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Tényleg takarékoskodunk? 
Manapság annyi sző esik és annyi írás lát napvilágot a takarékosságról, 

Iwgy szinte azt hinné az ember, most azután tényleg lesz valami foganatja a 
meghirdetett igének. Mert hogy a takarékos gazdálkodásról már régóta be-
szélünk. Írunk, az szent igaz. Pedig tényleg ránk férne már egy kis magunk 
altali rendcsinálás, hogy jussunk is előbbre. Mert ugye önmagunk egyike — 
amikor a saját háztartásának ökonómiáját szabályozza, így teremtve a mi kis 
belső gazdaságunkban előrelépést, ugyancsak önmagunk egy másika pedig 
már mintha nem is ezen a világon, hanem egy kánaáni bőség világában élne 
—, úgy szórja, pazarolja az általa is befolyásolt, avagy éppen reá bízott köz-
vagyont. Munkakörömnél fogva elég sokat utaztam és így jártam és láttam a 
világban, hogy merjek egy kis összehasonlítást tenni mások és a mi gazda-
sági, gazdálkodási szféránk között. Tehát nem általánosításokban, hanem 
konkrétumokban próbálok beszélni. 

Egy alkalommal egyik ausztriai 
nagy vegyi kombinátban jártam, 
ahol nagy sűrűségű polietilén ügyé-
ben folyó kétoldalú tárgyalásban 
vettem részt. A tárgyalás során fel-
merült annak lehetősége, hogy a 
megvásárlásra kerülő osztrák nyers-
anyag értékének egy bizonyos há-
nyadát késztermékkel fizethetjük ki. 
Ehhez a tárgyaláshoz sürgősen be-
szélnem kellett a bécsi kereskedelmi 
kirendeltségen dolgozó magyar kül-
kereskedelmi vállalati képviselet 
munkatársával, s igy kértem az oszt-
rák partnert egy telefonálás lehetősé-
gére, azaz Linz—Bécs közötti telefo-
nálást. Készségesen segítettek (a ke-
reskedelmi igazgató) és átkísértek a 
vezérigazgatói titkárságra, a telefo-
nálás helyére, ugyanis — igaz, men-
tegetőzve — felvilágosítottak arról, 
hogy náluk szigorú a takarékosság, 
merthogy ha az irodai és üzemi tele-
fonok a városi vonalba is csatlakoz-
nának, mindenki ezen bonyolítaná le 
ügyes-bajos magánügyeit. Most 
eszembe jutott egyik ismerősöm sirá-
ma, hogy szinte alig tud egyik kollé-
gájával beszélni, mert építkezésben 
lévén, állandóan a telefonnál ül. Per-
sze a munkahelyi telefonnál. 

A chicagói csomagolóanyag-világ-
kiállításon három magyar csoma-
golóanyagot gyártó cég is részt vett, 
igy közöttük vállalatunk is termékei-
vel. A repülőtér és a város között 
igen nagy a távolság, és az ottani 
szokásoknak megfelelően a kis ma-
gyar csapat bepréselte magát egy 
öreg taxiba. A csomagtartót már 
nem lehetett rendesen becsukni, csak 
úgy hevenyészve lekötözni. Feltűnt, 
hogy a sofőr előtt a műszerfalra rög-
zítve egy kis antennuszerűség van, és 
megérdeklődtük, mi az. A válasz egy 
kicsit vicces is, meg furcsa is volt ne-
künk. Ez egy radarmérő visszajelző 
készülék. És bemutatta működését, 
helyesebben szólt, amikor a szerke-
zet működésbe lépett. Ekkor levette 
a sebességei, és jobbra az út szélén 
álló és sebességet mérő ellenőrző au-
tóra mutatott . De nem ez volt az iga-
zi kuriózum számunkra, hanem az, 
hogy egy 1930-as években — nem el-
írás! — gyártott taxival utaztunk, és 
vetélkedésre képes volt az autópálya 
ott megengedett 80 mérföldes sebes-
ségkorlátozásával, és egyáltalán, 
hogy egy ötven év körüli öreg kocsi a 
forgalomban van, ez volt a szenzá-
ció. Nem ez a kocsi volt az egyedüli a 
taxinemben. És mi van nálunk, taka-
rékos világunkban? Ma jól tudom, a 
magántaxis engedélyt csak akkor 
kap, ha kocsija nem öregebb hat, 
azaz hat évnél. Hiába, mégis csak mi 
vagyunk gazdagabbak és nem a má-
sik kontinens lakói. 

