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manapság a szociológia. 
Sőt egyesek azt is mondják 

rá. hogy tudomány. Premisszái-
nak. metodikájának birtoklása 
nélkül napjainkban éppúgy nem 
lehet valaki polihisztor. ahogy 
Leonardo sem lehetett volna az, 
ha nem akar ja mindenáron föl-
fedezni a repülőgépet. 

Gondoljam hát egy nagyot: 
beleásom magam ebbe a divatos 
hogyishivjákba. amelynek műve-
lőit minduntalan összetévesztik 
a szociográfusokkal. a végered-
ményt meg a szociográfiával. S 
ha már beleástam, hadd legyen 
valami hasznom is a dologból. 
Elvégre manapság már a szemi-
náriumvezetők is a piacról él-
nek. mért lennék hát éppen én 
kivétel? (Amivel persze távolról 
sem volt szándékomban szerény-
ségemet összemérni egy szeminá-
riumvezetővel.) 

Tehetném tehát, hogv azzal, 
amit fáradságosan összekubikol-
tam. megpróbálom föltérképezni 
a valóságot, vagv legalább annak 
egv csekélyke szeletét például, és 
távolról sem a teljesség igényével 
persze. Ehhez azonban — és ezt 
be kell vallanom őszintén, elvég-
re: az illik a szociológiához — 
lusta vagyok. Dehogy van nekem 
annyi energiám, hogy emberről 
emberre, csoportról csoportra 
haladva kérdezősködjek, felmér-
jek. miegymás! Örülök, ha a tra-
fikossal tudok váltani néháhy 
mondatot, semmitmondót ugyan, 
ám udvariast. Valami olyan 
dolgot kéne tehát kiókumlálni — 
tűnődtem —, ami csűrhető-csa-
varható. interpretálható, s anél-
kül. hogy emiatt ki kellene moz-
dulni az embernek a maga kis 
kuckójából. 

Ilt vagyok például én. Miéri 
ne lehetnék egy szociológiai föl-
mérés alanya, méghozzá azzal a 
megszorítással. hogv azonos 
lennék egyúttal a fölmérő sze-
mélyével is? Efféle tudathasadá-
sos ügyködés nem is olyan rit-
kaság manapság és a későbbiek-
ben m a j d látni fogják, hogy én 
meg sem kísérelek visszaélni 
vele úgy. mint ahogy mások te-
szik azt. Tisztelet persze a kivé-
telnek. amelv különben tényleg 
gyakori, akár a fehér holló. 

Ahogy egy-egy rosszul sike-
rült. nap után este vagy egy ál-
matlan éjszaka után reggeltájt 
megszemlélem fizimiskámat az 
előszobai — kritikai realista ten-
denciájú — nagytükörbeii. szi-
lárddá töményülhet bennem a 
meggyőződés: lehet éniólam 
pesszimista végkicsengésű össz-
képet rajzolni! Lévén, hogy a 
szociológiai summázatoknak ma-
napság éppúgy velejárója a pesz-
szimizmus. mint a hamleti mo-
nológnak a koponya — hogy sza-

• vam ne felejtsem. És még csak 
attól sem kell tartanom, hogy 
bárminemű hátrányom származ-
hat e lesújtó összegezésből. Akad-
nak ugyanis majd olyanok — de 
mennyire, hogy akadnak ma jd ! 
—, akik el fogják ítélni a rólam 
rajzolt kéo sötét színeit. (A ho-
n j konfliktusok logikájához 
ugyanis ez a gesztus is szükség-
szerűen kapcsolódik.) ö k állítják 
majd. nem én. hogy a rólam al-
kotott portré hamis, sőt torz. Hi-
szen a vak is láthatja, hogv jó-
val optimistább ürge vagyok én 
annál, mint amilyennek egyesek 
— tendenciózusan — be akarnak 
állítani. A bibi ott van, hogy 
egyes elszigetelt, tehát nem tipi-
kus jellemvonásaim ki lettek ra-
gadva a nagv összefüggések 
rendszeréből, ezáltal érdemükön 
fölüli jelentőséget nyertek, tehát 
túldramatizálódtak. 

No az önbizalom koncentrá-
ciójához ennyi talán már ele-
gendő is lenne. Hátra van azon-
ban még a neheze: hogyan s mit 
is csinálnék eme önszociográfiai 
felmérés során? Először is. ugye: 
mintát kell vennem önmagam-
ból. Ami nem is olyan egyszerű. 
Hiszen vehetek azt véletlenül és 
szükséeszerűen. S ha véletlenül 
veszek? Akkor ez lehet egyszerű, 
rétegzett és lépcsőzetes. Ha meg 
nem véletlenül: úgy a kiválasztás 
vagy önkényes, vagy kvóta, vagv 
koncentrált. Nekem különben a 
lépcsőzetes a legrokonszenvesebb. 
A megfontolt haladás híve vol-
tam világéletemben. 

