
ESZMÉK É S TÉNYEK Irja Mihelics Vid

A Time and Tide rövidítésekkel
közreadta a két évvel ezelőtt el
hunyt magyar származású világhí
rű fizikus, Neumann János egyik
tanulmányát, amely első alkalom
mal - még a szerző életében - a
Fortune hasábjain jelent meg. "Túl
élhetjük-e a technológiát?" Ez a
címe a tanulmánynak s ez az a kér
dés, amely ma is változatlanul fog
lalkoztat mínket,

A technikai fejlődés még mindig
gyorsulóban van - állapítja meg
Neumann. Döntő mozzanat ebben,
hogy egyre könnyebben elégíthet
jük ki energiaszükségletünket. Még
a szokványos fűtőanyagok - szén
és olaj - is növekvő mennyíség
ben fognak rendelkezésre állni a
legközelebbi húsz esztendőben.Nem
vitás azonban, hogy a legnagyobb
fontosságrá a nukleáris energia
emelkedik.

A reaktor-technológia csak más
fél évtizedre tekinthet vissza s ez
alatt az idő alatt is erőfeszítései el
sősorban plutonium és nem energia
termelésére irányultak, méltán szá
míthatunk azonban arra, hogy a
reaktorok közvetlen gazdasági ren
deltetése hamarosan messze fölül
fogja múlni a mait. Ám semmikép
pen sem természeti törvény az,
hogy a nukleáris energia minden
ellenőrzött felszabadítását a hasa
dási reakciókhoz kell kötnünk. mint
eddig általában történt. A termé
szetben a hasadás egyáltalán nem
a normális útja a nukleáris ener
gia felszabadulásának, A nukleáris
energia rendszeres ipari kihaszná
lása tehát még más és s~kal gaz
daságosabb médokra is támaszkod
hatik. Amellett ne feledjük, hogy
a reaktorole annyira Igazedtak ed
dig a hagyományos hő-, gőz-, ge
nerátor-, elektromosság cíklushoz,
mínt ahogy az először szerkesztett
automobilok is ígyekeztek a brícs
kához hasonlítani. Okkal tehetjük
fel. hogy fokozatosan olyan eljárá
sok jönnek létre, amelyek eltérnek

a vegyi tüzelésnél megszokott fo
lyamatoktól és természetesebben
és hatásosabban alkalmazkodnak az
új energiaforráshoz.. Következéskép
pen néhány évtized múltán az ener
giát olybá vehetjük majd, mint a
levegőt, s ezzel eljutunk oda, hogy
'a szenet és az olajat főleg nyers
anyagként használhatjuk fel szer
ves kémíaí összetételekhez, amire
tulajdonságaik, mint a tapasztalat
mutatja, pompásan megfelelnek

Hasonlóképpen gyorsan megy elő

re - s egészen függetlenül a nuk
leáris haladástól - az automati
zálás. Az automatikus szabályozás
természetesen olyan régi, rnínt az
ipari forradalom, mert hiszen Watt
gőzgépénél a döntően új találmány
az automatikus sebességszabályozó
szelep volt. Századunkban azután
kis elektromos kapcsoló és kikap
csoló készülékek az automatizálást
egészen új alapokra helyezték. Lé
nyegében a szabályozás minden ja
vítása nem más, mínt az ínformá
ció-közlések javítása egy mecna
nízmuson belül.

Ma még ndncs meg, de rövide
sen számolnunk lehet egy egészen
"abnormális" tevékenységgel s en
nek kíhatásaíval. Ez pedig az idő

járás szabályozása, vagy hozv becs
vágyóbb, . de helytálló kifejezést
használjunk: az éghajlat irányítá
sa. Köztudomású, hogy minden na
gyobb időjárási jelenséget s magát
az éghajlatot is végső soron az a
napenergia határozza meg, amely
a földet éri. Enneik az energia
mennyíségnek módosítása kívül áll
az ember hatalmán. Ami azonban
valóban fontos, nem maga az ener
gíamennyíség, amely a földre esik,
hanem ennek a mennyíségnek az a
töredéke, amelyet a föld meg is tud
tartani, mert a térbe vissziavert ener
gía hatása ugyanúgy semmi, mintha
sohasem érkezett volna a földre.
HO!1:y a szílárd talaj, a tenger vagy
a légkör mekkora mennyiséget köt
het le, különböző tényezőktől függ.
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Ezeket a tényezőket mindezideig
nem befolyásolhatta az emberi aka
rat, ma már azonban komolyan
gondolhatunk ennek a lehetőségére

