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Ipar és műszaki értelem 

A modern ipari fejlődésben a legértékesebb töke az információ. A föld és 
a pénztőke után a mai kapitalista világ a tudományos-műszaki információt (talál-
mányok, műszaki újítások) teszi a termelőerők fejlődésének legfőbb hajtóerejévé. 
A termelőerők elvont fogalmát össze kell kapcsolnunk a tudományos-műszaki for-
radalom ú j elemeivel. A rendszerelmélet, a strukturalizmus olyan ú j szempontok 
figyelembevételét hozta, mely a termelőerőket a társadalom általános technológiai 
rendszerében helyezi el. A modern ipari munkamegosztás még jobban kiemeli azt 
a tényt, hogy a termelésben az anyagi és szellemi tevékenységfajták strukturális 
egységbe fonódnak. A műszaki-tudományos információ és az azt létrehozó és hor-
dozó műszaki értelmiség olyan döntő tényező lett, amely nélkül elképzelhetetlen 
a technikai haladás és a bővített újratermelés. Ha a modern termelés szerkezeti 
elemeit rendszerelméletileg elemezzük, ezekben a szubsztanciális (nyersanyag) és 
energetikai, fizikai tényezők mellett hovatovább az információ, a műszaki értelem 
intenzív szerepe és haj tóereje kerül előtérbe. 

Az ipari fejlődésben döntő szerepet játszó technikai ráció és az ezt képviselő 
műszaki értelmiség kutatása még szorosan kötődik a kialakult szemléleti hagyo-
mányhoz. Ez a társadalmi réteg egyesek szemében csupán gazdasági és statisztikai 
kategória. A műszaki értelmiség szociológiai vizsgálatára még csak a társadalom 
termelőerőinek szerkezeti felépítésében kerül sor. A tudományos-műszaki forrada-
lom korának legexponáltabb társadalmi rétege, a műszaki értelmiség még az általá-
nos értelmiségszociológiában sem önálló diszciplína tárgya; szakszociológiájának ki-
alakulása még várat magára, de növekedése és minőségi súlya előbb-utóbb rá i rá-
nyítja a társadalomkutatás fénycsóváját. 

A társadalmi munkamegosztást oly nagy figyelemmel tanulmányozó Adam 
Smith kiemeli ugyan a technikában és annak fejlődésében szerepet játszó gazda-
sági, társadalmi és lelki tényezőket, elemzésében mégsem kap elég teret a társa-
dalom technológiai rendszere és ennek éltető eleme, a műszaki értelem. A tudo-
mányos szocializmus klasszikusai mindamellett , hogy összefüggő képben szemlélik 
a termelőerők és a technika viszonyát, a technikai jelenség mint olyan, nem kap 
önálló területet a kapitalizmus fejlődési mechanizmusának és ellentmondásainak 
elméleti kidolgozásában. 

Az iparban alkalmazott műszaki értelem hasznosítása, valamint az újítások és 
műszaki találmányok nélkül nem létezhetne ma tudományos-műszaki forradalom, 
de maga a kapitalizmus sem volna az, ami. Tisztán kell lá tnunk ezt, mert a régi 
sémákhoz, elemzési módszerekhez tapadó gondolkodás homályban hagyja a mun-
kásosztály mellett az ipari forradalmat kidolgozó műszaki értelmiség történelmi 
szerepét és a társadalom termelőerőinek fejlődésében betöltött fontos helyét. A ka-
pitalista gazdasági mechanizmus elemzésében elsikkadt értelmiség egy dogmatikus 
és megmerevedett elemzés síkján nem kapta meg öt megillető helyét még a szocia-
lista termelési viszonyok alapján létrejött termelőerők elemzésében sem. Ma már 
egyes polgári közgazdászok is eljutottak annak felismeréséig, hogy csupán az elvont 
tőke és pusztán a munkaerő önmagukban elégtelen kategóriák a társadalmi terme-
lés, de legfőképpen a bővített újratermelés, a technikai haladás és az ipari terme-
lékenység vizsgálatához. Még kísért a termelőerők fejlesztésének leegyszerűsített 
szemlélete, amely csupán a termelés körébe vont mind nagyobb számú gép és 
munkaerő halmozásával és újrahalmozásával akar ja megvalósítani a társadalmi 
munka termelékenységét. A termelőeszközök és a munkaerő marxi felfogását a 
mai kor, a tudományos-műszaki forradalom követelményeihez alkalmazva jutha-
tunk csak el a modern technológia, a műszaki értelem és az ezt hordozó műszaki 
értelmiség minőségi súlyának felismeréséig. 

