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Gondolatok a mezőtúri
agrárértelmiségről

Az értelmiségiek feladatairól, életéről, társadalmi szerepéről időről időre kü-
lönböző híradások, értékelések jelennek meg a magyar sajtó hasábjain. Nap-
jainkban valóban az érdeklődés homlokterébe került ez a szociális réteg, hi-
szen a XII. kongresszus határozata is hangsúlyozza, hogy szerepe milyen je-
lentős társadalmi fejlődésünk jelenlegi szakaszában, milyen — egyre nehe-
zebb, bonyolultabb, sokrétűbb — feladatok megoldásában kell mind nagyobb
mértékben és mind eredményesebben részt vennie.

Az értelmiség egy meghatározott csoportját képezik az agrárértelmiségiek.
Milyen tényezők, milyen sajátos megkülönböztetőjegyek alapján tekinthetünk
valakit az agrárértelmiség képviselőjének? Egyszerűen: rendelkezzék vala-
mely agrárfelsőoktatási intézményben megszerzett oklevéllel és dolgozzon me-
zőgazdasági termelőüzemben. Szerintünk vitatható esetben is a legdöntőbb
— a bármely felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél mellett a me-
zőgazdasági termelőüzemben, a mezőgazdasági szakkutatásban és a mezőgaz-
dasági szakigazgatásban folytatott tevékenység.

Mezőtúr egyike azoknak a városoknak, ahol a mezőgazdaságnak mindig meg-
határozó szerepe volt. Bár napjainkra egymás után létesültek és fejlődtek a
különböző ipari üzemek, s ez a folyamat egyre erősödik, a mezőgazdaság to-
vábbra is fontos szerepet tölt be a város életében. A mezőgazdasági termelés
mind magasabb színvonalra emelkedésének egyik záloga éppen az, hogy meg-
felelő számban álljanak rendelkezésre azok a jól képzett szakemberek, akik
képesek a szervező, irányító, tervező munkára, a tudomány eredményeinek
gyakorlati alkalmazására.

Mezőtúr mezőgazdaságának másik meghatározója a DATE Mezőgazdasági
Gépészeti Főiskola Kara, amely nemcsak jelentékeny szellemi bázisa a kör-
nyék termelőüzemeinek, hanem sok agrárszakembert is adott a városnak.

Célunkul tűztük ki, hogy egyfajta „látleletet", egyfajta képet alkossunk a
mezőtúri agrárértelmiség jelenéről, életkörülményeiről, egyes szokásairól. En-
nek érdekében „előtanulmányként" néhány interjút készítettünk városunk ag-
rárszakembereinek képviselőivel, majd az ezáltal szerzett tapasztalatok alapján
egy 52 kérdést tartalmazó kérdőívet állítottunk össze, amit személyesen jut-
tattunk el a Mezőtúron dolgozó 135 agrárértelmiségihez. ,

Az agrárértelmiség jelentős szerepét megerősíti az is, hogy a pedagógusok
után az ő csoportjuk a legnagyobb a felsőoktatási intézményt végzett dolgozók
között.

Mindebből nyilvánvaló, hogy az agrárértelmiség igen nagy szellemi alkotóe-
rőt jelenthet a város számára: számolni kell ezzel a tartalékkal, és ha lehet
legnagyobb mértékben be kell őket vonni a közéletbe — nemcsak azért, mert
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jelentős a számuk, hanem azért is, mert betöltött munkakörüknél fogva, sok
emberrel állnak közvetlen kapcsolatban.

A felsoroltakból következik, hogy miközben feldolgoztuk a konkrét felmé-
rés során kapott adatokat, egyre határozottabban fogalmazódott meg bennünk
az a felismerés, hogy az e mikrokörnyezetben élő, az értelmiségnek is csupán
egyetlen rétegét átfogó vizsgálat révén nemcsak olyan tényekkel találjuk ma-
gunkat szemközt, amelyek ennek a kis csoportnak a sajátos arculatát jellemzik,
hanem olyanokkal is, amelyek szélesebb körben is általánosíthatók. Ezek közül
szeretnénk e helyütt néhányról említést tenni.

