
FORUM
Az értelmiség növekvő szerepe
a gyorsan változó igények idején

Szolnok megye felszabadulás utáni fejlődésének egyik jellegzetessége, hogy
évről évre nő a magasabb iskolai végzettségűek száma, nő a megye szellemi
ereje. Az értelmiség arányának növekedése egyrészt következménye a szocia-
lista társadalom általános fejlődésének, másrészt előfeltétele a gyorsabb gazda-
sági és kulturális előrehaladásnak. Tény, hogy az értelmiség számának alakulása
az általános kulturális szint emelkedésének részeként jelentkezik.

Műveltségi hagyományaink viszonylag szűkösek. A szellemi erőforrások nö-
vekedése tulajdonképpen az 1950-es évek elejétől gyorsult fel a megyében. Az
1930-as években a megye lakosságának csaknem 14%-a analfabéta volt, ma ará-
nyuk alig éri el a 2%-ot. A felszabadulás előtti 65 év alatt összesen 4 578-an,
az elmúlt 4 évben viszont több mint 12 ezren érettségiztek a megyében. A fel-
szabadulás óta a művelődési otthonok száma megtízszereződött, a könyvtáraké
csaknem hatszorosára nőtt, és érdekességnek is beillik, hogy ma hétszer annyi
a könyvtári olvasók száma, mint amennyi kötet könyv volt 1938-ban a megye
könyvtáraiban. Ezzel a hatalmas változással együtt nőtt az értelmiség száma is,
mely az egyik legdinamikusabban fejlődő rétege megyénk lakosságának. 1949-
ben számuk nem érte el a 2000-et (0,8%), 1960-ban 3509 (1,3%), Í970-ben 8118
(2,7%), 1979-ben megközelítőleg 12 ezer, és ez csaknem 4%-a a megye megfe-
lelő korú népességének.

A számszerű fejlődés mellett összetétele is jelentősen megváltozott. Addig,
míg 1949-ben az értelmiség számát zömmel a pedagógusok és orvosok tették ki,
ma már csaknem 56%-uk műszaki, mezőgazdasági, közgazdasági értelmiség. Ez
a szerkezeti változás természetesen összefügg a megye társadalmi, gazdasági
fejlődésével és bizonyítja azt is, hogy a szocializmus építésének minden terüle-
tén jelen vannak az értelmiségi dolgozók is.

A gyors mennyiségi növekedés azt is érzékelteti, hogy megyénk értelmiségé-
nek döntő többsége a szocializmus neveltje, jelentős részük munkás-paraszt
származású, sőt sokan eredeti foglalkozásukat tekintve is munkások, parasztok.
Mindez természetszerűleg — helyesen — magába foglalta annak lehetőségét,
hogy az értelmiség és más dolgozó osztályok, rétegek közötti indokolatlan kü-
lönbségek kiküszöbölésre kerüljenek. Ez a történelmi igazságszolgáltatás po-
tenciálisan adja a munkásosztály politikájával való azonosulás lehetőségét.

Számunkra pedig soha nem volt mindegy, hogy az értelmiség hogyan azono-
sul politikánkkal. Tény, hogy szocialistává váló értelmiségünk a munkásosztály
célkitűzéseit magáévá tette, azért kész dolgozni. Ez az érdekazonosság az értel-
miséggel való szövetség szilárd alapja. Kulcskérdés lett az együttes részvétel fel-
adataink valóra váltásában.
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Megyénk értelmiségére egyre inkább jellemző a közéleti aktivitás. 40%-uk
tagja pártunknak, és a tanácstagoknak csaknem 20%-a értelmiségi, nem szá-
molva azokat a szellemi foglalkozásúakat, akik alkalmazotti munkakörben
dolgoznak. A különböző tömegszervezetekben és mozgalmakban dolgozókkal
együtt az értelmiség közéleti aktivitása olyan arányú, hogy teljes magabiztos-
sággal mondhatjuk: az értelmiség a munkásosztálynak jó szövetségese, döntő
többsége elkötelezett a szocializmus ügye iránt, jellemző rá a szocialista társa-
dalomért való tenniakarás. Tehát értelmiségünkre jellemző a társadalmi egyen-
rangúság munkában, közéletiségben, aktivitásban egyaránt. Ezzel párhuzamo-
san a társadalom igénye is egyre fokozottabban jelentkezik az értelmiséggel
szemben, mert feladataik végrehajtása sokoldalúan érinti mások munkáját.
Munkakörüknél, helyzetüknél fogva kell, hogy kapcsolatuk az emberekkel
alapja legyen szocialista elveink hatékonyabb megvalósításának.

