
akkor nem, ha nem egyszerűen a sokszor fárasztó, csak főbb tervszámokban
megadott terveket és számadásokat járatjuk körbe. A közgyűlés egyébként sem
az a fórum, amelyen a résztvevőknek már csak a befejezett tényekre kell egy-
szerűen igent mondaniok egy általános kézfelnyújtással vagy fejbólintással. A
megfelelő előkészületi folyamat után is, miután több szempontból is megvizs-
gáltatott a téma, még mindig meg kell maradnia a közgyűlésen a választás esé-
lyének, ha nem is mindenben, de mindenképpen néhány jelentős kérdésben.
Akkor bizonyára nem fullad unalomba a szövetkezet legmagasabb fóruma, jól-
eső feszültség, az élő valóság levegője tölti meg. S egyáltalán nem lesz kár, hogy
kevésbé ünnepélyes, s inkább munka jellege domborodik ki.

Ügy kezdtem, hogy féltem a szövetkezeti demokráciát, de azt hiszem, most
már egyértelmű, hogy csak átmeneti veszélyről, a megszokás, az ismétlődés
szülte veszélyekről van szó. A mindent mindenütt mindenkor megbeszélünk el-
laposító sematizmusról, amely, sajnos végeredményében gondolatilag inkább le-
fegyverez, üres szalmacséplésbe csap át, semmint közös cselekvésre ösztönöz.
Épp ezért igen fontos, hogy úgy komponáljuk meg a szövetkezet életén belül
az egyes fórumok tevékenységét, hogy azok valóban építő kövei lehessenek a
szövetkezeti demokráciának, amelynek továbbra is egyik kiemelkedő fóruma,
maga a közgyűlés.

BOZÖ IMRE

Fiatal értelmiségiek közérzete
A hatvanas évek elején felgyorsuló társadalmi fejlődés szükségletként vetette
fel — a gazdasági folyamatok újszerű elemzése mellett — a társadalmi struk-
túra, ezen belül az egyes osztályok, rétegek fogalmának, helyzetének, szerepé-
nek tisztázását. így került előtérbe és azóta is napirenden van — és most mÜr
valóságos súlyának megfelelően — az értelmiség társadalmi szerepének vizs-
gálata.

Az értelmiségen belül sajátos problémavilágú csoportot képeznek az 1970
után végzett fiatal diplomások. Egyrészt, mert ők már a fejlett szocializmus
építésének időszakában értek felnőtté, és dinamikusan változó korunk köve-
telményeinek megfelelő modern tudásanyagot sajátítottak el; másrészt bennük
lobog az ifjúságra jellemző lelkesedés, energia, s az ebből eredő „bocsánatos"
türelmetlenség is hajtja őket. A többségükben meglévő felelősségérzet és tett-
rekészség esetenként — ellentmondásokkal találkozva — nem tud megfelelően
kibontakozni, s ez átmeneti feszültségeket eredményezhet.

Napjainkra megtörtént az értelmiség fogalmának, helyzetének, szerepének
tisztázása, és mind inkább előtérbe kerül az életmód vizsgálata is. Társadal-
munk további fejlődésének elengedhetetlen feltétele — munkásosztály szám-
arányának és vezető szerepének növelése mellett — a magasabbrendű minőségi
tulajdonságokkal rendelkező, elkötelezett, korszerű, cselekedni tudó és akaró
értelmiség nevelése. Ez a folyamat természetesen csak az életmód szocialista
elemeinek megerősödésével, illetve általánossá válásával együtt, attól elvá-
laszthatatlanul mehet végbe.

A szocialista életmód kérdéseinek fokozott előtérbe kerülése abból a szük-
ségletként jelentkező új követelményből is ered, hogy a fejlett szocializmus
építésének megváltozott, bonyolultabbá vált feltételei mindannyiunktól na-
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gyobb felelősséget, komolyabb helytállást követelnek; azt, hogy felkészüljünk
a változásokra történő gyorsabb, rugalmasabb, ezáltal hatékonyabb reagálásra.