Ha elvetjük a sémákat, lá that juk, hogy a tőke ér téktöbblet-rátájának állandó 
vagy növekvő tendenciája mellett a munka és a töke közötti gazdasági harc elle-
nére a fejlett tőkés országok termelőereje megsokszorozódott, és az abszolút paupe-
rizálódás helyett a munkásosztály életszínvonalának növekedése következett be. 
Hogy ez így alakulhatott , az — egyes kormányok szociális politikája mellett — vé-
leményünk szerint elsősorban a tudományos-műszaki forradalom eredményeinek 
hatékony és gyors alkalmazása, valamint a tőkés termelés minőségi elemeinek (és 
itt elsősorban az emberi tényezőre, a műszaki értelemre gondolunk) köszönhető. 



A tőkés világ termelőerejének szerkezeti elemzésében a műszaki racionalitás, 
a műszaki értelmiség döntő szerepének feltárása nélkül meg sem közelíthető a 
fejlett országok gazdasági növekedésének, belső mechanizmusának titka. De nem-
csak a kortárs jelenségekkel, hanem még a XIX. század végén és a XX. század 
elején kibontakozó modern tőkés világ változásaival, a műszaki fejlődés társadalmi 
kihatásainak vizsgálatával is sok tekintetben adós maradt a marxi ihletésű szak-
irodalom. A marxista elmélettörténet e komoly diszkontinuitását jelentő időszakban 
Kautsky tett ma már feledésbe merült, de figyelemreméltó kísérletet arra, hogy 
a modern termelőerők változása következtében beállott ú j helyzetet a történelmi 
materializmus szempontjából átértékelje (Karl Kautsky: Die Materialistische Ge-
schichtsauffassung. J. H. W. Dietz Nachf. Berlin, 1927). 

A kelet-európai szocialista országok gazdasági fejlődése általános törvénysze-
rűségeinek, a tudományos-műszaki forradalom kihatásainak szem előtt tartásával 
is hangsúlyoznunk kell, hogy az általános tendenciák csak a konkrét történelmi-
társadalmi tényezők, a sajátos adottságok figyelembevételével jöhetnek számításba. 
A kelet-európai országok gazdasági-társadalmi helyzetelemzése során nem kerülhető 
el az egyenlőtlen helyzetből fakadó egyenlőtlen fejlődés ténye. Románia esetében 
a történeti kiindulópont egy gyenge ipari bázisú agrárország volt, jelentős nyers-
anyagforrásokkal, de jórészt műveletlen paraszti tömegekkel. Harminc év perspek-
tívájából is kivehető az ipari fejlődés szükségszerűen extenzív jellege. 

Ma azonban, a három évtized alatt megvalósított ipari beruházások gazdasági 
és műszaki hatékonysága válik első számú napirendi kérdéssé. Ezt diktálja a fe j -
lődő országok pályájáról való fokozatos áttérés a közepesen fejlett országok gazda-
sági-műszaki potenciáljának szintjére. Ebben a helyzetben került sor ú j iparfe j -
lesztési modell kialakítására, melynek lényege a legmagasabb fokú műszaki haté-
konyság általánossá tétele. Ennek az ú j koncepciónak a gyakorlati keresztülvi-
telében azonban még oly visszahúzó erők is érvényesülnek, amelyek a termelés 
növelését és a munka termelékenységét továbbra is csak a beruházások növelé-
sével, a mennyiségi mutatók fetisizálásával szeretnék pótolni. Ezzel szemben az ú j 
gazdaságfejlesztési program lényege az, hogy az ipari beruházások arányának meg-
őrzésével (ezt a felhalmozási alap magas rá tá ja tette lehetővé) növeljük a műszaki 
hatékonyságot. Ezért ma már az ipari termelékenység legfőbb kri tériuma nem a 
mennyiségi, hanem a minőségi elem. Fejlesztési programunk gerince tehát továbbra 
is az iparfejlesztés, de ezen belül sor kerül a termelőerők szerkezeti átalakítására, 
a magas fokú gépesítés és automatizálás út ján. Ilyen körülmények között csak a 
beruházott anyagi értékek gyors körforgása biztosíthatja a megtérülést. Csakis a 
gyors körforgással, az anyagi javaknak a társadalmi munka termelékenysége ú t ján 
való felhasználásával kerülhető el a tudományos-műszaki forradalom nemkívánatos 
hatása: a beruházott és magas társadalmi ráfordítással létrehozott műszaki bázis 
idő előtti erkölcsi kopása. 

