
FÓRUM 

Széljegyzetek egy vitához 

1. A címben jelzett vita az Utunk hasábjain folyt a nemrég megjelent tizen-
kettedikes tankönyvről*. 

A kezdeményezés nem ú j ; az utóbbi évek legvitatottabb kiadványai az iroda-
lomtörténeti tankönyvek. S ezzel nemcsak (s nem is elsősorban) a saj tóban foly-
tatott vitákra, kerekasztal-beszélgetésekre célzok (nemrégiben a Korunk is szer-
vezett hasonló megbeszélést**); folyik ez a disputa nem hivatalosan is, szakkörök 
végeztével a folyosón, kar társakkal való alkalmi találkozásokon, érettségi vizsga 
szünetében és minden olyan helyen és alkalommal, ahol csak tankönyvszerző ta-
nárokkal és diákokkal összefuthat. E viták egyetlen pozitív eredménye számomra 
(a kétségtelenül megszívlelendő részletkifogásokon kívül persze) egy negatívum 
volt: az ú j középiskolai tankönyveknek tanári körökben mindmáig sem alakult 
ki egységes értékelése; a lelkes dicsérettől a heves elutasításig minden vélemény-
árnyalattal találkozhattam. Ami csak egyet jelenthet: irodalomtanításunkból és 
tankönyveinkből hiányzik az egységes felfogás, a célok és feladatok világos, egy-
értelmű kitűzése, megtervezése. A továbbvitatás tehát indokolt, de főleg azért, 
hogy az eszmecsere végre valaminő következtetés felé terelődjék — nem a tan-
könyvek értékelését illetően, hiszen ez másodlagos kérdés, a vélemények eltérése 
e tekintetben csak tünete az említett bizonytalanságnak —, hanem a jövőbeli teen-
dőkre nézve. Mind a tankönyvszerzők, mind a tanárok munká já t illetően. 

Sietve hozzáteszem: e viták kizárólag a XX. század irodalmát tárgyaló ti-
zenegyedikes és tizenkettedikes tankönyvek körül gyűrűztek és gyűrűznek. A lát-
szat tehát az, hogy a tanácstalanság csak a modern irodalom tanításakor fogja el 
a tanár t és a tankönyvszerzőt; mintha ennek a tanácstalanságnak adna hangot az 
Utunk-vita összefoglaló címe is: Tanítható-e a mai irodalom? Végkövetkeztetése-
met előrevetve, már itt ki jelentem: a kérdés álkérdés. Ugyanígy kérdezhetnők: 
tanítható-e egyáltalán az irodalom? Vagy: nem azért taní tható nehezen a mai, 
a modern irodalom, mert másképpen kellene tanítani a régit is, ál talában az iro-
dalmat? 

2. Szögesen eltérnek a vélemények már abban is, hogy mit tanítsunk az iro-
dalomórán? Az említett vi tában két nézet állt szemben egymással. Az egyik a 
Szőcs Istváné, aki szerint „az irodalomoktatás célja — nem az irodalom megis-
mertetése, hanem felhasználása, azaz eszközként való felfogása az i f j ak nyelvi 
és érzelmi ku l tú rá jának és világnézetének a kialakítására". Ezért t a r t j a sa jnála-
tosnak, hogy „a felső osztályok irodalomoktatása lényegében nem más, mint az 
egyetemi kurzusok kicsinyített, szegényesített mása, előlege". E felfogás szerint az 
irodalom az iskolában kizárólag a pedagógia eszköze, nevelői céloknak rendelendő 
alá. Szőcsnek persze azonnal fe jére olvashat juk: hogyan akar ja felhasználni azt, 
amit megismertetni nem haj landó? Annál is jogosabban, mert három bekezdéssel 
alább ő is a formatannal való tüzetesebb foglalkozást és a régi, a klasszikus iro-
dalom alapos megismertetését sürgeti. A b a j csak az, hogy véleményével Szőcs 
István korántsem áll egyedül: nem egy tanár t ismerek, aki beéri azzal, hogy 
„közel hozza" az egyes műveket a tanulókhoz; a műelemzést esztétikai, eszmei stb. 
„ráhatások" elérésére használja fel. 