Ezek a pozitív vonások megyénk értelmiségére, mint társadalmi rétegre tel-
jes egészében jellemzőek, ugyanakkor egyes szellemi dolgozókban ez a „privi-
légizáltság elvesztése" nem biztos, hogy minden esetben pozitív pszichológiai
reakciókat vált ki. Persze, ez a helyzeten mit sem változtat, hiszen az egyes
szellemi dolgozók és az értelmiség mint réteg közé nem lehet egyenlőségjelet
tenni. Az egyes ember több és kevesebb is. Hiszen a marxizmus—leninizmust
magáévá tevő kommunista értelmiségi nem szövetséges, hanem harcostárs, a
nézeteinket, erkölcsi értékeinket támadó egyén ideológiai, vagy politikai ellen-
fél, a többiek pedig, ha a marxizmus—leninizmust még fenntartással is fogad-
ják, képesek és tudják is vállalni a szocializmus céljait.

Persze, hiba lenne azt mondani, hogy az értelmiség sorait elkerüli a kispol-
gári hatás. A szellemiek mellett az anyagi javak halmozása is ott él soraikban
éppen úgy, mint más osztályok vagy rétegek esetében.

Napjainkban tanúi vagyunk egy sajátos változásnak. A megye dinamikusan
fejlődő ipara, korszerű mezőgazdasága, gazdagodó szellemi élete nagy lehetőséget
biztosít az értelmiség alkotó munkájának kibontakozásához. Az új iránt többségé-
ben fogékony értelmiségiek egyre jobban felismerik az alkotás lehetőségét a
termékváltásban, a korszerű agrotechnika alkalmazásában éppen úgy, mint a
népbetegségek gyógyításában, vagy a megyénk munkásmozgalmát reprezentáló
könyvek kiadásában és felhasználásában az iskolai nevelésben.

Az alkotás lehetőségének felismerését jelzi, hogy az értelmiségiek egyre na-
gyobb számban vernek gyökeret a megyében. Ezt jelzi az a tény, hogy addig,
míg az 1970-es évek elején is a megyéből felsőfokú intézményekben végzettek
számánál kisebb arányban nőtt a diplomások száma, azaz „szellemi exportunk"
volt, addig ma már ez az arány nemcsak stagnál, hanem enyhén ellenkező irány-
ba fordult.

Természetesen a diploma még senkit nem tesz értelmiségivé, kizárólag csak
a lehetőségét teremti meg annak. Az értelmiségi jelző — a szellemi tevékenység
mellett — elsősorban magatartást, elkötelezettséget jelent. Elkötelezettséget a
tudománynak, a társadalmi haladásnak és annak az osztálynak az ügye iránt,
amelyiknek az értelmisége, szellemi bázisa. Minden kornak megvolt és megvan
a maga értelmisége. A mi korunké a szocialista értelmiség, a munkásosztály ér-
dekeinek képviselője, megvalósítója. így természetes, hogy a felszabadulás után
a kulturális forradalom egyik fő feladata volt megyénkben is az új szocialista
értelmiség kinevelése. Az új, mindenekelőtt tartalmi változást, minőséget, a
szocialista vonások erősítését és nemcsak a személyek változását hordozta ma-
gában. Ezt segítette a polgári neveltetésű, de népi hatalmunkhoz hű értelmiség
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ideológiai átformálása, a munkások, parasztok ezreinek értelmiséggé képzése,
a fiatal értelmiség szocialista világnézetének megalapozása, egyszóval alkal-
massá tétele a reá váró feladatok megoldására.