Egy alkalommal Kanadában jár-
tam és az ottani kéreskcdelmi ügy-
nökkel — aki több magyar textiles 
cég áruját helyezte cl a piacon — 
Montreálból Torontóba utaztunk. 
Ha jól emlékszem, Quebcc tarto-
mányban az autópályán megenge-
dett sebesség 80 mérföld/óra , Onta-
rióban pedig 70. Egy Old Mobil 
sportkupéval mentünk. Mondani 
sem kell, hogy ez a tipus inkább re-
pülne, mint 70—80 mérföldes sebes-
séggel vánszorogjon. De a kocsi tu-
lajdonosa az istenért sem lépte volna 
túl a korlátozást. Azután meg is ma-
gyarázta, hogy miért. Először is, ha 
elkapják, mert bemérték, a jogosít-
ványát egy lyukasztás erejéig meg-
csúfít ják. Ha ez netán háromszor 
már előfordult, azaz három lyuk van 
a jogsin, úgy az már érvénytelen. Az 
illető fél évnél hamarabb nem is kez-
deményezheti az új jogosítvány meg-
szerzését, ami annyit jelent, hogy új-
ból kell mindenből vizsgázni. így 
azután lehet, hogy egy évig sem tud 
kocsival közlekedni, mármint, hogy 
ó vezette kocsival és ez bizony ka-
tasztrófa. Az üzleti életben a gyorsa-
ság az egyik legfontosabb elem a si-
ker érdekében. Arról nem beszélve, 

hogy mint alkalmazott veszti el ilye-
tén mozgásképességét, el is bocsát-
ják állásából, hisz a fizetését úgy 
kapja, hogy csak gépkocsival tudja 
munkáját ellátni. Ugyanis — had 
említsem itt — a tőkés világban a cé-
gek nem tartanak személygépkocsi-
kat csak azért, hogy a cég alkalma-
zottai képletesen szólva, a portástól 
a vezérigazgatóig ezzel bonyolítsák 
hivatalos dolgaikat. Maximum annyi 
kedvezményt kap a saját kocsit köte-
lezően használó dolgozó, hogy a cég 
előtt lévő parkírozóban kocsija 
rendszámát kiírják, és oda tényleg ti-
los másnak beállni. Hogy van ez ná-
lunk? Hisz végül is a piacon való 
versenyhez az is hozzátartozik, mi 
mibe kerül. Nálunk központi rendel-
kezés szabályozza, normatívában 
rögzíti a vállalatok, intézmények sze-
mélygépkocsi-tartásának lehetősé-
gét, ilyetén jó néhány ezer állami 
költségen fenntartott gépkocsi fo-
gyasztja azt a nemzeti jövedelmet, 
amit másra is lehetne fordítani. Ar-
ról nem beszélve, miközben a párt és 
a kormány közzétett programja 
most különösen a takarékos gondol-
kodást várná el, a vállalati, intézmé-
nyi szféra gépkocsiparkját nagy 
ütemben cseréli le. (Lásd a Ladák 
egyre szaporodó állami rendszámát.) 

