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Gondolatok 
az emberi kapcsolatokról 

Ha a nemzetközi életet joggal tartjuk gyakran áttekinthetetlenül 
szövődményesnek, konfliktusokkal és feszültségekkel telinek, akkor az 
interperszonális, személyek közötti kapcsolatok ennél százszor, ezerszer 
bonyolultabbak. Mindennapi tapasztalatainkon kívül beszédesen bizonyítja 
ezt az egész világirodalom, melynek mindmáig szinte kizárólagos tárgya 
az ember sajátságosan alakuló, ellentmondásokkal, drámai összeütközések
kel, viharos - érzelmekkel, szeretettel vagy gyűlölettel, féltékenységgel, 
irigykedéssel, alkotó hevülettel, baráti és testvéri szolidaritással vagy 
lapuló megalkuvással, ártó gonoszkodással vagy önfeláldozó segítőkészség
gel, ragyogó értelemmel vagy tompa ostobasággal át- meg átszőtt viszony
latainak művészi érzékeltetése. 

S ez a bonyolultság érthető is, hiszen a tizenöt milliárd agysejt birto
kosainak interperszonális kapcsolatait külső és belső tényezők alakítják ki. 
Az adott társadalmi formációban uralkodó rendező elv gazdasági, politikai, 
eszmei vetületei és az egyedi sajátosságok (temperamentum, intellektuális 
szint, jellem- és személyiségstruktúra) kölcsönhatásában bontakozik ki az 
ember önfenntartásának elemi követelménye: a társas élet. Persze, az sem 
lényegtelen kérdés, hol, milyen közegben szövődnek természetszerűen em
beri kapcsolatok. A nagyvárosok bulvárain alkalomszerűen összeverődött, 
hangyabolyként áramló emberhalmaz nyilván nem az a kedvező keret, 
amelyben az egyének bensőségesen egymásra találhatnak. Erre utalt már 
a múlt század derekán Engels, amikor a londoni utcákon nyüzsgő tömegről 
A munkásosztály helyzete Angliában című munkájában így ír: „ . . . ú g y 
rohannak el egymás mellett, mintha nem volnának közös céljaik, mintha 
csak az az egyetlen hallgatólagos megállapodás volna köztük, hogy mindenki 
jobbra tartson a járdán, nehogy az egymással szembejövő emberáradat 
feltartóztassa egymást; de egyiknek sem jut eszébe, hogy embertársait 
csak egy pillantásra is méltassa. A brutális közöny és az a tény, hogy min
den egyes ember lelketlenül csak személyes érdekeivel törődve magába 
zárkózik, annál visszataszítóbban ötlik szembe, és annál sértőbb, minél 
több ilyen ember verődött össze egy kis területen." 

E tekintetben a X X . század második felében sem változott a helyzet 
a gigantikussá duzzadt metropolisokban. Minél nagyobb a város, annál 
heterogénebb, átláthatatlanabb a környezet, s annál erősebb az emberek 
gyökértelenség-érzete. Erre a jelenségre már évtizedekkel ezelőtt felfi
gyelt a polgári szociológia. A tulságosan kitágult nagyvárosi közegben 
az anonimitás gátat emel az olyan társulási tényezők útjába, mint a meg
értés, bizalom, rokonszenv; s ugyanakkor kedvező légkört teremt a kö
zönynek. „Az eltömegesedésben nincs már személy, szubjektivitás. Min-



denki objektív síkon mozog. Az ügyek vitele kényszerűen az elszemély
telenedés felé vezet.. . A legrombolóbb hatású a névtelenség. Ezer arc 
közül egy-egy ismerős akad, ezek is ridegen, az ügy mértékéhez képest 
érintkeznek... Egyre több lesz a sablon, az érintkezésben a konvenció" 
— állapítja meg Dékány István A mai társadalom című, 1943-ban meg
jelent könyvében. 

Kétségtelen, az ember csak a számára áttekinthető, szűkebb körön 
belül építhet ki bensőséges, társas kapcsolatokat. Ilyen elsődleges csoport 
a család, szomszédság, iskola, munkaközösség. A jellemalakulásnak és a 
személyiségfejlődésnek ezek a kisközösségek adják a legközvetlenebb im
pulzusokat. Ezért könnyen érthető, hogy az alkalmi emberközi kapcsolatok 
folytán alakult másodlagos, nagyobb csoportok jelentősége a társas élet
ben nem számottevő. Nem véletlen, hogy a modern szociológia és tár
sadalomlélektan szociometriai érdeklődése a kisközösségek felé fordult. 

De ne szaladjunk előre. Tisztázzuk előbb, mit is nevezünk interper
szonális kapcsolatnak. A választ segít megadni a társadalomlélektan, 
amely szerint a pszichikai jelenségek csak a szubjektum és az objektív 
világ közötti kölcsönhatásban jönnek létre és fejlődnek. Nos, az ember 
— mint szubjektum — a környező világgal való lelki kapcsolataiban nem
csak objektumokkal találja magát szemben, hanem más megismerő és cse
lekvő alanyokkal (személyekkel) is. A szubjektumnak ez a találkozása más 
szubjektumokkal olyan különleges kapcsolatot hoz létre, amely Mihai 
Ralea és Traian Herseni szerint teljesen elüt a világgal való minden más 
kapcsolatától. E két szerző rámutat, hogy az ember—növény, ember—állat, 
ember—szerszám viszonylatnak egészen más a jellege, mint az ember— 
ember, szubjektum—szubjektum, tudat—tudat, személy—személy közötti 
kapcsolatnak, mert itt a szubjektum más hasonló szubjektummal kerül in
terpszichológiai, intermentális, intercerebrális, interperszonális kölcsönha
tásba. Adott körülmények között egy ember objektum lehet egy másik 
ember számára (például az utcán tudta nélkül megfigyelek valakit, vagy 
ha valaki hatalmi pozícióból rendelkezik emberekkel), de mihelyt közvet
len kapcsolat jön létre személy és személy, tudat és tudat között, az saját
ságosan emberivé válik, olyanná, amely messzemenően különbözik a szub
jektum egyéb viszonylataitól az objektív világgal. 