A másik álláspont szerint — Cs. Gyímesi Éva és Rácz Győző képviselte e 
vitában — az iskolában nem irodalmat, hanem irodalomtörténetet kell tanítani, 
az ő véleményük is eltér azonban abban a kérdésben, hogy milyen legyen ez az 
irodalomtörténet. Ennek a felfogásnak is vannak tanár követői; sajnos, olyanok 
is, akik a tankönyvet éppúgy megtanulandó anyagnak tekintik, mint mondjuk a 

* Tanítható-e a mai irodalom? Utunk, 1978. április 28. 
** A megbeszélés anyagát folyóiratunk idei 2—5. számaiban közöltük. 



növényrendszertant, s a tévesen felfogott tudományosság kedvéért feláldozzák az 
irodalom még oly egzakt tanulmányozásától is eligeníthetetlen esztétikai élményt. 

A megoldás nem a két véglet egyeztetése; tévedések párosításából r i tkán szü-
letik igazság. Ha tanáraink megfogadnák Szőcs István tanácsát, mely szerint az 
„akkori, az oktatással egyidejű olvastatás a cél, és nem is az irodalomtörténeti 
ismeretek alátámasztása céljából", az irodalomtanítás éppen nevelői célját tévesz-
tené el. A mennyiségtanóra célja többek között a logikus gondolkodásra nevelés, 
de ezt éppen a mennyiségtani levezetések, bizonyítások szakszerű tanításával éri 
el — minél „tudományosabb", annál nevelőbb. Vonatkozik ez az irodalomórára 
is, mellyel kapcsolatban, sajnos, megtéveszt bennünket a megszokott henye szó-
használat. Valójában „irodalomtanítás" nincs, csak irodalomtörténet-tanítás, ahogy 
már az általános iskolában sem irodalmat tanítunk, hanem stilisztikát, retorikát, 
verstant, műfajelméletet . Az irodalomóra éppen az irodalomtudomány szakszerű 
közvetítésével éri el nevelői célját is, mer t ezzel teszi képessé a diákot a szépiro-
dalmi művek esztétikai és eszmei kutatásának maradéktalan és tudatos befoga-
dására, s vértezi fel a fércmüvek, a giccs káros hatása ellen. Épp ezért annak 
egységes eldöntésére, meghatározására lenne szükség: mit tekintsünk irodalomtör-
ténetnek? Oktatásunk nehézségei szerintem épp abból a szemléletből fakadnak, 
amelyet Rácz Győző „íróközpontú irodalomtörténetnek" nevez és helyesel, s amely-
nek módszerbeli lényege egyes írók életművének monografikus tárgyalása. Az iro-
dalom története ugyanis nem írók története, még csak nem is életműveké, hanem 
(nagyon vázlatos leszek, kimerítő meghatározást amúgy sem adhatván): 

a) az irodalom fogalmának története, hiszen annak a hét évszázadnak a 
folyamán, amelynek irodalmát az iskola taní t ja , minden korszak mást tekint az 
irodalom körébe tartozónak; 

b) a szépirodalmiság története, azaz mit tekinthetünk esztétikai rész- vagy 
egész értéknek azon korok irodalmában, amelyeknek irodalomfelfogása lényege-
sen eltér az autonóm irodalom mai fogalmától; 

c) az irodalom és a társadalom mindenkori kapcsolatának története, jó ér -
telemben vett irodalomszociológia; 

d) az irodalmi formák története, azaz stílusirányok, műfajváltozások, stilisz-
tikai funkcióváltások története. 

