
Buktatók a startnál
„Tegnap az üzembe látogattunk, ahol 

m egism erkedtünk az ott dolgozó em berek
kel és a gépekkel. Még ezelőtt az igazgató 
bácsi elmesélte, hogy régen m ilyen nehéz 
sorsuk volt a m unkásoknak, és sokat kel
lett harcolniuk. . .  Láttuk, hogy készül 
az üveg, s azt is m egm utatták, m elyek a 
legszebb darabok. Minden nagyon tetszett, 
csak sok volt a por és a piszok, alig vár
tuk, hogy eljö jjünk a kem encék mellől... 
Ezután m indenféléket lehetett kérdezni a 
gyárról. Én azt kérdeztem, m ennyi pénzt 
keresnek itt az emberek, és nem  betegek- 
e? A  vezető bácsi erre azt válaszolta, hogy 
elég sok pénzt keresnek itt az emberek, és 
egyáltalán nem  sokat hiányoznak beteg
ség m iatt. . .  A  végén azt mondták, ha 
befejezzük az iskolát, m indenkit szívesen 
látnak az üzemben dolgozni, s megadták a 
cím üket is. Én fölírtam, de nekem  más 
terveim  vannak”.

(N. Feri, nyolcadik osztályos tanuló do l
gozatából).

A megyeszékhely szakmunkásképző in
tézetébe fölvételüket kérő esztergályos
tanulók ötvenhat, a gépszerelők és szer
számkészítők ötven, a leendő ácsok és kő
művesek negyvennégy százaléka más szak
m át képzelt el magának, m ielőtt az általá
nos iskolában kitöltötte volna a jelenttke
zési lap megfelelő rubrikáját. Noha ez az 
adat 1979-es keltezésű, a legfrissebb föl
mérések is igazolják: a helyzet időközben 
mit sem változott. S az em lített számok 
részben m agyarázatul szolgálhatnak arra  
is, hogy később, a pályakezdés éveiben, 
m iért változtatnak oly sokan m unkahe
lyet?

Sz. Sándor eredeti szakm áját nézve műsze
rész, bár most betanított m unkásként dol
gozik, az építőiparban. A szakmunkásvizs
ga óta eltelt három  esztendő alatt volt 
benzinkutas, taxisofőr, s négy hónapot Lí
biában is eltöltött vendégmunkásként.

— V ándorm adárnak neveztek el a have
rok, pedig nem hiszem, hogy az vagyok, 
csupán én mindig azt csinálom, amihez 
van kedvem és jól megfizetik — mondja, 
m ikor az építkezésen, az ősz végi nap 
sugaraiban egy félreeső földkupacon süt
kérezve beszélgetünk. M ellettünk serényen 
dolgozik a kubikosbrigád. Néha tréfálkoz
va odaszólnak: „az igazat mond” !, meg 
„nehogy kubikusnak írja a brigádot”, ké
sőbb, mivel meglehetősen hosszúra nyúlik 
a beszélgetésünk, m ár nem „félnek” az 
idegentől, rágyújtanak, m aguk is kiadós 
„sziesztát” tartanak. — Mikor elvégeztem

a nyolcat — folytatja Sándor —, m inden
áron műszerésznek vágytam, m erthogy 
az egy elit szakma... Ugye, nem vagyok 
reggeltől estig a sárban, m int a gépjavítók, 
aztán egy kis mellékest is összeszedhetek 
a faluban. . .  Úgy különösebben nem 
tudtam  semmit arról, mihez is fogok érte
ni. Négyessel végeztem az iskolát, de az 
üzemben m ár nem  bírtam  tovább hat hó
napnál. . . ,  meg aztán nagyon kevés volt 
a pénz.

— Mennyi az a nagyon kevés?
— Ha kétezer forintot kerestem, sokat 

mondok! Mire volt az elég? Haverokkal, 
ha összejöttünk, arra, meg a cigire, aztán 
semmi többre. S akkor elm ent az egész na
pom lófrálással, csavargással, m ert ugye, 
annyi pénzért dolgozni sem illik. . .  Ké
sőbb sikerült egy állást szereznem a ben
zinkútnál, de ott rövid időn belül össze
jö tt egy kis gikszer. . .  Ezt ne írd be! Azt 
hittem , csak úgy ömlik a pénz literszám 
ra. . .  A főnököm időben figyelmeztetett, 
ha gyorsan fölmondok, még megúszom 
szárazon. Fölmondtam. Megúsztam. Aztán 
a taxinál próbálkoztam, de az idegeim egy 
évig bírták. Így jött Líbia, ott pedig a hő 
ség készített ki. . .  Most meg az ásó nye
lét fogom — jegyzi meg száraz hum orral.

