. T.: Valóban sokat vagyunk bent a munkahelyeken^ de véleményem szerint
csak egy részét töltjük ki munkával. Csak külső tényezőkkel nem lehet megvál-
toztatni az embereket, mert ha azt mondjuk nekik: itt van minden, azt csinál-
hattok, amit akartok — ettől még nem változnak meg. Mindenkinek meg kel-
lene változnia az egyszerű irodai munkástól mindenkinek, természetesen a fő-
nöknek is, hogy konkrétan mindenki a munkáját végezze, s azt nagyon jól.

RIPORTER: Gondolja, a munkához való tisztességünk kopott meg,
vagy az emberekhez való kapcsolatunk változott meg?

18



H. P.: A munkamorál mindenképpen. Talán, mint ilyen nincs is,
B. L.: Nem tudom a dolgozó emberek azt mondják: ennyi pénzért ennyit dol-
goznak, mert megélhetőségükhöz ennyi feltétlenül kell.

RIPORTER: Laci, ez fordítva is igaz: ennyi munkáért, ennyi pénz.

B. L.: így is igaz, de több munkát viszont nem tudnak adni.
K. T.: Ilyen eszközökkel, s ilyen szervezéssel nem lehet minőségi munkát várni.
Lehet, hogy ez akkor lett elrontva, amikor s nem minőségi munkáért is kifizet-
ték a bért.
R. T.: A szocializmusban, alkotmányunk kimondja a munkához való jogot, de
ezzel a joggal nem jól éltünk eddig, éppen ezért én egy egészséges dolognak
tartom azt, ami most van, a munkanélküliségre célzok. Ismétlem, nem a nyugati
minta, mert azt túlzásnak tartom, de ha már ott lebeg az emberek előtt a de-
mokhlétoszi kard, ha nem dolgozik jól, kiteszik az utcára. S ha egy darabig
nincs munkalehetősége, ez igenis ösztönző lehet.
K. T.: Itt Magyarországon ez a változás nem tud olyan gyorsan végbemenni,
mert a mostani vezetés — persze könnyű felfelé mutogatni — többnyire nem
képes arra, hogy megújítsa magát. Ami 30—40 évig megrögzült, azt nem lehet
öt év alatt sem megváltoztatni.

RIPORTER: Tamás, szűkítsük a kört, melyik vezetésre gondol?

K. T.: Azt hiszem ez minden szinten igaz lehet, de maradjunk a mezőgazda-
ságban. Még most vannak olyan gazdaságok, ahol a vezetőnek a szakmai tudá-
sa minimális, vezetési készsége úgy szintén, de valamikor kiemelték, mert jó
elvtárs volt, s azóta megtartotta ezt a pozíciót és hiába jönnek a jól képzett
szakemberek — mert a képzésünk azt hiszem elmondható, az jó — nem kapnak
lehetőséget, mert ezek az emberek annyira ragaszkodnak posztjukhoz, nem ad-
ják át a helyet, akkor kész! Kénytelen elhagyni a pályát.
R. T.: Én itt vitáznék veled, hogy a képzés jó, mert valóban van képzés, de nem
megfelelő.
K. T.: Én azért ezt a te helyedben nem mondanám.
R. T.: Valóban, na jó. Itt a főiskolán sok mindent megtanulunk, mégis lénye-
gében semmit az új gazdasági felfogásnak, amikor hangoztatjuk a menedzser-
típusú vezetés fontosságát. Erről mi a felsőoktatásban nem kapunk képzést, mert
valóban aki negyven évig élt egy koncepcióban attól nem várhatjuk, hogy azon-
nal kritikát gyakoroljon, átlényegüljön, az új generáció, de ezzel az új generá-
cióval nem tudom mi lesz, mert nekünk sincs meg az alap. A múltkor volt egy
beszélgetés és pont tőled kérdezték, hogy három nap múlva át tudnád-e venni
a vezetési posztot. Természetesen ezt túlzásnak tartom, nem állhatsz készen, de
tíz éven belül, ha hagynak, meg tudnád tenni. Ha nem, akkor lehet csak 30—40
év múlva lesz lehetőséged.
K. T.: S ha nem hagyják? Amikor gimnáziumban tanultam akkor az volt a ter-
vem, hogy itt a főiskolán továbbképzem magam, levizsgázom, de nem volt meg
a lehetőségem, ezért maszek úton tanultam. Köztudott, ennek milyen anyagi
vonzata van. Tehát egyszerűen nincs meg a lehetőséged, ilyen dologokból te-
vődik össze.