A megyei feladatok nagyságát az elérendő legfontosabb célkitűzések felsoro-
lása is jól érzékelteti: —• a dinamikusan fejlődő ipar és a korszerűsödő szocia-
lista mezőgazdaság számára a szükséges szellemi kapacitás biztosítása; — az ál-
talános iskolai hálózat kialakításához a pedagógusok számának növelése; —
elősegíteni, hogy minél több munkás—paraszt származású fiatal menjen közép-
iskolába, majd felsőbb intézménybe.

Ez a nagy dinamikájú változás megrázkódtatással is járt. Az új értelmiség
megteremtése, a megyéhez kötése nem volt „fájdalommentes". De nem kell szé-
gyellnünk bevallani, az indulás elején inkább a változás igazságát láttuk és
akartuk még akkor is, ha a módszerek esetenként kifogásolhatók voltak. Hiába,
az élet bukfenceken és ellentmondásokon keresztül változik!

Napjainkban új — minőségileg más — feladatok jelentkeznek. Ma már az ér-
telmiségiek soraiban — bár az a közeg, ahonnan jönnek, sokban meghatározza
magatartását, életfelfogását — elsősorban nem az a döntő, hogy honnan jött,
hanem, hogy hová tart, mennyire vállalja azt a feladatot, ami a fejlett szocia-
lizmus építéséből reá hárul. Ahogy pártunk programnyilatkozata mondja:
„ .. A tudomány és a kultúra társadalmi szerepének növekedésével, a technika
fejlődésével nő az értelmiség aránya és jelentősége. Fokozódik aktív részvétele
a szocialista társadalom felépítésében. A szocialista célok vállalásával, a szocia-
lista életmód és emberi kapcsolatok tudatos alakítójaként is mind közelebb
kerül a munkásosztályhoz. E folyamatot nagymértékben segíti, hogy az értelmi-
ség jelentős hányada munkás- és parasztcsaládból kerül ki, vagy eredetileg fi-
zikai dolgozó volt."

Tény, hogy gazdasági eredményeinkben mindenütt fellelhető az a szellemi
hányad, amely az értelmiség tevékenységét jelzi. Azzal tehát nincs gondunk,
hogy a megye szellemi ereje nem kamatozik az iparban, a mezőgazdaságban, a
kereskedelemben, a közlekedésben. De az is igaz, hogy megyénk felgyorsult
gazdasági, társadalmi fejlődése az értelmiség intenzívebb munkáját igényli. Ma
már tény •— és a jövőben még inkább igaz lesz —, hogy a munka termelékeny-
ségének további dinamikus növelése, az állóeszközök jobb kihasználása, a kor-
szerű, versenyképes termékek termelésének fokozása csak az értelmiségi dol-
gozókkal való nagyobb együttműködés útján lehetséges. Húsz évvel ezelőtt a
tudomány termelőerővé válása jelszó volt, ma gyakorlati tény. A kérdés nem
az, hogy az értelmiség részvétele a gazdasági feladatok megoldásában fejlődött-e
vagy nem, hanem az, hogy hogyan igazodik a felgyorsult fejlődéshez a gyorsan
változó igényekhez. Amikor gyakran — néha jelszószerűen használjuk a „to-
vábblépés", a „fejlesztés" szót, ez nem kinyilatkoztatott elégedetlenség az értel-
miség munkájával szemben, hanem az értelmiséggel való jobb együttdolgozás
stabilitását és a gyorsabb fejlődés igényét foglalja dialektikus egységbe.

A fejlett szocialista társadalom anyagi-műszaki bázisának erősítése minőségi-
leg új feladatokat jelent számunkra. A termelés valamennyi ágában a fejlesztés
intenzív módszerei kerülnek előtérbe. Nem szorul bővebb bizonyításra, hogy
megvalósítani az értelmiség tevékeny és hatékony részvétele nélkül nem lehet-
séges. Ez egyrészt megköveteli, hogy a tudomány eredményei gyorsabban hasz-
nosuljanak a technika objektív elemében, a munkaeszközökben és a munka
tárgyában, másrészt elengedhetetlen, hogy minél rövidebb idő alatt hasznosul-
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janak a technika szubjektív elemében, a dolgozó ember munkakészségében, a
termelési tapasztalatában.