Az agrárértelmiség a magyar értelmiségen belül az a csoport, amelyben a
fiatalok aránya jóval nagyobb, mint a többiben. Nem meglepő tehát, ha azt
tapasztaljuk, hogy a különböző települések agrárszakemberei között szép szám-
mal találunk 35 éven aluliakat. Vannak azonban olyan helyiségek is — ezek
közé sorolható Mezőtúr is —, ahol a fiatalok aránya különösen nagy (55%).
Ha megkíséreljük e jelentés értékelését, mindenekelőtt le kell szögeznünk: a
pályakezdés idején, a munkahely megválasztásában döntő súllyal esik latba,
milyen objektív anyagi feltételeket biztosít a leendő környezet a kezdő munka-
vállaló számára — meg tudják-e oldani lakásgondjait, megfelelő fizetést tud-
nak-e biztosítani számára, biztosított-e a továbbképzés, a kutatómunka irán-
ti igény kielégítése, le kell-e mondania a város nyújtotta előnyökről stb. Né-
hány év elteltével azonban, amikor a szakembernek el kell döntenie, véglege-
se le kíván-e telepedni, már egyéb, azt is mondhatjuk, szubjektív tényezőket
is számításba vesz. Fontos, az érintettek maradását vagy eltávozását erősen be-
folyásoló, nemegyszer eldöntő szempont, hogy biztosítja-e a munkahely a meg-
szerzett szakképzettségnek megfelelő munkát; a feltételeket a hasznos tevé-
kenységhez; kialakul-e a munkahelyen a segítőkész, alkotó kollektíva; képes-e
a város bekapcsolni „áramkörébe" a frissen végzett szakembereket. Mindebből
következik: ha azt tapasztaljuk, hogy egy adott helyiségben kiugróan nagy a
fiatalok aránya, mind a település érintett intézményeinek, mind a különböző
vezető testületeknek meg kell vizsgálniuk e feltételek minőségét, s lépéseket
kell tenniük megváltoztatásuk érdekében.

Napjaink egyik jellemző jelensége, hogy a nők egyre növekvő hányada foly-
tat felsőfokú tanulmányokat, egyre jelentősebb azok száma, akik ilyen jelle-
gű intézményekben szereznek oklevelet. Ez a tendencia valamennyi felsőokta-
tási területre jellemző •— de a növekedés üteme korántsem azonos. Az a két
ágazat, ahol a nők aránya számottevően kisebb, a műszaki és a mezőgazdasági.
Ehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy éppen a nők közül kerül ki a leg-
több, a pályát elhagyó, pályát módosító, de legalábbis a mezőgazdasági terme-
lőüzemekben munkát nem vállaló agrár értelmiségi.

Ennek számos igen komoly oka van, amint arra az interjúk során többen ki
is tértek. Egy részük magából a mezőgazdasági munka jellegéből adódik: a
hosszú munkaidő, az időszakonként rendszeresen jelentkező, halasztást nem
tűrő munkafolyamatok (vetés, betakarítás, szállítás, stb.); a minden e téren
bekövetkezett fejlődés ellenére is nehéz munkakörülmények. Másrészt még
mindig szívósan él a nők mezőgazdasági jellegű vezetőmunkára való alkalmat-
lanságával kapcsolatos előítélet mind a beosztottakban, mind a hasonló vég-
zettséggel rendelkező férfimunkatársakban. Ezek következtében alig akad
olyan nő — legalábbis jelenlegi vizsgálati területünkön —, aki huzamosabb ide-
ig össze tudná (harmonikusan!) egyeztetni mezőgazdasági termelőüzemi közép-
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vezetői, vezetői hivatását a családban rá háruló feladatok elvégzésével. Különö-
sen hatványozódnak e problémák a gyermekszülést követő néhány évben.