is.
Az a széndioxid, amit az ipari

szén- és olaj tüzelés a légkörbe bo
csátott - több mínt felét az utolsó
nemzedék életében -, elégségesen
megváltoztatta a légkör összetéte
lét ahhoz, hogy földünk átlagos hő

mérséklete egy Fahrenheit-fokkal
emelkedjék. A Krakatoa vulkán,
amikor 1833-ban kitört, nem vala
mi rettenetes energtamennyíséget
szabadított feL Mégis, ha a kitö
rés támasztotta por ott maradt vol
na a sztratoszférában 15 éven át, ez
elegendő lett volna ahhoz, hogy
hat fakkal süllyessze alább a föld
hőmérsékletét, Ilyen mértékben
fogta volna föl és tartotta volna
távol bolygónk felszínétől a napsu
garakat. Tényleg azonban csak há
rom éven át úszott a légkör'bens
így öt kitörésre lett volna szükség,
hogy az említett eredmény beáll
jon. Ez viszont lényeges Ichülést
hozott volna. Az utolsó jégkor, ami
kor Északamerika felle és Eszak-,
valamint Nyugateurópa egésze jég
alatt feküdt, akárcsak ma Grönland
és a sarkvidék, csupán 15 fokkal
volt hidegebb, mint a mi korsza
kunk, Viszont ha 15 fokkal meíe
gebb lenne, mint jelenleg, akkor
rniriden valószínűség szerint meg
olvadna Grőnland és a sarkvidék
jege és világszerte tropikus vagy
félig tropikus éghajlat kerekednék
fölül.
Nagykiterjedésű [égmezők tudva

levően azért tartósak, mert a jég
egyrészt visszaveri a napfény-ener
giát, másrészt elsugározza a földi
energiát, s mindkettöt nagyobb fok
ban, rnint a közönséges talaj. Ha
színes anyagot mikroszkóptkus ré
tegben a jég felszínére szórunk
VRgy a fölötte lévő légkörbe jut
tatunk, ezzel gátoljuk a visszaverés
sugárzás folyamatát, mire a jég 01
vadásnak indul s megváltozik az
éghajlat azon a helyen. Technikai-
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lag lehetségesek az ilyen eljárások
- írja Neumann - s költségtik.
csak abban a ziagyságrendben mo
zog,amilyet a vasúti hálózat fej
lesztése vagy más komolyabb be
ruházások kívánnak. A fő nehéz
ség az, hogy nem igen tudjuk rész
leteiben is megjósolni az ilyen
dJ~aszti'kusbeavatkozásokhawaii.
A légkört folyamatok megismeré
sében azonban gyorsan közeledünk
ahhoz a színthez, amelyen már
megengedhetjük magunknak a sza
bályozás rnegkísérlését. Számítha
tunk arra, hogy néhány évtizeden
belül olyan arányokban indulnak
meg a légkör! és éghajlati beavat
kozások, amilyeneket ma még el
képzelnünk is nehéz.

Amit meg lehet tenni, az termé
szetesen még semmitsem mond ar
ról, hogy mit is kell tenni. Új jég
kort teremteni, hogy meggyötörjünk
másokat, vagy új trópíkus, "inter
glaciális" kort teremteni, hogy ked
vére legyünk mindenkinek - nem
szűkségképpen ésszerű program.
Bonyolult dolog kielemezni akár
egy általános lehűlés, ,akár egy ál
talános felmelegedés végső követ
kezményeit. Olyan változások, arra
lyenekre utaltunk, módosítanák a
tengerek szírrtjét, következésképpen
a partvidékek lakhatóságát, módo
sitanák a tengerek párolgását, kö
vetkezésképpen az esőzések és jege
sedések mértékét s így tovább. Mi
lenne káros és mi lenne áldásos, s
akár ez, akár amaz a föld mely tá
jaira - nem világlik ki közvetle
nül. Bizonyos azonban, hogy nagy
arányú beavatkozások. amelyeket a
sarkvidéken végeznének. annak
rendje szerint kihatnának a mér
sékelt égövek éghajlatára, s ame
lyeket a mérsékelt égövben végez
nének, kihatnának a földgömb to-
vábbí negyedének éghajlatára.
Mindez pedig sokkal szoro-
sabb Iüggésoe hozná bármelyik
nemzet életét az összes többiével.
mint akár a nukleáris háború fe
nyegetése.