RIPORTER: Ezt azért nem értem, hogy nincs meg a lehetőség.
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K. T.: Hol van olyan nyelvtanár, hol van olyan óraszám, sorolhatnám a gon-
dokat. Ilyenekből tevődik össze a menedzserképző-tanfolyam is, mert vannak
egy-kéthetes kurzusok, de milyen költségeket kívánnak?
R. T.: Természetesen nem minden diplomásnak van szüksége menedzserképzés-
re, vannak olyanok, akik a szakmában szeretnének profitálni.
K. T.: Világos, de itt senki sem kap ilyet.
R. T.: Űgy emlékszem a Magyarországban olvastam, hogy Szovjetunióban az
ötven-hatvan-hetven évesek válságban vannak, mert amiben eddig hittek, ha nem
is teljes egészében rosssz, most az az átalakításban, a nyitásban — hogy ne rossz
szavakat használjak — kiderült nagy része hibás szemlélet volt, káros hatású.
Ez az ember nagyon nehezen tud újítani, teljes egészében sohasem, talán csak
részletekben.
B. L.: Csatlakoznék, hogy egy vezető 20—30 évig egy szemléletben él, nehezen
tud az új felé újítani, de hát miért van erre szükségünk, hogy egy vezető csak
nyugdíjazásakor cserélhető, mert ugye köztudott — s nyugaton így teszik,
mondtad te is — 35—40 éves korban lehet a vezetői stílust legoptimálisabban
elérni. Nálunk miért nem élnek ezzel, amikor volna hozzáértőbb fiatal, miért
kell egy gyárigazgatónak, egy tsz-elnöknek, mindegy, megvárnia a nyugdíjat,
ha előtte egy szívinfarktus nem váltotta volna le, s ha ez így van, akkor miért
nincs egy olyan szervünk, aki erre felügyelne, és alkalmatlanokat elutasítaná.
R. T.: Keleten, nem nyugaton — attól függ honnan nézem — például Japán-
ban régen ezt alkalmazzák.
H. P.: Már régóta érlelgetem magamban a hozzáfűznivalómat. Ott maradtam
el, hogy a magyar ember mennyit dolgozik, meg miért, ám nekem van egy
sajátos véleményem. Nekem történelem, de a világháború előtt is volt értelmi-
ség, meg természetesen más is. Akkor is nehezen dolgozták meg kenyerü-
ket, de valahogy úgy kerestek, hogy megéltek belőle és egészséges családi éle-
tet éltek. Most meg kell nézni a mai magyar családmodellt. Mindenki ideges,
mindenki fáradt, senki sincs megelégedve, a gyerekekkel nincs foglalkozva.
Mert mi történt? Jött a szocializmus, hatalmas életszínvonal: vertük a mellün-
ket, s bizony kiderült, hogy ez a színvonal a háború előttihez képest csökkent,
az utóbbi négy—öt évben a gazdasági politikában, a külpolitikában végbement
változások maguk után vonják ezt is. Arról beszélünk; a magyar ember meny-
nyit dolgozik, meg mit, hogy az jó is legyen meg szép is, de jelenleg nem
tud több munkát adni, hogy keresetével az életszínvonalát emelje. Ennek ér-
dekében érdekeltté kell tenni a dolgozót, amiért olyan munkát kell adni, ami
nemzetközileg elfogadható, a kor (követelményeinek megfeleljen. Figyeljen,
oda amit csinál, mert hiába van ott a korszerű kétmilliós vetésellenőrző mű-
szer, amely már két hektáron mutatja, hogy az egyik sor nem működik. Nem
érdekli, ha nem megy, hát nem megy. Kész. Egy sor nem sor. Ha viszont utá-
na számolják mekkora terméskiesést jelent, tetemes a kár. Sajnos ez konkrét
példa. Igenis büntetni kellene az ilyen hanyag munkát, s ha nem ért a szó-
ból, nem használ a pénzbüntetés, keményebb pénzfenyítés, akkor mondani kell
neki: viszontlátásra pajtás, keressél másik helyet magadnak.
K. T.: Éppen erről van szó, hogy az egyszerű dolgozó, a mezőgazdasági dolgo-
zó kezében hatalmas pénzösszegek vannak, s nem érzik a felelősséget.