Nem állítjuk, hogy ezek a jelzett okok rövid idő alatt megszüntethetők, s
nyilvánvaló, hogy olyan is akad közöttük, amely a munka jellegéből követke-
zően megváltoztathatatlan — jó részükön azonban lehet és kell is változtatni.
Miért fogalmazunk így: kell? Említettük: egyre több nő szerez agrárfelsőokta-
tási intézményben oklevelet, s megengedhetetlen, hogy a megszerzett, mind ál-
lamunk, mind a szülők, mind az intézményt végzettek részéről jelentős áldo-
zatokat követelő oklevelek, a mögöttük álló szellemi tartalékok (kihasználatla-
nok) ül. csak részben kihasználtak maradjanak. Nem hisszük, hogy ezen a terüle-
ten az állami, központi intézkedésekre való várakozás lenne az egyedüli meg-
oldás — már ma vannak olyan lehetőségek, amelyeket megkeresve és amelyek-
kel élve az adott intézmények a maguk erejéhez mérten nagy lépéseket tehet-
nének a probléma megoldásának útján.

Az agrárértelmiségnek jelentős része már 18 éves kora előtt elhatározta,
hogy agrárpályára lép; tudatosan készült az agrárfelsőoktatási intézményekben
folytatott tanulmányaira. A pálya vonzása láthatólag erős, s ezek az adatok cá-
folják azt a közvéleményben elterjedt felfogást, miszerint ilyen jellegű egye-
temekre, főiskolákra csak jobb híján, esetleg gyengébb képességeik és a vi-
szonylag könnyebb bejutási lehetőség miatt jelentkeznek a fiatalok. Egy Gö-
döllőn végzett vizsgálat tanúsásága szerint az agrárértelmiségiek számára a
pálya vonzását elsősorban a következő tényezők adják: 1. az átlagosnál na-
gyobb jövedelem; 2. a statushierarchián való viszonylagosan gyors felemelke-
dés reménye (bár véleményünk szerint ennek lehetősége egyre szűkül hovato-
vább csak a legkisebb települések mezőgazdasági termelőüzemeire érvényes
megálllapítás ez); 3. az alkotó jellegű munka vonzása; 4. az egészséges környe-
zet.

Az agrárpályát később választók zöme azok közül kerül ki, akik eredetileg
nem agrárfelsőoktatási intézményt végeztek (pl. jogtanácsos), esetleg másirá-
nyú tanulmányok folytatása után döntöttek e lehetőség mellett.

Nem ennyire biztató a kép, ha arra keressük a választ, hogyan kerültek az
egyes szakemberek jelenlegi munkakörükbe. Természetesen nem állíthatjuk,
hogy csak az a 40 % találhat igazán örömet jelenlegi munkájában, aki már a
középiskolában is tudatosan erre készült — hiszen előfordulhat az is, hogy va-
laki kényszerből kerül egy általa mindaddig nem különösebben kívánatos
munkakörbe, s azt jobban megismerve annyira megszereti, mintha eredetileg is
ez lett volna az óhajtott cél; a véletlenek nagy száma és az emellett előforduló
más tényezők (ide vették fel, kényszer stb), azonban két fontos következtetés
megfogalmazását indokolják:

Az első feladat a középiskoláké, ül. a különböző agrárfelsőoktatási intézmé-
nyeké. Bár a középiskolai pályairányítás, valamint a főiskolák, egyetemek be-
iskolázási tevékenysége egyre nagyobb mértéket ölt, még mindig van javíta-
nivaló mindkét fél részéről. Nem elég a középiskola utolsó 1—2 évében fel-
hívni a tanulók figyelmét az agrárpályára (ma ez a gyakorlat), korábban, már
a középiskola első osztályában el kell kezdeni ezt a tevékenységet. Ebben a
korban még különösen fel lehet ébreszteni az érdeklődést vagy meg lehet erő-
síteni azokat az érzelmi szálakat, amelyek egy fiatalt a mezőgazdaság terüle-
tén végzett munkához köthetnek. S ezekre az érzelmekre építve, azokat a to-
vábbiakban sem teljesen mellőzve, fokozatosan előtérbe kerülhetnek az egyéb
jól bevált beiskolázási eszközök.
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A második feladatot a munkahelynek kell megoldaniuk. Nekik kell megte-
remteniük azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik az adott munka-
kör elfogadását, megkedvelését. A munkahelyi vezetőknek, munkatársaknak
feltétlenül figyelemmel kell kisérniük az új munkakörbe éppen csak bekerült
kollégát — sok esetben nemcsak az áll rajtuk, hogy ez a munkatárs az adott
munkahelyen marad-e, hanem az is: folytatja-e tovább az agrárpályát. Ez a
figyelem számtalan módon megnyilvánulhat — az új munkahely bemutatásá-
tól a szakmai tanácsokon át az esetleges figyelmeztetésig, kényszerig-, a lényeg
az: ne vesszen el az egyes ember, ne maradjon magára az új feladatok, körül-
mények között.