— És mi lesz a műszerekkel?
Enyhén pózolt válaszán érződik, különö

sebben nem izgatja választott szakmájá
nak sorsa:

— Sokat felejtettem , pedig talán  egy jó 
maszek is lehetnék. Tudod, oda megyek, 
ahol jól megfizetnek a m unkám ért. Őszin
tén szólva, itt az öregek közöt t nincs rossz 
sorom, négy-ötezer megvan, s nem hajtom  
agyon magam, ju t erőm a mellékesre is.

N. Évánál más a helyzet, ő még alig 
m ártózott meg a munkakezdés első hónap
jaiban m int pályakezdő varrónő — hely
reigazít: kötő-hurkoló —, máris megfogal
mazta fölmondását:

„Tisztelt Igazgató Elvtárs!
Kérem, hogy munkaviszonyom at októ

ber elsejei hatállyal fölbontani szívesked
jék. Indokom : nem  tudom elvégezni a kö
vete lm ényeknek megfelelően a m unká
m at. . ”

E szokatlan fölmondólevél keveseket le
pett meg, hiszen Eva m unkatem pója köz
ism ert a F inom kötöttáru-gyárban. A főnök 
szerint évek óta nem volt ilyen gyenge 
m unkaerő a vállalatnál: „Egyszerűen nem 
képes a fejlődésre”.

— Negyven-ötven százalékokat teljesítet
tem, ra jtam  röhögött az egész szalag. . .  
De mi a fenét csináljak, ha egyszer nem  
tudom jobban?! — háborodik föl Éva. 
Szőke hosszú hajával, babaarcával, ápolt 
körmeivel inkább illene manökennek, 
m in tsem varrónőnek. Persze, ehhez az in
dulat ráncait el kellene simítania.

— Még a suliban valahogy elevickéltem 
— m ondja —, sőt a vizsgám közepesre si
keredett, de itt m ár nem megy. Se ked
vem, se tehetségem hozzá. . .  Nemrég 
megüresedett egy hely a falum beli presz
szóban, szóltak, ha kedvem van, mehetek... 
Olyan. . .  mindenesnek Na, nehogy fél
reértse !

— Nem értem  félre, de akkor végül is 
kidob három  évet az életéből. Lényegében
erről van szó nem?

— Mi mást tegyek? — kérdez vissza. — 
Én m ár az iskola előtt is utáltam , am ikor 
esténként anyám  leült a tévé elé, aztán éj
szakákon át ócska vackokat v a rrt. . .  
Tudtam, hogy a gépek mellett egészen más 
a helyzet, de sem akkor, sem most nem 
fűlött a fogam hozzá. Hogy mégis ide je 
lentkeztem? Egyszerű oka van: máshová 
nem vettek volna föl. — Grimaszol, s úgy 
m ondja: — Az osztályfőnök mindig figyel
m eztetett, „hárm as bizonyítvánnyal csak 
varrónő lehet, Évike”. Hetedikben és nyol
cadikban m ár valóságos kasztok voltak az 
osztályban. Akiket gimnáziumba szántak, 
azokkal „kiem elten” foglalkoztak az órá
kon, a leendő szakközepesekkel m ár kevés
bé, velünk meg jóform án senki nem törő
dött. . .  Persze, mi ezen nem bánkódtunk 
különösebben. Akkor. Pedig most az em
ber lépten-nyomon szükségét látná. . .  Ha 
sikerül a presszóban maradnom , akkor — 
úgy tervezem — jövőre jelentkeznék a 
vendéglátóipari szakközépiskolába. . .

Visszakisérem a varrógépe mellé, meg
m utatja a fölmondólevél m ásolatát. Szép, 
fehér borítékban az asztalfiók kacatjai kö
zött őrzi. Ő maga a szalag legvégén ka
pott helyet, s társai mosolygósan szánako
zó tekintetéből is látni, a teljesítm ény em
berei kivetik m aguk közül a leggyengéb
bet. Azt mondja, még a keservesen katto
gó gép hangja is arra  b iztatja: innen m en
ni kell.

Pedig ez a gép „kattoghatna” m ást is.

Sz. Sándor és N. Éva szülei egyébként 
betaníto tt m unkásokként dolgoznak a me
gyeszékhely tűzhelyeket készítő gyárában. 
Esetük is igazolja azt a szélesebb körben 
készült fölmérést, mely szerint ma a szak
munkásképző intézet lényegében a fizikai 
dolgozók gyerekeinek iskolája. Sőt a szü
lők foglalkozási adatainak vizsgálata során 
kiderült, többségük a fizikai dolgozókon 
belül az úgynevezett „alsóbb rétegekhez” 
tartozik, így a szakmunkásképzés jelenle
gi egyik mobilizáló szerepe, hogy a szakkép
zetlen fizikai m unkát végző, alacsonyan is
kolázott szülők gyerekeit bejuttassa a szak
m unkásrétegbe.