A továbbiakban szólnom kell 
adatgyűjtésem módszereiről is. A 
dokumentumok — nem mintha 
nem volnának, h a j a j a j — 

elemzésétől ez alkalommal elte-
kintek. Marad az interjú. Nem 
rossz Sőt: mélyinterjú. Tetszik 
tudni, ez olyan, hogy az inter jú-
őr (az öt ez esetben nem bizton-
sági személy, hanem nyelvtani 
képződmény a szó végéa s rá-
adásul fonetikusan), egy henye 
beszélgetésvázlattal kopogtat be 
az adatszolgáltatóhoz. & a lazaság 
folytán annak sem témákat, sem 
válaszokat nem sugall. (Lezser-
ség. tetszik nekem.) 

Jöhetnek a kérdések, amelye-
ket ma jd föl fogok tenni ma-
gamnak. Milyenek legyenek? 
Nyitottak, vagv zártak? A gyön-
gébbek kedvéért: nyitott egy kér-
dés akkor, ha a válaszlehetősége-
ket nem jelöljük meg konkrétan. 
Mondjon az illető azt. amit akar, 
vagy ami éppen eszébe jut. Ha 
nem jut eszébe éppen semmi, 
akkor azt. Zártságról akkor be-
szélünk. amikor például art a 
a kérdésre: férfinek tar t ja-e ön-
magát. csak egyértelmű igennel 
vagv nemmel lehet felelni. A 

szakirodalom a zárt kérdéseket 
t a r t j a célravezetőbbnek. Én a 

nyitottakat. A véleményeltérés 
helyzetünk különbözőségéből 
eredhet. 

A vizsgálatnak ugyan még 
előtte állok, ám máris tájékoztat-
íji tudom önöket a kutatási vég-
eredményről. A szociológiai bú-
várkodás ugyanis ott és annyiban 
különbözik más. hasonlóan ko-
moly és alapos honpolgári szor-
goskodástól. hogy a lehetséges 
végeredményeket illetően eléggé 
szűkös a választék. 

önszociológiai ténykedésem 
föltehetőleg arra irányulna, hogv 
megállapítsam: tulajdonképpen 
milyen ember is vagyok én? 

Íme. a végeredmény: 

RPC7Íllt i I v e n - részint olyan. 
I\lia£llll Ez egy bizonyos 

szempontból jó. egy másikból 
kevésbé. Esetleg rossz. Kétszer 
kettő az négyszer egv. és három-
szor három mínusz öt az három 
plusz egv. ami viszont kettő a 
négyzeten, tehát négyzetgyök ket-
tő. 

A további következtetések le-
vonása újabb, sok minden egyéb-
re kiterjedő vizsgálatokat tenne 
szükségessé. 

Mintán ettől hatályosan elte-
kintettünk: szervusztok. És 
higgyétek el. azért ti se vagy-
tok sokkal különbek a Deákné 
vásznánál. 

Nikolényi 
István MIKROMÉTEREK 

BIRODALMÁBAN 

Estefelé, mikor az utca elcsen-
desül, idehallik a Nagyerdő sutto-
gása. Festői környezetben, az or-
szág talán legszebb s t randjára ki-
futó villasor lábánál épült a Ma-
gyar Tudományos Akadémia deb-
receni Atommag Kutató Intéze-
te. 

A Bem téri kutatóközpont dr. 
Szalay Sándor akadémikus igaz-
gatásával egyedüli a vidéken — 
pár ja a budapesti Központi Kí-
sérleti Fizikai Intézet csillebérci 
atomkutatójának. 

Csak alapkutatással? 
Az előtér hosszanti folyosóján 

Joliot Curie mellszobra, a folyo-
só falain grafikonos tablók, az 
intézet fejlődésének adatai. 1954-
ben alig ötvenen kezdtek itt 500 
ezer forintos költségvetéssel, ami 
1960-ra már 5 millió forintra n ő t t 
Jelenleg félszáz tudományos mun-
katárs mellett kétszer ennyi 

technikusuk van: a szükséges mű-
szereket házilag, saját műhelyeik-
ben állítják elő. 

A debreceni intézet csak alap-
kutatással foglalkozik. A rögtöni 
kételyre, vajon nem luxus-e kis 
ország szerény keretei közt ez a 
nagyvonalúnak tűnő bezárkózás, 
megnyugtattak: az utóbbi időben 
maguk is kaptak jelzéseket, va-
lamivel többet kellene dolgozniok 
a közvetlenül profitáló ipar szá-
mára. A módozatok kimunkálásá-
nak folyamatában az első lépé-
seknél tartanak. 

Dubnában, oroszul 
Laikusnak akár a 'szankszrit 

ábécé, hiányos ismereteivel utána 
eredni az egyes laboratóriumok 
speciális tevékenységének. A 
Béka-spektroszkóp laborban ala-
csony energiájú magfizikával fog-
lolkoznak. A típusában egyedül-
álló készülék homogén mágneses 
térben tereli félkörbe, gyűjti fó-
kuszba, bontja fel az elektrono-
kat, az eredményt fényképező-
géppel rögzítik. Ügynevezett kon-
verzibilis koefícienst keresnek, 
mert a legfontosabb jelenségek 
ezen keresztül, ebben az adatban 
jelentkeznek. Mérési eredményei-
ket az atomkutatók tavalyi dub-
nai konferenciájának írásos anya-
gában tették közzé, orosz nyel-
ven, de helyileg is publikálnak 
A világgal ritmikus kapcsolatuk 

alakult ki. kutatóik száz külföl-
di folyóiratot böngésznek át na-
ponta. 