Mit mutat a mindennapi tapasztalat? Mondjuk, egy követ nézek, a kő 
nem néz vissza. Kézbe veszem és méregetem, a kő pszichikai értelemben 
nem reagál. Nincs köztünk kölcsönös, kétoldali lélektani viszony. Az ember 
és az állatok között sincs szigorúan véve interpszichológiai kapcsolat, mert 
ennek előfeltétele a kölcsönösség, a második jelzőrendszeren alapuló kom
munikáció. Az interpszichológiai kontaktus a maga teljességében csupán 
emberek között jön létre tudatos lelki megnyilatkozások keretében. Két-
három egymás közelében alvó ember nincs interpszichológiai kapcsolat
ban, míg alszanak. Eszméletlen betegével az orvos sem áll ilyen viszony
latban. Következésképpen az interperszonális reláció előfeltétele a két vagy 
több személy közötti tudatos pszichikai — és nem valami más jellegű — 
kapcsolat. Az interpszichológiai jelenségek egyidejűleg pszichikaiak meg 
társadalmiak is (Mihai Ralea—Traian Herseni). Az elszigetelt egyén 
ugyanis absztrakció. 

Találóan jegyzi meg Kardos György pszichiáter a Kortárs 1965. 8. 
számában, hogy ha valakinek egyedülálló lényként kellene felnőnie egy 



lakatlan szigeten, nem sok hasznát látná annak, hogy az élő világ filoge-
nezise nyomán kialakult agyveleje van. Volnának ugyan érzetei, elemi 
képzetei, de nem volnának fogalmai és szavai. Senkivel semmit sem kel
lene közölnie és senkitől sem tanulhatná meg, hogy mit hogyan kell mon
dani. Cselekedne, de nem volna magatartása, mert szándékait nem kellene 
másokhoz mérnie. Ezt a gondolatsort szervesen egészíti ki Hans Hiebsch 
és Manfred Vorwerg német marxista pszichológus. Szerintük „az egyén 
a viselkedést és a személyi struktúrát — ellentétben a legtöbb szomatikus 
jeggyel — inkább tanulja, semmint örökli... Az ember életében és élmé
nyeiben más emberekkel együtt létezik; tapasztalja, hogy csak ebben az 
együttlétben életképes, hogy ez a szociális egzisztálás létezésének conditio 
•sine qua nonja. Az ember társadalmi természete szemléletesen mutatko
zik meg abban, hogy az emberek, mégpedig létezésük kezdetétől fogva, 
csoportokban élnek, s életük rá van utalva a csoport többi tagjának életére. 
Az ember természete igényli a kooperációt". 

Ez az együttműködés tehát csak társas keretben képzelhető el. A tár
sas élet pedig nem korlátozódik csak egy kis csoportra, hanem szerves 
összefüggésben, kölcsönhatásban van más társas láncszemekkel és ezek 
révén kapcsolódik a társadalom egészéhez. Ilyen értelemben tehát az inter-
pszichológiai jelenségek egyúttal társadalmiak is. Ezért a marxista kon
cepciójú társadalomlélektan azt vallja, hogy a személyek közötti kapcso
latok különös megnyilvánulásai a társadalmi viszonyoknak. Ez annál 
is inkább így van, mert minden szociális csoport formáit és tartalmát, 
lényegileg a társadalom érték- és normarendszerei, strukturális sajátossá
gai határozzák meg. Ezt a törvényszerűséget érdemben még az sem hatály
talaníthatja, hogy a társadalom átmeneti szakaszaiban lehetnek eltérések 
a társadalmi modelltől. Az élet ezt számos példával dokumentálja. Gon
doljunk csak arra, hogy a szocialista rendszerben is találhatók családok 
vagy más kisközösségek, amelyekben még megsértik a szocialista etika 
normáit, vagy más vonatkozásban (életvitel, nevelés) térnek el az uralkodó 
értékrendszerektől. 

Ennyiből is kiviláglik: az interperszonális kapcsolatok nem vegytiszta 
interpszichológiai jelenségek, mindig társadalmi vonatkozásokat is tük
röznek. 

Vállalkozhat-e valaki is, hogy az interperszonális kapcsolatokat a 
maguk összességében, sokoldalúságában kimerítően megvilágítsa, ele
mezze? Reménytelen kísérlet. Hiszen még két szerelmes egymáshoz viszo
nyulása is annyira összetett, változó, hullámzó, komplikált, hogy sokszor 
ők maguk sem ismerik érzelmeik rejtettebb rugóit, pszichikai „titkait". 
Elégedjünk meg tehát annyival, hogy ragadjunk ki a nagy konglomerá
tumból néhány mozzanatot, s a továbbiakban olyan vonatkozásokat vil
lantsunk fel, amelyek a szociometria szokásos módszereivel nem közelít
hetők meg, sem szociogramba, sem matrixba nem foglalhatók. 