Az előbbiért, de következő mon-
dandómért sem kapok dicséretet. 
Négy kontinens országait úgy nagyjá-
ból bejárva, és inkább olyan területe-
ken, ahol fejlett ipari és kereskedelmi 
gócok voltak, illetve vannak, minde-
nütt a takarékos létszámgazdálkodást 
lehetett látni. Sok éves és igen gyü-
mölcsöző kapcsolatunk volt és van 
ma is egy akkor VVBTT nevű, több 
tizezer embert foglalkoztató NDK-
beli céggel. Itt a portás kezelte a tele-
fonközpontot, de másutt sem ritkán 
láttuk, hogy pl. a levelek bérmentesí-
tését, expediálásának előkészítését is 
ő csinálta. Nálunk ez is másként ala-
kult ki. Van külön portai szolgálat, 
külön irattározó és postabontó rész-
leg, és külön tclefonközpont-szolgá-
lat. Mármint a nagyobb cégeknél, 
avagy netán a kisebbeknél is? Ezt 
nem tudom. A tőkés világban eléggé 
általános gyakorlat, hogy bizonyos 
költségeket az adó terhére lehet elszá-
molni. így azután rögtön érthető, ho-
gyan van az, hogy általában négy-öt 
év alatt le tudják cserélni a gépeket, 
berendezéseket. Ugyanis az állam igy 
ösztönzi a technika és egyáltalán a 
termelés megújulását. Ilyetén az sem 
a véletlen műve, hogy a piac gyorsan 
megtéríti, amortizálja ezek értékét, 
minthogy az sem, hogy az új technika 
új terméke a versenyben iramot dik-
tál, és végül is mindig learatja a piac 
babérjait. Ugyanígy az üzleti élet nél-
külözhetetlen velejáróját, a vendéglá-
tás költségeit is az adó terhére szá-
molhatják el a legtöbb helyen. Na de 
kegyetlenül szigorú az adóellenőrzés! 
Úgy mondják, hogy például az USA-
ban a legnagyobb bún az adócsalás. 
Egy külhonban élő hazánkfia, aki 
nagyon korrekt kereskedelmi partne-
re textiles magyar cégeknek, alkalma-
zott nélkül bonyolítja ügynöki teen-
dőit, viszont azért, hogy az adóható-
sággal nehogy baja legyen, napi né-
hány órára jól megfizetett számviteli 
szakembert alkalmaz. Ugyanis, ha 
egyszer valami afférja lenne az adóhi-
vatallal, nagy a valószínűsége, hogy 
sohasem tudna nyugodtan, aludni. 
Mit akartam ezzel érzékeltetni? Azt, 
hogy nem a forgalma utáni, vagy a 
termelés értékének valamilyen ará-
nyában meghatározott repit költhet el 
például, hanem akkorát, amekkorát 
a társadalmi megítélés elbir és még 
nem tartják költekezőnek, nagylábon 
élőnek, tehát mérsékelt és szerény az 
állán: kasszájával szemben. 

A terjengősséget elkerülendő, még 
csupán egy példa az életből, ami 
megint csak szolgálhat egyfajta ta-
nulság levonásául. Svájcban olyan 
üzletházat hoztak létre már jó né-

hány évvel ezelőtt, ahol az ország va-
lamennyi textiles cége, ügynökségek, 
kereskedők irodái és bemutatóter-
mei vannak együtt és a versenytársak 
ott megférnek egy fedél alatt, de egy 
rendkívül racionális szolgáltatással, 
amely viszont mindenkinek érdeke. 
Minden a legmodernebb. Telex, tele-
fon, számitógéprendszerek, világí-
tástechnika, fűtés, büfé és vendéglá-
tás, autóparkirozás, és még sok 
mindenben közösen ki tudták alakí-
tani az üzleti élet legfrekventáltabb 
feltételeit. Nálunk ez is másként van. 
Körülbelül az én házam az én váram 
jelszó jegyében gondolkodunk. így 
nálunk minden mikroökonómiához 
mindent aprólékosan kiépítünk. 
Nem nagyon dicsekedhetünk még az 
olyan üzletházakkal sem, amelyek a 
megannyi apró vállalkozásnak, szak-
üzleteknek, a kisiparnak és kiskeres-
kedelemnek adnak otthont, mint 
például Szingapúrban, és néhány eu-
rópai országban is ezt már látni le-
het. Lehet hogy egy összefogással ez 
sem drágább megoldás, mint vizes, do-
hos pincékből, elavult öreg épületek 
valamikori üzlethelyiségeiből, amit 
ma kialakítanak. Nem beszélve a köz-
ízlést általában zavaró bódékról. De 
valami már elkezdődött a budai Fló-
rián üzletházzal. És mi van vidéken? 

És mert én is éppen olyan család-
apa vagyok, mint megannyi külföl-
dön is megforduló más állampolgár, 
én is elvásároltam megtakarított na-
pidíjamat. De hogyan? Ahogyan a 
kint élők ajánlották. Egyre több a 
raktáráruház^ a diszkont üzletrend-
szer. Ennek az az előnye, hogy ha-
sonlóan egy jól ellátott áruházhoz, 
de kisebb pultokkal és területen lehet 
mindent megvásárolni, de lényege-
sen olcsóbban. Ezt megteheti a ver-
senyben, aki tulaj, mert ő a forga-
lomból él, mert itt kisebb a kereske-
delmi ráfordítás, azaz nem számol 
fel kiskereskedelmi árrést, és nyilván 
kisebb a raktározási költsége is. Ná-
lunk ez is másként van, a diszkont-
ban ugyanannyiért lehet mindent 
megkapni, mint máshol. Nálunk az 
árban már nem diszkont a diszkont. 

Gazdasági egyensúlyunk sok 
mindenben kiván megújítást. Talán 
a legjobban kívántatik a gazdasági 
érdekeltség területén, hogy az ember 
a közösben is úgy gondolkodjék, 
mint ahogyan azt teszi szűkebb kis 
otthoni portáján. 