Az általunk megkérdezettek mintegy 65 %-a változtatott munkahelyet, a
kérdőívek tanúsága szerint több ízben is; a fennmaradó 35 % nagy részét azok
alkotják, akik még gyakornokok, 1—2 éve dolgoznak, vagy akik születésüktől
fogva mezőtúriak, s családi kapcsolataik ide kötik őket.

Egy fiatal agrárszakemberekkel kapcsolatos KISZ KB intéző bizottsági je-
lentés rámutat arra, hogy a fluktuáció e csoportnál a legnagyobb, gyakran a
pályakezdéstől számított 5—8 éven belül 3—4 munkahelyet is megjárnak. Azt
hisszük, ezt a megállapítást érvényesnek tekinthetjük az agrárértelmiség egé-
szére is. Sajnos, az idézett jelentés nem elemzi azokat az adatokat, amelyek ezt
a nagyarányú fluktuációt előidézik. Jelenlegi ismereteink nem teszik lehetővé,
hogy mi megválaszolhassuk ezt a kérdést. Feltételezzük azonban, hogy az okok
között szerepel az egyes munkahelyek közötti igen nagy, más munkaterületek-
hez képest sokkal lényegesebb eltérés a kereseti lehetőségek, a munkahelyi
kollektíva, a „hivatali ranglétrán" való előrejutás esélyei, a munkakörülmé-
nyek stb. tekintetében. Felmérésünk is igazolja, hogy a munkahely jellege (tsz,
állami gazdaság, oktatási intézmény) jelentősen befolyásolja a munkahelyvál-
toztatást. Legtöbben az állami gazdaságokból „vándoroltak el", míg a közép-
ül, a felsőoktatásban munkába lépettek zöme eredeti munkahelyén maradt; en-
nek oka pedig egyértelműen az utóbbi terület kedvezőbb munkakörülményei-
ben rejlik.

A munkahely megválasztásában egyébként is igen sok tényező játszik közre;
feltételezzük, hogy nem egy esetben különböző kompromisszumok árán dönt
valaki egy-egy meghatározott intézmény mellett. Meglehetősen nagy azok szá-
ma, akik valószínűleg kényszerhelyzetben döntöttek (pl. volt munkahely meg-
szűnése; nem tudott eredeti szakmájában elhelyezkedni; családi, személyes
okok). Ezek az okok nem szüntethetők meg, nyilvánvalóan mindig újraterme-
lődnek.

Ez a tény részben megmagyarázza azt is, az agrárértelmiségnek miért csak
58 %-a elégedett jelenlegi munkájával. Amikor ezt a kérdést feltettük, tisz-
táztuk, itt nem arról van szó, hogy az adott munkakört jobban is el tudná-e
látni a kérdezett személy, képes lenne-e az adott területen hatékonyabb tevé-
kenységre, hanem arról, hogy véleménye szerint képességeinek megfelelő-e az
általa végzett munka. Az adatok alapján arra következtetünk: sajnos még min-
dig nincs elég lehetőség arra — és valószínű huzamosabb ideig még nem is lesz
rá mód, hogy mindenki azt a feladatot láthassa el, amire képességei, megszer-
zett tudása predesztinálnák.

Vannak azonban lehetőségeink, amelyekkel némileg enyhíteni lehetne ezen
a gondon. Nézzük meg, milyen feleleteket kaptunk arra a kérdésre: képzettsé-
gének megfelelő-e jelenlegi munkája? A 35 éven felülieknek kétharmada, a 35
éven aluliaknak pedig csupán fele végez képzettségének megfelelő munkát,