Persze, a szociometria sok mindenre rátapinthat. Érdemleges választ 
adhat arra, hogy ki örvend szimpátiának egy közösségben, kit tartanak 
ellenszenvesnek, s ennek nyomán ki szigetelődik el, ki kerül a peremre, 
hol milyen klikkek keletkeznek. Mindez pontosan felmérhető. De a kapott 
kép mindig statikus. Márpedig az interperszonális kapcsolatok rendkívül 



elevenek, dinamikusak, polivalensek. Az érzelmi indítékokon kívül még 
más tényezők is összekötik vagy szétválasztják az embereket, mint például 
hajlam, ízlés, eszmék, célok, politikai, filozófiai meggyőződés, erkölcsi fel
fogás. S az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyének vonzódnak 
egymáshoz, vagy elhidegülnek egymástól anyagi-társadalmi érdekeik sze
rint is. A vonzódás—taszítás—közöny megnyilvánulásainak reális alapjai 
az emberek társadalmi létében találhatók meg. Ezért az interperszonális 
kapcsolat-szövődményt a szociometrián kívül más utakon is meg kell köze
líteni. De hogyan? A legjobb talán, ha magához az élethez fordulunk 
„nyersanyagért". A megfigyelés, az interjú ad segítséget a gyűjtéshez. 

Böngésszünk hát. 
A szocialista építés minden szférájában nélkülözhetetlen az irányító 

áttekintés. A szerteágazó társadalmi, gazdasági, szellemi tevékenység irá
nyítása a munkamegosztás jegyében különböző szintű magaslati pon
tokat igényel. A társadalom előrehaladása, szüntelen humanizálódása szem
pontjából rendkívül fontos, hogy milyen felkészültségű, személyiségstruk
túrájú vezetők állnak ezeken a magaslati pontokon. 

Zbigniew Pietrasinski lengyel szociológus emlékeztet arra, hogy az 
emberek irányítása olyan társadalmi folyamat, amely bonyolult pszichi-
kumú egyének egymásra hatásában nyilvánul meg. Következésképpen a 
hozzáértő, hatékony vezetésnek számolnia kell a társadalmi és lélektani 
tényekkel, törvényszerűségekkel. Ugyancsak ez a szerző mutat rá, hogy 
vannak személyi és tárgyi beállítottságú vezetők. Az előbbieket inkább 
az jellemzi, hogy elsősorban saját sikereiknek, karrierjüknek szempont
jai, mint az általuk vezetett társadalmi csoport érdekei irányítják. Amikor 
fontos döntést hoznak, azt mérlegelik, mi hasznuk származik ebből, vajon 
nem árt-e nekik. Ezek az opportunista emberek kerülik a harcot a jó 
ügyért, ha kiállásuk kényelmetlen vagy éppen veszélyes helyzetbe sodor
hatja őket. A tárgyi beállítottságú vezető viszont feladatainak jó ellátását 
tartja szem előtt, s a rá bízott problémák megoldásán fáradozik. 

Azt talán már felesleges is hangsúlyozni, hogy a szocializmusban 
az autokratikus vezetésnek nincs létjogosultsága. A társadalomtól rájuk 
ruházott hatalom mámorában egyesek ugyan ideig-óráig — olykor még 
büntetlenül is — visszaélhetnek tisztségükkel, a jövő azonban a demokra
tikus vezetésé. A vezetésnek ez a stílusa jobb társadalmi közérzetet biz
tosít a csoporttagoknak, mert nagyobb önállóságot ad nekik, hatványozot
tabban érzékelhetik benne személyes értékeiket, elősegíti önkifejezésüket. 
A lépésről lépésre szélesedő-mélyülő szocialista demokráciában az auto
kratikus vezetésnek azért sincs keresnivalója, mert az egyént gyakran 
csak végrehajtó eszközzé degradálja, s ez rossz közérzetet okoz, s lappangó 
vagy nyílt konfliktusok melegágya lehet az interperszonális kapcsola
tokban. 

E gondolatok fegyverzetében látogassunk el egy vidéki város 42 tagú 
tantestületet foglalkoztató iskolájába. Hogyan alakul ebben a társadalmi 
csoportban az igazgató és a tanszemélyzet viszonya? A vizsgálódás amel
lett szól, hogy e kapcsolatban egyfajta zavaró mozzanat feszül. Minthogy 
a közoktatás államilag felülről irányított, s ennek megfelelően a központi 
utasítások hierarchikus úton jutnak le, a tanszemélyzet hajlamos némikép
pen az igazgató személyében az intézményesült, a tömegektől elidegene
dett bürokrácia képviselőjét látni, olyasvalakit, aki sokszor beidegzettsé-



geket felkavaró vagy értelmetlennek tűnő rendelkezéseket közvetít, s ezek 
alkalmazását, szorgalmazza. Érdemes e jelenségre felfigyelni, mert ennek 
az optikának veszélyével a társadalmi és gazdasági élet egyéb területein 
is számolni kell. A túlzott és merev centralizmus kiváltotta rossz társa
dalmi közérzet olyannyira befészkelheti magát a tömegek idegrendsze
rébe, hogy az immár folyamatban levő lazítás, a szocialista demokrácia 
gyorsuló kibontakozása sem volna képes megszüntetni az államgépezet
hez tapadó kellemetlen, elidegenítő képzeteket. Nem kevés tennivaló van 
még hátra, míg a néptömegek, a társadalmilag tagolt csoportok, kisközös
ségek tagjai előtt félreérthetetlenül világossá válik a központi szakirá
nyítás, valamint az ügyintéző szervek aktusainak belső logikája, társa
dalmi hasznossága. Ezt a bürokratikus vadhajtások lenyesegetése segíti elő. 