Vagyis nemcsak az iparban, a mezőgazdaságban alkalmazható tudomány
együtteséről, azok fejlesztéséről van szó, hanem az emberek olyan átalakításá-
ról is, ami a gondolkodás, magatartás megváltoztatásában jut kifejezésre és
tudományosabb látásmódot eredményez.

A fejlett szocialista társadalom építésének gazdasági és kulturális feladatai
így közvetlenül találkoznak, a kettőt egymástól nem lehet elválasztani a gazda-
sági területen dolgozó értelmiségiek munkájában sem. Nyilvánvaló, hogy ami-
kor a termékszerkezetet átalakítjuk, a mezőgazdaságban az energiaforrást ki-
cseréljük, amikor a kemizálás ugrásszerűen megnő, a dolgozók szocialista ne-
velése is egyre inkább előtérbe kerül. A feladatokat együtt és külön-külön sem
tudjuk az értelmiség cselekvő részvétele nélkül megoldani. Igényünk és maga-
tartásunk velük szemben nem átmeneti taktikázás, hanem a szocialista társada-
lom politikai életébe való szélesebb körű bekapcsolás lehetőségének keresése.
Mert az értelmiségnek sem elég a jólétben élni, hanem valamiért is kell élni.
Tehát az anyagi javak mennyiségi igénye mellett kell valami minőségi igény,
olyan morális, tudati tartás, mint a közösségi felelősségérzet, közéletiség, az új
iránti fogékonyság, a nép, a haladás iránti felelősség, az előítéletek elvetése és
sorolhatnánk még tovább.

Társadalmi érdekünk, hogy minden értelmiségi dolgozó teljesítse kötelessé-
gét. A képesség szerinti munka jogos elvárás. Persze, tudjuk, hogy ezt ellen-
őrizni mindenekelőtt az emberi becsületesség képes, hiszen, hogy kinek milyen
a képessége, hol a képesség határa, azt elsősorban maga az egyén ismeri. Ezért
hallatlan mértékben megnő a szellemi tevékenységben az erkölcsi tényezők sze-
repe. Alapkövetelménnyé válik a fegyelmezettség, az önzetlenség, a becsületes-
ség, az áldozatvállalás. Az értelmiségi munkában az átlagosnál azért nagyobb
ennek a jelentősége, mert nagymértékben kihat a termelésre, az egészségügy
színvonalára, a jövő nemzedéknek nevelésére éppen úgy. mint szocialista el-
veink érvényesítésére az élet minden területén. Nyilvánvaló tehát, hogy a szak-
tevékenység és a politikai szféra elválasztása csak feltételes lehet. Mindenekelőtt
azért, mert minden szellemi tevékenység össztársadalmi hatású, hiszen a gaz-
daság nem magánszféra, a tudás nem magántudás, a pedagógus nem magán-
iskola házi tanítója. Az értelmiség tehát politikus ember, aki felel a reá bízott
közösségért, felel az egész nemzetért. Minden szakterületnek megvan a maga
közéleti eleme, ami kifejeződik a világnézeti tudatosságban, a politikai felelős-
ségben éppen úgy, mint a közéleti aktivitásban. Az értelmiség szocialista jelzője
közösségi felelősségérzetre kötelez. Sokat tudni, sokat dolgozni önmagában nem
elegendő. Ezzel egyenlő értékű az adnitudás képessége, a mások gondját és
terhét is vállaló közösségi magatartás. A közéletben való részvétel mértéke a
szocialista demokrácia továbbfejlesztésétől függ. Hogy a közélet fórumai ne
szűküljenek szakkérdések megvitatására, elengedhetetlen az értelmiség mar-
xista—leninista képzettségének, közgazdasági kultúrájának, filozófiai jártasságá-
nak növelése.