Nyilvánvaló, hogy az efféle foglalkoztatás semmiképpen sem segíti elő azt,
hogy az érintettek elégedettek legyenek jelenlegi munkájukkal. Másrészt nem-
csak azért fontos az agrárértelmiségieknek végzettségüknek megfelelő munka-
körben történő foglalkoztatása, hogy ezáltal az egyes emberek jobban be tud-
janak illeszkedni munkahelyi környezetükbe, hogy elkerülhessük esetleges pá-
lyaelhagyásukat, hanem azért is, mert hallatlan mértékű pazarlás és rendkívül
káros jelenség, ha főiskolát, egyetemet végzett szakembereket olyan munkakör-
ben foglalkoztatunk, ami esetleg szakközépiskolai érettségivel is betölthető.
Tény, hogy ez a jelenség nem kizárólag mezőtúri sajátosság, s nem is újkeletű,
hiszen már Huszár Tibornak egy 1975-ben megjelent tanulmánya megállapítja,
hogy egyes ágazatokban és szakterületeken a „magasabb szinteken" tapasztal-
ható „alulképzettség" az „alsó szintek" „túlképzettségével" társul. Az állítás
első része ma már talán nem állja meg a helyét, a második viszont — mint
adataink bizonyítják — még mindig nem veszítette el aktualitását. E problé-
ma országos jelenléte — úgy véljük — nem menti fel egyetlen intézmény ve-
zetőit sem az e területen rájuk háruló felelősség alól.

A megkérdezettek jelentős részének célja, hogy olyan munkakörbe kerüljön,
ami lehetővé teszi számára a szakmai előrehaladást — az a néhány agrárértel-
miségi, aki jelenlegi munkakörében kíván maradni, kivétel nélkül idős, nyug-
díjhoz közel álló személy. A szakmai továbbfejlesztés igénye szinte minden ál-
talunk felkeresett értelmiségiben megvan; kérdés azonban, mennyire valós ez
az igény. Ha számításba vesszük, milyen elenyészően kis számban kívánnak
továbbtanulni, kutatási és publikációs tevékenységet folytatni, nem kell kérdő-
jeleznünk: valóban ilyen nagy-e a szakmai előrehaladás iránti vágy; még pon-
tosabban fogalmazva: képesek-e és ha igen, milyen mértékben tenni az érde-
keltek e cél elérése érdekében. Vállalják-e azt a többletmunkát, ami ehhez el-
engedhetetlenül szükséges, vagy csupán az általuk betöltött és nem megfelelő-
nek tartott munkakör „számlájára írják" esetleges szakmai elmaradásukat.
Ügy véljük — bár ezúttal pontos számadatokkal nem rendelkezünk —, az
utóbbi csoportban szépszám mai megtalálhatjuk az agrár értelmiség képviselőit.

A szakemberek túlnyomó többségét a meggyőződés, a lelkiismeret ösztönzi a
jobb, hatékonyabb munkavégzésre. Tételezzük fel: a válaszadók bizonyos ré-
sze azzal a szándékkal adta ezt a feleletet, hogy „úgyis ezt várják tőlem!" —
ezek száma azonban nem lehetett túl nagy. Még ezt számításba véve is ezt az
alternatívát választották legöbben. Nem szabad e jelenség fölött elsikkadnunk!
Ma, amikor egyre nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy az emberek a lehe-
tőségekhez mérten a maximumot hozzák ki magukból munkavégzésük során,
teljesítményük emelkedjék, ezt szinte kizárólag anyagi eszközökkel (célprémi-
um, nyereségelvonás stb.) véljük elérhetőnek. Tény, hogy erre is nagy gondot
kell fordítania az egyes intézmények vezetőinek. Azt sem szabad azonban elfe-
lejteniük, hogy emberekkel általában jól képzett szakemberekkel kell meg-
oldaniuk feladataikat, olyanokkal, akik a hasznos, értelmes, a közösség érdekeit
szolgáló munkát szívvel-lélekkel végzik. Rengeteg energia halmozódik így fel,
aminek kibontakoztatásában az adott vezetői gárda rendkívül sokat tehet ak-
kor, ha a pusztán anyagi ösztönzés mellett megkeresi azokat a lehetőségeket
is, amelyek az emberek erkölcsi tudatára, meggyőződésére apellálnak; s erköl-
csi eszközökkel is elismeri, jutalmazza a hasznos, eredményes munkát. Nem
hangsúlyozhatjuk eléggé az intézményi vezetők felelősségét e téren! Talán több
lesz a gondjuk, ha ezekkel a tényezőkkel is számolnak, talán egyszerűbbnek,
kézzelfoghatóbbnak tűnik a már bevált anyagi ösztönzési formák előtérbe he-
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lyezése — az erőfeszítések azonban minden bizonnyal meghozzák a kívánt
eredményt, meg fognak térülni.