Gyakorta sok-sok bukdácsolással, ku
darccal megy végbe ez a „moduláció”. 
Vagy éppen nem is sikerül.
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— Tizennyolc százalékos a lemorzsolódá
si arányuk, s ez valam ivel jobb az orszá
gosnál — mondja a szakmunkásképző inté
zet igazgatója, aki fölmérést végzett arra 
nézve, hogy milyen szerepet játszik az iskola 
három esztendeje a tanulók későbbi m un
kássá válásában. — Jelentősen csökkenne 
a kiesések száma, ha a gyerekek eleve 
nem próbálkoznának a számukra magas 
követelményeket támasztó iskolával. Nem, 
nem a m agasra emelt mércével van baj, 
sokkal inkább az ide jelentkezők fölké
szültsegének hiányosságaival. . .  Sajnos, 
gyakorta „ fiktív bizonyítványok” alapján 
kell döntenünk, s ezt ham ar „kideríti” az 
élet. Hogyan értem  ezt? Akad olyan gye
rek, aki az első félévben hat-nyolc tárgy
ból is bukik. . .  A lemorzsolódók zöme 
az első hat hónapban távozik, de így is 
mély az a kudarcélmény, am it innen visz
nek magukkal. Ez legtöbb esetben elke
rülhető lenne, ha a szülők és a tanárok 
szívügyüknek tekintenék gyerekük, illetve 
diákjaik pályaválasztásának sorsát.

— Ha az intézet másik kapuját nézzük: 
az üzemek, vállalatok „sorban állnak” a 
szakm unkástanulókért. S mivel a kereslet
kínálat ősi törvényét m egváltoztatni ők 
sem képesek, így megelégszenek azzal, ami 
ju t számukra . . .

— A vállalati iskolázási igényeknek 
évek óta mindössze negyven-ötven száza
lékát tudjuk kielégíteni, hiszen mi is csak 
abból „gazdálkodhatunk”, ami van. Példá
ul: míg az öntő-, kovács-, üvegfúvószak
m ákra nem kapunk jelentkezőket, addig 
az autószerelőknél háromszoros a tú lje
lentkezés.

— Visszatérve az elemzésre, ön azt írja : 
„a szakmunkásképzés három éve döntő 
jelentőségű. . .”

— . . .a munkássá válás szempontjá
ból. De ez idő alatt még nem válnak m un
kásokká a fiatalok! Hiszen csak szakmá
juk alapjait sajátíto tták  el. A munkahelyi 
közösségbe történő beilleszkedés, a kellő 
szakmai jártasság megszerzése csak a pá
lyakezdés éveiben lehetséges, s végső so
ron ekkor formálódik-alakul nagykorúvá 
a m unkásfiatal. De, hogy egyáltalán kap-e 
elegendő szakembert a „kitan íttató” gyár, 
s főként, milyeneket, az jórészt attól 
függ, m ennyire sikerül a tanulóévek alatt 
az érdekeket közös nevezőre hozni, meg
szerette-e a munkát, a közösséget a tanu
ló, s kezdéskor „jól” megfizetik-e?

— Megfizetik?
— Nézze, erre általános választ nem le

het adni. Tény, hogy a kezdők nem túl so
kat keresnek. Órabérük tíz forint negyven 
és tizennégy forint között mozog, noha ez 
a fölső h a tár elérhetné a tizenöt-tizenhatot 
is —, ha éppen a hiányszakm ákban lenné
nek pályakezdők. A legmagasabb összeget, 
bőven négyezer forint havi fizetés fölött, 
az üvegfúvók kapják, ugyanakkor az idő
bérben dolgozó lakatos-, vagy autószerelő 
szakmunkások fizetése átlagban két és fél 
ezer forint.

Ki m iért m arad a vállalatnál — ki mi
ért megy el? A kérdésre egyértelműen 
egységes válasz nem adható. Annyi azon

ban bizonyos, hogy a pályakezdő szak
munkások döntésében három szempont fő
szerepet játszik: a végzendő m unka minő
sége, az érte járó pénz mennyisége, s a 
m unkatársakhoz való viszony jellege.

Az Állami Ifjúsági Bizottság fölmérésé
nek alapján a helyzet üdvözítőnek te t
szik: „erősödött az a tendencia, hogy a 
kereset nagyságát, a m unkában eltöltött 
idő m ellett a szakképzettség szintje és az 
elért teljesítm ény határozza meg. . .  a 
fiatalok átlagkeresete az idősebbekéhez 
viszonyítva mintegy nyolcvanszázalékos, 
és teljesítm ényük arányában ez kielégíthe
tőnek mondható, mivel harm incadik élet
évük körül m ár általában elérik csoport
juk  átlagkeresetét”.