Ám időzzünk csak tovább a szóban forgó tantestületi közösségben. 
Tagjainak zöme fiatal, rendszerünk neveltje. Mi hát a magyarázata, hogy 
bizonyos tartózkodást tanúsítanak azzal szemben, ami „felülről" érkezik? 
A képlet már azért is bonyolult, mert ez az értelmiségiekből összetevődő 
társadalmi csoport lényegileg igenli a szocializmust, értékeli pozitív olda
lait, de fenntartásai is vannak. Teljes mértékben egyetértenek a termelő
eszközök társadalmi tulajdonba vételével, a kizsákmányolás megszünteté
sével, örvendenek a gazdasági építés, a művelődési forradalom sikereinek. 
Ugyanakkor kedvet szegő visszásságnak tartják azt, hogy városunkban 
egyes magaslati pontokon elhelyezkedő, gyakorta az övékénél kisebb vég
zettségű vezetők anyagilag jobb körülmények között élnek, s nagyobb 
a presztízsük. Ezt társadalmi méltánytalanságnak tartják. De közéletünk 
más torz jelenségei sem kerülik el figyelmüket. Ezeket elég gyakran kom
mentálják egymás között. 

A fiatalok elég jól tanítanak, konvencionális órákat tartanak, viszont 
— tisztelet a kivételnek — hiányzik belőlük a kísérleti kedv, az alkotó 
hivatástudat, a professzionális ambíció. Gyakran még osztályfőnökök sem 
akarnak lenni, mert — mondják — száz lejnyi jövedelemtöbbletért nem 
érdemes szülőket látogatni, zsebrevágni az igazgató kritikai megjegyzéseit. 
Egyesek tanfelügyelői posztot sem vállaltak. Szerintük az ilyen megbiza
tás nem jelent anyagi előnyt, sőt nagyfokú kényelmetlenséggel és 
kevesebb nyári szabadsággal jár. 

Noha e jelenségek látszólag nincsenek szerves összefüggésben a tan
testület tagjainak kapcsolataival, mégis, áttételesen rányomják bélyegüket 
az interperszonális érintkezésekre. A csökkent értékű hivatástudat, az 
ambícióhiány már eleve szenvtelen kollegialitást szül. Általában nem 
tapasztalható beható érdeklődés a kolléga szakmai munkája iránt. Így 
például a számtan szakos osztályfőnök nem tájékozódik kollégáinál a ta
nulók irodalmi műveltségét illetően, nem mozgósít irodalmi körre, ének
karba (hadd végezze ezt az illető szaktanár). Mentségükre szóljon, hogy 
egymás emberi problémái iránt inkább érdeklődnek. Ha valaki bajba ke
rül, szolidárisak vele, lakásügyben segítséget adnak, esküvő alkalmával 
megajándékozzák a fiatal házasokat. Közvetlenebb személyi kapcsolatot 
tartó baráti csoportok azonban nem kovácsolódtak össze, s ezek vetülete
ként klikkek sem alakultak. 

Lássuk az érem másik oldalát is. 
Hogyan állja meg a helyét a vezető ebben a közösségben? Az igaz-



gatót — funkciójánál fogva —, miként említettük, nemcsak kollégának, 
hanem kényszerítő személynek is tekintik, hiszen ő az, aki a kapott ren
delkezések végrehajtását ellenőrzi, s a saját hatáskörében utasításokat 
ad, felügyel a tanmenetre, óralátogatáskor megelégedését fejezi ki, vagy 
bíráló megjegyzéseket tesz, teljesítményt követel. Megbizatása, „hivatala" 
tehát elkerülhetetlen koercitiv jellegű is: vezetői státusa hatalommal jár. 
Természetesen ezt a kényszerítő szerepet lehet a pszichológia és a szo
ciológia játékszabályai szerint demokratikusan alakítani, de lehet a sza
bályok sutbadobásával önkényesen, ukázszerűen vezetni. Az a vezető, aki 
jártas a társadalomlélektaniban, jól tudja, hogy az ember önérzete, méltó
ságtudata, belső autonómiára törekvő igénye ellenérzéssel fogadja a ha
talmi szóval történő kényszerítést. Ezért a demokratikus vezetés ésszerű 
határok között cselekvési szabadságot biztosít a beosztottaknak, nem csor
bítja önállóságukat. 