RIPORTER: Köztudatban mégis az van, ha nem jól működik a vál-
lalat, akkor nem jó a vezetés.
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K. T.: Ez nem igaz, nem így igaz, mert az ember egy ideig ugrálhat, de nem a
végtelenségig, mivel a fejére koppintanak, meg lesz fogva anyagilag, s aki el-
megy ilyen helyre dolgozni, nagy politikusnak kell lennie lefelé is és felfelé is.

RIPORTER: Bizonyára hallották azt a klasszikus példát — aminek
nem tudom mekorra a valós értéke — ami még az ötvenes évekből
maradt ránk: nem ment a traktor, leszállt a traktoros és kalapáccsal
oldalbacsapta, s a gép ismét üzemelt. Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy a példa még ma is helytálló; ma is vannak hasonló módszerek,
de átvitt értelemben gondolhatunk arra, hogy meglévő értékeinkre
nem vigyázunk.

R. T.: Olyan gépek kellenének, amelyeket nem kell kalapálni.
H. P.: Ez nem igaz, mert Szekszárd alatti tsz-nek van egy 1200 férőhelyes
szarvasmarhatelepe, ami már tíz éve veszteséges volt. Most ugyanaz a sze-
mély, aki azelőtt is a telep vezetője volt kibérelte. Ugyanazokkal a gépekkel,
állománnyal dolgozik, viszont az emberek kétharmadát elküldte, s két éven
belül mit ad isten, megtáltosodtak, nyereségesek lettek. Miért? Azt mondta
nem kell más, csak figyelni, figyelni. Teljesen egyetértek vele. Itt van a Dácia,
amit a románok csinálnak és nagyon jó kocsi lenne, ha odafigyelnének, ami-
kor készítik.
R. T.: Na azért az túlzás, hogy jó kocsi, legfeljebb csak itt a KGST-n belül.
H. P.: Gyakorlatunk során láttam hogyan dolgoznak normára. Ha mindenki
csinálná, amit kell, úgy, ahogy elvárható, akkor nem tartanánk itt, ahol va-
gyunk, és ha ennek az az ára, hogy 10—20 darabbal kevesebb legyen, akkor
legyen kevesebb, de az a legmesszebbmenőkig elfogadható.
K. T.: Lehet ezeket a változásokat tőlünk várják, de én kétlem, hogy ezt mi
gyökeresen meg tudnánk változtatni.
R. T.: Olvasta a múltkori ELF-et?

RIPORTER: Igen, de nem hiszem, hogy az én véleményemre lenné-
nek kíváncsiak, annális inkább, mert én már 10—15 évvel gazdagabb
vagyok, s bizonyos dolgokat — mivel nő vagyok — másképp vetek fel,
mint a mai huszonévesek. Ami nekem mégis furcsa ebben az, hogy a
tíz—tizenöt—húsz évvel ezelőtti fiatal ha valamiben hitt, azért tudott
lobogni, most az ifjúság körében, önök is, befeléfordulással védekez-
nek-támadnak. De vajon miért?