— Csak ki kell várni — feleli ezzel 
szemben a k.-i üzem műszerésze, mikor 
felemlítem neki az előbb em lített fölmé
rés megállapításait. S mintegy magyaráz
kodásképpen hozzáfűzi: — Sokan az első 
buktatók után föladják, otthagyják nem 
csak a m unkahelyüket, hanem  a szakmá
jukat is. . .  Talán ekkor kelne el több 
bátorítás, segítség. Én építőipari szakkö
zépiskolában végeztem, onnan a szakmun
kásképzőre mentem műszerésznek, egy éve 
dolgozom, s a pénzem tizenegy forint öt
ven fillér. Nem sok, de biztos vagyok ben
ne, hogy idővel emelkedik majd, jobban, 
m int ha cserélgetném a m unkahelyeket... 
Néhány hete hívtak a bányához, tizenöt 
forintot ígértek, de nem mentem, m ert 
nekem többet ér az, hogy am it csinálok, 
azt kedvtelésből tegyem, ne pedig az órát 
nézzem ötpercenként, m ikor lesz m ár vége 
a műszaknak. Félreértés ne essék, nem 
hagyom én figyelmen kívül a fizetést, per
sze, hogy többet szeretnék, de úgy látom, 
hosszabb távon emelik azt is.

— Nehogy azt hidd barátocskám  — szól
közbe a villanyszerelő, aki 1962-ben végzett 
a szakmunkásképző iskolában, aztán áthe
lyezték a műszerészek közé, s tulajdonkép
pen itt jö tt meg a tanulási vágya: előbb 
elvégezte a szakközépiskolát, majd műsza
ki főiskolára jelentkezett — most har
madéves. — Az én órabérem  tizenkilenc 
forint, engem is éppen a napokban hívtak 
az egyik gyárrészlegünkhöz huszon
egy forintért. Jóm agam  is ottani lakos va
gyok, három gyermekemmel, feleségem
mel. . .  és mégsem m entem! M ert annyit 
m egtanultam  hogy a legfontosabb: az
em ber azt csinálja, amihez a legjobban 
ért. Ez pedig nem üres duma. Nem sza
bad másképp csinálni. . .  Egy kicsit félek 
is attól, ha elvégzem az iskolát, engem 
is „kiem elnek”, széket adnak alám. . .  
Én a műszerészműhelyben akarok m arad
ni, bármilyen áron. A bérezésről pedig: 
csak beszelünk beszélünk a differenciálás
ról, a valóságban viszont egy kalap alá 
veszünk jót és rosszat, pályakezdőket és a 
régieket.

— Ezt m int szakszervezeti bizalmi is 
mondja . . .

Nem lepődik meg a közbeszóláson, túl 
sokat te tt m ár ahhoz az asztalra, hogysem 
„takargatnivalója” lehetne. Mondják róla, 
kicsit túlzásba is viszi a hadakozást.

— Mikor arról tanácskozunk, hogy a jó 
m unkának a keresetben is látszódnia kell, 
m indenki számára világos és közérthető, 
„követendő” az elv. Ám, am ikor valaki ki
m arad a jutalomosztásból, a prémium ok
ból, vérig sértődik. . .  Így aztán az a sor
rend, hogy tegnap te kaptál, ma én, hol
nap ő . . .  és nincs harag. De a m unka. , .  
nincs tisztességgel elismerve!

A műszerészek után vajon hogyan vé
lekednek a pénzről, pontosabban szólva: a
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m unka díjazásáról a kőművesek? A fővá
roshoz közeli megyék örök bánata ugyan
is, hogy az utánpótlás jó részét „elszip
p an tja” Budapest; több pénzt, jobb m un
kalehetőséget, kellemesebb szabadidős
program okat nyú jt a főváros, m int vetély
társai, így aztán az ifjú szakmunkások ha
m ar kalapot emelnek a tanoncidők alatt 
melegágyul szolgált m unkahelytől búcsúz
va, s szegődnek el jobb rem ényű vállala
tokhoz.

— Öt kőműves volt a kezem alatt, közü
lük három  Pestre m ent — fakad ki az 
építőiparban dolgozó M. János brigádve
zető. — Igazán nem állítottunk velük szem
ben magas követelményeket. Valósággal 
dédelgettük őket, aztán egyik napról a 
m ásikra elmentek. Egyikük azt m ondta: 
itt tizenhárom  forint ötven fillért igértek, 
ott pedig tizenkilencet! Ezenkívül, reggel 
érte jön a vállalati kisbusz, beviszi a m un
kahelyre, majd délután visszahozza. Mit ér 
em ellett a mi győzködésünk, agitációnk...? 
Ráolvasással nem lehet szakmunkásokat 
m egtartani.