Én ez utóbbi kettőt tartom a legfontosabbnak. A monografikus tárgyalásmód 
nagy hátránya, hogy hát térbe szorítja a fejlődés, a változás tényét az irodalom-
ban; történetinek álcázott ahistorikus szemléletre nevel. Igaza van Szőcs Istvánnak 
abban, hogy a modern irodalomban is „csak az képes az értéket felfedezni, aki a 
régit jól ismeri". Az egyszerű ismeret azonban kevés; nemcsak a műveket és ér-
tékeiket kell ismerni, hanem azt a mozgást is, amellyel a régi mindig átmegy az 
újabba, hogy a formák történeti életét megszakító új í tásban is felfedezhessük a 
folytatás, a folyamatosság mozzanatát. 

Korántsem véletlen, hogy ez a kérdés a modern irodalom tanításával kapcso-
latban vetődött fel. A klasszikus korok irodalma ugyanis nagyobb zökkenők nél-
kül tanítható monografikus formában is, két könnyebbség miatt. Először is az 
elmúlt évszázadokban, egészen a XIX. század második feléig, lényegesen keve-
sebb a nagy író, mint a közelmúlt és a jelenkor irodalomban is bekövetkezett 
„demográfiai robbanása" idején. De még nagyobb a különbség az irodalomtörté-
neti fejlődés ütemének hallatlan felgyorsulása miatt. Balassi életművét egészében 
tekinthet jük a reneszánsz magyar irodalmi mintájának, Zrínyi eposzát a barok-
kénak, és így tovább. De már az igazán nem matuzsálemi korú Tóth Árpád vagy 
Kosztolányi életműve is legalább három stílustörténeti periódust képvisel, úgy-
hogy tanításukkor óhatatlanul felmerül a kérdés: az irodalomtörténeti folyamatot 
tör jem-e kaleidoszkópcserepekre a megszokott monografikus tárgyalásmód ked-
véért, avagy az életmű egységét áldozzam fel a történeti egységért? Én habozás 
nélkül az utóbbira szavazok. 

Igaz, a nagy írók munkásságát ismerni kell, s ahogy Rácz Győző í r j a : „nem 
tudom elképzelni, miért válna jobb olvasóvá az a középiskolás diák, aki sokat 
tudna például a századelő szimbolista irodalmáról, de nagyon kevéssé ismerné 
például Ady életét és munkásságát." Ez az ellenérv azonban mégis mondvacsi-
nált, hiszen aki a századelő magyar szimbolizmusát ismeri, elsősorban Adyt is-
meri, az áramlat legnagyobb költőjét. Az is igaz, hogy „mióta van irodalomtörté-
net [ . . . ] írók életét és munkásságát áll í t ja az elemzések tengelyébe", de egyál-
talán nem biztos, hogy amiért mindig így volt, ne lehetne másképp — s esetleg 
jobban, korszerűbben — irodalomtörténetet művelni és tanítani. 

3. Túl azon, hogy e módszerrel egy mélyebb, igazabb historikus szemlélet 
válnék megtaníthatóvá, sokat segítene a műelemzés módszertanán is. Az Utunk-