Az olyan vívmányoknak. mint ai



kiapadhatatlan energia, a nagyobb
.automatizálás, a közlekedés szédítő

fejlődése, az éghajlat részleges vagy
teljes szabályozása, külön említést
érdemlő közös vonásaik vannak.
Először az, hogy bár kivétel nél
kül hasznosak, rníndegyíkük a rom
bolást is szolgálhatja. Még a nuk
leáris pusztítás legszörnyűbb esz
köze is csupán szélső terméke egy
olyan technikai eljárásnak, amely
az energia felszabadítása és az ele
mek átalakítása révén óriási alko
tásokra nyit lehetőséget. Az éghaj
lat-szabályozás legépítöbb rendsze
rei mögött is olyan belátások és
technikák húzódnak meg, amelye
ket az ember, ha éppen akarná, a
klimatikus hadviselés eddig el sem
képzelt formáira használhatna fel.
Az ilyen fordulatokért persze nem
a technikát és a tudományt kell hi
báztatnunk.

Másodszor, míndezek a vívmá
nyok külön-külön és együttesen is
a földi világ egységesülését kény
szerítik ki. Pontosabban kifejezve:
olyan hatásokat idéznek elő, ame
lyek a föld egyik pontjáról kiin
dulva egyetlen más pontját sem
hagyják érintetlenül. Az a techno
Iógia - emeli ki Neumann -,
amely most van kibontakozóban s
amely a legközelebbi évtizedekben
uralkodóvá válik, tökéletes össze
ütközésbe kerül a hagyományos és
e pillanatban még nagyrészt ér
vényben levő földrajzi és politikai
egységekkel és fogalmakkal.

Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet,
amely adottság számunkra, megfe
lelő elhatározásokat és cselekvése
ket sürget. Bármire érezzünk is
azonban hajlandóságot - hangoz
tatja Neumann -, egy döntő moz
zanatot figyelembe kell vennünk,
azt nevezetesen, hogy azok a tech
nikai felfedezések, amelyek veszé
lyeket és változékonyságokat szül
nek, önmagukban mind hasznosak
vagy szorosan kapcsolódnak a hasz
noshoz. S minél nagyobb hasznot
művelhetnek, annál mélyrehatóbb
változásokat vihetnek végbe. És so-

hasern az igazán nagy felfedezések
kel együttjáró változások azok,
amik a veszedelmeket támasztják.
Éppen ezért, ha megoldást kere
sünk, már eleve ki kell zárnunk az
ál-megoldást. A válságon nem az
zal [utunk túl, hogy tilalom alá
vetjük a technológtának ezt vagy
am a különösen "ártalmas" formáját.
A technológia egyes részei ugyan
'is, akárcsak az alapul szolgálő tu
dományok, annyira egymásba fo
nódnak, hogy hOSISZlÚ távon csak
valamennyi technológiai eljárás tel
jes kiküszöbölésével szerezhetnénk
érvényt a tilalomnak. Hasznos és
káros technikák mmden területen
olyan közelségben fekszenek együtt,
hogy sohasem lehet szétválasztani
"az oroszlánokat a bárányoktól",
Végül pedig - állapítja meg Neu
mann - a technológia tilalmazása
ellentétes lenne az ipari kor egész
éteszaval.

Senki sem vitathatj.a azonban,
hogy valamiképpen meg kell olda
ni ra problémákat, amelyek a nem
zetközi feszültségből. a hadviselés,"
valamint a másoknak való ártás új
lehetőségeiből adódnak. Kérdés
csak az, hogy a szükséges alkal
mazkodásokat, amelyek alighanem
új politikai formákat és eljárásokat
is kívánnak a nemzetek viszonyá
ban, kellő gyorsasággal tudjuk-e
végbevinni. Neumann szerint a leg
több reményt abból meríthetjük,
hogy az emberi nemet régebbern is
érték hasonló megpróbáltatások s
ezekkel különböző zavarok után
mégis csak megbírkózott. Úgy lát
szik tehát, hogy vannak az ember
nek veleszületett képességei, ame
lyekben továbbra is bízhatunk. Tel
[es receptet adni a jövőre, értel
metlen dolog lenne. Megje1öl!het
jük azonban azokat az emberi tu
lajdonságokat, amelyek elengedhe
tétlenek a megoldáshoz: türelem,
rugalmasság, értelmesség.

...

Az új korszakot nyitó technikai
vívmányok sorában Neumann csaJk
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futólag említi az automatízálást,
vannak azonban szociológusok, köz
gazdák, pedagógusok és politikusok,
akiknek figyellmét éppen ez a kér
dés vonja magára naJpjainkban.
Atok vagy áldás fakad-e belőle?

