
FORUM
Urbanizáció és kulturális
színvonal az alföldi városokban
Társadalmunk életére két nagyarányú mozgás jellemző, nevezetesen az átréteg-
ződés és ezzel párhuzamosan a városba költözés. Ennek a kettős és összefüggő
áramlatnak nagyon lényegesek a kulturális következményei is. Az elmúlt évti-
zedekben hazánkban igen nagy erőfeszítések történtek a lakosság kulturális
színvonalának emelése érdekében. Ennek az eredményei kézzel foghatóak, de
természetesen eltérő módon jelentkeznek a városokban, illetve a községekben.

Közismert, hogy milyen nagy fejlődésen ment keresztül népgazdaságunk,
elsősorban a termelő ágazatokban és ezen belül is az ipar, a mezőgazdaság és
az építőipar. A termelés technikai feltételei forradalmi változásokon mentek át
és ezzel lépést kellett tartani az ország állandóan bővülő aktív kereső népesség-
nek, és rendelkezésre kellett állnia az állandóan fejlődő oktatási rendszernek
és közművelődési munkának is. A munkamegosztás jelenlegi formája, amely
a termelőerők fejlettségének nemcsak velejárója, hanem annak egyik eleme is,
nagy kulturális és műveltségi különbségek előidézője. Ez természetesen nem
egy spontán jelenség, hanem alapvetően tervszerű folyamat, hiszen az egész
társadalomnak, s ezen belül a gazdasági szférának az igényei, az iskolázott és
szakképzett dolgozók iránt egyre fokozódik.

Igen sokrétű és alapos kutatómunka tárta fel a gazdasági növekedés terü-
letenkénti fejlődésének okait. Különös gonddal került vizsgálat alá az utóbbi
években világjelenséggé vált urbanizációnak és a gazdasági fejlődésnek a köl-
csönhatása. A kutatómunka során a legkülönbözőbb módon bebizonyították,
hogy az urbanizáció és a gazdasági fejlődés összefüggenek. Kevésbé feltárt, hogy
a különböző településformákon lakók szellemi, kulturális színvonala és az adott
település fejlettsége között van-e és milyen szoros az összefüggés. Általánosság-
ban nem tagadható, hogy a fejlettebb településformák — elsősorban a városok
— éppen gazdasági fejlettségük, kulturális, oktatási és művelődési lehetőségei-
nél fogva az ott élőktől részben magasabb általános kulturális színvonalat köve-
telnek, részben annak megszerzését, feltételrendszerét biztosítják.

A felszabadulás óta eltelt évtizedekben a gazdasági bázis kiépítése és a gaz-
dasági növekedés feladatain kívül általában a városok, de ezen belül különösen
az alföldi városok legnagyobb gondja az volt, hogy az infrastruktúra egyik
legdöntőbb elemét, a szellemi bázist megteremtsék, illetve továbbfejlesszék.

A társadalmi átrétegzödés néhány jellemzője

A gazdasági fejlődés — mint említettük — megmutatkozott a városok lakossá-
gának átrétegződésében is. Figyelemre méltó, hogy a vizsgálatba vont alföldi
városokban a mezőgazdasági népesség aránya ma is magasabb, mint az ország
városaiban átlagosan. Az 1970. évi népszámlálási adatok szerint az aktív keresők-
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bői a mezőgazdaságiak aránya az alföldi városokban közel 21%, az ország összes
városában viszont nem éri el a 13%-ot.

AZ AKTlV KERESŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA
NÉPGAZDASÁGI ÁGAK SZERINT
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A népszámlálások adatai igazolják az újabb kutatások azon eredményeit is,
mely szerint a társadalmi mobilitásban fokozatosan lassulás következik be. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a társadalmi felemelkedésnek nem a rétegek közötti
mozgás lesz a fő útja, hanem maguknak a rétegeknek kell egymáshoz közeled-
niük. Ez vizsgálatunk szempontjából lényeges, hiszen tulajdonképpen azt jelenti,
hogy a kulturális és szellemi életben egyre aktívabban részt kell venniök, még-
pedig az életszínvonaluk emelkedésével és a munkakörülmények javulásával
párhuzamosan.