Szombat délutánra beszélünk meg talál
kozót Tiborral a község jóform án egyetlen 
„kultúrhelyén”, a főtéri presszóban. Tibor 
szemlátomást népszerűségnek örvend itte
ni környezetében, elegánsan öltözik, visel
kedése könnyed. Szűkebb baráti körben 
beszélgetünk a dohányfüsttől feketére vál
tozott presszózugban a munkáról, a szóra
kozásról.

— Annyi biztos, nem szakadok meg a 
m unkától — hangoztatja többször is —, s 
hazudnék, ha azt mondanám. A megye 
„ tan ítta to tt” ki, ezért nekem itt kellett 
volna maradnom, ha tetszik, ha nem. . .  
Ami hülyeség. Azért dolgoznak a gyárban 
a vezetők, meg akiknek m unkaköri köte
lességük, hogy olyan feltételeket adjanak, 
amelyek megfelelnek azoknak, akik m un

kát keresnek, nem? Ott kevesebb m unká
ért több pénzt kapok. . .  Túl van beszél
ve . . .

B arátai árgus szemekkel figyelnek; 
egyik a nyáron végzett, a másik jövőre 
fog, m indketten a kőm űvesszakmát vá
lasztották, s abban is egyetértenek, hogy 
a környéken működő szövetkezetben pró
bálkoznak. Úgy látszik, Tibor példája nem 
túl ragadós, legalábbis környezetében.

— Szükség van a fiúkra itthon — iga
zítja ki ő is végül. — A szülők nem is 
engednék őket, m ert akkor egyedül nem 
tudnák a ház körüli m unkákat elvégezni... 
Szerintem, ha az öregek nem ágálnának 
ellene, a srácok is följönnének. . .

Kérdőn rá juk  néz, de mivel nem  hang
zik el lelkesedett egyetértés, m ásra terelő
dik a szó.

Mikor az úgynevezett patronálási rend
szert „k italálták”, sokan megkönnyebbül
ten sóhajtottak föl. Az ifjúsági törvény 
ugyanis kötelezővé tette, hogy az új m un
kába lépőket megkülönböztetett figyelem
mel kell kísérni az első öt évben; éven
ként vizsgálni helyzetüket, s a beilleszke
dés végett patrónust állítani melléjük, aki 
az első lépéstől végigkíséri őket, elmond, 
elmagyaráz, m egm utat, megismertet, m eg
tanít m indent, am it csak egy pályakezdő
nek illik tudnia. S, hogy a patrónus ezt 
ne csupán jó szándékból végezze, megálla
p íto tták: ösztönzésként havonta néhány 
száz forintot is kaphat.

Tíz év m últán azonban az országban a 
pályakezdő fiataloknak kim utathatóan csak 
körülbelül egyharm ada végzi m unkáját 
patrónus segítségével, de még ennél is 
rosszabb az arány a segéd-, betan íto tt és 
szakmunkások esetében. Pedig a vizsgálat 
azt is igazolta, hogy szembetűnően külön
bözik a patronáltak  és a segítség nélkül 
dolgozók „minősége”.

— Számokban ugyan nem lehet kifejez
ni, de egy jó patrónus sok pénzt m egtaka
rít a vállalatnak — m ondja a könnyűipari 
üzem oktatási előadója. — A sok selejt, a 
pályakezdőknél elkerülhetetlen bukdácso
lás okozta „pénzkihatás” tetemes, sajnos, 
mégis gyakran formális a gondoskodás; a 
patrónus szerepe a rra  szűkül, hogy alkal
m anként válaszoljon az új dolgozó kérdései
re, vagy útbaigazítsa, ha az kéri

Sok bába közt elvész a gyermek, ta rtja  
a mondás. Ami a pályakezdőkre vonat
koztatva úgy értelmezhető, hogy a szocia
lista brigád, a KISZ, a párt feltételezett, 
vagy létező p a trónusai között a tényleges 
törődés elsikkad.

— Én teljesítm énybérben dolgozom, 
zsebre megy minden percem! — m ondja 
az elism ert esztergályos, aki brigádválla
lásként három ifjú szakm unkást is patro
nál, m ár am ennyiben a naplóbejegyzések
hez igazodunk. . .  — Ha megfizetik a 
különbséget, akkor többet törődök velük. 
De így? Nem ju t rá több idő.

— Mindig kap jutalm at, Sanyi bácsi — 
szól közbe halkan az egyik patronált.