Egyesek földi paradicsomct várnak
tőle, mások méI1hetetlen munkanél
küliségtől és válságtól tartanak mí
atta, némely dús képzeletű irók pe
dig egyenesen azzal rémítenek.
hogy egyszer majd 'a robot-gépek
fel is lázadnak alkotóik ellen s ki
irtják az embert.

Az automatizálás ma már bősé

ges irodalmában tallózva, találko
zunk olyan véleménnyel, hogy ro
bot-gépek, vagyis gépek, amelyek
önműködően dolgoznak és közben
az ember szellemi tevékenységet is
pótolják, már régen jelentkeztek
körülöttünk. Ilyen gép - mondják
- az árusító automata is, amely a
bedobott pénzdarab ellenében ciga
rettával, csokoládéval s más egye
bekkel szolgál. A legújabb automa
ták legfeljebb tökéletesebbek elő

deikriél : megvizsgálják a pénzdara
bot - nehezebb becsapni őket 
s ha kell, vissza is adnak belőle. A
hűtőszekrény is önmagát ellenőrző

és irányító gépezet: a meghatáro
zott hőmérséklet átlépése esetén
magától kikapcsolja a hütőszerke

zetet és helyreállítja a feladatául
kapott "normális" hőmérsékletet. S
hogy vagyunk a telefonnal? Tech
nikai berendezései teljesen önálló
an kötnek össze mínket a kívánt
állornással, tudtunkra adják, hogy
szabad-e vagy foglalt a keresett
szám. ha sikerült beszélnünk, az
árát 'is a terhünkre írják. Marga
ringyárakat is ismerünk, ahol az
egyik oldalon beömlenek a zsira
dékok, a másik oldalon felsorakóz
nak a fogyasztásra kész csomagolt
tömbök, anélkül, hogy az ember
egyáltalán beleavatkozott volna az
előállítás menetébe. Éppen ezért,
ami az autornatizálást illeti, téve
sen emlegetünk új ipari forradal
mat, mert csak az a fejlődés köze
leg a csúcspont felé, amely már a
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gőzgép feltalál.ásával megkezdődött.

Az emiber azóta is változatlanut
azon fáradozik, hogy minél több
tennivalóval terhelje meg a gépe
ket.

Akadnak azonban más nézetek
is. Ezek szerínt ma sOlkkíal. nagyobb
fonradalom küszöbén állunk, mint
amilyen a mult század ipari form
dalma volt. Be sem láthatjuk azo
kat a változásokat, amelyeket az
atomerő hasznosítása hozhat ma
gával. A még gyermekkorát élő

elektronikus tudomány márís lehe
tővé teszi, hogy az emberi agyat
sok esetben "elektronikus aggyal"
helyettesítsüle. Egy elektronikus
számológép több mint 32.000 szor
zásí feladványt tud elvégezni egyet
len másodperc alatt. Mindegyik fel
advány megoldásához egy rendes
könyvelőnek kilenc percre lenne
szüksége, S éppen az ilyen elektro
nikus berendezések segítségével
fejleszthet jük egészen mesebelí fok
ra az automatikus ipari termelést.
Nem is Ikétséges - úgymond -,
hogy a varázsszó, amely II moslt kö
vetkező évtizedekben megülí majd
a világ gazdasági életét, az automa
tizálás lesz. A Szovjeturiióban és
az Egyesült Államokban, amelyek
előljárnak e téren, márís míndcn
napi beszédtéma ez.

A Szovjetunióban közel negyedik
éve működik már egy üzem, amely
dugattyúval látja el a Szovjetunió
ban készülő ÖISSZes körtnyű gépko
esikat. Ennek az üzemnek műsza

kenként csupán 9 murrkásra van
szüksége, Mlhelyt a munkás elhe
lyezte a fémtömböket a szállító
szalagon, a gépek önműködően

végzák el az egész termelési folya
matot: formálást, lemérést, edzést,
esztergályozást, fúrást, köszörülést,
válást, csiszolást, mosást és óno
zást. Közben az ellenőrzésről is gé
pi berendezéseik gondoskodnak s
automatikuslan történik a kész du
gattyúk zsírozása, csomagolása és
berakása. Az északamerikai Ohió
ban Van egy vegyi üzem, amely na
ponként 650.000 font napalmot ter-