Az átrétegződés mellett a másik nagy társadalmi mozgásforma a népes-
ségnek a városokba történő koncentrációja. Az ország egészét tekintve ez tény-
legesen így is van, mert az összes népességnek közel 60%-a városlakó volt már
1976-ban is. Az alföldi megyékről ugyanez nem mondható el. Itt a késlel-
tetett gazdaságfejlesztés miatt nagyfokú volt a jó, illetve a jobb munkaalkalmat
nyújtó iparosodott területekre az elvándorlás. Emiatt a városok népességszáma
összességében csökkent. Ez alól csak a megyeszékhelyek képeznek kivételt, ahol
megfelelő a munkaalkalom, és így a népességre vonzó hatást gyakorolnak. A
vizsgálatba vont 6 alföldi megye közül Szabolcs-Szatmár megyében a legalacso-
nyabb (24,4%) és Csongrád megyében a legmagasabb (68%) a városi népesség
aránya.

A gyorsuló ütemű gazdaságfejlődés, a tudományos-technikai forradalom
megköveteli az urbánus népesség iskolai végzettségének és szakképzettségének
emelését. Az utóbbi 3 évtizedben erőteljesen javult a lakosság iskolai végzettsége
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az alföldi megyékben. Megnőtt az érettségi és felsőoktatási végzettséggel ren-
delkezők száma, de az Alföld városaiban dolgozó felsőfokú képzettségűek ará-
nya elmarad az országos átlagtól.

Az iskolai végzettség emelkedésének igen nagy jelentőséget kell tulajdoní-
tani, mert végső fokon a kulturálódás iránti igényeket ez határozza meg és ez
akkor is igaz, ha lakóhely, foglalkozás és életkor szerint igen differenciáltan
jelentkezik ez az igény.

Figyelemre méltó a lakosság kulturális szokásai változásának hosszabb távú
vizsgálata. A tapasztalatok, de emellett a tények is azt mutatják, hogy 1960 óta
alapvetően megváltoztak a kulturális szokások. A legdöntőbb ebben a televízió
megjelenése, illetve elterjedése. De számtalan más tényező is jelentős mértékben,
fokozatosan befolyásolta a lakosság életmódját. így pl. a gépkocsi elterjedése,
az ezzel kapcsolatos turizmus élénkülése stb. Ezzel párhuzamosan egyre csök-
kent a mozi és színházlátogatás, és visszaesett a művelődési otthon jellegű
intézmények látogatottsága is.

A KÖZMŰVELŐDÉSI LEHETŐSÉGEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA
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Az átrétegződés természetszerűleg hatással volt a szabadidő megnöveke-
désére is. Ugyanis az eléggé idényszerű és hosszú mezőgazdasági munkaidővel
szemben az iparba vagy más ágazatba átrétegződött, átkerült és alkalmazásban
álló dolgozók átlagosan csak napi 8 órát dolgoznak. A megnövekedett szabad-
időnek a kultúra szempontjából fokozott szerepe van, amit részben az jelez,
hogy fokozatosan nőtt a televízió-előfizetők száma, a rádió általánossá vált, és
a családok egyre többet költenek könyvre, folyóiratra, hanglemezre stb. Megnőtt
a turizmus következtében a múzeumok és a kiállítások látogatottsága, és örven-
detes a hangversenyek iránti egyre fokozódó érdeklődés is.

Az életmód megfigyelése és az azon belüli tevékenység szerkezetének feltá-
rása szintén jól mutatja az előbbiekben érintett változásokat. Az úgynevezett
időmérleg — tehát annak megfigyelése, hogy mivel töltik az emberek az egész
napjukat — rámutat az életmód jelentős változására. A több mint egy évtizeddel
ezelőtt elkészített időmérleg azt mutatta, hogy az emberek napi elfoglaltságában
első helyen a munkavégzés szerepel. Ez természetes, hiszen részben társadal-
munk a munka társadalma, részben a munkával eltöltött viszonylag hosszú idő
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termelőerőink „viszonylagos" fejlettségét tükrözte. Az is megállapítható, hogy
a nőknek kevesebb volt a szabadidejük, mert a háztartás terheit ők viselték.
A szabadidő felhasználása nemek szerint arra mutatott, hogy a férfiaknál in-
kább a tanulás, a nőknél a kézimunka és ehhez hasonló hasznos tevékenység
dominált.