Szúnyogok csattogása 
A másik jellegzetes laborató-

riumban, a 700 kilovoltos Kasz-

kádgenerátor vezérnylőhelyiségé-
ben távvezérlik a szomszédos te-
rem óriás méretű generátorát. Az 
elemi részecskéket gyorsítják fel, 
hogy nagyobb legyen a becsapódá-
suk, ezáltal élesebben figyelhes-
sék a kibocsátott alfa, béta, gam-
ma sugarakat. A generátorhoz 
csak úgy juthatunk be, ha az a j -
tón gombnyomással leveszik a 
feszültséget: maguk a kutatók a 
szomszédos vezénylőteremből ab-
lakon, távcsővel figyelik a kon-
denzátorokat. Munkaidőben 700 
ezer volt feszültség vándorol ide-
benn, egyik „tepsiről" a másikra. 
Olykor előfordul, hogy szúnyog 
repül a nagyfeszültségű elektró-
dákra, s óriási csattanással vágó-
dik a falhoz. Ilyenkor leállítják 
az üzemet, átjönnek, s a mennye-
zetről valósággal le kell vakarni 
az oktalan „idegen testet." 
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Az Odra elbúcsúzik 
Hogy mi történik a generátor-

teremben, csak a következő állo-
máson ért jük meg igazán. Csiga-
lépcsőn jutunk le a generátor a l á 
ahová a gyorsító csövek ütközés 
nélkül vezetik le az ionokat: itt 
végzik ; a magfizikai vizsgálato-
kat. A töltött részecskék csak vá-
kuumban . mozoghatnak, s a lég-
üres teret 'körülbelül 4 méteres 
szakaszon biztosítják, amíg fent-
ről ideérnek. Az ionok vékony, 
félig áteresztő lemezre, másfél 
négyzetcentiméteres aranyszínű 
testre, az úgynevezett céltárgyra 
csapódnak be: magreakciók kelet-
keznek, s a protonokat elvezetik, 
az alfa részecskéket, a neutrono-
kat stb. pedig újabb készülékkel 
leszámolják. A magfizika két 

alapvető feladatát valósítják meg 
tehát, a vákuum-technikát és az 
elektronikát Az impulzusokat az-
tán több tucatnyi kábelen vezetik 
fel a különböző helyiségekbe, 
ahol feldolgozzák. Az elmélet gya-
korlati próbája történik itt, a hi-
potézisek, feltételezések igazát bi-
zonyítják, vagy éppen hibáit ke-
resik, tár ják fel. 

A fenti dolgozószobák egyiké-
ben lengyel gyártmányú lyuksza-
lagos elektronikus számológép, az 
Odra 1013 búcsúzik a látogató-
tól. Csak az üdvözlő programot 
kell beletáplálni, máris betűzi le 
hibátlanul, udvariasan: 

„adataim: 8192 szavas dob-me-
mooriaaval, valamint 256 szavas 
ferrit-memooriaaval rendelkezem. 
1 maasodperc alatt 1600 db 12-
jegyue szaamot tudok oesszeadni. 
aki beszeelni akar velem, annak 
meg kell tanulnia az een nyelve-
men, a ,moszt-l' programozaasi 
nyelven, s a feladatot ezen a nyel-
ven kell velem koezoelnie. je-
lenleg azt a feladatot k a p t a m . . . 1 

Veress 
Miklós MESE 

boldoggá lett páva 
sétál csillagokban 

sárgaréz a szárnya 
csontja vasba roppan 

tolla kör a körben 
halál céltáblája 

fészke összetörten 
sikongat utána 

boldogsága szégyen 
a fájdalma gőgös 

idegen hegységben 
hullik kő a kőhöz 

sete-suta szárnya 
kőben összeroppant 

boldoggá lett páva 
sétál csillagokban 

II. 

hétfőd 
hétfejű virágía 

kedded 
véresebb virága 
szerda 
hulló szederfürtöd 

csűri halálod 
csütörtök 

pénz gurul ki 
péntekedből 

szomorúság 
szombatodból 

vasárnapod 
vas-szivárvány 

vasárnapod 
szörnyű sárkány 

fúj ja heted 
hét országba 

támad hétfőd 
hét tüzéből 

támad 
hétfejű virágfa 

III. 

sétál két királylány 
tűzágú erdőben 
fekete királylány 
meg a fehérarcú 

ha az egyik fordul 
szikla kivirágzik 
ha a másik fordul 
a folyó megindul • 
abból a folyóból 
leszen három sárkány 
rémül sikoltozik 
két kevély királylány 

ama fehérarcú 
veszi holló tollát 
fekete királylány 
ölti hattyú képét 

fekete tollakból 
hullik reám három 
a fehér tollakból 
kihullik halálom 
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Kováts Margit Madarak 


