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Üres körök 
- diplomával 

A küzcll években Moszkva minden eze>, lakosára mintegy kétszáz személygép-
kocsi jut. A saját kocsi előnyei nyitván valóak, ennek ellenére a moszkvaiak n 
városon belüli utazásra szívesebben veszik igénybe a városi közlekedést esz-
közöket. A levegő tisztaságának biztosításában fontos szerepet játszanak a vá-
roson belüti zöldövezetek. E tekintetben a világ fővárosai Mn=-»ltva áll 

az első helyen: minden lakosra 22 négyzetméternyi zöld terület jut. 

A krlvoj-rogt .Lentit Pénikobináíban ötezer köbméteres nagyol-
vasztót szerelnek, l.z a világ legnagyobb Ilyen létesítményei (A 
telenlegi legnagyobb. 4.5 köbméteres nagyolvasztó Japánban talál-
ható.) Az üzembe állítás idén decemberben lesz. Valamennyi mun-
kafolyamatot a>i'imi«'-'M'>k: számf'ógcppel. korszerű mérő- és 

ellenőrző műszerekkel szerelték íeL 

Lapunk már beszámolt a f iatal szakemberek helyzetével 
foglalkozó megyei népi ellenőrt vizsgálatról. Ez az Írás a fel-
fedett tapasztalatokat próbálja továbbgondolni. 

Érdemes lenne összehasonlí-
tani, mennyit törődnek 
egy üzemben egy új, fél-

millió forint értékű géppel, és 
egy friss diplomással. A gépvá-
sárlást többnyire műázaki, gazda-
sági és szervezési előtanulmányok 
előzik meg. Jelentés a banknak, 
hogy néhány éven belül kifizető-
dik a vétel, hogy olyan termé-
ket fognak gyártani, ami külföl-
dön is versenyképes. Vagyis, ma 
már a legtübb helyen árgus sze-
mekkel figyelik a gépek sorsát. 
Ha például késik az építkezés, át-
menetileg feléiül ják egy fészer-
ben ls. csak termeljen, ha netán 
rosszul dolgozik, visszaküldik a 
feladónak, vagy perelnek. 

Nemzeti a/dndik 
Szántszándékkal ecseteltük 

Ilyen hosszan egy ú j gép sorsát, 
hogy könnyebb legyen a tagad-
hatatlanul profán összehasonlítás 
a friss diplomás első lépéseivel. 
Biztatgat is a kisürdög, hogy táb-
lázatba foglaljuk a gépéletraj?, 
mondutult, és vele szembe Írjuk 
az élő vállozal Ilyesfajta történé-
seit: „Szóval, ön a fiatal kolléga? 
Van már íróasztala? Talált ma-
gúnak valami munkát? Mit ug-
rálsz. édes öregem, világmegvál-
tás nélkül is ulólér az előléptetés 
és a prémium!" — de mindezzel 
csak az ismert diagnózist erősít-
getnénk. 

Közgazdászok számítgatása 
nyomán sokszor leírjuk, hogy egy 
diploma 2(>0—500 ezer forintba 
kerül, csakhogy míg n gépek árát 
egészében, vagy részben hnszná-
lójánuk kell leszurkolni, a diplo-
mást többhylre a „Nekem kell!" 
felkiáltásra nemzeti ajándékként 
adják, és rendszerint a kutya se 
kérdez,I, miként élnek azzal a tu-
dással. amit az Illető fejébe töl-
tögettek. (Általános tapasztalat, 
hogy ahol az üzem áldozatot vál-
lal n sáakemberárt, ösztöndíjjal 
segíti a képzést, olt többnyire 
végzelIségének megfelelő felada-
tot is bíz rá.) 

Szellemi is Üzemi vakság 
Immár tnlpára állítva szentség-

törő példálózgatásunkat: mi lehet 
annak az oka, hogy elég sok he-
lyen nem kamatoztatják okosan a 
tudást, miért kellenek nem egy 
helyen ambíciót sorvasztó évek 
ahhoz, hogy egy fiatal diplomás 
kifuthassa formájá t? Az. okok 
között maiakat, de tegnapiakat Is 
találhatunk, 

Nem ls oly rég például egy 
téglagvárban nem dolgozott mér-
nök. A több évezredes Iparágat 
mindaddig tapasztalati ütőn irá-
nyították, amíg a szilikátkémla 
fel nem derítette azokat a tör-
vényszerűségeket. melyek segít-

ségével mihőséglleg és mennyisé-
gileg is alapvetően befolyásolható 
a termelés. De a megszokás ls 
ellene hat a mérnöki beavatko-
zásnak. „Apám is így csinálta, 
most mért nem Jól?" 

