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Vadász István

Értelmiségiek, vezető állású szellemi
dolgozók Tiszafüreden és környékén
a rendszerváltozás előtt

A társadalom életében fontos szere-
pet játszó értelmiségiek, vezető állású
szellemi dolgozók számszerű alakulá-
sának, településenkénti megoszlásának
vizsgálata számos érdekes következte-
tésre adhat okot. Ezen társadalmi cso-
portok jelenléte és szakmánkénti meg-
oszlása ugyanis jól tükrözi az egyes
települések funkcionális differenciált-
ságát, e csoportok számszerű alakulása
pedig a települések modernizálódásá-
nak folyamatát. Különösen hasznos
egy ilyen jellegű anyaggyűjtés és meg-
figyelés a rendszerváltozás időszaká-
ban, hisz az értelmiségiek, vezető állá-
sú szellemi dolgozók számának válto-
zása, a szakmacsoportok szerinti ösz-
szetétel módosulása jól mutatja azokat
a nagy horderejű változásokat, melyek
országunkban, településeinken történ-
nek.

Bár megfigyeléseinket az 1980-as
évek legvégén végeztük, röviden szól-
nunk kell az utóbbi évtizedek néhány
fontosabb demográfiai jelenségéről is.
Miközben az elmúlt évtizedekben a
Tiszafüred környéki településeken a
lakónépesség száma csökkent, azalatt
az ország, s ezen belül a térség iparoso-
dása, modernizálódása, általában a
gazdasági fejlődés következtében
gyors ütemben változott a foglalkozási
és társadalmi szerkezet. Ennek követ-
keztében térségünk 12 településén (Ti-
szafüred, Tiszaörvény, Kócsújfalu, Ti-
szaszőlős, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyi-
ván, Tiszaderzs, Abádszalók, Tisza-
szentimre, Újszentgyörgy, Tomajmo-
nostora) 1960-1980 közöttaz érettségi-
vel, felsőfokú végzettséggel rendelke-
zők száma 693-ról 2691 főre, ezen
belül a felsőfokú végzettségűek száma
241-ről 659-re emelkedett. Ez a ten-
dencia azért is figyelmet érdemel, mert
közben az említett települések lakóné-

pessége közel 20%-kal (36 576-ról 29
354- re) csökkent,

1980-ban a térség lakónépességé-
nek már csaknem egytizede rendelke-
zett érettségivel, illetve főiskolai-egye-
temi oklevéllel. Ebben az időpontban
az érettségivel és felsőfokú oklevéllel
rendelkezők számának alakulása már
jól tükrözi az egyes települések funkci-
onális differenciálódását is. Az 1980-as
évek elejére ugyanis Tiszafüred már
viszonylag fejlett középfokú közigazga-
tási-szolgáltatásiközponttá vált, Abád-
szalók, Tiszaörs és Tiszaszentimre pe-
dig falukörzet- (közös tanácsi), illetve
tsz-központ lett. A funkciógyarapodás
tehát jól látható hatással volt az érettsé-
givel-felsőfokú oklevéllel rendelkezők
számszerű alakulására.

1989-ben a jelzett településeken, az
aktív dolgozók körében felmérést vé-
geztünk az értelmiségiek, vezető állású
szellemi dolgozók számának pontos
megállapítása céljából. A felmérés
nyomán alaposan tanulmányozhatjuk a
vizsgált társadalmi csoportok települé-
senkénti, szakmacsoport és életkor sze-
rinti, továbbá ágazati megoszlását.
Egyúttal szemrevételezhetjük az egyes
ágazatokban dolgozók iskolai végzett-
ségét, az értelmiségiek, vezető állásúak
adott településen való tevékenységé-
nek időtartamát is.

Az adatokból kiderül, hogy 1989-
ben térségünkben 893 értelmiségi, ve-
zető állású szellemi dolgozó volt. A
településenkénti számszerű megoszlást
figyelve nyilvánvaló, hogy a nagyobb
lélekszámú, s egyben funkcióban gaz-
dagabb helyeken a legnagyobb az ér-
telmiségiek létszáma (Tiszafüred,
Abádszalók, Tiszaszentimre, Tisza-
örs). E vázlatos kép pontosítása érde-
kében további részletes megfigyelése-
ket végeztünk.