H. P.: Lassú víz, partot mos. Ügy áll mindenki, mint otthon a befőtt. Ha nem
bántják, marad a helyén. Baráti körben elpolitizálgatunk, de nem adunk neki
hangot. Azt hiszem azt várjuk, mikor léphetünk mi.
R. T.: Ez az ifjúsági mozgalmunk követelménye, mert minden közös, legyen
az úttörő, vagy KISZ, szinte paródiája az egésznek. Ha elhangzik: KISZ, le-
gyint mindenki.

RIPORTER: Mindannyian KISZ-tagok?

R. T.: Sajnos. Egyszer már kirúgtak, de én visszamentem.

RIPORTER: Es ki párttag?
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B. L.: Senki. Én KISZ-titkár vagyok.
H. P.: Előbb-utóbb javasolt lesz midenkinek, mert meg fogják keresni.
R. T.: Idáig jó pontot jelentett az életben, s bizonyos szempontból kötelező is.

RIPORTER: Miért kötelező?

B. L.: Akkor elvárt, javasolt...
H. P.: Felteszem a kérdést, az a húsz embert aki itt párttag mennyivel lesz több
a tanulásban, közösségi munkában. Hozzászólásaiban valóban képvisel-e en-
gem, olyan az álláspontja, hogy egy nem párttag azt nem tudná megtenni?
K. T.: Egyáltalán kitűnik-e a hallgatóság közül pozitívan? Az utcán nem kell
észrevenni, hogy ez a párttag, de a munkában igen. Sajnos ott meg csak úgy
emlegetik őket, hogy ilyen aktíva, meg olyan, már megint gyűlésre kell men-
ni, de egyébként semmi. Tulajdonképpen sajnálom őket. Fizetik a rengeteg
pénzt a bélyegre, s a fizetésükből pedig nem derül ki politikai szemléletük.
H. P.: A párt élcsapat. Példát kellene mutatni.
V. J.: Általában a politikai és szakmai ismeretek ütik egymást, mert aki poli-
tikailag felfutott, az szakmailag nem vagy alig tud valamit profitálni, ha igen,
nincs rá ideje, nincs aki irányt mutasson.
R. T.: Egy kérdést szeretnék feltenni. A2t mondtuk egy bizonyos pozícióban
ajánlatos, ha valaki párttag, de nem kötelező. Akkor hogy van az, hogy a nyug-
díjasok tömegesen kilépnek? Nem értem, amiben eddig hittek, dolgoztak, most
hirtelen valamilyen átalakuláson estek át, és elfordulnak. Ajánlott volt, amíg el
akart érni valamit, most nyugdíjas lett, nincs már mit elérni. Nem az van eb-
ben az esetben: nem akar már párt bélyeget fizetni?
V. J.: Olyan ez, mint nálunk a fakultáció. Kötelezően ajánlatos.
H. P.: Egy csomó ember előnyt remélve és szerezve belép.
R. T.: Mint a katonaságnál megkérdezik x elvtársat: maga még nem párttag?
Nem akar belépni? Dehogynem! Szegény megszeppent kiskatona belép. Főisko-
lai példám is van. Az első napokban felemelő érzésektől duzzadtunk, persze nem
ismertünk senkit és semmit. Megkérdezték tőlünk: nem akar szakszervezeti tag
lenni? Mindenki akart! Évi 24 forintért. Ez a beszervezés nem tetszik nekem.

RIPORTER: Hamarosan dolgozó emberek lesznek és felkeresik önö-
ket a párttól, mit fognak tenni?

R. T.: Nemet fogok válaszolni.

RIPORTER: Most ezt válaszolják nekem.