rnel, S ez a gyártelep, amely 10.000
négyzetláb területen fekszIilk, mínd
ÖSSze négy szakrnunkást és egy fel
ügyelő mérnököt foglalkoztat. Pítts
burgban tavaly megkezdték egy
erőmű építését, amelynek csupán
hat emberre Lesz szüksége ahhoz,
hogy az egész várost ellássa vilá
gító árammal és elektromos ener
giával. Úgy számítják, hogy az
amerikai motoríparban, amelynek
teljes automatizálását 4-5 éven
belülre várják, 200.000 munkás fog
ja előállítani azt a mennyíséget,
amit ma egy millió munkás ter
mel. A clevelandi Ford-üzem, ame
lyet már nagyrészt automatízáltak,
kétszer annyi mctert állít most elő,

mínt az automatizálás előtt s az
emberi munkaerö-szükségíet csu
pán egy tizede a réginek. Egy olyan
hengersorozatnak a legvártása pél
dául, amihez előbb még kilenc óra
kellett, most mindössze tizenöt per
cet igényel.

Akárhogy ítéljük meg azonban az
automatizálás forradalmi vagy nem
forradalmí jelleget, arra minden
.képpen el ikell készülnünk, hogy az
önellenőrzést és önirányítást bizto
sító elektroníkus tudomány és tech
nika széleskörű alkalmazása félel
metes társadadmi problémákat fog
felszínre vetni. Sokak véleménye
az, hogy e problémák aránya jóval
felülmúlja majd azokét a problé
mákét, amelyek elé a mult század
ipari forradalma állította az embe
riséget. S ezek a problémák valami
módon rnind az emberi munkaerő

szükséglet csökkenésével függenek
össze, amit az automatizálás hoz
magával 'az érintett termelési ágak
ban.

Figyelemreméltó és részben meg
nyugtató azonban, hogy magának
a tömeges munkanélkülíségnek a
lehetősége, amire elsősorban gon
dolnánk, aránylag kevés aggodal
mat ikelrt. A szakemberek emléke
zetünkbe idézik, hogy annakidején,
kereken 150 évvel ezelőtt az angol
takácsok összetörték az első szövö
gépeket. mert kenyerük elveszté-

sétől tartottak. Hamar kiderült
azonban, hogy IQ rmmkagép is az
ember segítőjévé válhatik. Nem
férhet kétség ahhoz, hogy az élet
színvonalnak azt IQ rendkívüli emel
.kedését, amely az ipari és iparo
sodott államokban azóta bekövet
kezett, végső elemzésben az állan
dóan növekvő termelékenység,
vagyis a gépek mind nagyobb ará
nyú használata tette lehetövé. En
nek köszönhető, hogy ugyanakkor
a heti munkaídőt is az utolsó öt
nemzedék életében 70-80 óráról
általánosan 48 órára, a különösen
nehéz munkanemeknél 40, sőt 36
órára szálltthatták alá. Egyfelől a
termelés mennyiségi és mdnöségá
emelése, másfelől a munkaídő meg
rövidítése elhárftotta az úgyneve
zett "technik'ai munkanélkülíséget"
is, amitől az ipari forradalom kez
detén oly sokan féltek. Magától ér
tetődik, hogya gépek helyenként
kiszorították az emberi munkaerőt,

ugyanakkor azonban éppen a gépe
sítés nyomán és azzal kapcsolatban
úi munkahelyek és munkaterüle
t~k támadtak. S eléggé általános
naik látszik ma is az a bízaücodás,
hogy a folyamatban levő és a jö
vőben még tovább fejlődő automa
tizálások is - a gazdaság egé
szét tekintve - nem csökkenteni,
hanem szaporítani fogják a dolgo
zók számára a munkahelyeket.
Már ahhoz is, hogy az automatizá
lás igazában kibontakozhassék, ren
geteg embert kell olyan tevékeny
ségre alkalmazni, amilyenre eddig
nem is gondolhattak. Egyszeriben
megnövekszik és nagyobb lesz a
szükséglet tanult munkaerőben,

mint valaha is volt, mert folyvást
ujabb és ujabb gépeket kell ter
vezní, ellenőrizni, kezelni és javí
tani. S ha talán kevesebb segéd
munkást és alacsonyabb képzettsé
gű szakrnunkást kíván a jövő, an
nál több elektromechanikust, tech
níkust és mérmököt. A nagyobb
termelékenységből adódó nagyobb
bánya- és gyáripará, valamint me
zőgazdasági jövedelmek pedig ará-
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nyesan nagyobb keresletet támasz
tanak munkaerők után a kereske
delemben, ra közlekedésben, la hír
szolgálatoan, ra bank- és biztosító
szakmában, ra rnűíparban és a kul
túríparokban. Sok hivatkozás tör
ténik ezzel kapcsolatban az eddig
tapasztaltakra is. Amióta például
automatizálták ra clevelandi Ford
üzemet, azóta az összes Ford-rnű

vek munkáslétszámát 40%~k;al kel
lett emelni. Tavalyi kimutatás sze
rínt a detroiti General Motors a
fokozódó automatizálás ellenére
1940 óta megkétszerezte alkalmazet
tainak számát.