vita másik résztvevője, Nagy Géza műelemzés-központú tankönyv mellett tör 
lándzsát, minimális historizmussal, ami tanóra-eszményként talán elfogadható, gya-
korlati megvalósítása azonban vajmi nehéz. Nem akarok ennek okaiba mélyebben 
belemenni, mert erről már ír tam az Igaz Szó 1976. évi 5. számában, saját tan-
könyvemmel kapcsolatban. Annyit azonban kénytelen vagyok megismételni, hogy 
az eredmény felől nézve ezt a módszertani eszményt, középiskolásaink r i tka kivé-
teltől eltekintve egyes művek elemzését tanulják meg, s nem a műelemzés mód-
szerét sa já t í t ják el az órákon. Egykori cikkemet hadd egészítsem itt ki azzal, hogy 
ebben csak felerészben hibásak a tanárok; a vétek másik fele a tankönyvek és 
az oktatás jelenlegi formájá t terheli. A tanár t ez utóbbiak — akárcsak egész mód-
szertani felkészültsége — olyan leegyszerűsített, gyakran vulgarizáló strukturális 
elemzésre kényszerítik, amelynek lényege a „miért szép a mű" kérdésére keresett 
válasz. Az eredmény — példákat nem hozok, kereshet mindenki tankönyveinkből 
eleget — egy olyan elemzési séma kialakítása, mely bizonyos szerkezeti megol-
dásokkal stiláris eszközöket minősít, kortól és stílusiránytól elvonatkoztatva; min-
den korszak minden művére alkalmazható, s mint a konfekciós ruha, egyetlen 
mű testére sem illik igazán. A diákban azonban azt a téveszmét ülteti el, hogy az 
irodalomban van valami kortól független, illetve minden korban egynemű szép-
ség, s ezt ugyancsak kortól független elemző módszerrel kereshetjük. Holott az 
igazi elemzés az egyes művek tipológiai sajátságaihoz szabja módszerét, ahhoz a 
kétségbevonhatatlan igazsághoz, hogy a művek esztétikuma korhoz is kötött, 
amennyiben a maga korának szépségeszményét fejezi ki. Ezért kellene az elemzés 
során a sajátosan impresszionista szépséget, a naturalizmus esztétikumát, az avant-
garde esztétikumát stb. keresni. Különben a diák áldozatául esik egy kegyes csa-
lásnak; a klasszikusok alkotásaiban megtestesülő, ugyancsak korhoz kötött szép-
ségeszményt önkéntelenül is azonosítja valami abszolút szépségeszménnyel, s mert 
ezt a modern irodalom alkotásaiban nem talál ja meg, értetlenül áll az utóbbiak 
előtt — a klasszikusok ilyetén elemzése ezért nem segíti, hanem néha egyenesen 
akadályozza a XX. századi irodalom megértését, befogadását. 

Nem szólva arról, hogy ez a „miért szép" jeligéjű elemzés teljesen figyelmen 
kívül hagyja a kritikai szempontot, kiműveletlenül a kritikai érzéket. Igaz, az 
iskolai oktatás a remekművek elemzésére összpontosít, azonban a mondott ahis-
torikus szemlélet eredménye az is, hogy a diák az irodalomtörténetet olyan nagy 
művek múzeumának tekinti, melyek mind hibátlanok, s hibátlanságuk azonos kr i -
tériumok alapján ítélhető meg. Egy történetibb megközelítés nem hagyhatná szó 
nélkül, hogy a maguk idejében hibátlannak számító művekben is vannak mára 
már elavult alkotásbeli mozzanatok, a korízlésnek tett engedmények; hogy a leg-
nagyobb alkotások is csak részlegesen épülnek be a következő korok irodalmi 
fejlődésébe. Az elemzés mindig kritika is; ha a diákot ar ra szoktatjuk, hogy ki-
zárólag a túlzó fokú dicsérethez keressen érveket elemzés közben, gondolkodásának 
ezt a nagyon fontos képességét sorvasztjuk el. 

Ezért tar tom a stílus- és formatörténeti fejlődésrajzot a modern irodalom 
tanításában az egyetlen célravezető formának, s a régi, a klasszikus korok be-
mutatásában is a jelenlegi módszernél hasznosabbnak. 