A FÉRFIAK ÉS A NŐK NAPI SZABADIDEJÉNEK SZERKEZETE
1963-ban (órában)
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Időmérleg-vizsgálat jelenleg is folyik, mert szükséges annak felderítése,
hogy az 1963 évi megfigyelés óta eltelt viszonylag hosszú időszakban milyen
változások következtek be. Tekintettel arra, hogy még nem állnak rendelkezésre
végleges adatok, így csak megközelítőleg, nevezetesen a kulturális szolgáltatá-
sok igénybevételével kívánjuk a változásokat bemutatni. Eszerint a különböző
művelődési formák a lakosság legszélesebb rétegeinek rendelkezésére állnak,
mégsem élnek megfelelő mértékben a lehetőséggel. Ezt bizonyítja, hogy a la-
kosságnak több mint a fele, elsősorban az otthonában elérhető kulturális esz-
közöket használja. Ez nem kedvező, mert az 1963-as megfigyeléshez viszonyítva
csökkent pl. a szakirodalmat és az újságot olvasók arányszáma és csak a rádió-
hallgatóké maradt azonos szinten. Az otthonon kívüli művelődési lehetőségek
visszaesésénél is szembetűnő, hogy 100 tízéves és idősebb lakos közül 1964-ben
69-en. 1974-ben pedig már csak 38-an néztek meg mozielőadást. A színházi
előadás pedig 36-ról 18-ra csökkent le. A visszaesés jelentős hányada feltehetően
a televízió hatásának következménye.

Az egyes korosztályokat tekintve egyedül a fiataloknál tapasztalható inten-
zívebb kulturális élet, mely részben életkori sajátosság, részben pedig a maga-
sabb iskolai végzettség következménye.

Az előzőekben ismertetettek nem magyarázhatók igénytelenséggel, hanem
sokkal inkább azzal, hogy a felnőtt dolgozók, de ezen túlmenően a tanulók és
az egyéb eltartottak még mindig igen hosszú időt töltenek naponta munkával.
Különösen figyelemre méltó a háztartási és kisegítő gazdasággal rendelkező
családok munkaidőn kívüli elfoglaltsága, valamint a nők viszonylag sok időt
igénybe-vevő háztartási munkavégzése és a tanuló ifjúság lekötöttsége.
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E téren tehát további erőfeszítéseket kell tennünk, ugyanis közművelődési
célra 1976-ban 4,4 milliárd forintot, kulturális vállalatok támogatására pedig
további 1,1 milliárdot nyújtott az állam. Ehhez jött még a lakosság kulturális
kiadása, mely pl. 1975-ben kb. 8,6 milliárd forint volt.

Vizsgálatunk további fő célkitűzése a szellemi potenciál különböző vonat-
kozásainak feltárása, melyek a városi lakosság kulturális, műveltségi szintjének
változásával, emelkedésével járnak együtt, mely önmagában is hordozója a
magasabb kulturális igényeknek, és nem utolsó sorban megváltoztatja az egyé-
nek viselkedését, s egész életmódját. A következőkben a városoknak az ott élő
lakosságára gyakorolt ily értelmű hatását kívánjuk megvizsgálni.

A közművelődési és kulturális lehetőségek kihasználása

Számos szakkönyv és tanulmány leszögezte azt a tényt, hogy az urbanizáció
a társadalmi struktúra átalakulását eredményezi. Ez két vonatkozásban is ta-
pasztalható, nevezetesen abban, hogy megváltozik a lakosság foglalkozási struk-
túrája, másrészt új társadalmi-szervezeti formák is megjelennek, pl. társadalmi-
gazdasági, adminisztratív és egyéb szervezetek formájában.

Vizsgálatunk célját tekintve az előzőeknél is fontosabbnak tartjuk felderí-
teni az urbanizáció kulturális és pszichológiai vonatkozásait, melyek a városi
lakosság műveltségi szintjének jelentős változásával, pontosabban emelkedésé-
vel járnak együtt, mely önmagában is hordozója a magasabb kulturális igények-
nek, megváltoztatja az egyének viselkedését és — mint az előzőekben említettük
— egész életmódját. A városiasodás kulturális, pszichológiai vonatkozásai olyan
helyeken is jelen vannak, ahol nincs nagyszámú népességkoncentráció. Termé-
szetesen ez még nem jelenti, hogy ténylegesen és bizonyíthatóan eltűnőben
vannak a kulturális különbségek.

A városiasodást számtalan tudományág — településföldrajz, építészet, szo-
ciológia stb. — vizsgálja és számtalan új összefüggést tárnak fel a kutatások
során. E folyamat legjellemzőbb jegyeit — melyet statisztikai mutatószámokkal
tudunk kifejezni, és amelyek sajnos nélkülözik a minőségi elemeket — állítot-
tuk szembe a lakosság kulturális és műveltségi színvonalának alapvető mu-
tatóival.

Azt kívántuk tehát kideríteni, hogy az urbanizáció és az ott lévő lakosság
műveltségi színvonala között milyen szoros a kapcsolat, illetve, hogy egyáltalán
van-e kapcsolat. A viszgálatot 34 alföldi városra terjesztettük ki. Megjegyezni
kívánjuk, hogy kifejezetten alföldi megyék városain kívül Pest megyéből Ceg-
léd, Hatvan és Nagykőrös is szerepel vizsgálatunkban.