Igazgatónk ismeri közösségének idegenkedését a „felsőségtől", s ez: 
arra ösztönzi, hogy kapcsolata a tantestülettel elvszerűen alakuljon. Tisz
tában van azzal, hogy egy fölöttes szerv utasítását ésszerűtlen volna nyer
sen, a helyi viszonyokhoz való idomítás nélkül, parancsként kiadni. A ta
pasztalat megtanította, hogy a feladatok teljesítését nem szabad erőszakol
nia, noha első pillanatban elég gyakori az ellenvetés, a belső ellenállás. 
Ilyenkor kívánatos módszernek bizonyult, ha a probléma racionális magját 
kollektive kutatják. De ez sem mindig elég. Van rá eset, hogy az igazgató 
előre látja: egyik-másik feladattal minden előzetes tanácskozás nélkül, 
ajtóstul rohanni be a közösség plénumára, kudarcra ítélt vállalkozás. A 
vezetőnek ismernie kell az embereket, képességeiket, egyéni adottságai
kat, ilyen vagy olyan irányú rátermettségüket, s ha igényes: személyi
ségüket is. Például egy alkalommal az iskola azt a rendelkezést kapta, 
hogy szervezzen sátortábort. Na már most, ha az igazgató ezt csak úgy 
bejelenti, akkor ugyan mindenki helyesli az elgondolást, de idegeiben 
már feszengeni kezd a vonakodás: kísérje más a tanulókat... Ezzel a 
dolog holtpontra jutna, az egész közösség a passzivitás sáncaiba vonulna 
vissza. Hogyan kerülheti ezt el igazgatónk? Előre megbeszéli a kérdést 
néhány tanárral, akiknek már van idevágó tapasztalatuk, vagy maguk is 
természetbarátok, s könnyebben vállalhatják a táborozással járó fáradal
makat, szervezési gondokat. Az ügyért tehát már nem egymagában a 
vezető áll ki, a probléma megoldásában segítőtársai vannak, s így a kez
deti érdektelenség falát könnyebb áttörni, a társadalmi csoport tagjaiban 
a cselekvő készséget felserkenteni. Nyilvánvaló tehát, hogy az oktatási 
és nevelési feladatok sikeres teljesítése megköveteli a kollektív együtt
működést, a vezetés támogatását ötletekkel, megoldási módozatok javas-
lásával. A tanszemélyzet ennek tudatában is van, amit az elmúlt években 
nem egy eredményes akció bizonyít. 

Az igazgató presztízsét nemcsak a demokratikus vezetési stílus, az 
emberek igazságos és tárgyilagos megítélése biztosítja, hanem nagymér
tékben fokozza, ha felkészülten megy óraellenőrzésre. Noha ez eléggé 
sok munkát igényel, igazgatónk nem mond le róla, mert meggyőződött, 
hogy az illető szaktárgyban való tájékozottságának nevelő, irányító ha
tása van, szintetizáló észrevételei nagyobb súlyt kapnak a pedagógiai 
üléseken. Lényeges szempont az is, hogy beosztott kartársai előtt ne játssza 
meg a csalhatatlan mindentudót. Az ilyesmi a közösség tagjait ingerli, 



s nem járul hozzá a kölcsönös megbecsülésen alapuló interperszonális 
kapcsolatok kialakulásához. 

Mint társadalomtudományi és irodalmi műveltségű ember, igazgatónk 
tudja: a személyiség védekező mechanizmusai közé tartoznak olyan jelen
ségek, amelyek megnehezítik, hogy az emberek tárgyilagosan értékeljék 
önmagukat, s hogy elfogadják a bírálatot. Tudja: egyesek saját eljárá
suknak mindenképpen logikusabb, hízelgőbb indítékokat tulajdonítanak, 
mint amilyenek a valóságban irányítják őket (racionalizáció). Sokan pedig 
— pszichikai aktusként — saját negatív tulajdonságaikkal ruháznak fel 
másokat, köznapi szóhasználattal, a hibákat igyekeznek másokra hárítani 
(projekció). Ez megnehezíti a kritika helyes megértését és az építő reagá
lást. Régi igazság; az ember viszolyog a kritikától, még ha elvben el is is
meri annak társadalmi létjogosultságát. A bírálat ugyanis rontja a közér
zetet, s nemegyszer csökkentőleg hat az ember önértékelésére. Igazgatónk 
tisztában van azzal, hogy az ilyen reakció nem kívánatos, mert hatályta
lanítja a kritikát, pozitív viszonyulás helyett feszültségeket okoz, elmérge-
síti a légkört, és áskálódásokhoz vezethet. Ennek ellenére a vezető nem 
tekinthet el a jogos bírálattól. 

Minden tevékenységi területen óhatatlanul előfordulhatnak hibák. Ez-
alól nem kivétel a szóban forgó iskola közössége sem. Mit tesz tehát az 
igazgató? Mindenekelőtt igyekszik elkerülni a sablont, bírálati módszereit 
az illető tanár egyéniségéhez igazítja. Van olyan típus, akivel ha közvetlen, 
baráti hangon közli kritikai megjegyzéseit, az a bírálatot elereszti a füle 
mellett, haverkodásnak veszi, s nem tulajdonít neki jelentőséget. Az 
ilyennek kemény szigorral mondja meg a véleményét, utasításszerűen 
emlékezteti feladataira. Ebben az esetben a bírálatot akarva-akaratlan 
már koercitív elemek színezik. Ha ez gyakrabban ismétlődik, a vezető 
és beosztott viszonya hűvös, szolgálati kapcsolattá válik. Vannak viszont 
a kisközösségnek olyan tagjai, akiket csak baráti hangvételben, az elkö
vetett hibát alaposan elemezve tanácsos bírálni, mert túl érzékenyek, akik 
személyiségstruktúrájuknál fogva hajlamosak a racionalizációra és pro
jekcióra, hogy ily módon őrizzék meg önbecsülésüket. Fölösleges is hang
súlyozni, ilyen emberek esetében a vezetőnek mennyi tapintattal, türel
mes jóindulattal kell eljárnia, hogy bírálatának foganatja legyen, s ne ro
molj ék el az emberközi kapcsolat. 