4. Hadd szemléltessem két rosszmájú példával, hogy a fent vázolt historiz-
mus hiánya hogyan vezeti tévútra magát a tankönyvszerzőt is. Olosz Lajos a ti-
zenkettedikes tankönyvben A szabad vers bűvölete című összefoglaló fejezetben 
szerepel, de mivel a szerzők szeme előtt nem ez az átfogónak ígérkező formatör-
téneti szempont lebegett, hanem a monografikus tárgyalásmód kényszere, a rövid 
portréban idézett négy Olosz-vers közül — három kötött fo rmájú és rímes. De 
ennél az inkább megmosolyogtató logikai „leiterjakabnál" is kirívóbb a Dsida-
fejezet. Végkövetkeztetése: „Dsida Jenő volt a Nyugat impresszionista l í rá ja for-
manyelvének egyik legkitűnőbb mestere; e formanyelv vele mintegy búcsúzik, ő 
szólaltatja meg hattyúdalát." Nos, a fejezetben elemzett szövegek kétségtelenül 
alátámaszt ják ezt az ítéletet, s mert a tanterv „műelemzésközpontú", a szerző kény-
telen volt az elemzésre kijelölt művekkel foglalkozni behatóan. De az irodalom-
történetben járat lan olvasó is elcsodálkozhat azon, hogy ez az értékelés az 1907-ben 
született Dsida Jenőt az egy teljes nemzedékkel idősebb Áprilyval és Reményikkel 
sorolja egy kategóriába, ami legalábbis szokatlan jelenség. Csodálkozása csak erő-
södne, ha tudná, hogy indulásakor Dsida Jenő a romániai magyar expresszioniz-
mus markáns képviselője — futó hatásvizsgálat is meggyőzhet bárkit, hogy Dsida 
költőeszményét hiába keressük a múlt századvég francia impresszionistái és szim-
bolistái között; l í rá jára az expresszionizmus egyik közvetlen előfutára, Georg Trakl 
költészete gyakorolt holtig tartó hatást. Nagycsütörtök című kötetével kapcsolat-
ban már kortárs kritikusai „illékony szürrealizmust" emlegettek; ugyane kötetben 



az expresszionista szabadverset továbbfejlesztő remek verseket is találunk, a tan-
könyvben mindössze fél mondatra méltatott Bútorok pedig a korabeli baloldali 
európai avangarde egyik jellegzetes műfa jának , a szavalókórusra szánt szabad 
versnek irodalmunkban egyedülálló példája. Ami kései verseiben „impresszioniz-
mus", az valójában annak az újklasszicizmusnak a romániai magyar irodalomban 
való jelentkezése, amely a szintén avantgarde neveltetésű Radnóti (Dsida Jenő 
nemzedéktársa) életművében is világosan kimutatható, de érvényesül mint ten-
dencia József Attila l í rá jában is. Tudom, a tankönyv nem szakértekezés, de egy 
következetes áramlat- és formatörténeti koncepció egyszerűen nem engedné a 
szerzőket ilyen tévedésekre csábulni; az elemzésre szánt verseket nem válogat-
hatná puszta tetszés alapján a tanterv és a tankönyv, s az irodalom és a költő 
fejlődésére releváns művek kerülnének az oktatás tengelyébe. 

5. Megjegyzéseim talán türelmetlennek tűntek, hiszen az irodalomoktatás 
módszerének, a tankönyvek és a tanterv szerkezetének gyökeres átalakítását ké-
rik. Így is van. Tudom, hogy ez nem mehet végbe egyik napról a másikra, hogy 
ehhez még sok előmunkálatra van szükség, s főleg sok rossz beidegződés leküz-
désére. Szőcs István ironikusan jegyzi meg felszólalásában, hogy egyszer arról 
akar ták meggyőzni: tizenöt év alatt minden egyetemi végzettség elavul, oly ro-
hamosan változnak az ismeretek. Nos, ez nem t réfa ; minden idősebb vagy kö-
zépkorú biológiatanár megmondhat ja például, hogy az egyetemen egykor tanul-
taknak csak milyen kis hányadát hasznosíthatja mai oktatómunkájában. Ugyan-
ilyen rohamléptű változások mentek végbe az irodalomtudományban is az utóbbi 
negyedszázad folyamán; s ha az irodalomórát nem akar juk széplelkek verssorok-
kal andalí tására lefoglalni, hanem a korszerű irodalomtudomány eszközeivel pró-
bálunk korszerű olvasókat nevelni, akkor ezzel a fejlődéssel tankönyvnek és ta-
nárnak, s nem utolsósorban a tantervnek is lépést kell tartania. 