Túlságosan leegyszerűsítenénk a 
témát, ha azt hinnénk, csupán 
valami maradiság gáncsolja a 
szellem szárnyalását. Egyetemet 
végzett szakemberek tucatjait al-
kalmazó özemben is előfordul, 
hogy érzik valahol a feszültséget, 
csak éppen a feloldásához vezető 
kérdést nem tudják feltenni, és 
nem ls gondolnak arra, hogy a 
választ mondjuk egy közgazdász-
tól, egy matematikustól, fizikus-
tól, biológustól vagy épp vegyész-
től várhatnák. Ez utóbbi három 
hivatás említése azért is idő-
szerű. mert az 6 elhelyezkedésük 
általában nehéz. Vajon az emlí-
tett szellemi, üzemi vakság miatt, 
Vágy azért, mert az Igények téves 
becslése miatt sokat képeznek be-
lőlük? Valószínű ez Is, az ls. 

Visszacsatolás nélkül 
Az utóbbi Időben — bizonyára 

a társadalmi és gazdasági mozgá-
sok bonyolultabbá válása miatt 
— egyre többször észlelhető az 
emberhez hasonló feszültség a 
diplomák „piacán". Például évek 
óta hiány van óvónőben, tanító-
ban, vagy számítógép-szakembe-
rekben, ugyanakkor felesleg mu-
tatkozik például vegyészekben 
(nem vegyészmérnökökben!). 

Egyetlen és még nem is a leg-
fontosabb okát ragadjuk meg az 
efaj ta gondoknak: a főiskolák és 
egyetemek egyfajta felelősségét. 
Évtizedek alatt annyira megszo-
kottá vált, hogy „valahol fenn" 
megmondják, mennyi a felvételi 
létszám, hogy hány mérnököt, ta-
nárt, jogászt képezzenek, hogy az 
intézmények a diploma kiadású-
val többnyire elintézettnek vélik 
feladatukat. Ha azt állítanánk, 
hogy rossz a kapcsolatuk az élet-
tel. bizonyára tiltakoznának, fel-
sorolva az Ilyen-olyan szerződé-
seket, együttműködést e g y e t e m -
üzem, főiskola—Iskola stb. között. 
Azt viszont állftjuk, hogy ebben 
a kapcsolatban iyukak vannak. 
Alig néhány egyetem (értsünk 
alatta mindenfaj ta felsőfokú tan-
Intézetet) tud csak végzettjel sor-
sáról. arról, hogy hol és miként 
váltak be hallgatói. Nemcsak a 
felvételi létszám, de az egyetemi 
tananyag, a továbbképzés meg-
határozásából ls többé-kevésbé 

' hifinvzik n visszacsatolás, a vég-
zettek nélkülözhetetlen tapaszta-
lata. 

A főhatóságnak nem szokás je-
lenteni: „Kérem, ezen a helyen 
nincs rám szükség!" — az egye-
temnek viszont nyugodtan el-
mondhatná minden volt hallga-
tó, s ha tömeges jelenségről van 

Négy „hétköznapi" képet 
mutatunk be ezúttal 
a Szovjetunióból. Hét-

köznapiak abban AZ értelem-
ben, hogy jellemzőek: Moszk-
va üst és folyvást megújuló 
képét Ját Ismerjük, tudunk 
AZ Ipar óriásairól, A hiper-
modern lcgiflottáról és a ma-
gas (okú Ipart forinakullúrá-
rót ts. De mégis mindegyik 
kép újat mond, kOzetebb visz 
bennünket a niai szovjet va-
lóság megismeréséhez. 

szó, az orvoslási lehetőségeket Is 
könnyebb lenne megtalálni. 

Agyak — parlagon 
A Csongrád megyei népi ellen-

őrök 1500 frissen végzett szak-
ember kikérdezésével kimutatták 
például, hogy közülük minden 
ötödik-hatodik az első év után 
nem végzettségének megfelelő 
munkakörben dolgozik. A már 
említett három, nem éppen ka-
pós hivatást adó TTK-sok köré-
ben 31 százalék ez az arány, 
ugyanakkor a jogászoknál, gyógy-
szerészeknél elenyésző. Meglepő 
viszont a nagy eltérés az egyete-
met, illetve főiskolát végzett ta-
nárok munkahelyi elégedettsége 
között. Az előbbiek között három-
szor annyi a parlagon hagyott 
agy, mint az utóbbiaknál, pedig 
többnyire a bölcsészek választa-
nak kedvükre való, nem pedagó-
gusi pályát, mennek el műfordí-
tónak, tolmácsnak, idegenvezető-
nek, újságírónak, s ezek az állá-
sok jobban is fizetnek, mint az 
anyagilag még mindig elmaradott 
pedagógusi pálya. Ml lehet ak-
kor a nagy különbség oka? Adód-
hat ez csupán az eltérő oktatás-
ból, a gyakorlati foglalkozások 
jelentős különbségéből, vagy va-
lami másfaj ta hivatástudati fel-
készítésből? Nem tudni. 