Maga a címben foglalt kérdésfeltevés (értelem és ipar mint egymást kölcsö-
nösen feltételező és befolyásoló fogalompár) is kifogásra adhat okot, hiszen egy 
biológiai, pszichológiai és társadalmi síkon létrejött jelenséget (értelem) hogyan 
vonatkoztathatunk egy természettudományi-műszaki-gazdasági valóságra (ipar)? 
Anélkül, hogy most ismeretelméleti fejtegetésekbe bocsátkoznánk, megjegyezzük, 
hogy mindezek a fogalmak, akár a biogenetika, akár a szociogenetika síkján, 
történeti fejlődésükben is kibonthatók, és tar talmukban, valamint érvényességi 
körükben elhatárolhatók. A társadalom termelőerőinek s azon belül a műszaki 
haladás és az ipari fejlődés összefüggéseinek tanulmányozásához értékes szempon-
tokat nyúj t Valter Roman, amikor megállapí t ja : „Az emberi f a j és a technikai vi-
lág genetikai problémáinak összehasonlító vizsgálata érdekes és járható utat nyit-
hat meg az elméleti kutatás számára." (Valter Roman: Ştiinţa şi marxismul. Buc., 
1973. 205.) Hasonló álláspontot képvisel William Z. Ogburn szociológus, aki bár 
elveti a biológiai és társadalmi folyamatok analóg megközelítését, amikor a mű-
szaki jelenségek társadalmi hatását vizsgálja, módszerbeli engedményeket tesz, és 

ő is elismeri, hogy az összehasonlító megközelítés értékes és hasznos szempontokat 
nyúj that a technikai haladás történelmi folyamatának megértéséhez (William Z. 
Ogburn: Social Change, on the Respect to Culture and Original Nature. Allen and 
Unwin. London, 1923. 57.). Az általános rendszerelmélet, a kibernetikai rendsze-
rek kidolgozása, valamint ezeknek a szociológiai kutatások területére való kiter-
jesztése ma már hatékony módszertani segítséget jelent, és nemcsak a biológiai 
és társadalmi jelenségek közti analógiák felállítását teszi lehetővé, hanem a bio-
lógiai rendszerek, valamint a társadalom technológiai rendszere közti analógia el-
méleti-módszertani alkalmazását is. 

Kérdésfeltevésünk lényege a következő: mennyiben hozhat gyorsabb fejlődést 
a termelési s t ruktúrában az anyagi és energetikai tényezők fokozatos behelyet-



tesitése és a konstans elemek felerősítése műszaki információval? A műszaki érte-
lem, így például a kibernetika behatolása a technológia folyamataiba, a magas 
szintű gépesítés és automatizálás mennyiben növeli a gépek és műszaki berendezé-
sek jobb kiaknázását, és milyen mértékben csökkenti erkölcsi kopásukat? Mennyi-
ben módosulnak a társadalmi termelőviszonyok a fizikai munka fokozatos intel-
lektuális töltődésével, a technikai haladást megvalósító műszaki értelmiségnek a 
fejlődést biztosító társadalmi erővé, minőségi hatóerővé válása következtében? 