A végzett munkával kapcsolatos elégedettség egyik mutatója, hogy ha lehe-
tőség nyílna a pálya újrakezdésére, vajon ugyanezen hivatást választanák-e.
Az általunk megkérdezetteknek alig több, mint fele adott erre igenlő feleletet.
Ügy véljük: az agrárértelmiségiek között meglehetősen sok a pályában, vá-
lasztott hivatásában csalódott ember; s ez egyértelműen jelzi, milyen sok a
hiányosság mind a pályairányításban, mind az egyes munkahelyeken. Magá-
tól értetődő: mindig lesznek olyanok, akik csak érettebb, esetleg 30—35 éves
korban tudják eldönteni, milyen feladatok megoldására, milyen irányú tevé-
kenységre elkalmasak igazán — ez azonban önmagában még nem indokolja a
fenti tényt. Más összefüggésben már szóltunk arról, hogyan lehetne a pálya-
irányítást eredményesebbé tenni, milyen nagy az egyes munkahelyek vezetői-
nek, kollektíváinak felelőssége e téren. Van a megoldásnak ezek mellett egy
harmadik kulcsa is, amellyel a felsőoktatási intézmények rendelkeznek.

Általános tapasztalat, hogy ezek az intézmények alapos szaktudással felvérte-
zett hallgatókat bocsátanak ki falaik közül; az utóbbi időben már az a vád is
kevesebbszer éri őket, hogy nem készítik fel megfelelően a vjövendő szakembe-
reket elméleti ismereteiknek a gyakorlatban történő alkalmazására. Továbbra
is fehér folt azonban az olyan információk és módszerek nyújtása, amelyek ké-
pessé tennék a jövő agrárértelmiségét a majdani beosztottak irányítására. (Ez
egyébként nem kizárólag az agrárfelsőoktatási intézmények sajátossága). Az
egyetem, a főiskola befejezése után a fiatal szakemberek, ha nem is azonnal, de
bizonyos idő elteltével mindenképpen, valamilyen vezetői, irányító beosztásba
kerülnek, s igen sok konfliktus forrása lehet, ha valaki nem készült fel kellő-
en ezekre a feladatokra. (Eddigi tapasztalataink — interjúk, beszélgetések —
egyértelműen igazolják, milyen nagy az igény ilyen irányú ismeretek megszer-
zésére az agrárértelmiségiek, ill. agrárjellegű intézmények tanulói között. (Tá-
volabbi célként feltétlenül központi intézkedés megtételét kell megjelölnünk
ezen a téren; nem szükséges azonban az egyes intézményeknek megvárniuk
egy ilyen rendelkezés kibocsátását, elképzelhető, hogy előadássoi'ozat, speciál-
kollégium stb. keretein belül valamelyest enyhíteni lehet ezen a problémán.

Az értelmiségiek családi kapcsolataira általában a nyitottság a jellemző, —
e téren valamennyi értelmiségi csoportnál nyitottabb. Ezt mindenképpen pozi-
tív jelenségként értékelhetjük, hiszen nemcsak a végzettség függvénye a mű-
veltség, a sokoldalú, széles érdeklődési körű személyiség kialakulása. (Bár hoz-
zá kell tennünk, ez a nyitottság részben valószínűleg egyfajta kényszerhelyze-
tet is tükröz: azt tudniillik, hogy az agrárfelsőoktatási intézményekben vi-
szonylag kevés a nő; a végzés után a falusi, kisvárosi környezetben pedig talán
kevesebb a lehetőség a hasonló képzettséggel rendelkező partner választására).