Meglepő, hogy a Szegedről im-
már Győrbe költözött Közlekedés 
és Távközlési Műszaki Főiskola 
vasúti tagozatán végzettek 64, 
azaz hatvannégy százaléka val-
lotta, hogy nem képzettségének 
megfelelő munkát végeztetnek 
vele — pedig 60 százalékuk a 
MÁV ösztöndíjasa voltl Ügy tű-
nik, Itt az oktatás még kiforrat-
lan, és a MAV sem készült fel a 
f ia ta l szakemberek fogadására, 
így aztán bár névleg hároméves 
a képzés, a munkahelyen, szinte 
a krampécsoléstól kezdve, min-
den lépcsőfokot megmászatnak 
velük, s csak két-három év után 
— vagyis, ténylegesen öt-hat éves 
képzéssel — kerülnek olyan helv-
re, ahol tudásukra tényleg szük-
ség van. Érdemes megemlíteni, 
annak ellenére panaszkodtak 
ilyen hihetetlenül magas arány-
ban a felsőfokú vasútforgalmi 
technikusok, hogy kezdő fizeté-
sük jócskán meghaladja a leg-
több egyetemet végzettét. Vagyis, 
a MAV fizet, csak éppen miért? 

Mint azt már a volt bölcsészek-
kel kapcsolatban érintettük, az 
elégedetlenségnek, annak, hogy 
nem a tudásának megfelelő he-
lyen dolgozik a fiatal szakember, 
önmaga is oka lehet. Oka lehet, 
mert tévedett a pályaválasztás-
nál. s mindenre vállalkozik, csak 
a képesítésének megfelelő mun-
kára nem, B oka lehet azért ls, 
mert úgy gondolja, hogy egyetlen 
helyen, például Budapesten, vagy 
Szegeden lehet Igazán boldog 
ember. 

Születéshelyl kiváltság ? 

Mindennemű vitafórumot, még 
a humoreszkeket is megjárta 
ez a téma — nem sok eredmény-
nyel. Például a 2 szegedi általá-
nos iskolai tanári állásra most is 
35, mfg a megye többi 42 állására 
29 tanár pályázott. Ugyanakkor, 
ha megvizsgálják, hogy kik men-
nek falura, tanyára, kisvárosba, 
vagv Szabolcs megyébe gyógyíta-
ni, tanítani, kiderül, hogy tőbbsé-
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gükben, akik maguk is fa -
lura, kisvárosba, Szabolcsba 
valók. (Ezeken az előnytele-
nebbnek minősített helyeken 
nagyobb az átlagosnál a fizikai 
dolgozók gyermekeinek arányd 
ls!) Hp az említett területeken a 
szakember-ellátottságban semmi-
képp sem sikerül változást elérni, 
meggondolandó, vitatandó: átme-
netileg és természetesen igen 
csekély mértékben nem kellene-e 
némi előnyben részesíteni az em-
lített területekről egyetemre Je-
lentkezőket? Szentségtörésnek 
tűnhet a születési hellyel kombi-
nált felvételi pontrendszer, de ne 
feledjük, annál, hogy valaki ra-
gyogó minősítéssel benzint árul, 
összehasonlíthatatlanul jobb álla-
mi, de egyéni szempontból is, ha 
egy megfelelt diplomás gazdátlan 
gyermekeket nevel. Vagy az effé-
le „állami protekció" megenged-
hetetlen, elég a legszűkösebben 
ellátott helyeken több ösztöhdíjat 
adni? 

Az említett vizsgálat során fia-
tal diplomások majd fele elége-
detlen volt szociális helyzetével, 
elsősorban a lakásviszonyok mi-
att. A kezdő szakemberek fize-
tését ma már szakmunkás kor-
társaik is elérik, sőt meghalad-
ják. Ha egv fiatal diplomás há-
zaspár albérletben él és kis túl-
zással koplalásig spórol, akkor ls 
5—6 esztendő kell az öröklakás 
belépési fisszegének összegyűjté-
séhez. Ezen ma még csak úgy le-

het segíteni, ha több szállodasze-
rfl otthon épül a fiataloknak, a 
fiatal pároknak. 

Elégedett vagyok? 
A népi ellenőrök a végzés után 

egy évvel, majd az Idén, vagyis a 
harmadik-negyedik körben is ki-
faggatták a fiatal diplomásokat. 
A legszembetűnőbb eltérés, hogy 
míg korábban a társaság fele volt 
elégedetlen, ma ilyen embert el-
vétve találtak. Oka ennek, hogy 
a visszatérő vizsgálat során csak 
a korábban válaszolók egyhar-
madát találták meg (vagy Vála-
szolt) — tehát többen állást vál-
toztattak: bizonyára előnyösen. 
Mindenekelőtt persze, Valós vál-
tozás tőrtént a többség sorsában, 
megkapta, vagy megtalálta a ne-
ki megfelelő munkát, jobb mun-
kakörhöz, netán lakáshoz is ju-
tott. Más adatok alapján viszont 
nem hallgathatjuk el, elég gya-
kori. már három-négy üres kör 
után is, hogy a fiatal szakember 
lemond világmegváltó terveiről, 
ahogy esik úgy puffan, s magá-
nak sem meri bevallani, nem fgy 
képzelte. 

Ennyit kiegészítésül az Itt ls, 
ott ls folyó vitákhoz. Azért is, 
hogy gyorsabban formálódjanak a 
jó szándékok, amit egyetemen, 
gyárban, ifjúsági szervezetben az-
tán érdemes valóra váltani. 
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