Vizsgálódásunk tárgya a műszaki értelem és annak kisugárzása az ipari tár-
sadalom termelőerőire. Az anyagi, technikai rendszerek immanens törvénye a vi-
szonylag gyors elhasználódás. Ezzel szemben az információs rendszer, a műszaki 
ismeretekben konkretizálódott értelem értéke időtálló, tartalmi töltése hosszú év-
ezredeken át megmarad. A társadalom technológiai memóriáját biztosítja a szó, a 
betű, a modern kommunikációs eszközök. Bármely tudományos felfedezés és mű-
szaki találmány éppen szellemi, információs töltése folytán mindig magasabb rendű 
marad az őt megtestesítő anyagi rendszerekhez viszonyítva. Az a kerék vagy szer-
kezet, amelyet az euklideszi geometria alapján megalkotunk, előbb-utóbb elhaszná-
lódik. Nem áll í that juk azonban ugyanezt az euklideszi geometriáról, amely racio-
nális tartalmát, információs töltését mindmáig megőrizte. Az emberiség informá-
ciós állománya, a felfedezések, találmányok, műszaki újítások éppen használatuk 
révén őrzik értéküket. Időben túlélik az általuk létrehozott és az enyészet sorsára 
jutott technikai rendszereket. Így jutunk el a modern társadalom műszaki memóriá-
ját megtestesítő tudományos szakirodalomhoz, legyen az könyv, folyóirat, egyszerű 
információs célt szolgáló műszaki kiadvány. Akárcsak a pénz, amely mint egye-
temes értékmérő pótolhatatlan szerepet játszik a gazdasági életben, úgy a szakiro-
dalom, az információt megtestesítő és hordozó szó is látszatra egyszerű, de törté-
netileg hatalmas tényező lett, amely az emberi civilizáció és kul túra fennmaradását 
és továbbfejlődését szolgálja. Igen kifejező elméleti kísérlettel igazolja ezt K. Pop-
per, amikor azt bizonyítja, hogy ha valamilyen katasztrófa következtében az összes 
anyagi, fizikai javak megsemmisülnének — a könyvtárak kivételével —, az embe-
riség viszonylag rövid időn belül új jáépí thetne mindent. Fordítva azonban: ha 
a könyvtárak is elpusztulnának, a helyreállítás hosszú időt venne igénybe, és még 
nehezebb volna a haladás ú t j á ra való rátérés; de a fizikai javak és könyvtárak 
együttes pusztulása az emberiséget beláthatatlan időre vetné vissza. 

Az ipari termelésben dolgozó műszaki értelmiség körében végzett szociológiai 
kutatásaink során a fenti eszmefuttatás gyakorlati érvényességét a tudományos-
műszaki forradalom vívmányainak befogadása és gyakorlati alkalmazása szem-
pontjából vizsgáltuk. Munkahipotézisünk lényegét már kifej tet tük. Most, bár apró-
pénzre váltva, de nézzük meg, milyen mértékben érvényesek az elméleti meg-
állapítások a termelés gyakorlatában, az iparvállalatokban dolgozó műszaki értel-
miség információt befogadó és alkalmazó magatartásában. Felmérésünk statisztikai 
vonatkozású adatai helyett megfelelőbbnek talál juk az általános érdeklődésre szá-
mot tartó tanulságok és jelenségek bizonyos elemeinek a bemutatását . 

A szakirodalom, a szaktudományi érdeklődés intenzitásától függően, különböző 
erővel hatol be a műszaki értelmiség körébe. A Maros megyében végzett felméré-
sünk adataiból az tűnik ki, hogy az idősebb korosztályokhoz tartozó mérnökök 
többsége ma is az egyetem padjaiban és a gyakorlatban szerzett ismeretekre épít, 
és csak kis mértékben hasznosítja egyes szakfolyóiratok és ú jabb szakkiadványok 
információs tartalmát. A fiatalabb mérnöknemzedék, bár elismeri az ál landó érdek-
lődés jelentőségét, gyakran hangoztatja, hogy beosztásánál fogva még ar ra az isme-
retre sincs szüksége, amit az egyetemen kapott. Valóban léteznek ilyen helyzetek 
is, amikor egy vállalat technológiai szintje igen alacsony, és a műszaki értelmiség 
szellemi kapacitása nincs teljes mértékben igénybe véve. Ezektől eltekintve, az 
ankétban részt vevő mérnökök és technikusok nagy része a tudományos-műszaki 
információ iránt nagyfokú érzékenységről tett tanúságot. 