A számszerű adatok jól tükrözik, hogy a megyében dolgozó értelmiségiek
szakmai struktúrája jelentősen átalakult. Az arányok eltolódtak a műszaki, ag-
rár, közgazdász értelmiségiek javára akkor, amikor a pedagógusok, orvosok,
művészek száma is jelentősen megnőtt. A számszerű változás minőségi korsze-
rűsödéssel is együtt járt, hiszen a ,.mindenhez értő értelmiség1' egyre inkább a
múlté. A különböző szakértelmiség elsősorban a saját területén alkot, vagy al-
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kalmazza, megújítja, továbbítja a tudományt, a művészetet. Ezért bizonyos
specifikus feladatok végrehajtása elkerülhetetlen.

A műszaki, a közgazdász értelmiség aktív közreműködése nélkülözhetetlen a
gazdasági, termelési kérdések megvitatásában. Ez az általános igény sajnos ma
még nem egyformán lehetséges megyénk minden üzemében, hiszen a mérnö-
kök, közgazdászok aránya a legkedvezőbb a gépiparban és a vegyiparban. A
mérnökök 85,2%-a, a közgazdászok 77%-a dolgozik ezekben az üzemekben,
ugyanakkor a megye termelési értékéből ezeknek az üzemeknek a részesedése
nem éri el a 60%-ot.

Az agrárértelmiség szaktudásától, munkájának hatékonyságától függ a mező-
gazdasági termelés fejlesztése, a korszerű eljárások meghonosítása éppen úgy,
mint a szocialista mezőgazdaság gondolkodást, életmódot formáló hatásának
erőteljesebbé tétele.

A termelésben közvetlenül résztvevők mellett vagy velük egy sorban azok-
ról is szólni kell, akik a legfőbb termelőerővel, az emberrel „csak" közvetve
foglalkoznak.

A művelődési dolgozók — pedagógusok, népművelők — több mint hatezres
táborának munkájától nagyban függ, hogy ifjúságunkat hogyan készítjük fel
a jövőre. A közösséget közvetlenül szolgáló tevékenységük túlnő az iskola, a
művelődési ház. a könyvtár falain. Jogos elvárásunk, hogy a végcél — a fejlett
szocialista társadalom felépítése — mellett olyan közbülső távlatok vezéreljék
munkájukat, mint a szocialista hazaszeretet, mely nem más, mint ,,az évezredes
közös vállalkozás mai szakasza", mely eggyé forrott a proletár internacionaliz-
mussal. Ez bizalom és felelősség együtt. A még színvonalasabb munkához tudni
kell, hogy „A bizalom nálunk nem kitüntetést jelent, hanem kötelezettségeket;
éjt-napot eggyé tevő munkát, megfeszített szorgalmat, felelősséget..."

A művészeti alkotó munka feltételei is egyre kedvezőbben alakulnak a megyé-
ben. Megyénk művészei a szocialista társadalom igenléséből indulnak ki. Társa-
dalmi felelősségünk a művekben és a közéleti magatartásukban egyaránt kife-
jezésre jut. A színház és a képzőművészet mellé egyre jobban felzárkózik a ze-
nekultúra, a kórusmozgalom. Megyénk művészeti élete tehát sikeresen fejlődik
mind mennyiségileg, mind minőségileg. A művészekkel szemben megfogalma-
zott jogos igény a pártosság és a népiesség erősítése. Ez tulajdonképpen egy do-
log két oldala, melynek alapja a szocialista forradalom öntudatos szolgálata, a
tömegek érdekvédelme, a művészet eszközeivel. Miért lehetséges ez? Mert a
marxista—leninista párt vezette munkásosztály célkitűzése az egész nép célki-
tűzésévé, azaz nemzeti programmá vált. Tehát, ha a művész nem ismeri el a
nép alkotó munkáját, a szocialista építés himnuszát, akkor csak perspektíva
nélküli úton haladhat.