A szocialista életmód összetevőinek értelmezése körüli alkotó viták persze
még korántsem zárultak le. A társadalom-tudományi kutatás fontos feladata
lesz egységesíteni az álláspontokat. Az azonban egyértelmű, hogy az életmód
nem lehet azonos pusztán az életszínvonallal vagy a jóléttel, az anyagiakkal,
több és minőségileg más ezeknél. Az életmód az ember társadalmi tevékeny-
ségének kerete, megvalósulási lehetősége, amely átfogja az egész tudatos létet.
Alapvető összetevői közül leglényegesebbek: a munka, a meggyőződés, az el-
kötelezettség, a társas kapcsolatok, családi, közösségi viszonyok, a kulturáltság,
a művelődési igények, szokások, az intelligencia, valamint a tárgyi környezet,
a szociális helyzet. Az életmódot az ember gondolkodása és a munkához, vala-
mint embertársaihoz fűződő viszonya határozza meg. Elemei közül az egyén
számára a munka és a társas kapcsolatok a legfontosabbak, mint az ember
alkotó és szociális önmegvalósításának alapvető lehetőségei.

Ebben az írásban most csak az emberi kapcsolatok néhány kérdésének érin-
tésére vállalkozom, korántsem a teljesség igényével.

Szolnok dinamikusan fejlődő megyeszékhely. Lakóinak száma 77 ezer. Az
aktív keresők közel 30 százaléka szellemi foglalkozású, értelmiségi, ill. admi-
nisztratív szakalkalmazott. Ez a magasnak tűnő arány jóval kisebbre szűkül,
ha csak a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket tekintjük. Közülük is mind-
össze 600 a harminc éves vagy annál fiatalabb diplomások száma. A népesség-
hez viszonyítva ez elenyésző, de a fiatal értelmiségiek szerepét, valamint az
általuk betöltött munkakörök fontosságát tekintve hatásuk számottevő, s indo-
kolja, hogy fokozott figyelemmel kísérjük helyzetük, tevékenységük, egyéni
életvitelük alakulását.

A vizsgálódásaim során készített interjúknál arra voltam kíváncsi, hogy ho-
gyan vélekednek a fiatal szolnoki értelmiségiek az önmegvalósítás néhány
lehetőségéről, mindenekelőtt a társas kapcsolatokról, a családról, a barátságról
és a munkahelyi közösségről.

A személyes emberi kapcsolatok alakulása, a fiatal diplomások közérzetének
egyfajta jelzésén túl, választ ad arra a kérdésre is, hogy mennyire nyitott,
illetve zárt ez a sajátos társadalmi csoport. A nyitottság kérdését több oldalról
közelíthetjük meg: egyrészt az értelmiség mennyire nyitott az alapvető társa-
dalmi osztályok, a munkások és a mezőgazdasági dolgozók irányában; más-
részt a fiatal diplomások az értelmiség mely csoportjával tartanak kapcsolatot,
illetve hogyan alakul a különböző végzettségűek és foglalkozásúak viszonya.

A személyes kapcsolatok rendszerének feltérképezését a családon belül kell
kezdenünk, majd a mindennapi társaságon, a baráti körön és a munkahelyi
kollektíván folytatva jutunk el a társas-, illetve társadalmi életig.

A család a történelmi korral, az adott társadalom életével együtt változó intéz-
mény. Létét, jövőjét, szükségességét sokan megkérdőjelezik, szerepe azonban
az emberek életében meghatározó. Ebben a mikroközösségben és sajátos kör-
nyezetben formálódik alapvetően az ember. Itt éli át legintenzívebben a min-
dennapi élet konfliktusait, örömeit. A család így a társadalmi közérzet egyik
lényeges formálója is.