A szakmacsoport-ágazati szempon-

tú vizsgálatnál oktatási- kulturális,
egészségügyi.kereskedelem-pénzügyi,
igazgatási- hatósági, mezőgazdasági és
ipari munkahelyeken dolgozó értelmi-
ségieket különítettünk el. Ezek alapján
megállapítható, hogy a vizsgált telepü-
lések többségénél az értelmiségiek
szakmacsoport szerinti összetétele hiá-
nyos. A hat csoport hiánytalanul csak
Tiszafüreden és Abádszalókon találha-
tó meg. A leghiányosabb Nagyiván,
Tiszaderzs, Tomajmonostora és Tisza-
igar értelmiségi társadalmának össze-
tétele, s ugyanakkor egyoldalú is: 79-
95%-uk az oktatás- kultúra, kisebb ré-
szük (5-21%) az egészségügyi terén
dolgozik. A településhálózatban elfog-
lalt magasabb hierarchiaszintre utal,
hogy Tiszaszentimrén, Tiszaörsön és
Abádszalókon jelen van a hatósági-
igazgatási szférában dolgozó értelmi-
ségiek csoportja is. Az is jól látható,
hogy az agrárágazatban dolgozó értel-
miségiek csak a tsz-szel rendelkező
településeken vannak (Tiszafüred, Ti-
szaszőlős, Tiszaörs, Tiszaszentimre,
Abádszalók).

Nyilvánvaló az is, hogy a vizsgált
térség települései számottevő ipari te-
lephellyel, nagyszámú iparban foglal-
koztatott értelmiségivel nem rendel-
keznek. Feltűnő még a pénzügyi-szám-
viteli-kereskedelmi szakmabeliek
csaknem teljes hiánya is a kisebb tele-
püléseken.

Tiszafüred értelmiségi társadal-
mának szakmacsoport szerinti összeté-
tele ugyanakkor teljesen eltér a kör-
nyezőtelepüléseken tapasztaltaktól. Ez
azonban a város szerepköréből fakadó-
an nyilvánvalóan nem véletlen. A leg-
népesebb csoportot itt is az oktatás-
kultúra területén dolgozók képezik, az
értelmiségieknek azonban csaknem a
20%-a az iparban talál munkát. A vá-
ros igazgatási-kereskedelmi- szolgálta-
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tási-egészségügyi szerepkörének fej-
lettségét jelzi, hogy az említett funkci-
óhoz kapcsolódó munkakörökben kö-
zel 150 főnyi értelmiségi dolgozik.

Azt is megfigyelhettük, hogy az ér-
telmiségiek többségét minden települé-
sen a főiskolai oklevéllel rendelkezők
alkotják (összesen 580 fő). Ez a cso-
port az oktatás-kultúra területén a leg-
népesebb. További 220 fő egyetemi
diplomával rendelkezik: többségük
azonban Tiszafüreden dolgozik (145
fő). Viszonylag jelentős a felsőfokú
végzettséggel nem rendelkezők, vagy
alacsonyabb szintű (technikum, tanácsi
akadémia, szaktanfolyam) felsőfokú
végzettséggel rendelkezők száma (59
fő).

Érdemes külön pillantást vetnünk
az egyetemi oklevéllel rendelkezők te-
lepülésenkénti és szakmánkénti össze-
tételére is. Nem meglepő, hogy az
egyetemet végzettek többsége Tiszafü-
reden dolgozik. Figyelmet érdemel,
hogy a legnagyobb létszámot az okta-
tás-kultúra, az egészségügy és a mező-
gazdaság területén dolgozó, egyetemi
oklevéllel rendelkező értelmiségiek al-
kotják. Csakhogy míg Tiszafüreden az
oktatás-kultúra terén, addig a kisebb
településeken az egészségügyben vagy
a mezőgazdaságban dolgozó egyetemi
diplomások vannak többségben.
Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy
bizonyos településeken igen hiányos
az egyetemi végzettségűek szakma
szerinti összetétele (pl. Tiszaderzs, Ti-
szaigar, Tomajmonostora).