Egészségügyünk minőségi fejlődése nem választható el a csaknem ezer orvos
és gyógyszerész munkájától. Az élveszületések és a csecsemőhalálozás arány-
számában immáron tíz éve az ország legjobb megyéi között vagyunk. A gyó-
gyító munka fejlődése mellett országos hírűvé váltak a megyében megrende-
zésre kerülő tudományos orvos—gyógyszerész napok. Az egészségügyi kutatás
színvonalát reprezentálja, hogy két kutatási téma az elért eredmények alapján
tárcaszintű programmá vált. Az eredmények mellett tény persze az is, hogy az
orvosok csoportja minden más értelmiségi rétegnél zártabb, bár felnőtt egy új
szocialista orvosnemzedék, mely a szakmája magas szintű gyakorlása mellett
egyre inkább közéleti és politikai, erkölcsi magatartása megfelel a társadalmi
elvárásoknak.
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Nem lenne pontos a kép, ha elhallgatnánk, hogy megyénk értelmiségének a
sorait sem kerülik el a kispolgári beütések. Ez elsődlegesen nem az anyagiak
túlzott hajhászásában nyilvánul meg, hanem a politikailag végletekben való
gondolkodásban, esetenként légvárak építésében, pesszimizmusban, a valóság
és a vágy összekeverésében, az egyéni érdek mindenek fölé helyezésében, a
közösségért való áldozatvállalás lebecsülésében, esetleg álradikalizmusban.

A mi számunkra nem mindegy, hogy értelmiségünk milyen arculatú, hogy
mennyire érzi át szakmai munkája mellett társadalmi szerepének fontosságát.
Ennek sajátos eleme az emberek szocialista öntudatának, szocialista életszem-
léletének formálása. Az értelmiségnek ebben az átlagnál nagyobb a szerepe. A
különböző munkahelyeken — munkaköri beosztásból eredően — a tudatos, át-
gondolt cselekvés egyik elindítója és megvalósítója a szakember. Az emberekről
való gondoskodásnak is egyik felelőse. Nagyban függ munkájától, szocialista fe-
lelősségérzetétől a munkafegyelem, a rend, az emberi hang, a munka és a mun-
kás tisztelete éppen úgy, mint az, hogy lehetőleg az egyenlő munkáért egyenlő
bért kapjanak, hogy ne lehessen kevés munkával sok pénzt keresni. Mindezek
mindennapi gyakorlati tapasztalata a szocialista tudatformálás nagy előrelen-
dítői.

A szocialista gondolkodás fejlesztése megyénk értelmiségétől megköveteli,
hogy olyan munkahelyi légkört biztosítson ,amely a munka öröme mellett azt is
kifejezi, hogy a dolgozó ember nemcsak munkaerő, hanem társadalmi tulajdo-
nos is a szocializmusban.

Felvetődik a kérdés: találkozunk-e ma olyan jelenségekkel az értelmiség ré-
széről, amelyek negatív irányba hatnak a gondolkodás, magatartás alakulására?
Igen, találkozunk és hiba lenne ezt figyelmen kívül hagyni.

Gyakran találkozunk a kispolgári mentalitás tudomásulvételével, esetleg ..át-
mentésével" a fejlett szocialista társadalom viszonyai közé. Ilyen a fegyelme-
zetlenség megtűrése, a világnézeti közömbösség hallgatólagos megengedése.

A kispolgári mentalitással szembeni elnéző magatartás eszmei kárt okoz. El-
sősorban azért, mert megingatja azok biztonságát, akik egy lépéssel már köze-
lebb vannak a fejlett szocialista társadalom értelmi és érzelmi elfogadásához.
Akaratlanul is erősít egy olyan mentalitást, hogy az egyén számára előnyösebb
a szocializmusból, mint a szocializmusért élni és lehet a szocializmus déli lejtő-
jén munka nélkül sütkérezni.