— Azt a m unkám ért kapom, m ert idő
ben és jó minőségben adom le.

E vállalatnál a kollektív szerződésben 
rögzítették, hogy a fizetése öt-húsz százalé
kát kaphatja az a dolgozó, aki „szívügyé
nek” tekinti a pályakezdőkkel való törő
dést. Ezt időnként minősítik és e sze
rin t jutalm aznak havonként-kéthavonként.

— Sanyi bácsitól előbb több odafigyelést 
kívánunk — jegyzi meg finoman a sze
mélyzeti vezető —, aztán magasabb lesz a 
jutalom  összege is.

Az öreg a rendíthetetlen magabiztosság 
fölényével teszi zsebre a fricskát. Senki nem 
vitatja, m estere a szakmájának, mindent 
tud, am it az esztergagéppel lehet és kell 
kezdeni. A fiatalok azonban „csak” tiszte
lik — de nem szeretik. Ezért azután nem 
is követik.

— Pedig a példaképek éppen a legjobb 
patrónusok — sóhajtja el hiányérzetét a 
személyzetis, m iután Sanyi bácsi becsukja 
maga mögött az iroda párnázott ajtaját.

— M ár a szakmai képzés során csak
nem egészen átveszi a stafétabotot az is
kolától az üzem — vélekedik a szakokta
tó. — A gyerekek a munkásoktól, a „mes
terektől” lesik el a szakmai fogásokat. . .  
és szeretik is a műhelyt, az üzemet. Ha 
megnézné a jelenléti ívet, láthatná, hogy a 
gyakorlati foglalkozásokról jóval keveseb
ben hiányoznak, m int az iskolából. Aki on
nan hiányzik, ide m ár bejön. . .  Azért is 
szeretik, m ert a tanulóévek alatt gyakorib
bak a sikerélmények, ők saját maguk ké
szítenek el egy-egy m intadarabot, am it az
tán osztályoznak, minősítenek is. . .  So
kuk később, szakm unkásként, egy „uni
form izált” üzembe, m űhelybe kerül, ahol 
nem az egyéni, hanem a közös produktum  
számít. Ami leggyakrabban azt jelenti,



hogy nyakra-főre gyártja a szabványter
mékeket, elvész az önállósága. . .  A pá
lyakezdés első éveitől lehetőséget kellene 
adni a bizonyításra, a sikerélményekre. 
Szóval, nem elég az iskolában, ütem ben 
m egszerettetni a szakmát, arra  is kell vi
gyázni, ne ábránduljanak ki belőle.

Csoda-e, hogy fülembe cseng egy nem 
régiben rendezett üzemi ifjúsági parla
ment beszámolójának néhány „tézise”, 
melyek sorában a vállalat igazgatója azt 
bizonygatta, m ennyire „kom olyan” veszik 
a kezdők társadalm i megbízatásait, szak
mai fejlődését. Hiszen őket küldik a tűz
rendészeti továbbképzésre, a m unkavédel
mi tanfolyam okra, s a fiatalokra lehet szá
mítani, mondta, bizonyítja ezt, hogy szí
vesen vállalnak társadalm i m unkát, kom
munista műszakot, s részt vesznek az ön
kéntes véradáson. . .  Jóllehet, szép cse
lekedet az önzetlen segítségnyújtás, ám 
ezzel még nem m erül ki az ifjúságpolitikai 
teendők tárháza, gondolhatták ott és ak
kor sokan. Noha ezt szóban nem mondták, 
m ert „az idő előrehaladtával a parlam en
te t rövidre kellett fogni”.

Ha régi dolgozókat faggat az ember ar
ról, milyenek voltak a pályakezdés gyöt
relmei, legtöbben a szigort, a fegyelmet, a 
rendet említik, illetve az ehhez történő 
„igazodást”. És némi irigységgel sorolják, 
hogy ma törvény, számos rendelet, intéz
kedés védi az újonnan m unkába lépőket, 
sőt fizetett patrónusok „őrzik” őket.

Meghallgatva a most „debütálókat”, 
buktatók sora követi egym ást: csalódás az 
elitszakmában, a tintaszagú m unkakönyv 
kikérése, téves önismeret, vékonyka borí
ték, a nagyváros ígéretei, s félelem a ki
ábrándulástól —, m intha az intézkedések 
ellenére rosszabbodna a helyzetük. Pedig 
ezek az intézkedések éppen értük szület
tek.