Megjegyezhetjük még, hogy bár
elvileg nem igen lehetne határt
szabni az automatizálásnak, gya
korlatban másként fest a helyzet.
Komoly szakemberek állítják, hogy
az automatizálás lehetőségeit és
várható terjedelmét sokszor eltú
lozzák. Szeriritük azok az iparágak,
amelyek valóban alkalmasak az
automatdzálásra, manapság a dol
gozóknas; alig 250/ o-át foglalkoztat
ják. Am az idetartozó üzemek au
tomatizálása is akkora tökebetek
tetéseket igényel, hogy keresztül
vitelére csak akkor kerülhet sor, ha
az adott konkrét viszonyok között
is előnyösnek igérkezik. S amíg e
tekintetben a szocíalísta rendszer
határozott fölényben van, a kapi
talista rendszerben az is szükséges
hozzá, hogy a tőke tulajdonosai a
nagyobb árumennyiség számára a
fölvevő píacot hosszú időre bizto
sitva lássák.

Ha azonban így meg is nyugtat
nak bennünket a szakemberek ar
ról, hogy az automatizálás végered
ményben és hosszabb távon csakis
javá,ra válik az emberiségnek, nyil
vánvaló. hogy akkor sem szabad
túl gyors ü nemben és gondos elő

készítés nélkül szélesíteni az auto
matizálások körét, Mert hogy el
kerüljük a gazdasági megrázkód
tátásokat és a nagyarányú mun
káselbocsátásoket, állami, társadal
mi és egyéni érdek mindenütt.
Megemlítem mindenesetre, hogy
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két évvel ezelőtt XII. PiUiS pápa is
katért egyik beszédében erre. A
Szeritatya teljesen pozitiv módon
értékelte a modern technikai és tu
dományos vívmányok sorában az
automatizálást is, de óvott attól,
hogy ezt a forradalmi jelentőségű

technikai átalakítást bárhol is el
sietetten és kihatásainak számba
vétele nélkül vezessek be. Hangoz
tatta a pápa, hogy mindig az em
ber személyisé~ek és az ember
jólétének kell a gazdaság közép
pontjában állnia. S végzetes lenne
megfeledkezni arról, hogy l!usztán
az anyagi életszínvonal emelése ön
magában még nem elégséges, ha
nem vele együtt kell előbbre vin
ni az ember szellemi és erkölcsi
életét is.

Az automatízálást tehát, akárcsak
a tudomány és a technika egyéb
vívmányait, semmiképpen sem sza
bad "átoknak", az emberiség ve
szedelmének felfognunk. Az auto
rnatizálást elutasítani annyi lenne,
mínt lemondani a termelés elérhe
tő Iokozásáról, ami senkinek sem
szolgálna javára. Csak arra' kell
ügyelnünk, hogy kedvezőtlen em
beri és társadalmi kihatásainak
okosan és idejében elejét vegyük.
Erről szólva kétségtelennek lát
szik, hogyamunkáskezek további
folyamatos foglalkoztatása okából
esetleg nem is sejtett mértékben
csökkenteni kell majd az egy-egy
dolgozóra eső munkaidőt. Ezze'! ter
mészetesen nincs is baj, mert ki ne
fogadná szívesen, ha kevesebbet
kell a megélhetésért fáradoznia ?
Minthogy azonban a kevesebb rnun
kaidő ellenére is emelkedni fog az
életszínvonal, igen éles formában
merül fel a kérdés, hog mit is esi
náljanak szabad idejükkel az em
berek? Mert attól, hogy csupán a
megszekott módokon szórakozza
nak, nem sok jót várhatunk. Elő

relátható tehát, hogy óriási felada- .
tokkal kerül szembe a nevelés s ál
találban az egész kultúrpolitika.
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Nagy elmélyüléssel nyúl hozzá az
imént érzékeltetett problémáihoz
Michael Horatczuk, a Der Grosse
Entschluss neves írója. Igaz, hogy
tanulmányának címe: "Vissz;a a
kőkorba", arra engedne következ
tetni, hogy Horatczuk talán éppen
azzal az alapvető tétellel száll
szembe, amelyet Neumann oly ha
tározottan leszögezett : a technika
és tudomány haladását sem' nem
állíthatjuk meg, sem vissza nem
fej leszthetjük. Ilyesmiről azonban
szó sincs.