Arra a kérdésre, hogy miben lá t ják a „műszaki értelem" erkölcsi kopása 
megelőzésének konkrét szükségességét, releváns és pozitív válaszokat kaptunk. 
Véleményük ebben a kérdésben az, hogy a tudományos-műszaki információ befo-
gadása csak akkor válik termelőerővé, ha terjedése közvetlenül az üzem szintjén, 
a technológiai folyamatba való átültetése ú t j án megy végbe. Ezért szükségesnek 
tar t ják , hogy minden termelőegységen belül létezzék egy szakosított szerv, amely 
a tudományosság igényével ku ta t j a mindazt, ami ú j és előbbre visz a műszaki élet-
ben. Ezt különösen azok a mérnökök és technikusok igénylik, akik olyan válla-
latokban dolgoznak, amelyek külföldi cégekkel való műszaki együttműködésük 
miatt közvetlenül érdekeltek a technológia és általában a műszaki irodalom ered-
ményeinek átvételében. 

A világtechnológia piaci forgalma, a műszaki találmány, az ú j eljárások 



iránti kínálat és kereslet s a várható tendenciák megismerésére ma különösképpen 
szükség van. Annál is inkább, mert a műszaki „intelligenciát exportáló" külföldi 
cégek nem minden esetben szolgálnak az eladott gép vagy találmány funkcionális 
hatékonyságához szükséges összes információkkal. Ezért az ipari fejlődés jelenlegi 
szakaszában amilyen mértékben indokolt a külföldi technológiai eljárások, szaba-
dalmak átvétele, éppolyan fontos az importált gyártási eljárások technikai szintjé-
nek, esetleg továbbfejlesztési lehetőségének ismerete. Felmérésünk során különös 
figyelmet szenteltünk a vezető beosztású műszaki értelmiség szaktudományi érdek-
lődésének, a szakirodalmi olvasmányok befogadása iránti érzékenységének. 

Bármennyire érdekes és hasznos tanulságokkal szolgál is a műszaki értelmi-
ség egyes csoportjainak, rétegeinek olvasói beállítottsága, ennek pszichológiai és 
pedagógiai vonatkozása, be kell látnunk, hogy csupán az olvasottság még nem 
elégíti ki a társadalom termelőerőinek információs szükségletét. A társadalmi mun-
kamegosztás mai szintjén a termelés társadalmi jellege állandóan erősödik, és ennek 
megfelelően a tudományos-műszaki ismeretek elsajátí tásának, befogadásának és 
gyakorlati alkalmazásának társadalmi méretű elterjedésére van szükség. Az ebben 
az irányban végzett szociológiai kutatásaink gyakorlati jelentőségét éppen abban 
lát juk, hogy idejében felszínre hozza azokat a jelenségeket, amelyek bár fenome-
nológiailag a tudományos információ, ipari szakoktatás és politechnikai képzés köréből indulnak ki, lényegében véve mégis szerves kapcsolatban ál lanak az ipari 
fejlődést biztosító és előbbrevivő tudományos-műszaki forradalom eredményeinek 
befogadásával és gyakorlati alkalmazásával. 

A műszaki kommunikáció és technikai ésszerűsítés kapcsolatát vizsgálva rá 
kell muta tnunk arra, hogy éltető eleme a több irányú mozgás, az információk cse-
réje, a tudományos-műszaki eredmények minél gyorsabb közlekedése. A műszaki 
információszerzés széles és változatos skálája számos lehetőséget nyúj t a műszaki 
értelmiség továbbképzéséhez, kreativitásának serkentéséhez. Az iparilag fejlett or-
szágok növekedését vizsgálva nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy 
a fejlődés párhuzamosan ment végbe a technikai szakkönyvek, szakfolyóiratok tö-
meges megjelenésével és elterjedésével. Érdekes összefüggéseket ál lapíthatunk meg 
egyrészt a gazdasági növekedés, technikai fejlődés, másrészt a tudományos-műszaki 
szakkönyvek, szakfolyóiratok kiadói rendszerének fejlődése között. 