Ez a nyitottság csak részben tükröződik a baráti kapcsolatokban — általános
tapasztalat ugyanis, hogy ezek elsősorban a család férfitagjának végzettsége,
beosztása, munkahelye szerint alakulnak ki. A baráti kör jórészt a munkatár-
sakból, ill. a különböző munkahelyeket dolgozó értelmiségiekből tevődik ösz-
sze. Lényeges eltérés nincs e tekintetben a 30 éven aluliak körében sem. Sze-
retnénk ehhez hozzátenni, hogy mi természetesnek és nem valamiféle, a társa-
dalom más végzettségű tagjaitól eleve elzárkózásnak, nem valamiféle „kaszto-
sodási" tünetnek tartjuk ezt a jelenséget. (Egyébként többen meg is jegyezték,
hogy nem végzettségük szerint választják meg barátaikat!) Magától értetődik,
hogy a különböző szakmai, ágazati stb. problémákat — amelyek az igazi értel-
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miségit nemcsak a munkahelyén és munkaidőben, hanem azon túl is foglalkoz-
tatják — ebben a körben jobban, tartalmasabban, igényesebben meg lehet be-
szélni.

Ha azt vesszük szemügyre, van-e valamilyen eltérés a baráti kör összetéte-
lét illetően az egyes munkahelyeken dolgozó agrárértelmiségiek esetében, két
tényezőt találunk figyelemre méltónak.

Már az interjúk során feltűnt, hogy legtöbben az állatorvosokat nem tar-
tották az agrárértelmiség körébe tartozónak, hanem mint „külön kasztot" jel-
lemezték őket. Távol áll szándékainktól, hogy általánosítsuk e beszélgetések
tapasztalatait, az azonban alátámasztani látszik ezeket a véleményeket, hogy
közülük nincs, aki más munkahelyen dolgozó agrárértelmiségiekkel tartana fenn
baráti kapcsolatot. (Hangsúlyozzuk: ez csak egyfajta jelzés, semmiképpen nem
általánosítható adat!).

Az egyes munkahelyeken belül kialakult baráti kapcsolatok valamilyen mó-
don mutatják, milyen a kollektíva az adott munkahelyen, mennyire szoros,
összetartó kötelékek alakulnak ki az ott dolgozók között. Nem túlzás, ha meg-
állapítjuk: a jobb, hatékonyabb munkavégzés feltétele az ilyen közösség kia-
lakulása. E tekintetben meglehetősen nagy a különbség az egyes intézmények
között.

A szabadidő növekvő mennyiségéről érkező híradások a tömegkommuniká-
ciós eszközök kedvelt, visszatérő témái közé tartoznak. Véleményünk szerint
azonban legalább ilyen fontos annak feltárása: valóban helytálló-e egyre több
szabadidőről beszélni, valóban mindenki rendelkezik-e vele. Feltételezésünk
szerint a mai magyar társadalom egy igen jelentős rétegének nincs vagy mini-
mális szabadideje van, s úgy véljük, evvel a problémával nem foglalkozunk
súlyának megfelelően. A szabadidő ugyanis kettős feladatot tölt be: egyrészt
elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember „újratermelje munkaerejét", tehát ké-
pes legyen nap nap után megújultan, felfrissültén hozzákezdeni munkatevé-
kenységéhez; másrészt ne csak fizikailag, hanem szellemileg is tudja megújíta-
ni önmagát. Nem felesleges, elpazarolt órák ezek, hanem a mindenkori munka-
végzés feltételei. Meggyőződésünk, hogy az agrárértelmiségiek zöme is ahhoz
a csoporthoz tartozik, amely a kívánatosnál lényegesen kevesebb szabadidővel
rendelkezik.

A szabadidő hiánya befolyásolja a kulturális, művelődési szokásokat is. Nem
új megállapítás, hogy még a fiatalok sem szívesen mozdulnak ki otthonról; in-
kább olvasnak vagy tv-t néznek. Ez a részben negatív jelenség — amely azon-
ban nemcsak az agrárértelmiség sajátja — még hatványozódig azáltal, hogy
meglepően kevés (nincs könyve 17 %-nak; 1—49 van az otthonok 52, 50—99
pedig 19 %-ában!) az egyes háztartásokban megtalálható könyvek száma. Nem
kívánjuk a birtokolt könyvek mennyiségét a műveltség egyik mutatójaként
felfogni, véleményünk szerint azonban egész sor olyan fontos kézikönyv van,
amelyek megléte egy-egy otthonban, ha nem is elengedhetetlenül szükséges, de
feltétlenül hasznos lenne.