Horatczuk meghallgatott nemré
giben egy tudományos előadást,

amely azzal a valószínűséggel fog
lalkozott, hogy a 48 órás munkahét
belátható időn belül 28 órás mun
leahétbe fog átmenni, míkor is az
embernek napi nyolc óra helyett
átlag öt órát kell majd dolgozni.
Kirívó adatként említette meg az
előadó, hogy az atomhajtású ten
geralattjárón, amely automatizálás
tekintetében messze előbte jára [e
lennek, a személyzet naponként
ténylegesen csupán 40 percet dol
gozik, mert az összes munkafolya
rnatokról önműködő gépek és ve
zérlő berendezések gondoskodnak
Ez a fejlődés azonban - jelen'tette
ki az előadó - méltán kelthet ben
nünkaggodalmakat is. Tartani kell
attól, hogy a túl sok szabad idő

hallatlan unalomba fullad. ami nem
válik javára az embernek: őrülrtté

teheti, bűnözővé, avagy míndkettő

vé egyszerre.
Elbbe az előadáéba kapcsolódva

fejti ki Horatczuk. hogy minden
esetre különbséget kell tennünk a
megkövetelt szabad idő és a reánk
kényszerített szabad idő között.
Utóbbi a veszedelmes, az előbbi

valójában nem. Pszichológusok már
régen felfigyeltek a "dologtalanság
neurözísára'', sőt a "V1asá,nnap
neurőzíséra« is, amelyek annál az
embernél lépnek fel, aki nem tud
mit kezdeni a szabad idejével. Ma
gyarázatuk szerínt az ember álta
lában nem igen veszi észre heti
munkája közben, hogy ő maga is

többé-kevésbé automata, aki nem
szakíthatja meg a munkafolyama
tot és mínden mozdulatában meg
határozott szabályokhoz igazodik.
Minthogy azonban személyiségének
vajmi csekély szerepe nyílik ebben
a gépies foglalatosságban, rendsze
rínt kielégítetlen marad, Amikor
azután elkövetkezik a szabad idő s
ezzel megszűnik a külső ösztönzés
és a kívülről támasztott feszültség
is, csak egy nagy üresség az, amit
az ember bensejében érez. Nézzük
meg vasárnaponként a nagyvárosi
utcán járkálókat mondják a
pszdchológusok -, mílyen fényte
len a legtöbbjüknek a tekintete,
mennyire re "an írva az arcukra,
hogy nem tudják: mitévők legyenek
önmagukkal. S tapasztalni fogjuk,
hogy szép számban vannak fiata
lok is köztük.

A modern civilizáció persze esz
közöket is lllY'Ujt ennek a belső

ürességnek a kitöltésére. Ujságot,
könyvet. sportot, előadásokat, szín
házat, filmet és sok más egyebet.
S míndezt aránylag olcsón. Akinek
sok a szabad ideje, bármelyiket
vagy akár valarnennyít igénybe
veheti s így menekülhet a veszélyes
unalomtól. Nem áldás-e tehát a
munkaidő lecsökkentése és a sza
bad idő növelése, amit az iparosí
tás hoz magával ? S valóban, sokan
emiatt is sürgetrka minél nagyobb
mérvű iparosítást, az új abb és
úiabb technikai csodákat, holott 
vl~m Horatczuk - a gramofonnál
és a filmnél már gyanút kellebt
volna fognia az embernek: állj,
hová is tartunk ? A művész sze
mélyisége helyett csupán a lenyo
mata ? Márván helyett gipsz? Drá
gakő helyett strassz?