A szakirodalmi szinten kibontakozó információszerzés pozitív értékelése mel-
lett számos műszaki értelmiségi rendkívül érzékenyen reagál a személyes infor-
mációcsere szükségességére. Hogy a műszaki értelmiségi számára mennyivel indo-
koltabb a személyes tapasztalat és a kapcsolatok ú t ján szerzett tudományos-műszaki 
információ, arra ugyancsak felmérésünk anyaga szolgáltat példát. Számos mérnök 
és technikus, aki szakkönyvek, szakfolyóiratok olvasása ú t j á n a világtechnika és 
-technológia legújabb eredményeiről kaphat információt, azt állít ja, hogy ezek gya-
korlati átvételére r i tkán keríthet sort, mert az olvasott információ sok esetben a 
levegőben lóg, nem mindig lehet megérteni. Ennek okát abban lát ják, hogy sok 
külföldi szerző nemcsak ú j eredményekkel és találmányokkal gazdagítja a szak-
irodalmat, hanem egyben ú j nyelvezettel vagy legalábbis ú j fogalmakkal dolgozik, 
mintegy megúj í t ja az eddig használt és közhasználatú szakszótárt. Ilyen esetekben 
csak a találmányok, az ú j technológiai eljárások személyes megtekintése, az ú j 
fogalmak előzetes tisztázása és magyarázata után kerülhet sor az adott informá-
ció megértésére és befogadására. 

Mint már hangsúlyoztuk, a gazdasági növekedés és a technikai haladás szem-
pontjából közelítettük meg a műszaki értelemnek az iparra gyakorolt hatását. Ebből 
a szemszögből nézve, nem elégedhetünk meg csupán a vezető értelmiségek vizsgá-
latával, hanem szükségszerűen bevontuk vizsgálódásunk körébe a termelés végre-
hajtóit, a szakképzett munkásokat is. 

A szakmunkás, akárcsak a mérnök a maga szintjén, napról napra lényegi, 
szerves és tapasztalati kapcsolatban van a műszaki élettel. Nem véletlen, hogy 
minden ú j iparág, illetve iparvállalat már beindulása előtt különös gondot fordít 
a megfelelő számú képzett munkás biztosítására. Amit a megkérdezett munkások 
többsége hiányol, nem a műszaki információ átvételével, hanem továbbadásával 
kapcsolatos. Sokan igénylik, hogy a szakmunkások szintjén létezzék olyan intéz-
ményes fórum, amely a szakma legújabb eredményeiben tájékozott és tapasztalt 
munkatársak ismereteinek továbbítására ad lehetőséget. Ha erre megfelelő szinten 
még nem is került sor, az élet dialektikája hozott létre spontán jelenségeket. A 
munkaerővándorlásnak például, amelyet egyelőre még csak negatív kihatásában 
ismerünk, a valóságban pozitív hatása is van. A magas szakképzettségű, sok eset-
ben világot járt, külföldi tapasztalattal is rendelkező munkások munkahelycseréje 
egyben a munkások közti szakmai ismeretek és műszaki információ kicserélésének 
és továbbadásának is a lehetősége. Kutatásunk egyik igen érdekes területéről a 



termelési folyamatok ésszerűsítésében, a technikai ú j í tásokban és ta lá lmányokban 
konkret izál t műszaki értelem kreatív megnyilatkozásairól is említést kell t ennünk. 
Az egyöntetű véleményt sommásan így foga lmazha t juk meg: nincs az ipa rnak 
olyan területe, amely gyakorlati lag ne igényelné a megúj í tás t , az ésszerűsítést a 
termelés műszaki hatékonysága, a magasabb fokú termelékenység szempontjából . 