Láng Gusztáv 

A műszaki értelmiségi lét problematikájához 

Öt évvel ezelőtt jelent meg a Korunk munkapszichológiai kérdéseket is tár-
gyaló száma. A Mérnöki alkat, életforma, alkotókészség címmel közölt vita kapcsán 
most — májusban — ismét a műszaki értelmiséget érintő kérdésekről olvashat-
tunk. Sajnos, az egykori Korunk-szám nincs már mindenkinek birtokában, s az 
ú jabb olvasók már nem ismerhetik anyagait — pedig a műszaki alkotómunka és a 
mérnöki hivatás gyakorlata igen sok ponton találkozik munkapszichológiai kérdé-
sekkel, s ezt nem hagyhat juk figyelmen kívül. 

A vita témái nemcsak bennünket, műszakiakat érdekelnek. Értelmiségszocio-
lógiai vonatkozásaik folytán szélesebb körben is magukra vonhat ják a figyelmet. A 
teljes ér tékű ember (és mérnökember) eszményét azonban csak az adottságok és 
lehetőségek ismeretében vázolhatjuk fel. 

A kerekasztal-beszélgetésen közismert szakemberek szólaltak meg, igényes ér-
telmiségiek. Szavaikat a tapasztalat támaszt ja alá, s személyük biztosíték arra, 
hogy véleményüket a legmesszebbmenően érdemes figyelembe venni. A megbeszé-
lést azonban csak vítaindítónak lehet felfogni. Ugyanis — a szerkesztőt (s talán 
a pszichológust) leszámítva — a beszélgetők mindnyájan a műszaki értelmiséget 
képviselték. A későbbi hozzászólókra vár, hogy részleteiben és társadalomtudomá-
nyilag szabatosabban vizsgálják meg a műszaki értelmiségi életforma összetevőit. 

Mi az, amit részletezhetnénk? Ebben már nemcsak a szorosan vett műszaki 
értelmiségnek lenne szava, hiszen alapvető fogalmak tisztázására van szükség, s 
a tárgyalt kérdéseket pontosan kifejtő munkaeszközökre. Mindezek egy szakszo-
ciológus számára banális dolgok, azonban e „banalitások" alapos ismerete vitá-
zóinknak csak hasznára válhat. 

Ami szembeötlő: a kerekasztal körül elmondottakban fel-feltűnik a minden-
napi vitákra jellemző, egyszerűsítő sztereotipizálás. Bizonyos jelenségeket össze-
függéseikből kiragadva, felületes kapcsolatba hozva alkottak véleményt a beszélők, 
ami a köznapi gondolkodás egyik sajátossága. Holott köztudott, hogy a tárgyról 
szerzett ismereteink döntően befolyásolják véleményalkotásunkat, és kellő alapis-



meretek hí ján hajlamosak vagyunk közhelyekben gondolkozni, sémákba gyömöszölni 
észrevételeinket. Ezért lenne célszerű — bár alapfokon — tisztában lennünk a 
megismerés folyamatának mechanizmusával a társadalmi jelenségeket illetően is. 
Így mindjá r t az elején tudatossá válna (és vált volna a vita résztvevői számára), 

hogy mi az, amit egy adott kérdéskörből felfogunk, s hogyan közelíthetnénk meg 
jobban az adott, többnyire igen bonyolult jelenséget. 