A fiatal szolnoki értelmiségiek 70 százaléka házas, többségük gyermekes
családban él. Az egyedülállók zöme a pedagógusok, ezen belül is a nők között
található. Alacsony az elváltak száma, mindössze 3 százaléka. Náluk más terü-
leten is érezhető egyfajta elégedetlenség és helykeresés. A fiatal diplomások

59



6 százaléka él csonkán, illetve a korábbi házasságból származó gyermeket is
nevelő családban. A házassági-családi kép — más társadalmi csoportokhoz, vagy
az országos helyzethez viszonyítva — megnyugtató. A családalapítás arányai
a fiatalok biztonságérzetét is jelzik, annak ellenére, hogy többségük a házas-
ságkötéskor még nem rendelkezik lakással és kel.ő jövedelemmel. Néhány eset-
ben azonban a családalapítást az anyagiak vagy a szülők motiválják. A házas-
ságok nagyobb része az egyetemi, főiskolai évek alatt jön létre. A munkába állást
követő első öt évben kevés az új környezetből választott társsal kötött házas-
ság. Az egyedülállók zöme később, harmincéves kora után alapít családot,
miután az egzisztenciális biztonságot már megteremtette. A nőknél azonban még
mindig általános jelenség, hogy harminc után már jóval kisebb arányban men-
nek férjhez, mint korábban.

A családnagyság is kedvezően alakul. A fiatal diplomás házasok 54 százalé-
kának két gyermeke van. A kettőnél több gyermeket nevelők aránya 3 száza-
lék, az egygyermekeseké pedig 27 százalék. Gyermektelen 16 százalék, ami a
lakáshiánnyal is kapcsolatba hozható. Az elváltak 90 százaléka ismételten házas-
ságot kötött és gyermeket nevel. A fiatal diplomások között igen alacsony a
sokgyermekesek száma, ugyanakkor nő a kétgyermekesek aránya, amit tagad-
hatatlanul elősegítenek a szociálpolitikai juttatások is. örvendetes viszont, hogy
a korábbi évekhez képest ma már a fiatal diplomások több mint 80 százaléka
vállalja a gyermeknevelést.

A család funkcióinak értelmezése rendkívül heterogén. A megkérdezettek
88 százaléka az utódok létrehozását és felnevelését tartja a család elsődleges
feladatának. Többségük emellett más funkciókat is fontosnak érez, pl. a ki-
egyensúlyozott nemi élet 56 százalék; védelem, segítés 41 százalék; érzelmi
gazdagodás, személyiségforma 32 százalék; gazdasági közösség 28 százalék;
megoldás a magány elkerülésére 12 százalék. Összességében a család létjogo-
sultságát a fiatalok zöme a gyermekneveléssel és a harmonikus nemi élettel
kapcsolatos funkciók ellátásával indokolja.

A fiatal diplomások többségének társasága a szülőkből, testvérekből, s rész-
ben a barátokból, munkatársakból áll. A barátok legtöbb esetben azonosak a
munkatársakkal. Az egyetemi évek alatt született baráti kapcsolatok idővel
elhalványulnak, alkalomszerűvé válnak, öt év múlva már csak az azonos mun-
kahelyre kerültek egy része ápolja régi kapcsolatait. Az sem ritka azonban,
hogy a közös munkahelyen éppen az egy intézményben, évfolyamon végzettek
viszonya mérgesedik el legjobban. A motiváló ok általában a szakmai, érvé-
nyesülési féltékenység vagy az anyagiak. A megkérdezettek 80 százaléka az
ember lényegéhez tartozónak, legfőbb szükségletének tartja a másik embert,
így a barátot is. 57 százalékuk fontosnak érzi, hogy családjától, rokonságától,
de sokszor még a munkahelyétől is független baráti kapcsolata is legyen. Közel
egyötödük tagadja, hogy létezik őszinte, érdekmentes barátság. A megkérde-
zettek fele elképzelhetőnek tartja ezt, de még nem találkozott vele. 38 százalék
szerint létezik, mert „ez az egyetlen olyan kapcsolat, amely nem válhat kény-
szerré, amelyben feltétel nélkül bízhatok, s amely az egyetlen reális tükör szá-
momra". Egyetlen esetben találkoztam olyan válasszal, amelyben a megkérde-
zett házastársát érezte legjobb barátjának és legfőbb szükségletének.