Az ipari vál lalatok munkaközösségeinek tuda t ában világosan fejeződik ki az 
a fontos felismerés, hogy valamennyi dolgozó alkotó hozzáállása nélkül nem old-
ható meg sem a technika továbbfejlesztése, sem pedig a termelés hatékonyabbá 
tétele. Ennek tuda tában az ipa rban dolgozó szakmunkások, mérnökök és techniku-
sok többsége érzékenyen reagál a tudományos-műszaki információ azon elemeire, 
amelyek segítségével munkaprob lémái t jobban megoldhat ja . Mind a kiscsoportok, 
mind a nagyobb termelőegységek szint jén kikristályosodott az a vélemény, hogy 
az ú j í tó ötletek széles és szabad körforgása s megvi ta tása nagymér tékben elősegíti 
a műszaki kreat ivi tást . Minél gyorsabb a műszaki információ ter jedése, az ú j 
technológiai e l járások, ötletek, irányítási , termelési-szervezési módok kikísérletezése, 
annál inkább várható, hogy megszületik a termelés hatékonyságát növelő e l járás . 

Felmérésünk adataiból az tűnik ki, hogy létezik egy pozitív gondolkodásmód 
a műszaki dolgozók körében és egy potenciális krea t ív magatar tás , amelynek ser-
kentését sürgeti az élet. Az ipari vál lalatok vezetősége azonban nem minden 
esetben nyú j t ösztönzést ebben az i rányban. Egyrészt, mer t nem ismeri fel kellő 
időben és mér tékben az emberekben rej lő ú j í t ó szándékot, másrészt pedig a nehéz-
kedés törvényeinél fogva inkább ha j l ik a kockázatmentes, kialakul t , rut inszerű 
megoldások felé. De ott is, ahol megvan a vezetőségben az ú j í tó ha j l am, nem min-
den esetben sikerül a krea t ív szándékú műszaki értelmiséget ennek szolgálatába ál-
lítani. Ennek egyik magyaráza ta a hiányos emberismeret . Az alkotó beáll í tottságú 
dolgozó személyiségst ruktúrá jában változatos és összetett motivációs erők működ-
nek. Az anyagi és erkölcsi jellegű ösztönzők mellet t sokszor igen erőtel jesen ha t és 
az egész személyiséget mozgásba hozza az alkotó szenvedély, a kutatás , az ú j kere-
sésének serkentő ereje. Az ipari vállalatok keretében működő koncepciós-fejlesz-
tési irodák, műszaki kabinetek nem mindenüt t á l lanak a tudományos-műszaki for-
rada lom követelményeinek szintjén. Ezekben a szervezett és kreat iv i tásra beáll í-
tott kere tekben is emberek dolgoznak, és éppen itt ta lá lkozunk nemegyszer a gon-
dolkodás sablonosságával, a rut inos megoldások fe lé haj lással . Az ú j í tó szellemnek 
i t t is mindig a régivel szembeni konfrontác ióban kell u ta t törnie. Mindezek mel -
lett nem kerül te el f igyelmünket az a pozitív tény sem, hogy a műszaki kabinetek 
a visszahúzó erők ellenére is sok ér tékes ésszerűsítési javaslat ta l , ú j í tással j á ru l tak 
hozzá a hatékonyság növeléséhez. 

Az ipari inteligenciát képviselő műszaki értelmiség alkotó jellegű maga ta r t á -
sának pszichoszociológiai módszerekkel való megközelítése remélhetőleg ér tékes 
szempontokkal gazdagí t ja m a j d e jelenség tudományos megismerését . A kreat iv i tás-
vizsgálatok szükségképpen f e l t á r j ák m a j d nemcsak a motivációs s t ruk túráka t , ha -
nem az újító, alkotó kol lekt ívák működésének belső mechanizmusát , konf l ik tus-
helyzeteit és az ezekben tükröződő etikai p rob lémákat is. A műszaki ér telmiség és 
az ipari munkásság krea t iv i tásának szélesebb bemuta tásá ra nem té rhe t tünk ki, de 
fe lmérésünk a lap ján megál lap í tha t juk , hogy létezik egy potenciálisan gazdag m ű -
szaki erőtar ta lék alkotó, ú j í tó törekvés f o r m á j á b a n . Az ú j í tó szándék s alkotó 
gondolat serkentése és helyes i rányba terelése minden bizonnyal ér tékes módon hoz-
zá já ru l m a j d az ipari fejlődéshez, a műszaki hatékonyság növeléséhez. 

Bakó-Hetei Rozália kisplasztikája 
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