Még az elmúlt esztendő márciusában 
született egy SZOT-elnökségi határozat, 
mely szorgalmazta, hogy a szakmunkás- 
képző intézetekben, m ár tanulm ányaik 
kezdetén, alakítsanak alapszervezeteket a 
tanulók. „A cél elősegíteni a szakmun
kástanulók szervezett m unkássá válását. 
Vagyis a munkássá válás kezdeti lépései 
idején melléjük szegődni; szervezőerővel, 
az összefogás eszközével, módszerével.” — 
olvasom a kom m entárban.

— Nem vitatom, jó szándék vezette 
azokat, akik „kitalálták” az iskolai szak- 
szervezetet, de szerintem ezzel még job
ban elszakadnak a gyerekek tőlünk — 
állítja az üzem i szakszervezet titkára. 
— Miért? Mert nem az iskolában, hanem 
itt  az üzemben, történetesen a szakszer
vezetben kellene m egtanulnia a gyerek
nek, hogy mibe szólhat b e le . . .  ugye, a 
bérbe, a prémiumokba, a segélyekbe, a 
termelési ügyekbe — sorolja szertartás
szerűen, miközben a többiek arcán eny
hén gúnyos mosoly fakad. Egyikük köz
be is szól:

— Ugyan már, mit tud  egy tizennégy 
éves gyerek az üzemi fe ladatokró l. . . ?

— Amennyit mi elmondunk neki! — 
replikáz a titkár. — Te, én meg a többi
e k . . .  m unka közben, am ikor ju t rá  idő. 
Csak, tudja, az a baj — címezi nekem 
m ondandóját —, hogy m indenki a maga 
aprólékos ügyeivel foglalkozik, nyűgnek 
veszi azt a néhány jó szót is, amit alkal
m anként el-elejt.

— Nem egészen így van az, titk á r elv
társ — védi a „m undér becsüle
té t” az előbbi közbeszóló, de ezzel a meg
jegyzéssel meg is elégszik, vagy (persze) 
nincs ellenérve.

— Magam sem értem  — töpreng a tit
kár —, m iért vagyunk ennyire közömbö
sek egymás iránt. Azt hiszem, nem érez
tetjük  az emberekkel eléggé, mennyire 
érdekeltek abban, hogy ne átjáróház le
gyen a munkahely, hogy egy jó szakem
ber m egtartása, megbecsülése nyereség a 
közösségnek. . .

M indannyian bólogatunk e megállapí
tásra, aztán hirtelen csengőszó jelzi, vége 
a reggeliszünetnek.

— No, megyünk patronálni — jegyzi 
meg búcsúzóul a titkár.

Hosszú ideje várakoztam  m ár a KISZ- 
szobában, van időm átböngészgetni az 
asztalon szanaszét heverő, m indent el
árasztó brosúrahalm azt. Kezembe akad az 
akcióprogram is, ebben hat szó szerepel 
a pályakezdőkről, íme: „Figyelemmel kí
sérjük a pályakezdők m unkahelyi beil
leszkedését.” Ennyi.

— Ez csak az irányelv — m entegető
zik az éppen megérkező K ISZ-titkár, aki 
— m int mondja — az üzemi négyszög 
„észveszejtően” lényeges tanácskozásáról 
jött. — Sokan elmennek a cégtől, főként 
fia ta lo k . . .  De hidd el nekem, ha a csil
lagokat lehoznám az égről, akkor sem le
hetne ezeket itt tartan i! Őszintén szólva, 
mi állandóan m ondjuk az alapszerveze
teknek, az ifjúsági brigádoknak, hogy 
patronálják a m unkába lépőket, törődje
nek velük stb., de ennek nincs különö
sebb tartalm a. Ahogy a többi „szerv” 
patronálása is akadozik. Gondolom, ők pe
dig ránk hivatkoznak . . .

Olvassunk még bele N. Feri nyolcadik 
osztályos tanuló bevezetőben idézett dol
gozatába:

„ . . .már többször elképzeltem magam, 
am int autószerelőként a műhelyben La
da, Dácia, meg Mercédes kocsikat ja
vítok. Szüleim mondták, nem könnyű 
mesterség, de meg lehet belőle élni, s ha 
eleinte nem megy a munka, később bele
jövök, meg a műhelyben az öregek is se
gítenek. . .  A pénzről nem tudok semmit, 
csak azt látom, hogy a szomszédom, aki 
szintén autószerelő, nagyon jól él, nagy 
háza, két autója v a n . . .  Már most figye
lem a kocsikat, én úgy szeretnék dolgoz
ni, hogyha valam it egyszer megcsinálok, 
akkor az többet sose romoljon el, m ert 
tudom, milyen rossz az, am ikor a mi 
W artburgunk az országút kellős közepén 
bedöglik, pedig az előző héten hoztuk ki 
a szervizből.” Tanka László