A fenti szempontok szerint végzett
megfigyelések is igazolják, hogy a tele-
pülések közötti differenciáltság, a tele-
püléshálózatban betöltött hely, szerep-
kör döntő mértékben befolyásolja az
értelmiségiek jelenlétét az egyes tele-
püléseken. Mivel alsófokú oktatási-
kulturális intézmény mindegyik tele-
pülésen van, így mindenhol a pedagó-
gusok, kulturális dolgozók alkotják az
értelmiségiek döntő többségét.

Az értelmiségieknek a helyi társa-
dalmakban betöltött szerepét sajátos
megközelítésből szemléltetheti a jel-
zett csoport tagjainak születési-szár-
mazási hely szerinti vizsgálata. Tisza-

füred térségében az értelmiségiek több
mint kétharmad része nem helybeli
születésű, sőt körülbelül fele (463 fő)
igen távoli településről származik. Ez
az arány azonban településenként vál-
tozó, s ezek alapján 3 csoportra oszt-
hatjuk a vizsgált térséget. Négy falu-
ban igen magas a helybeli származású
értelmiségiek aránya (Nagyiván, To-
majmonostora, Tiszaigar, Tiszasző-
lős): sőt Nagyivánon az abszolút több-
séget a helybeliek alkotják. Egyedi a
tiszaörsi helyzet: itt a szomszédos fal-
vakból származó értelmiségiek száma
igen magas. A harmadik típust Tisza-
füred, Abádszalók, Tiszaderzs és Ti-
szaszentimre képezi. Ebben a csoport-
ban a távoli településekről származó
értelmiségiek jelentik az abszolút több-
séget. Az adatokból még az is kitűnik,
hogy a térségen belüli kötődés nem
túlzottan erőteljes. Tiszaörs kivételével
mindenhol a szomszédos faluból szár-
mazó értelmiségiek alkotják a legki-
sebb csoportot.

A szakmacsoport-ágazatok szerinti
megoszlás és a származási hely össze-
vetésekor azonban láthatjuk, hogy az
általános kép jóval differenciáltabb.
Az oktatás-kultúra területén ugyanis a
helybeliek aránya összességében csak-
nem eléri a távoli településekről szár-
mazók arányát (Nagyivánon, Tiszasző-
lősön, Tomajmonostorán, Tiszaigaron
viszont meghaladja azt). Ugyanakkor
az agrárértelmiségiek döntő többsége
távoli településekről származik: csak
Nagyivánon van az az egész ritka eset,
hogy az agrárértelmiségiek körében a
helybeliek adják a döntő többségét
(igaz viszont, hogy ők zömmel tiszaör-
si munkahelyen dolgoznak). A tiszafü-
redi ipari munkahelyeken dolgozó ér-
telmiségieknek is több mint 50%-a tá-
voli vidékekről került a városba.

Az értelmiségiek életkor szerinti
megoszlása azt mutatja, hogy települé-
seinknek a középkorúak (31-45 éves)
aránya 50% körüli. Ugyanakkor a fia-
talok száma (18-30 éves) a legalacso-
nyabb. Azt is megfigyeltük, hogy szin-
te minden területen és csaknem min-
den szakmacsoportnál a középkorú ér-
telmiségiek alkotják a legjelentősebb
csoportot. Ez a jelenség az oktatás-kul-
túra területén a legszembetűnőbb és