A képességvizsgálat terjedése azt mutat ja , hogy az alkat és az alkati adott-
ságok kérdését ma már igen nagy figyelemmel kísérik az iparban. Azonban ezek 
igényes mérlegelést kívánó fogalmak. A világméretűvé vált ipari termelést nem 
bízhat juk csupán ilyen adottságokkal rendelkezőkre; a dolgozók tömegét, mint az 
egyre növekvő számú műszaki értelmiséget is, képezni kell. Az adottságokat, a 
rendkívüli képességeket legjobb hatásfokkal a fontos munkahelyeken, az ún. 
„kulcspozíciókban" kamatoztathat juk. A múlt kézműipari remekeit még művész-
mesteremberek készítették. A nagyüzemben ma gondosan konstruált gépsorok, jól 
képzett szakemberek, nagy technológiai fegyelem és igényes ellenőrzés biztosítják 
a magas átlagminőséget. A jó minőségű termék tehát feltételezi a jól képzett mun-
kaerőt, a jól megszervezett munkát , valamint az alkotásnak kedvező üzemi légkört. 

Ha a műszaki értelmiségi életformát vesszük szemügyre, itt ismét tág tere nyí-
lik a további vizsgálódásnak. Az értelmiségit környezetével is szembesítenünk kell. 
Létezik-e egy átlagos társadalmi értékrend, ahogyan erre a vita egyik résztvevője 
célzott? Mi volt az értékrend az egyén (a műszaki értelmiségi) előző, közvetlen 
társadalmi környezetében, és mi a jelenlegi státusa? Ezek a tényezők ugyanis ki-
hatnak viselkedésére: környezete és saját ér tékrendjét összehangolva igyekszik 
magát megvalósítani, szerepét beállítani. Így aztán érthető, hogy mint fogyasztót 
már úgy lá t juk viszont, mint aki mindent megtesz bizonyos tartós javak státusz-
szimbólumként való megszerzéséért. S ezért lá t juk tülekedni is a hivatali szamár-
létra egy-egy lépcsőfokáért. De csak az anyagi javak kerülnek-e be a műszaki ér -
telmiség — s ál talában az értelmiség — presztízsfogyasztásának szférá jába? A 
sznobizmust felfoghatjuk úgy is, mint kulturális presztízsfogyasztást. Milyen mér-
tékben káros mindez? Hol kezdjük alábecsülni és elvetni vagy sznob módon túl-
becsülni a humán értékeket? Ezek mind megválaszolandó kérdések. 

A fejlett ipari termelés térhódításával jelenik meg a technokrácia fogalma. 
Ebben sokszor valamiféle „csak úgy" felbukkant jelenséget látunk, meg-megfeled-
kezve arról, hogy a gazdasági életet bonyolult és áthághatat lan törvényszerűségek 
ural ják, amelyek a termelékenységet, a gazdaságosságot helyezik előtérbe. Valószí-
nűleg ebben rejlenek a technokrácia elemei, nem valami sajátos „mérnöki gondol-
kodásban" — ne csodálkozzunk azonban, ha ezek erőteljesen ha tnak a mi mérnöki 
tudatunkra. Az ideális műveltségmodell (esetünkben is) a humán és reál elemek 
ötvözete lenne — de az arányokat még nem határoztuk meg. 

Elhangzott az a vélekedés is, hogy a műszakiak általános műveltségét károsan 
befolyásolja lekötöttségük, a krónikus időhiány. Valóban igen sok munkakörben 
szinte reggeltől estig talál a mérnök elfoglaltságot (ha nem keres is). De az az 
érzésem: nemcsak az évszázados lemaradás bepótlásáért. Az ellátási, szervezési 
rendelleneségek, a bürokrat ikus időfecsérlés, a kedvezőtlen üzemi légkör, a még 
fejletlen munkaerkölcs s persze sok más tényező is oda vezethet, hogy egyesek 
minden idejüket az üzemi mechanizmus akadozó fogaskerekeinek sokszor tüntető 
jelenlétükkel való olajozására fordí t ják. Az idő felhasználása nemcsak mennyiségi, 
de minőségi kérdés is. Műveltségünk „folytonossági hiányaiért" tehát nemcsak a 
szűkre szabott szabad időt, hanem az érdeklődés lanyhaságát is okolhatnánk. S ez 
nemcsak a szoros értelemben vett műszaki gárdára vonatkozik. A szellemi igényte-
lenség birodalma valószínűleg nem is követi olyan pontosan az értelmiségi pályákat 
elválasztó határvonalakat , mint ezt hinni szeretnénk. Szabadidő-felhasználásunk 
mérlege mindezt pontosabban megmutatná. 