H. P.: Egy feltétellel vállalnám. Ha érdemi különböztetés lenne, az oda nem va-
lókat kizárnak és komoly programot biztosítanának. Tenni kellene valamit,
mert az nem igaz, ami itt van. Mindenki süti a maga kis saját pecsenyéjét, a
többi meg puff, úgy van, ahogy van. Tenni kellene valamit, volna erre ezer—
kétezer ember, aki erre figyel.
R. T.: Ide figyelj, azért nem egészen így van. Te ugye egy mártír egyéniség
vagy. Én meg azt mondom, engem az érdekel, hogy jól éljek. Te ilyen vagy én
meg olyan.
H. P.: Rendben van, éljél jól, de ennek az legyen a feltétele, hogy jól is dol-
gozzál. Ha egy kicsit jobb lenne az országnak, akkor neked is jobb lenne. Sőt
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nem is kicsit! Ráadásul, ha oda állsz a tükörbe, akkor tiszta lelkiismerettel
tedd ezt, hogy nemcsak anyagilag ismertek el, ami ott van a zsebedben, de le-
gyen jó érzés, letettél az asztalra valamit.
R. T.: Egyet s mást én is tettem, mégsem verem a mellem, mint egyesek.
H. P.: Hogyan gondolod ezt?
R. T.: Egyszerűen mondom a történelmet, amiben egyes „nagy" öregjeink idé-
zik, idéztetik magukat: így a párt, úgy az ellenállás. Fantasztikus mennyi ellen-
állás. Fantasztikus mennyi ellenálló volt ebben az országban. A második világ-
háború végén már egész Magyarország partizánná vált.
H. P.: Ügy tudom összesen két partizáncsapat volt...
R. T.: Meg mindeki találkozott Bartók Bélával.
K. T.: Az is nagyon érdekes, mindenki ki akart lépni a háborúból.
R. T.: Elnézést kérek, amiért eltértünk a tárgytól, de az ember tulajdonságából
fakad, hogy egoista és kevés az olyan, minte te, aki tenni akar valamit.
H. P.: Kérlek szépen én is egoista vagyok egy bizonyos fokig, maga után vonja
azt is, hogy változtatni kellene, ami nem jó.
K. T.: Péter, tudod arról van szó, hogyha már az ember vezető lesz, nem állhat
oda, hogy ilyen vagyok. Több ember fölött kell dönteni abba bele kell jönni, s
neked perpillanat ez a szemléleted, ami nem biztos, hogy jó is.
R. T.: Szerinted az a jó vezető, akinek világmegváltó célja van?
K. T.: Ez nem világmegváltás, de hogy mindenképpen a jobbat kell akarni, az
biztos.
R. T.: Ügy látom, félreértettetek. Hát persze én is jobbat akarok.

RIPORTER: Erről jut eszembe. Van egy gogoli idézet: „Ne a tükröd
étkozod, a képed efrde". Hogy mennyire múlik ez rajtunk és mennyire
nem mostani diskurzusunknak nem célja, feladta és bizonyára csak
szubjektíven tudnánk megítélni, mivel egyikünk sem szakember ezen
a téren. Próbáljunk úgy rávilágítani, hogy beszélgetésünkbe beleillesz-
kedjen. Tudjuk jelenlegi gazdasági helyzetünk nem éppen rózsás, önök
nemsokára kész szakemberek, diplomával a kezükben, igazi felnőttként
kezdhetik az új élet. No, már most, ebben az életben úgy kell lépni,
hogy nekem is jó legyen, sőt minél jobb, ugyanakkor állandóan bizo-
nyítani kell, a közös nagy asztalra közben mindig le kell tenni vala-
mit. Különböző véleményünk van. Ha most azt mondanák önöknek:
„Kérem szépen itt van egy munka, feladat, egy gazdaság vezetése" mi-
lyen elképzelésük van? Hogyan fognának hozzá?