A tanszemélyzethez való viszonyulásában az igazgató nem feledke
zik meg más fontos szempontról sem. Hierarchikus helyzetéből nem sza
bad annak következnie, hogy nagy távolságot tartson maga és kartársai 
között. Ezért olykor a fehér asztal mellé is leül velük. A távolságtartásból 
az emberek ugyanis saját jelentőségük lefitymálását vélnék kiolvasni. A 
vezetőnek nem kevésbé ügyelnie kell arra, hogy ha egyesekkel szívélye
sebb, kölcsönös rokonszenven alapuló a kapcsolata, akkor a kivételezés
nek, az elvszerűtlen előnyjuttatásnak még a látszatát is kerülje. 

Előbb már szó esett arról, hogy e tantestületi közösségben állandóbb 
jellegű, szabad időben is összejáró baráti csoportok nemigen alakultak. 
Persze ez nem jelenti a társas élettől való elzárkózást. Az iskolán kívül 
más értelmiségiekkel szövődnek meghittebb kapcsolatok. Az egyik ilyen 
szélesebb baráti kör három tagja éppen az iskola tanári karából került 



ki. Szociálpszichológiai szempontból nem érdektelen, hogy a munkahelyen 
kívüli társas érintkezésnek ez a formája milyen eszmei-erkölcsi érték
rendszer koordinátái között, milyen társadalmi, lelki szükséglet kielégí
tése végett jön létre, a személyi profilok milyen azonos vonása verbuválja 
össze tagjait. Az egyidejűleg spontán és célirányos szelekciót, egymásra 
találást elősegíti az, hogy szűk, átlátható mozgástérben az ismeretségi 
viszonylatok könnyebben bontakoznak ki. Az emberek többsége szemé
lyesen vagy legalábbis látásból ismeri egymást. A közvetlen szomszédsá
gon túlmenően utcán, közhivatalokban, szolgáltatási egységekben, vendég
lőkben, moziban, futballpályán, kulturális rendezvényeken gyakran talál
koznak, szót váltanak. Ez csökkenti a nagyobb városokban erőteljesen 
érvényesülő anonimitás szülte rossz közérzetet. Az áttekinthető környezet
ben az emberek otthonosabban járnak-kelnek, s közvetlenebb ismeretsé
geket is hamarabb kötnek. Ebben a — csupán vázlatosan jelzett — kon
stellációban alakult ki annak az öt házaspárnak a társas csoportja, amely
nek szellemi arculatát, társadalmi beállítottságát körvonalazni szeretnők. 

Szokványos értelemben a baráti kör tagjai értelmiségiek (a legki
sebb iskolai végzettség az érettségi). Foglalkozás szerint így oszlanak meg: 
egy tanár-házaspár, egy tanár (felesége gyógyszerész), egy mérnök (fele
sége tisztviselő), egy technikus (felesége orvosasszisztens) és egy másik 
technikus (felesége tisztviselő). A verbuválódás első szakaszában csupán 
konvencionális ismeretség kötötte össze őket. Később barátkozásuk név
napokra, keresztelőre való kölcsönös meghívások, közös kirándulások ré
vén mélyült, majd egymás alaposabb kiismerése után, sztereotipizálódott. 
Ez egyben azt is jelentette, hogy a kezdetileg más családokra kiterjedt 
kapcsolatok elhalványultak, szórványossá váltak, vagyis a baráti kör inti
mitásából a nem rokonlelkek kirekesztődtek. A konszolidáció szakaszában 
az öt házaspár szombat esténként, ünnepnapokon felváltva egymás laká
sán rendszeresen összejön, hogy együtt töltse szabad idejét. Ez általában 
közös vacsorából, iszogatásból, kártya- vagy römipartiból, tévé-nézés
ből áll. 

Milyen lelki-szellemi rokonság fűzött itt egybe embereket, milyen 
kölcsönös vonzóerő tartja egyben ezt a baráti társaságot? Több tényező 
játszik közre. Mindenekelőtt ez az elsődlegesen kikapcsolódás, közös szó
rakozás céljából összeforrott kisközösség apolitikus személyekből áll. Ez 
úgy értelmezendő, hogy politikailag nem militánsai a közéletnek. Maga
tartásukat bizonyos fokú konformizmus, tartózkodó óvatosság jellemzi, 
hajlamosak megbékélni az adott helyzettel. Tartózkodnak minden társa
dalomkritikai megnyilvánulástól, mert kivívott státusukat nem akarják 
kockáztatni. Következésképpen nem fűti őket közügyi szenvedély. Ezt ér-
telmetlennek, sőt létbizonytalansági koefficiensnek tartják. Ebből a belső 
attitüdből fogalmazódik meg legfőbb életcéljuk: szakmai tevékenységük
kel biztosítani anyagi ellátottságukat, otthoni kényelmüket, családjuk nyu
galmát. Nem nehéz ebben az ideológiai profilban, társadalmi magatartás
ban a csak önféltő kispolgár személyiségjegyeit felfedezni. 

Minthogy hiányzik belőlük a nemesebb értelemben vett szellemi szen
vedély, az önmaguk, valamint a környező objektív világ tudományos és 
művészi megismerése iránti érdeklődés, megrekedtek az átlagműveltség
nek egy sekélyesebb fokán. Ízlésük azonos szintű. Szeretik az operettet, 
a könnyűzenét. Általában szórakoztató könyveket olvasnak és cserélnek 



egymás között. A társaság férfitagjai futballmérkőzésre járnak, s lelkes 
szurkolói a helyi csapatnak. Önművelődésükből általában kiszűrődik 
mindaz, aminek appercipiálása szellemi erőfeszítéssel jár, intellektuális 
tevékenységet követel. A társadalmi, szellemi magatartásnak ez az azonos 
jellege az a kötőanyag, amely összetartja őket, s amely már csírájában 
elfojtja a vérmérsékleti, tipológiai különbözőségekből adódható konfliktu
sokat. 