Régi időkben a kalandkeresök
nek maguknak kellett fáradniok,
hogy feszültséget vígyenek az éle
tükbe, s nem tudták előre, mi lesz
a vállalkozás vége. Ma az ember
mozijegyet vásárol s két órán át
azonosítja magát a vászonra vetí
tett hőssel, hogy legalább erre az
időre feszültséget lopjon egyhangú
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életébe. Az íparszerűen elöállított
detektív- és más ízgalmas regények
négy-öt órai feszültséget is kínál
nak A stadionban a játékosokikal
azonosíthatja magátt a szurkoló s
ílgy egy időre abba a hiedelembe
ríngathatja magát, hogy valami
nagy ügyért harcol. Osszegezve te
hát: amit hajdanában fáradság és
kockázatok árán kellett volna meg
szereznünk, ma már készen tálal
ják elénk. Valamikor az ifjúnak
magának kelleet gáláns kifejezése
ket ötleníe, ma csőstül válogathat
a rengeteg "slá,gerből" tetszetős

szólamokat, aIl11elyelk ráillenek a
konkrét lelki índulataíra, Azelőtt

utazni kellett, hogy lássunk vala
mit a világból, ma ra képeslap, a
film, a rádió és a televízió az egész
világot kitűnő csomagolásban szál
lítja otthonunkba, helyesebben ép
pen azt a világból, amit érdekes
nek tarthatunk.

Az óriási technikai haladás előbb

utóbb nagyon is olcsóvá és kényel
messé teszi az életünket. Leszo
kunrk arról, hogy valamiért is fá
radozzunk. De ha ebben veszélyek
rejlenek, tegyük akkor szándéko
san nehezebbé az életet? Igen, te
gyük - feleli rá Horatczuk. Mert
ha túlságosan olcsó és kényelmes
az élet akkor elviselhetetlenné vá
lik. IdŐvel meg fogunk csömörlent
attól, hogy Ölt"Öikké konzervet együn!~
s esetleg már későn ébredünk ra,
hogy a konzerv-korban elfelejtet
tük, miként főzhetnénik magunk
nak egy tányér rántottlevest. Az
ipar folyton több szabad időt aján
dékozhat az embernek, de jót csak
akkor művel ezzel, ha ugyanakkor
megnövekszik az arravaló iképes
ség is bennünk, hogy valamit kez
deni is tudjunk ezzel a tömérdek
idővel.

Egyik eszköz az unalom ellen ma
különösen népszerű: az ember vé
gigszáguld a tájakon, lehetőleg

messzire és lehetőleg sebesen. Nagy
városokban észlelhetjük, hogy a
vasárnapi autóbuszok száma nőttön
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nő. Az ember kényelmes ülésen vé
gigviteti magát a kíválasztott vi
déken és a szemével élvezd a vál
tozatosságot. Ezzel úgy-'aihogy túl
is esett a vasárnap kíetlenségén.
Este pedig odaül a televíziós készü
lékhez és továbo legelteti a szemét,
Valahol olvasta Horatezuk ; "Minél
kevesebbet tud az ember létének
céljáról, annál inkább gyorsítja a
sebességet, amellyel acéltalanná
vált életutat maga mögött hagyja."
S ez valóban így van. Mihelyt vala
mi feladatunk támad, márís las
sabban járunk. Acéltallan ember
azért nem tud elég gyorsan s elég
messzire menní, mert keresi - a
célt. Érzi, hogy valamí nagyon fon
tos dolog hiányzik neki, csak nem
tudja, hogy mi ez a dolog. Az ide
ges fáradhanatlanság is legtöbbször
a céltalanság jele.

Egyedül a cél megtalálása .bizto
sithat belső nyugalmat az ember
nek s ha ez a cél eléggé átfogó,
vagyis olyan cél, amelyet az ember
a nap minden órájában követhet,
akkor fel sem merülhetnek életé
ben sivár és unalmas napszakek.
Nyilvánvaló, hogy a keresztény em
ber számária ilyen cél Isten és az
ő bírodalma. A valóban vallásos
ember ideje akár pihen, akár szó
rakozík, a munkaldején rlJúl is mín
dí d ki van töltve. Éppen ezért a
hí~ő ember meg van győződve ar
ról, hogy gyermekeinek sem aján
dékoznat nagyobb jót, mint ha va
lóban vallásos ~mberekké neveli
öket. S ma sokkal inkább, mint va
laha, hiszen előrelátható, hogy ma
született és serdülő gyermekeink
nek képzelhetetlenül sok szabad
idejük lesz, amikorra felnöveked
tek 'I'apasznalatból állíthatja - ír
ja Horatczuk -, hogy akik érte
nek az imához s akikben él a fele
baráti szeretet, azok nem ismer
nek semmiféle "dologtalansági"
vagy "V1asárnapi neuróztst", a sza
bad idő is jól kitöltött idő nMuk
és számukra valóban ünnep a va
sárnap.