K. T.: Először rengeteget kellene tanulni, jól megnézni a körülményeket, felada-
tokat, utána, utána szerintem meg lehetne csinálni, úgy érzem mindannyian
meg tudnánk csinálni.
R. T.: Ez a tanulás már nem iskolai lenne. Nekem az a véleményem ezt a főisko-
lát is jobban meg lehetne szervezni. Például a képzési időt eleve négy évre ír-
nám, s három év után mindenkit kivinnék a gyakorlatba egy félévre, mert sok
tapasztalatra tehet szert az ember kint, olyanra amit itt bent sohasem. Az utol-
só félévben már nem volna tanulás, azt mondanám, ebben az időszakban ké-
szítsd el a diplomatervedet, ami valóban diplomaterv lenne, s nem pedig leülni
a konzulenssel párszor, ennek véleményem szerint az égvilágon semmi értelme,
s közben ötmillió házi feladat van. Nem elég a könyvtárból egy könyvet kivin-
ni. Azt mondják menjek el Bábolnára, menjek el a MÉMMI-be. Akkor én el-
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megyek egy anyagért Bábolnára, elmegyek Gödöllőre, erre azt mondják: hogy
mertem én hiányozni! Mi innen kimegyünk egy diplomával, de nagyon sok ta-
pasztalatot kell majd még szerezni hozzá, hogy vezetők legyünk.

RIPORTER: Igazolva érzem magam, hogy van telepátia, ugyanis any-
nyira sugalltam, legyen már valaki, aki felveti e témakört. Kérem,
mindannyiunk kötelessége volt vagy van, hogy szakdolgozatot, záródol-
gozatot készítsünk. A diploma egyik feltétele. Ügy tapasztalom, mi ma-
gunk is idővel megfeledkezünk róla. Holott ennek nem így kellene
lenni.

K. T.: Nem tudom jól folytatom-e. Az ember rengeteg munkát belefektet a
a dolgozat készítésébe. Ennek úgy lenne értelme, ha fel is használnák, de ehhez
számtalan adottság szükséges. Eleve olyan helyről kell indulni, ahol igény van
rá, s minden feltétel megvan hozzá.

RIPORTER: Van-e olyan, akit felkértek egy témára és annak elvégzése
után biztosítják alkalmazásáról?

R. T.: Nincs, de nem látom feltétlenül szükségesnek, hogy mindenki készítsen
szakdolgozatot, mert mi értelme van annak, hogy egy témát ötvenegyszer már
elcsépeltek, most ő ötvenkettedszer továbbcsépelje. Olyannak képzelem, mint a
TDK. Kaphatna egy területet, dolgozhatna rajta, az csak az övé lenne — tehát
egyedi — akkor el vihetne, hogy tessék itt egy új technológiai eljárás, új javítási
lehetőség. Mert így mi az értelme?

RIPORTER: Végül is szakdolgozatát is viheti a hóna alatt.
R. T.: Vihetni éppen vihetem, de minek.

RIPORTER: Milyen témát választott?
R. T.: Folyékony műtrágyát.

RIPORTER: S hol készítette?
R. T.: I t ta KFCS-n.

RIPORTER: De hol készítette hozzá a méréseket, számításokat?
R. T.: Sehol, szakirodalom jellegű.
K. T.: Ilyen szempontból az én szakdolgozatom jó példa lenne, ha az lenne. Én
a főiskola egyik kutatásához kapcsolódtam. Lehet, hogy naiv vagyok, de úgy
érzem új és jó dolgok vannak benne, mégis majd itt a könyvtárban senki sem
fogja keresni. Az meg, hogy leendő munkahelyemre elvigyem, az teljesen fölös-
leges, mivel ott nem tudom hasznosítani, alkalmazni, ahhoz pedig hogy más
helyre rohangáljak nekem nincs energiám és időm.