E baráti csoportban kialakult interperszonális kapcsolatok szabályozó 
elve magában foglalja az interpszichológiai viszonylatban résztvevők mo
rális nézeteit és életvitelbeli beidegzettségeiket is. Így például nagyra 
értékelik a tisztes családi életet, a munkához való helyes viszonyulást. 
Ennek megfelelően elítélik a kilengő egyéneket. Hajlamosak a konzerva
tivizmusra, s nem kedvelik a modernkedő szabadosságot sem a nemek 
közötti viszonyban, sem életformában. Öltözködésük nem kirívó, idegen
kednek a szélsőségektől. Egymás között baj, nehézség esetén szolidárisak. 
Ez az erényük azonban eléggé zárt körű, más embertársak felé alig nyil
vánul meg. Ha egyikük a körön kívül eső szférában megtagadja valakitől 
a segítséget, a csoport többi tagja nem csinál ebből lelkiismereti kérdést, 
mert alapbeállítottságuk folytán még a lágyabb szívűekben is csak poten
ciálisan van meg az altruizmus, de nem kristályosodott életeszménnyé. 
Erkölcsi felfogásukban egyívású egyének, akik a magány, a társadalmi 
elszigeteltség elől menekülve célirányosan keresik egymás társaságát, 
hogy a számukra optimális személyközi kapcsolatokban megerősítsék, 
felfrissítsék az élet zaklatásának kitett önértékelésüket. 

Talán nem vetjük el túlságosan az általánosítás sulykát, ha úgy vél
jük: e baráti kör a félmodern ipari társadalom kisközösségének egyik 
tipikus modellje az erdélyi kisvárosokban. 

* 

Újabb színhely: egy kulturális és ipari központ egyik üzemének fon
tos tevékenységet végző irodájában vagyunk. Két helyiségben nyolcan 
dolgoznak, három férfi és öt nő. Iskolai végzettségük messze túlszár
nyalja az üzemi átlagot. Hatuknak egyetemi, kettőjüknek érettségi-diplo
mája van. Munkakörülményeik a szokványos gyári ütem jegyében ala
kultak. Ügyfelek jövése-menése, számoló- és írógépzakatolás egész napon 
át. Az idők folyamán az osztályon eléggé magas szintű professzionális és 
morális összeforrottság jött létre. Civilizált hangvétel, kölcsönös szakmai 
segítségnyújtás, együttműködési szolidaritás jellemzi viszonyukat. Egyi
kükben sincs olyan negatív tulajdonság, amely erőteljesen zavarná koope
rációjukat, a munkaközösségre háruló feladatok teljesítését. Tiszteletben 
tartva egymás munkastílusát, egyéniségét, sikerült az osztályon hangula
tilag kondicionált mikroklímát teremteni, s minimumra csökkenteni az 
összeütközési felületeket. Ez a szomszédos irodákról nem mondható el, 
mert azokban — talán az alacsonyabb műveltségi szint miatt — károm
kodások, kapkodások, intrikák légkörében telnek a napok. 

Noha az osztályon kollegiálisak a kapcsolatok, a kisközösség tagjai 
között munkaidőn túl rendkívül szórványos és esetleges az érintkezés. 
Mindenki más-másképpen keresi szabad ideje eltöltésének módját. E kap
csolathiány legfőbb oka a pszichológiai telítettség. A véletlenül közös 
munkahelyre sodródott emberek telítődnek egymással, mert nem lelki-



szellemi affinitások, hanem szakmai profiljuk szerint kerültek össze. Ezért 
a hivatali idő után már nem kívánják egymás társaságát. Nem hagyható 
figyelmen kívül az sem, hogy minden összeszokottság ellenére személyi
ségük különbözőségéből adódó válaszfalak is vannak közöttük. Munka 
közben az egymást irritáló mozzanatokkal, szokásokkal (túl hangos beszéd, 
fontoskodás, vélemények szokványos, monoton ismételgetése) kénytelen
kelletlen megalkusznak ugyan, de magánemberként már nem hajlandók 
elviselni a számukra negatív élményeket. Az ember alaptermészete sze
rint igényli a változatosságot. A munkavállalás keretében összezárt egyé
nek már általában kiismerték egymást, és így halványul személyi vonzó
erejük. Természetesen, ez nem egyforma hatállyal és intenzitással ér
vényes a kollektíva minden tagjára. A társadalomszemlélet azonossága, a 
valóságérzékelésben tapasztalt rokonság erősítheti a vonzódást, de nem 
szünteti meg a telítettség érzetét, mert ugyanakkor az egyének egyéb 
tulajdonságai (például felfuvalkodottság, önzés, fölényeskedés, zárkózott
ság, kétszínűség, túlzott önértékelés, mások véleményének lebecsülése) 
kellemetlen élményforrásként akadályozzák az intimebb interperszonális 
viszonylatok létrejöttét. 

A pszichológiai telítettség kapcsolatkorlátozó szerepét azonban nem 
lehet abszolutizálni, mert más munkahelyi közösségekben tapasztalható, 
hogy az azonos érdeklődési kör (hobby, bélyeggyűjtés, italozás, turisztika, 
halászat) csökkenti a telítettség érzetét, s szolgálati időn kívül is összefűz 
embereket. Különösképpen áll ez a két nem közötti kapcsolatokat illetően. 
Eléggé ismert a közös munkahely kerítő szerepe. Szerelmi viszonyok, 
házasságok, de házasságtörések sora is jelzi ezt. 