A fiatal értelmiségiek spontán társaságba általában nem járnak. Sok esetben
a legközelebbinek hitt baráti házaspárok is csak előzetes bejelentés után, vagy
meghatározott napokon látogatják egymást, ami önmagában még nem volna
probléma, de az esetek többségében ez az udvariasság erőltetett, formális kap-
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csőlátót takar. A társasházban lakók szomszédaik előtt élnek, mégis csupán
15 százalékuk társaságát alkotják szomszédok. Ez az egy házban vagy azonos
emeleten lakók véletlenszerű összekerüléséből is következik, jelzi a réteg zárt-
ságát, és megnyilvánul benne az értelmiség erősödő dezurbanizációs igénye is.
(Sokuk zöldövezetben, kertes házban szeretne élni, s oda is költözik, mihelyt
anyagi helyzete megengedi.)

A megkérdezettek alig több mint egyharmada elégedett csupán emberi kör-
nyezetével, a családdal, barátaival, munkatársaival. A munkahelyi légkört a
fiatal diplomások fele feszültnek, 15 százaléka egészségtelennek 9 százaiét a
torzítónak tartja, s csak 30 százaléka ítéli megfelelőnek, nyugodtnak, kibon-
takozásra alkalmasnak. Négy százalék nem érzi fontosnak senkivel a rendsze-
res kontaktust, nem érdekli a munkahelyi légkör, ún. „önvédelemből" elzár-
kózik szinte minden közösségi hatás elől.

Ügy tűnik, a fiatal diplomások egy részénél szaporodóban vannak az olyan
felszínes látszatkapcsolatok, amelyek az azonos társadalmi, egzisztenciális hely-
zetre épülnek (pl. közös kocsi-márka, fodrász, vagy együtt tett nyugat-európai
turistaút stb.). Egyesek pedig kizárólagosan „fölfelé", a magasabb beosztásúak-
kal barátkoznak, s kapcsolatuk a pozícióhoz, nem az emberhez kötődik. Eseten-
ként az is tapasztalható, hogy a pénzszerző „hajtással" elfoglaltak emberi kap-
csolatai elsivárodtak. Nem érnek rá ápolni őket, vagy eljutva egyfajta eg-
zisztenciális szintre, régebbi hasonló sorsú barátaikat, munkatársaikat, szom-
szédaikat önmagukhoz társadalmi helyzetben és rangban méltatlannak kezdik
érezni, s elsorvasztják a számukra ekkor már kellemetlennek tűnő kapcsolatot.

Hogyan alakulnak a fiatal diplomások kapcsolatai más társadalmi csopor-
tokkal, milyen a viszonyuk a különböző foglalkozású, iskolai végzettségű és
helyzetű emberekkel? A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy a fiatal értel-
miségiek nyitottsága más társadalmi csoportok iránt korántsem az egyén elha-
tározásán vagy szemléletén múlik. Még mindig jelentős szerepet játszik ebben
az öröklött réteg-presztizs, valamint a lassan változó etikai normák is. A meg-
kérdezett fiatal szolnoki diplomások között például nincs olyan, akinek fizikai
dolgozó lenne a házastársa. Ez abból is adódik, hogy a házasságok többsége az
egyetemi évek alatt illetve kizárólagosan a munkahelyről választott hasonló
szituáltságú partnerrel kötődnek. Meglepően magas ezen belül is az azonos szak-
képzettségű és foglalkozású — különösen az orvos-orvos, a jogász-jogász és a
pedagógus-pedagógus — házaspárok száma.

A baráti kör összetétele is azt mutatja, hogy a fiatal városi értelmiségiek
társadalmi érintkezési köre igen szűk. A megkérdezettek 90 százalékának ba-
rátai között nincs fizikai dolgozó. Az 1970 után végzettek közül kevesebben
tartanak mélyebb indíttatású, szorosabb kapcsolatot munkással vagy mező-
gazdasági dolgozóval, mint az idősebbek. Ez azzal is magyarázható, hogy a
fiatal, többnyire pályakezdő diplomások zöme munkatársai egy részével alakít
ki baráti viszonyt, vagy közvetlen szomszédaival áll ha nem is mindig baráti,
de egymást kölcsönösen segítő mindennapos kapcsolatban.

Itt is érvényesül azonban a polarizálódás: a társasházban élők 80 százaléka
elsősorban a hasonló műveltségű, anyagi helyzetű értelmiségi szomszédaival
tart kapcsolatot.