RIPORTER: Azér azt leszögezhetjük, hogy egy felsőfokú intézménynek
egyelőre nem feladata, hogy az ott készített dolgozatokat bevezetesse,
de a partnerkapcsolat lehetővé tehetné azokban a gazdaságokban, ahol
készítik, ha nem is kötelesség szerűen, de valamilyen formában mégis
alkalmazzák, bevezessék azokat a téziseket, amelyeket megfogalmaztak.

K. T.: Itt lenne az, amit a Tamás mondott. Félévet kint dolgozna rajta automa-
tikusan, ez következhetne belőle.
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R. T.: Lehetőséget is kell ehhez kapni.
K. T.: Légből kapott címmel és minimális idővel ez nem jöhet létre.
H. P.: Nem tudom ki volna közöttünk, aki olyan színvonalas dolgozatot tudna
készíteni, amit be lehetne vezetni, mert szerintem a többség négy és félhónapig
ellinkeskedné, s a maradék másfél hónap alatt szedné össze, mint ezt.
R. T.: Ha volna ilyen lehetőség, akkor nagyobb lehetne a követelmény.
K. T.: Komoly háttere is lehetne. Például: ott készíted el, bevezetik és x szá-
zaléka a tied, s akkor te is el kezdel gondolkodni: nekem is megéri, ha ezzel
komolyan foglalkozom.
B. L.: Arató-cséplőgépek üzemeltetésének vizsgálata ez a témám. Feldolgozás
alatt áll még.
R. T.: S bizonyára ez a 102. változat.
B. L.: Amit szerettem volna, az kukoricabetakarítás és a szállítás lett volna.
Arra gondoltam felénk elég sok a kukorica, alkalmazni lehetett volna, vagy va-
lamilyen előnyt szerezni belőle. Későn jelentkeztem, más választottat előttem,
s nem adta át.
R. T.: Bizonyos szempontból előny ilyen szakdolgozati koncepció, van hozzá
irodalom. Nekem éppen az a problémám, hogy a folyékonytrágya területén alig
van, de azt, hogy milyen gyárak hogyan alkalmazzák, hogyan vezetik be, mit
akarnak, sehol sem mondja meg, mert itt ilyen titok, ott meg nem mondja meg,
mert mindek. A fonák az egészben az, hogy pont az a szakdolgozat nem tud he-
lyes utat nyerni, ami újat is hozna, pont az a legnehezebb, ami új probléma.
Ismételten azt mondom: támogatni kellene ezt!
K. T.: Pontosan így van. Magamon látom. Az égvilágon senki sem szólt hoz-
zám, mert mindenki félti az eredményét, mondjuk ez jogos, de ha már nem
tudnak segíteni a kutatásban, mérésben, legalább biztosítsák annak a feltételeit
Rengeteg problémám volt, végül is egy középiskolai tanárnak is hobbija ez a
téma. Egymásra találtunk.
V. J. : Agrokémiai vizsgálatok a bajai kombinátnál. TDK-s témám. Megpróbál-
tam a telepet műszaki-ökonómiailag vizsgálni. Tulajdonképpen ott a kombinát-
nál nem nagyon érdekelte őket, hogy én mit csinálok. Oda adtak egy halom
anyagot, hogy amit jónak ítélek, elhozhatom, felhasználhatom, a többit meg
hagyjam ott. Majd ha végeztem vigyem vissza.

RIPORTER: Péternek még az irodalmazással is gondjai voltak.

H. P.: Hasonló a témám a Jóskáéval, Tamáséval. Nem akartam közbeszólni, amit
Tamás mondott, sajnos nagyon tudom igazolni. Végignéztem a Magyar Mező-
gazadságot, a Gazdálkodást és más szaklapok utóbbi négy évi számait és össze-
sen hat cikket találtam, s ebből négy olyan volt, amely konkrét telepről szólt, s
én nem tudtam használni. Mindhárman egy könyvet tudtunk alkalmazni.
V. J . : Majd az értékelésnél előfordulhat, hogy hasonlóságot fedeznek fel, s meg-
kérdezhetik, kollektív munka volt?
R. T.: Ha kimegyünk egy tsz-be vagy azért, mert valóban nem tudnak segíteni
vagy nem akarnak, de elég gyakori az elutasítás, pedig nekem ugye olyan művet
kellene írnom, ami 15—20 évig értékálló. A komolyabb adat titok, titok, titok.
Akkor honnan tudjam, mit akarok fejleszteni?
V. J. : A teljes anyagot sohasem adják oda.