Az agrárértelmiségnek a bel- és külpolitikai helyzet alakulása iránti érdek-
lődését mindenképpen jellemzi a napilapot olvasók nagy száma; kevesen van-
nak ugyanakkor azok, akik az átfogóbb, alaposabb elemzéseket nyújtó politi-
kai hetilapokat vagy folyóiratokat olvassák. (E kategóriában egyeduralkodó a
Magyarország).

Az érintettek kissé egyoldalú érdeklődésére utal, hogy irodalmi vagy művé-
szeti hetilapot vagy folyóiratot alig néhányan olvasnak. Ha emellett számítás-
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ba vesszük azt is, milyen kevesen vannak azok, akik egy-egy kiállításra, hang-
versenyre, színház- vagy mozielőadásra elmennek, ez mindenképpen az irodal-
mi művészeti nevelés nagyfokú hiányosságait takarja.

Említettük: az agrárértelmiségre kiemelkedően fontos szerep hárul a kultú-
raközvetítésben részben nagy számuk, részben munkahelyük jellege miatt. En-
nek a feladatnak természetszerűen csak akkor tudnak eleget tenni, ha maguk
is tájékozottak a politika, a tudomány, a kultúra eseményei, eredményei fe-
löl. E téren azonban — úgy tűnik — nagyon sok még a tennivaló nemcsak ab-
ban, hogy sajátmagukat továbbképezzék, ismereteiket elmélyítsék, hanem ab-
ban is, hogy a különböző társadalmi tömegszervezetek, az ismeretterjesztés
munkájába minél nagyobb számban kapcsolódjanak bele. E tömegszervezetek-
nek a továbbiakban jóval nagyobb mértékben kellene támaszkodniuk az agrár-
értelmiségiek aktivitására, hiszen alig néhányuk tagja pl. a TIT-nek, a Haza-
fias Népfrontnak vagy a MAE-nek.

Az agrárértelmiségiek jó része csoportja aktivizálását egy agrárértelmiségi
klub létrehozásával vélte megoldhatónak — az általuk feltárt adatok azonban
nem győznek meg bennünket arról, hogy egy ilyen klub életképes lenne. Egy-
részt mert igen kevés az érintettek szabadideje (ez ugyan még nem lenne ki-
záró ok); másrészt mert a különböző munkahelyeken dolgozók közül jó néhá-
nyan e nélkül is tartják egymással a kapcsolatot; s végül azért nem (s ezt tart-
juk a legdöntőbb indoknak), mert úgy tűnik, legtöbben igen nehezen mozdul-
nak ki otthonról (legalábbis egy-egy kulturális rendezvény, iszmeretterjesztő
előadás kedvéért). Félő, hogy pusztán egy agrárértelmiségi klub megszervezé-
se nem hozna gyökeres fordulatot e téren, annál is kevésbé, mert hasonló jel-
legű klub már működik városunkban, s ennek létezéséről az érintettek jelentős
része vagy nem tud, vagy nem akar tudni.

Amikor arra kerestük a választ, mi okozhatja az agrárértelmiség körében a
nagymértékű fluktuációt, a pályával szembeni helyenként fellelhető elégedett-
lenséget, művelődési, kulturális szokásaik bizonyos hiányosságait, sok olyan
tényt soroltunk fel, amelyek ezeket előidézhetik. Gondolatmenetünk lezárása
helyett szeretnénk leszögezni: maga az egyes ember tehet legtöbbet azért, hogy
egy adott mikrokörnyezetben, hogy egy adott közösségben jól érezze magát,
megtalálja ott a helyét. Aki szenvedélyesen szereti hivatását; aki nem ellensé-
get lát a többi emberben; akiben állandó vágy él az önképzésre, önművelésre;
aki képes harmonikus családi hátteret biztosítani a mindennapos alkotómunká-
hoz, az tud élni a számára rendelkezésére álló lehetőségekkel, s bizonyos mér-
tékig át is tudja formálni, kedvezőbbé tudja alakítani őket.

ÜRMÖSSY ILDIKÓ

24