A fizikai dolgozókkal szoros barátságban álló értelmiségiek aránya — az or-
szágos mintavétel szerint is — igen alacsony, csak minden tizedik diplomásnak
van ipari, illetve mezőgazdasági munkás barátja.

A fiatal diplomások belső réteg-nyitottsága sem kielégítő. Kapcsolataikban
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a megkérdezettek 30 százaléka nem lép túl a vele azonos képzettségűek és fog-
lalkozásúak körén. Ha ehhez a már önmagában is számottevő arányhoz hozzá
vesszük azt a 19 százalékot, akiknek nincsenek barátaik illetve akiknek kap-
csolatai esetlegesek, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a fiatal városi értelmiség
meglehetős bezárkózottságban él, legszűkebb családi és szakmai körében. A
társas kapcsolatokban lényegesebb oldódás, más társadalmi csoportok felé tör-
ténő fokozottabb nyitódás csak rendkívül kis mértékben tapasztalható.

A munkában történő helytállás és a munkahelyi élet élesen elválik a magán-
élettől. A munkában és a közéletben kialakult pozitív értelmiségi magatartás
még nem honosodott meg az egyéni életvitel más területein. Ez azért is elgon-
dolkoztató, mert a mai szocialista értelmiség több mint fele munkás-paraszt
származású (ez az arány 1962-ben még csak 30 százalék volt), mégsem érződik
a „honnan jöttem" ténye a fiatal diplomások társas kapcsolatainak alakulásán.

A társadalmi rétegek nyitottságának mértékét a különböző csoportok közötti
kapcsolatok szélesedése, állandósulása mutatja. Ügy tűnik, hogy a fiatal dip-
lomások magánéleti befelé fordulása sajátos módon újratermelődik, az idő-
sebb, már „beérkezett" értelmiségiek szokásrendje, életvitele — mint egyfajta
minta — áthagyományozódik a fiatalok jelentős részére, természetesen minden-
kire más-más módon és mélységben.

A válaszokból az is egyértelmű, hogy a társas kapcsolatok alakulásában vál-
tozatlanul a művelődési igények és szokások, valamint a jövedelmi viszonyok
a legmeghatározóbbak.

Ez a néhány adat és megállapítás korántsem elegendő tendenciák és követ-
keztetések megfogalmazásához, de néhány továbbgondolásra érdemes kérdést
— úgy vélem — sikerült „előkaparni". Vizsgálódásom néhány tanulsága —
ebben a formában — talán másokat is elgondolkodtat.

LÁSZLÓ GYULA

Kockázat nélkül nem megy
V: Volt-e életében ezt megelőzően Jászberényben?
G.'Soha. Azt se tudtam, merre van.
F:Azt se tudta merre van?
G: Annyit tudtam, hogy valahol az Alföldön és annyit tudtam róla, hogy itt van

Lehel kürtje, azonkívül semmit. Azt se tudtam, hogy itt gyárak vannak.
Egy novemberi napon megszervezték, hogy lekerüljek Jászberénybe terep-
szemlére.

V." Ilyen furfangosán?
G: Meglehetősen furfangosán, mert akkor még nem mondták meg, hogy miért

hoznak le. Az volt az ürügy, hogy technológiai nehézségek vannak, és az új
gyártmány beindításánál problémák, nézze meg egy szakember, hogy mit
lehet csinálni. Akkor jártam végig először a meglehetősen kezdeti állapot-
ban lévő Fémnyomó és Lemezárugyárat. Körülbelül január közepe táján
vetették fel azt, hogy le kellene jönnöm Jászberénybe főmérnöknek. Egy
évig ennek a gyárnak a főmérnöke voltam. Nem lelkesedtem érte, meg-
mondom őszintén, mert 1954-ben vidékre kerülni, az meglehetősen gyarmati
szolgálat volt, mindenféle szempontból. Közlekedés, élelmezés, közellátáí
szempontjából egyaránt nagyon nehéz időszak volt.

Részletek a jászberényi Hűtőgépgyár vezérigazgatójával, Gorjanc Ignáccal készült televíziós
beszélgetésből — 1979. december 26-án —; riporter Vitray Tamás.
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