RIPORTER: Vállalnák a plusz időt, hogy csak a szakdolgozattal fog-
lalkozzanak?
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R. T.: Biztos vagyok, benne, mindenki vállalná, s abban is biztos vagyok, hogy
az évfolyam 80 százaléka meg tudná csinálni.
H. P.: Hogy így már végzünk, már nem vállalnám, de eleve úgy kezdeni, azt
szeretném.

RIPORTER: Abban megegyezhetünk, hogy az egyetemi, főiskolai éve-
ket semmihez sem hasonlíthatjuk, s ennek nem sokára vége lesz. Ha
majd munkahelyeiken felkeresik Önöket az akkori végzősök, gondo-
lom támogatni fogják őket, ha hasonló kérdéssel fordulnának segít-
ségül.

B. L.: Ügy látnám ezt megvalósulni, hogy már elsőben elkezdeni, a gazdaságo-
kat időben értesíteni, hogy írják ki témájukat, a gyakorlatokat azokban a terme-
lési egységekben teljesítenők. ahol a dolgozatot írnok, illetve ahol a leendő
munkahely lenne.
R. T.: Természetesen. Kérdés mikor lesz ehhez nekem beleszólási lehetőségem?
10—20 év múlva? Lehet, addigra már én is kozervatív leszek.
K. T.: Hát igen, de gondolni kell arra, hogy az utánunk jövő nemzedék is meg-
állja a helyét, akkor arra is kell gondolni, ezt a nemzedéket fel is kell nevelni, s
a „nagy öregjeink" ezt kissé elhanyagolták velünk és az előttünk lévő 30—40
évesekkel szemben.

RIPORTER: Viszont felépítettek egy országot...

R. T.: Felépítették az országo,t de nem minden lett benne jó.
V. J.: Ahogy szokták: az alapokat megfúrják és tömítéseket tesznek bele.
R. T.: Csak fel kell újítani, mert azért van benne jó is.
B. L.: A telek nem rossz, sőt nagyon jó, a ház kissé rozoga, az alapokat kellene
megerősíteni.
H. P.: S virágokat ültetni benne.
K. T.: Igen felépítették a házat, de ahhoz kell még vízvezeték, közmű, bútor,
meg még sok minden, hogy jól érezze magát az ember benne.

RIPORTER: Ügy gondolom már csak ismételni tudnánk magunkat.
Végezetül egy röpke kérdés, kinek mit jelentett ez a három év?

H. P.: Szándékosan kihagyom a várost, mindannyiunk véleményére. Nekem igen
sok havert, meg ellenséget, egy igazi barátnőt, rengeteg élményt. Csodálatos
volt. Fáj, hogy vége.
V. J.: Ismeretség, barátok, barátnő — egyes számban — s ami rossz még: az a
katonaság, ha ez nem lenne, egész szép lenne minden, ami vár ránk.
R. T.: Hozott egy menyasszonyt Mezőtúr. Bár időközben dohog az ember, de
végül is én sem bántam meg, hogy ide jöttem. Jó volt. *'
B. L.: örültem, hogy még három évig tanulhattam. Csodálatos volt itt min-
den, s nagyon hiányozni fog.
K. T.: Tömören csak annyit tudok mondani: nem bántam meg, hogy ide jelent-
keztem, s ha volna újraválasztási lehetőségem — ismét ugyanígy tennék. Irigy-
lem az alsóbbéveseket, hogy még maradhatnak.

(Vége)
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