legegyértelműbb: ez alól csak Tisza-
derzs képez kivételt

A helyben dolgozás időtartama sze-
rinti vizsgálat fontos szemponttal gya-
rapíthatja megfigyeléseinket. Ennek
segítségével megítélhetjük a szakmák
szerinti fluktuáció tendenciáit, mérté-
két Összességében megállapítható,
hogy olyan értelmiségiek alkotják a
térségben a relatív többséget (893-ból
385 fő), akik 10 évnél rövidebb ideje
dolgoznak az adott munkahelyen. Te-
lepülésenként vizsgálva ezt a tényezőt
megfigyelhetjük, hogy Tiszaderzsen,
Tiszaszentimrén, Tiszaszőlősön és To-
majmonostorán igen magas a 10 évnél
rövidebb ideje az adott munkahelyen
dolgozók aránya, de hasonlóan magas
ez az arány Tiszafüreden és Abádsza-
lókon is. Csakhogy így Tiszafüreden
ez a jelenség a funkciógyarapodást kö-
vető munkahelybővülés, új intézmény-
alapítások sorának eredménye, addig a
többi településen ugyanez az értelmi-
ségiek körében a gyakori munkahely-
es lakóhelyváltoztatás következménye.

A vizsgált tényezőt szakmacsopor-
tonként és településenként áttekintve
jól látható, hogy egyes falvakban (pl.
Tomajmonostora, Tiszaigar) a megfe-
lelő szakmacsoportokban a viszonylag
rövidebb ideje ott dolgozók vannak
többségben. Feltűnő, hogy a mezőgaz-
daságban gyakori jelenség a 10 év
alatti helybeli munkaviszonnyal ren-
delkezők magas aránya.

Az értelmiségiek nemek szerinti
összetételét a nők túlsúlya (526 nő, 367
férfi) jellemzi.

Összegzésül tehát leszögezhetjük,
hogy Tiszafüreden és környékén 893
értelmiségi, vezető állású szellemi dol-
gozó tevékenykedett 1989-ben. Több-
ségük Tiszafüred munkahelyein dolgo-
zott (545 fő), mely tény egyúttal azt is
jelzi, hogy a város a térség igazgatási-
szolgáltatási-foglalkoztatási központ-
ja.

A fenti csoportok tagjainak több
mint fele (497 fő) az oktatás-kultúra
területén dolgozik, a térségben tehát ez
az értelmiségi réteg a legnagyobb lét-
számú. A mezőgazdaságban és az ipar-
ban foglalkoztatott értelmiségiek a
környék nagyüzemeihez kötődtek (Ti-
szafüreden az iparban 2 jelentősebb
üzemhez). Előre gyanítható volt, hogy
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amennyiben ezekben az ágazatokban
gyökeres változások következnek be
(mint ahogyan azok bekövetkeztek),
azok igen súlyos megrázkódtatásokkal
járnak az értelmiségiek körében is.

Az is kiderült, hogy a születési hely
szerinti megoszlásnál a legnépesebb
csoport (463 fő) a távoli településekről

kikerülők tábora: s ez a tapasztalatok
szerint nem tekinthető előnyösnek a
helyi társadalomba történő beilleszke-
dés szempontjából.

Ugyanígy kedvezőtlen, hogy a 10
évnél rövidebb ideje az adott helyen
dolgozók száma a legmagasabb (385
fő). E fenti tényezők alapján megálla-

pítható, hogy a vizsgálat óta eltelt két
év jelenségeit (a helyi társadalom bé-
nultsága, a pártosodás helyzete stb.) az
értelmiség helyzete igen jelentős mér-

A helyben foglalkoztatott aktív keresők száma, az értelmiségiek szakmacsoportok-ágazatok szerinti megoszlása
Tiszafüreden és környékén 1989-ben (fő)

Abádszalók
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
Tomajmonostora

Összesen:

helybeli
aktív kereső

2352
721
726

5731
465
689

1185
910
371

13150

oktatás-
kultúra

66
19
18

277
18
23
32
26
18

497

egész-
ségügy

14
4
3

47
-
2
5
2
2

79

pénzügy,
keresked.

1
—
_

31
-
—
_
—
-

32

igaz-
gatás

7
—
1

65
-
7
5
1

-

86

ipar

1
-
-

96
-
—
—
-
-

97

mező-
gazd.

36
-
-

29
1

14
11
11
-

102

összesen

125
23
22

545
19
46
53
40
20

893

Dzsurbán Ágnes ruhaterve