TÓTH LÁSZLÓ 
nyugalmazott vezérigazgató 
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ÁRPÁS KÁROLY 

Mint ama háromkirályok egyike 
ha idézem is emlékezetembe 
a gyermeket és anyját vivő 
szamárvemhe farának rlngását 
Hova tartok haza? 

a zenitjén ragyogó nap 
árkusaimon imbolygó láng 
nem adja annak a csillagnak a fényét 
mégis 
a szemhéjamon kirajzolódó képen 
a völgyecskét övező dombokról 
aláereszkedő katonák 
vértjének vasának csillámló vérvörös villózása él 

szól az ígéret megváltásról 
de én a porba térek addig 
csak nyugalom lesz 
a végső 
nem adatott több 

a szürkületekben 
kivehetetlenül nézem 
a gyermeket és anyját vivő 
szamárvemhe farának ingását 
patái elhaló kopogása dobban fülemben 

a fölvert por elül 

A szegedi szecesszió építésze: 
Magyar Ede 

Lassan befejeződnek a Jósika 
utca 14. számú épület felújítási 
munkálatai. A kétszintes bérház 
1911 —12-ben épült, a szegedi sze-
cesszió építésze, Magyar Ede ter-
vei alapján. Az általa tervezett és 
épített házak (jelenlegi ismereteink 
szerint Szegeden: tiz) amellett, 
hogy praktikusak, előkelő külsejű-
ek és finoman átgondolt részleteik-
kel tűnnek ki. 

A Jósika utca 14. számú bérház 
homlokzatát négy pilaszter fogja 
közre, gazdagon díszített, tagolt ri-
zalittal. Az övpárkány alatt félkör-
ívesen lehajló füzérfonatok díszí-
tik. A főpárkányt leanderdíszes gö-
rög motívum jellemzi. A pilasztere-
ken az ornamensek a homlokzati 
kiemelést szolgálják, geometriai 
forma és növényi dísz kíséretében, 
ám ezt sajnos z mostani felújítás 
alkalmával nem sikerült kihangsú-
lyozni. A bejárati a j tó melletti két 
oszlopfejezeten álló gyermekalak 
stukkódísz látható. Eredetileg a 
két gyermekalak derekán 
szeméremfüzér-diszités volt, sajnos 
a restauráláskor ezt nem állították 
vissza. Az aj tó fölött parkrészletet 
ábrázoló mozaikból kirakott 
freskófüzér-díszítés még eredetiben 
látható. A nyílászárók követik a 
homlokzati fal körvonalas játékát. 
Az egész homlokzat — mintegy 
dombormű. Nyugalmas vonalveze-
tés, az éles vonalak kerülése jellem-
zi. Egységes stílusúak a szobrászi 
megoldások. A homlokzati felüle-

A MEGÚJULT É P Ü L E T 

tek vízszintes és függőleges irány-
ban egyaránt plasztikusak. 

Magyar Ede munkássága 1904-
től kísérhető nyomon Szegeden. 
Külföldi művészeti élményeinek 
felhasználásával tervezte meg fő 
művét, a Lenin körút 56. számú 
épületet, a Reök-család bérházát. 
(A bejárat melletti két helyiségben 
volt a tervező irodája.) A kéteme-
letes sarokház minden részletén 
tiszta stílusegység uralkodik, a sze-
cessziós építészet leghumánusabb 
formakincsének (virágmotivumok) 
alkalmazásával. A lakásokhoz ro-
kokó lendületű lépcsőház vgzet. A 
földszinten a szerkezeti tartópillé-
rek érdekes megoldása látható, a 
rájuk köpeny módjára redőzött 

homlokzat letutó telületével. A 
görbe vonalú erkélyek és a növényi 
frízek az utcasarok kiugrásán fut-
nak össze egy szabálytalan „ház-
orom állkapocsba". 

Magyar Éde szegedi, „békebeli" 
évei kedveztek az épitő-újító szán-
déknak. A szecesszióval — nem-
csak a díszítésekkel, hanem ú j szer-
kezeti anyagok, például a vasbeton 
bevonásával — új stílust teremtett. 
Műveit nem pusztította el a hábo-
rú, sem az emberi értetlenség. A 
szegedi szecesszió megalkotójának 
életművét dióhéjban bemutatta 
Bakonyi Tibor építész. Munkássá-
gának kutatása azonban folytatás-
ra vár. 
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