Hogyan lehetne az értelmiség általános feladatait röviden summázni? — Se-
gítse elő, hogy megyénk lakossága otthonosan érezze magát új környezetében, a
fejlett szocialista társadalomban. Erősítse azt a tudatot, hogy jólétünk egyedüli
forrása csak a becsületesen végzett munka lehet. Az idejétmúlt, de megmere-
vedett kispolgári értékek előtt járjon politikailag, világnézetben, szemléletben,
életvitelben, ízlésben egyaránt. Tehát segítse elő az új, szocialista értékrendek
kialakulását és megszilárdulását, magatartásával azt reprezentálja. Legyen aktív
nevelője megyénk dolgozóinak. Töltsön be transzformáló szerepet a párt politi-
kájának hirdetésében és terjesztésében, ezzel is segítve az erkölcsi és magatar-
tásbeli átmeneti értékrendek gyorsabb változását. Ennek feltétele, hogy a párt
politikáját, mint sajátját hirdesse. Mint szakember, szakismeretével, magatartá-
sával, életfelfogásával nagyban befolyásolhatja környezetét. Nagyon fontos,
hogy segítse a munkahelyi demokrácia hatékonyabb kibontakozását. Ennek fel-
tételei már régebben adottak. Azonban az értelmiségre is hárul az a feladat,
hogy minél többen éljenek is az adott lehetőségekkel. Ma még nem mondhat-
juk, hogy mindenki tódul a demokrácia asztalához. A vele való élés lehetősé-
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gét és szükségességét tudatosítani, a jogok és kötelességek egységét megérteni
nagyban az értelmiség munkája is.

A tennivalók megvalósításának objektív feltételei egyértelműen adottak. A
szubjektív feltételek megteremtésében azonban még sok a pótolni való. Ugyanis
megyénk értelmiségének célirányos, átgondolt tudatformáló tevékenysége vi-
szonylag sok kívánnivalót hagy maga után. Ezt csak egy oldalról — a rá háruló
tudatformáló feladat végrehajtásának szintje — lehet megközelíteni. Tehát a
mérték a feladat és a megoldás viszonya. Ismereteink szerint jelenleg a tudat-
formálás területén az értelmiségre váró feladat és a megoldás szintje nincs úgy
szinkronban, mint a kapott szakmai feladat és annak végrehajtása. Viszont, ha
ennek egységét megbontjuk, akkor a gondolkodás, a magatartás, az életvitel
szocialista vonásainak erősödése az indokoltnál jobban lemarad a termelés mö-
gött és végső soron annak fékezőjévé is válhat.

Miért indokolt ezekre a jelenségekre oda figyelni? Azért, mert így az értel-
miség a rá váró sajátos feladatokat — kulturális tevékenység, nevelés, példa az
életvitelben, a magatartásban stb. — csak részben tudja megoldani. Ma még
gyakran nem is tekinti sajátjának ezeket a tennivalókat. Ekkor viszont a szak-
mai tevékenységen túl nem is foglalkozik azokkal a jellegzetesen értelmiségi
feladatokkal, amelyek a fejlett szocializmus építése során joggal elvárhatóak
tőlük. Hiszen értelmiségnek lenni nem előjog, hanem tudatos elkötelezettség,
szálgálat — a munkásosztály ügyének szolgálata.

Megyénk megsokszorozódott értelmisége nagy szellemi potenciával. Arra van
szükség, hogy ezt ésszerűen, hatékonyan használjuk fel a mindennapok mun-
kájában. Nyilván ez nemcsak abból áll, hogy elmondjuk a „kívánságlistát",
hogy megfogalmazzuk, amit akarunk, amit elképzelünk, hanem az is kell, hogy
állandó figyelmet tanúsítsunk az értelmiségi szükségletek iránt is. Erre int ben-
nünket pártunk XI. kongresszusán elhangzott beszámoló alábbi mondata:
,,... A szellemi munkaerőt, a magasfokú szaktudást és felkészültséget a szo-
cialista haladás, a nemzet felemelkedése érdekében minden területen hozzáér-
tőbben és szervezettebben kell gyümölcsöztetni. Az a célunk, hogy tovább erő-
södjék értelmiségünk szocialista elkötelezettsége, közéleti érdeklődése és akti-
vitása."

DR. MAJOROS KAROLY
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