A vizsgálódásunkba vont üzemi osztályon, de egyebütt is megfigyel
hető, hogy az interperszonális kapcsolatok a nők között élénkebbek, mint 
a férfiak esetében. Munka után inkább megvárják egymást. Gátlástala-
nabbul tájékoztatják egymást családi életükről, apró-cseprő otthoni dol
gaikról. Gyakran egészen az érdektelenségig menő részletességgel beszélik 
el, mit főztek, milyen volt a gyerek étvágya, hány kanál cukorral készítik 
a madártejet. Ételrecepteket cserélnek egymás között, megadják varrónő
jük címét, beszerzési forrásokra hívják fel a figyelmet, kézimunka-min
tákkal ajándékozzák meg egymást. Lélektanilag sokat lehet tűnődni azon, 
hogy mi e jelenségek magyarázata. A nők fokozottabb gyakorlatias, mikro-
realista érzéke, nagyobb lelki készségük a beszélgetésre, tipológiailag 
extrovertáltabbak, mint a férfiak, az ontogenetikus fejlődés során ide
geikbe mélyebben vert fészket a létbizonytalanság érzete, s ennek követ
keztében erőteljesebben igénylik a kommunikációt? A társadalomlélektan 
eddig még nem adott kielégítő választ ezekre a kérdésekre. 

Annyi azonban már bizonyos, hogy minél fejlettebb intellektusú, mű
veltebb a nő, annál inkább szűkül a magánélet kiteregetésének szférája, 
s tolódik el az érdeklődés szakmai területre. Ez konkréten megfigyelhető 
a vizsgált üzemi kisközösségben is. A két érettségizett nő lényegesen 
többet beszél érdektelen magánjellegű dolgokról, mint az osztály egyete
met végzett nődolgozói. De itt sem abszolutizálhatunk. Mert a szűk terü
letre szorult érdeklődés nemcsak iskolai képzettség dolga. A társadalmi 
lehetőségek, a koncepciózus munkából való nagyobb kizártság, a mun
kaerő felhasználásának ésszerűtlensége, a rutinmunkába való kény-
szerítettség is szerepet játszik ebben. Megtörtént ugyanis, hogy amikor 



az egyik érettségizett nőt egyetemet végzett két kollégájának helyettesí
tésével bízták meg, összehasonlíthatatlanul kevesebbet beszélgetett, egy
szeriben magabiztosabb lett, a kapott feladatokra koncentrált, élvezettel 
végezte munkáját. 

Ez a példa is arra utal, hogy a társadalmi hasznosságának élményé
hez juttatott ember interperszonális kapcsolataiból könnyebben kiiktatód
nak az örökös duzzogás, fortyogás, rossz kedélyállapot mozzanatai, ame
lyek másokra mindig zavarólag hatnak. Ezért hazai társadalmi-gazdasági 
életünk tudományos megszervezésének nagy jelentőségű problémája a 
munkaerő körültekintő, optimális felhasználása és annak kiküszöbölése, 
hogy senkit se foglalkoztassunk potenciális képességeinek szintje alatt. 

* 

Mindenki számtalan példával szemléltethetné, hogy az emberi kap
csolatokban — össztársadalmi viszonylatban — még milyen sok a negatív 
vonás. Elég, ha a különböző előítéletekre, nacionalista, soviniszta meg
nyilvánulásokra, generációk közötti ellentétekre, kisebb-nagyobb társa
dalmi csoportokban gyakran észlelhető torzsalkodásokra, irigykedésekre, 
intrikákra, bürokratikus packázásokra, hatalmi hetvenkedésekre gondo
lunk, s máris nyilvánvaló: az interperszonális viszonylatokat még mesz-
szemenően humanizálnunk kell. 

Nem vitás, ehhez a társadalmi relációknak is humanizálódniuk kell. 
Ennek alapfeltétele a szocialista demokrácia elmélyítésének meggyorsí
tása, s ez együtt jár a bürokratikus megnyilvánulások elleni szüntelen 
harccal is. A hatalom és a néptömegek közötti bizalom megszilárdításá
val. Méltán szögezte le Nicolae Ceauşescu elvtárs a X. pártkongresszuson 
előterjesztett jelentésében: „Őrködnünk kell afölött, hogy az állam ne vál
jék az osztályok fölött, a társadalom fölött álló intézménnyé, hanem — ha 
szabad így mondanunk — épüljön bele szervesen a szocialista társada
lomba. Ez azt feltételezi, hogy az állam összes vezető szerveit a nép aka
rata hozza létre, tevékenységüket a néppel szoros egységben fejtsék ki." 

Senki előtt sem titok, hogy a személyi kapcsolatok elmélyülését sok
szor megakadályozza a bizalmatlanság, gyanakvás; hány és hány ember 
visel egymás előtt ideológiai, oplitikai álarcot. Egyet mímel, s lelke mé
lyén mást gondol. Tartózkodik az őszinte eszmecserétől. Ez a színlelő 
magatartás megsemmisíti az interperszonális kapcsolatok morális alapját. 
Márpedig egy pillanatig se feledjük, hogy az erkölcs egyik formája 
a társadalmi tudatnak, de egyben az egyéni tudatnak is megnyilvánulása, 
lényeges aspektusa a pszichikai jelenségeknek s nem utolsó sorban a sze
mélyiségnek. 

Mi következik ebből? A szocializmust etikailag is fel kell építeni. 


