
Értelmiség és kultúra
Egy szociológiai vizsgálat előzményeiről

Még a múlt évben indult el — a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ kez-
deményezésére és támogatásával — az a művelődésszociológiai vizsgálat, mely
az értelmiség kulturális szükségleteinek megismerésére és feltárására irányult.
Jóllehet a megyében csak öt települést érintett (Jászberényt, Mezőtúrt, Jász-
kisért, Kunmadarast és Nagykörűt), a közel négyszáz fős minta elemzése talán
így is hozzásegíthet általános felismerések megfogalmazásához. S ez utóbbi idő-
szerűségét és fontosságát aligha kell túlságosan bizonygatni. Az értelmiség kul-
turális szükségleteinek és kultúraközvetítő szerepének megismerését ugyanis
objektív társadalmi igények indokolják, s ezektől elválaszthatatlanul az a kö-
rülmény, hogy az értelmiség jellemzőinek változását tanulmányozva közelebb
juthatunk azoknak a funkcióknak a megértéséhez is, melyet a szellemi foglal-
kozásúak az értékek közvetítésében betöltenek. Értelmiség és kultúra egymást
feltételező sajátosságainak megragadása ugyanakkor olyan jelenségekre is rá-
irányítja a figyelmet, melyek napjaink társadalmi gyakorlatában — sokszor
csak a sejtés szintjén — hiányként fogalmazódnak meg.

Mert ha abból a közkeletű felfogásból indulunk ki, hogy az értelmiséghez
sorolandók mindazok, akik új szellemi értékeket alkotnak, biztosítják a tudás
módszeres alkalmazását, részt vállalnak a kulturális értékek, a köz- és szakis-
meretek közvetítésében, irányítóként vagy szakértőként részesei a döntéselő-
készítő és végrehajtó munkának, joggal kérdezhetjük meg, milyen módon képes
az értelmiség ezeknek a feladatoknak eleget tenni. Vagy még pontosabban: va-
lóban ezek a tevékenységformák határozzák meg az értelmiségi létété Ennek
megválaszolásához mindenekelőtt abból kell kiindulnunk, hogy megyénkben
is az értelmiségiek száma — a lakosság egészének arányához mérten is — jelen-
tősen szaporodott. S ez az értelmiségi réteg mind osztottabbá, rétegzettebbé és
szakosítottabbá vált. Az egyes szakmai csoportok egyre határozottabban külö-
nülnek el egymástól, sőt, szigetelődnek is el. Ám ezt az elkülönülést — mely a
foglalkozások mentén vizsgálható leginkább — keresztezi egy másik fajta meg-
osztottság, melyet szociális-anyagi rétegződésnek is nevezhetnénk. Még ha az
utóbbi elsősorban függőlegesen osztja is az egyes szakági csoportokat, ugyan-
akkor a különböző értelmiségi csoportok azonos szintű szociális rétegeit víz-
szintesen is közelíti egymáshoz.

Valójában arról van szó, hogy a vizsgált településeken a különböző szak-
ági csoportok (pedagógusok, agrárszakemberek) szociálisan rokon szintű rétegei
rendszerint csak külső életvitelükben, érintkezési formáikban, társas-közösségi
életükben közelítenek egymáshoz, műveltségük lényegi tartalma viszont jóval
kevésbé, néha csak alig. S miután az előzetes terepvizsgálódások révén egyér-
telművé vált, hogy az értelmiség szakmai összetétele — akárcsak az egész or-
szágban — az utóbbi másfél évtizedben jelentősen változott (növekedett a szak-
értelmiségiek száma), a vizsgálat célját meghatározó egyik kérdés éppen abban
rejlett, vajon a szakértelmiségivé válás hátráltató tényezőként lép-e fel a széle-
sebb értelemben vett kultúraközvetítésben. Másképpen kifejezve: vajon az a —

32



köztudat által is táplált — vélekedés, hogy az értelmiség elsősorban és kizáró-
lagosan szakember, kedvezőtlenül hat-e kulturális szerepének kiteljesítésére?
Már a kérdőívek elsődleges feldolgozása során is szembetűnő volt, hogy az ér-
telmiségi foglalkozásúak" kultúraközvetítő szerepét nem elsősorban szakmaisá-
guk hátráltatja, hanem sokkal inkább a szociális helyzetükkel összefüggő ténye-
zők. Feltételezéseink szerint — melynek igazolására csak a vizsgálat lezárulása
után kaphatunk bizonyítékokat — az értelmiség kultúraközvetítő funkciói ugyan
megsokszorozódtak — a művelődési szerkezet változása ezt önmagában is elke-
rülhetetlenné tette —, megvalósulásuk módja mégis ellentmondásokkal terhes.

S ez nem csupán az értelmiségi tevékenységen belüli — nemegyszer presz-
tízsjellegű — különbségekkel függ össze, hanem olyan tényezőkkel is, mint a
település jellege, a pozicionális alárendeltség, a végzett munka, a követett kul-
turális minták. De akár a szakmai szerep betöltése szempontjából is kulcsfon-
tosságú, miyen jövedelmi viszonyok között él az értelmiség, milyenek a lakás-
viszonyai, a máásodik gazdaságból való részesedése, művelődési szokásai és így
tovább. Áz egyre inkább elkerülhetetlen szakmai specializáció következménye-
képpen áll elő az a helyzet, hogy csupán a tárgyi szakszerűség jelenik meg ér-
tékként (az orvosoknál, az agrárközgazdászoknál, a műszaki mérnököknél), s a
műveltség ettől független „ismerethalmazként" funkcionál. Ez pedig — bizonyos
értelemben — a kultúraközvetítés egyik lényeges korlátja. A kultúrát persze
nem csupán a szellemi értékek és ismeretek összességeként fogtuk fel, hanem
mindazt a tevékenységet és módot idesoroltuk, illetve mindannak a tevékeny-
ségnek és módnak az eredményét, amelyen át az egyén szellemi és materiális
értéklehetőségei világából s világában önmagából kifejt és megalkotja, megsok-
szorozza és felhalmozza. S mivel kulturális mintát is mindenekelőtt a valóságos
életvitel közvetíthet, már a mostani elemzések szintjén is megállapíthatunk
néhány törvényszerűséget. így például szembeszökő, hogy ha az értelmiséghez
tartozók képzettségüknél jóval alacsonyabb szintű munkát végeznek, vagy ha
a megélhetéshez szükséges feltételeket felkészültségüktől merőben idegen terü-
leten tudják csak megteremteni, kulturális szükségleteik sem fejlődhetnek ki
igazán.

S ami ennek következménye, a kulturális értékek közvetítésében is csök-
ken a szerepük. Ezért is vizsgáljuk külön az értelmiségi életformához nélkülöz-
hetetlen intézményi hátteret éppen úgy, mint a konkrét létviszonyokkal össze-
függő munkakörülményeket, a lakás- és jövedelmi helyzetet, illetve az érdek-
érvényesítés jellemzőit. Az értelmiség közművelődési szerepvállalását ugyanis

ezek a feltételek korlátozhatják, de elő is mozdíthatják. S még nem is utaltunk
olyan különbségekre, mint amelyek az eltérő fejlettségű településekkel függnek
össze. Hiszen számottevő a különbség az egyes települések infrastrukturális
szintje és intézményi ellátottsága között ugyanúgy, mint akár a helyi társada-
lom fejlettségében. Csak ha alaposan elemezzük ezeket az adatokat, akkor tu-
dunk megbízható képet alkotni az értelmiség és a kultúra sokszor ideálisnak
vélt viszonyáról.
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