A kerekasztal körül sokat vitatott műszaki alkotókészséget ugyancsak össze-
tevői teljességében, az egyén és a társadalom viszonyának ismeretében kell vizs-
gálnunk. Az egyénre jellemző személyiségjegyek kihatnak a szakmai érvényesülésre, 
tehát az alkotókészségre is. A személyiség alakulását viszont a belső tényezőkön 
kívül a környezet is befolyásolja. Egyén és társadalom között bonyolult, nehezen 
leírható, teljességében még nem feltárt viszony alakul ki, amely esetről esetre 
változik. Az egyén egyrészt a környezet megértésére és befolyásolására törekszik, 
másrészt egyfaj ta „védelmi fallal" veszi körül magát. A két magatar tás aránya 
határozza meg a személyiség nyitottságát avagy zártságát. Az új . a szokatlan kere-
sése (vagy megalkotása), a bonyolult megértése (vagy megvalósítása) a nyitott 
személyiségre jellemző, aki jutalmát munká ja értékében, elismerésében lát ja . 
Gazdagabb egyénisége bizonyára műveltségében is megnyilvánul. Ha adottságai 
fedik az iránta támasztott követelményeket, s képzettsége és intelligenciája is meg-



felelő, akkor elképzelhető, hogy minden szubjektív feltétele megvan alkotókészsége 
kifejlődésére. S fordí tva: a zártabb személyiségtípus és a kedvezőtlen feltételek 
összhatása még a társadalmi beilleszkedés zavaraihoz is vezethet. Ezt a tárgykört 
legjobban egy üzemi pszichológus fej thetné ki (a vita résztvevői között volt egy, 
de az nem tette). A munkahelyi légkör és a teljesítmény összefüggéseit már rég 
tanulmányozzák; a human relations a menedzserképzés tantárgya. 

A jó szakember széles körű műszaki ismeretekkel rendelkezik. Az elméleti és 
gyakorlati tudnivalókon túl e lvár juk tőle, hogy munkakörében mint jó szervező és 
végrehajtó szolgálja a műszaki haladást. Igaz: a besorolási feltételek között nem 
szerepel az átfogó általános műveltség követelménye — de ez nem az jelenti, hogy 
a kul túra számunkra (a mérnökök nevében szólok) nem érték. Nem lehetünk csak 
műszakiak, mint ahogy csak nyelvészek vagy csak mezőgazdászok sem. Bensőnk-
ben tükröződnie kell a kul túra egyetemességének. Műveltségeszményünk nemcsak 
az ismeretek mennyiségét veszi figyelembe: érzelmi kötődést is elvárunk önmagunk-
tól. Szavaink szeretete, alkotóink megbecsülése, értékeinkhez fűző ragaszkodásunk, 
erkölcsi kiállásunk tesz mindannyiunkat valóban értelmiségivé. 

Ennyi szempont felsorolása után kitűnik, milyen bonyolult és szerteágazó a 
műszaki értelmiségi lét problematikája. A fogalmak tisztázatlansága azonban csak 
téves vélekedésekhez és meddő szócsépléshez vezet. A Korunk fórumjellegéből kö-
vetkezően alkalmas ar ra a szerepre, hogy a lényeget érintve alakítson ki pontosabb 
képet műszaki — és egész — értelmiségünkről. Ezért látnánk szívesen a folyóirat-
ban szociológiai jártasságú szakemberek véleményét is. 

Moravek László 

Makár Irén: 
Ülő nők 