Az é le t nem 

o lvasótábor
A szakm unkás- és szakközépiskolai tanu lók  

5. Nógrád megyei o lvasótáborának zárásán 
hangzott el ez a m ondat: — „Az é le t nem  ol
vasótábor” — a résztvevőktől azóta érkezett 
levelekben ezt nagyon sok gyerek idézi és 
m agyarázza. Többek között ez készte tett a r 
ra, hogy az olvasótáborok m unkáját, e red 
m ényeit főként ne az ism eretek, az á lta lában  
m élta tható  és sokak á lta l m élta to tt eredm é
nyek, hanem  inkább a táborlakó gyerekek é r 
zelmei felől közelítsem meg. Ezt a szűkítést 
azért is jogosnak ta rtam , m ert az eddigi ol
vasótáborok m unkája  során m eggyőződtünk 
arról, hogy az olvasótábori m ódszerekkel 
nyú jto tt ism eretek erős érzelm i hatásokat, kö
tődéseket v á ltan ak  ki a  gyerekekből, s ez a 
tényező nagym értékben — m ondhatni dön
tően — segíti az olvasótábori célok v a ló ra  
váltását; így többek között az ism eretanyag 
befogadását, a közösség érdekeinek felism e
rését, benne az egyén lehetőségeinek, felelős
ségének tisztázását.

A m ikor három  évvel ezelőtt m egkérdezték 
tőlem, lenne-e kedvem  elvállalni a szakm un
kástanulók olvasótáborának vezetését, s az 
új feladattó l fellelkesülve, tapasz ta ltabb  kol
légáim at, ism erőseim et faggattam  az o lva
sótáborok hangulatáról, eredm ényeiről, nem  
sok jóval kecsegtettek.

Újra  hallo ttam  m indazt, am it a szakm un
kástanulókról á ltalában  hallani lehet (hogy 
ti. nincs igényük az elm élyülésre, hogy le 
hetetlen  a fegyelmezésük, érzelm ileg sivá
ra k , hogy m ég olvasni sem  tudnak  kielégí
tően). Az időközben összegyűjtött olvasótá
bori publikációk viszont ezeknek az íté le tek
nek éppen az ellenkezőjét á llíto tták  (ami 
m egnyugtató le tt volna, ha beszélgető p a r t
nereim  egy része nem  azonos egy-egy cikk 
szerzőjével).

Kétségeim  tám adtak , s hogy ezeken ú rrá  le
hessek, aprólékos gonddal kezdtem  elkészí
teni a tábor p rogram ját. M indenekelőtt lá t
ni akartam , meg ak artam  ism erni a táborba 
jelentkező gyerekeket, m ég a táborkezdést 
megelőzően. V égigjártam  h á t a szakm unkás
képző intézeteket: te tszik-e a gyerekeknek 
a program , tud ják-e, mi az olvasótábor cél
ja . K erestem  az  arcokon, a  tek in te tekben  
a  félelm eim et feloldó bizalm at. Az iskolák
ból m ár valam elyest m egnyugodva jöttem  e l .

Reális, racionális elhatározással kezd tük  a 
m unkát: az vo lt a célunk, hogy ha a gyer
mek és a valóság között valam ilyen okból 
á th ág h a ta tlan  fal áll, rés t és réseket üssünk 
ezen a falon, hogy a résztvevők egyre töb 
bet ism erhessenek meg a  valóságból, illetve 
tudatosodjék m eglevő nem  lebecsülendő v a 
lóságism eretük. Ehhez a m egism eréshez h ív 
tuk  segítségül az irodalm at, a m űvészeteket, 
a term észettudom ányokat.

Csakhogy a „szellem ”, am it az olvasótábor 
m ásod ik -harm ad ik  nap ján  k iereszte ttünk  a 
palackból — egyre többet követelt tőlünk! 
Önm agunkat követelte. Nem volt elég a re 
mek könyvtár, a m egfontolt program , a r a 
cionális tudás, a  pedáns példam utatás. Tel
jes szem élyiségünk m ozgósítására vo lt szük
ség.

F elny íltak  a gyerm ekekben a lelki zsilipek. 
Á radt belőlük rövid  é le tük  ezernyi baja, b á 
nata. öröme, kétsége. Választ vártak , ta n á 
csot, együttérzést — nagyon sokan csak m eg
hallgatást.

Az első napok gátlásai u tán  nem  volt a 
program nak egyetlen olyan tém ája sem, am e
lyik meg ne szó laltatta  volna a gyerekeket. 
És úgy, ahogyan mi vártuk , k íván tuk , rem él
tük. Nem m űelem zésre szám ítottunk, hanem  
a m űvek és a  valóság közötti viszon y  felfe
dezését rem éltük. Pontosan azt, am it produ
káltak.
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