Természetszerűleg figyelembe kellett venni az értékelésnél azt is, hogy
ezek kialakulásának történelmi és gazdasági körülményei jelentős mértékben
eltérnek mind a dunántúli, mind az észak-magyarországi városokétól. Itt ugyan-
is a mezőgazdasági termelés volt az uralkodó és az ehhez kapcsolódó tanya-
rendszer. Természetesen lassúbb és sok tekintetben elmaradottabb volt főként
a török uralom következtében az alföldi városok fejlődése, mint az ország más
térségein. Az itt található városok többsége viszonylag fiatal, és emiatt csak
néhány tudott a kapitalizmus időszakában bekapcsolódni az ipar fejlesztésébe,
így pl. Debrecen, Szeged és ezentúl még Szolnok, Kecskemét és Békéscsaba.
Az alföldi városok jelentős része lényegében megrekedt az urbanizálódás ala-
csonyabb fokán.
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A faktoranalízis segítségével végzett elemzésünket végül is 20 mutató segít-
ségével végeztük és ezek közül 12 a városiasodásra, 8 viszont a lakosság kultu-
rális, illetve műveltségi színvonalára vonatkozott. Egyértelműen bebizonyították
a számítások, hogy egy magasabb színvonalú infrastruktúra jelenléte vonzza a
felsőfokú iskolai végzettségűeket, és egyidejűleg továbbtanulásra, művelődésre
ösztönöz. Ennek az igényét és szükségességét kiváltja az ott élőkből. Ehhez ter-
mészetesen meg kell teremteni a megfelelő feltételrendszert, vagyis az oktatási
és közművelődési intézmény-hálózatot, és biztosítani kell annak igényes műkö-
dési feltételeit is.

A vizsgálatok alapján a városoknak egy meghatározott sorrendjét is meg-
állapítottuk, és az úgynevezett urbanizáltsági-műveltségi faktor alapján az al-
földi városok közül Szeged és Debrecen után Szolnok a legfejlettebb. A többi
megyeszékhely — Nyíregyháza, Kecskemét és Békéscsaba — is az első tíz város
között található. A megvizsgált 34 alföldi város közül a legkevésbé fejlett 10 te-
lepülés — Nagykőrös kivételével — a Tiszántúlon fekszik. A számítások rész-
eredményeinek további ismertetésétől itt eltekintünk, és ehelyett a végső követ-
keztetést ismertetjük. A gazdasági fejlettség, az urbanizáltság és a népesség
műveltségi szintje között szoros kapcsolatot tételeztünk fel. Az elképzelés némi
átértékelést kíván, és a számítások azt bizonyítják, hogy az ipar és a kereskede-
lem fejlődése, valamint a relatív nagy vonzáskörzet csak a lehetőségét, a gazda-
sági alapot, a hátterét teremti meg az igazi városi fejlődésnek. Szükséges, hogy
a lakosság kellően éljen ezzel a lehetőséggel, használja fel az oktatási, művelő-
dési intézmények nyújtotta szolgáltatásokat, mert az egyre fejlődő gazdasági
szférának az igényei —• mint már említettük — az iskolázott és szakképzett dol-
gozók iránt egyre fokozódik.

A közművelődési és kulturális hálózat tevékenysége

A városokban élő lakosságnak, tekintettel a nagy átrétegződésre. beván-
dorlásra, illetve a lakosság-cserére, lényegében egy új életformát kellett meg-
szoknia és az ehhez szükséges ismereteket és formákat el kellett sajátítania.
Különösen annak a széles tömegnek jelentett ez minőségileg újat, akik a ha-
gyományos falusi és zömében paraszti életet cserélték fel a várossal és a város
adta munkalehetőséggel. ;

A továbbiakban rá kívánunk mutatni arra, hogy a város népességtömörítő
szerepe, az ezzel járó munkalehetőségek az átrétegződő társadalom szellemi igé-
nyeit, kulturális előrehaladását csak megfelelő közművelődési és kulturális ob-
jektumok megléte, illetve ezek megfelelő működtetése és igénybevétele esetén
tudja megvalósítani. Természetszerűleg a kulturális-szellemi élet színvonalát
ezen mutatók és számítások nem képesek kimutatni, de ez nem is várható el
megfelelő minőségi jelzések hiányában. Ennek érdekében az 1970 és az 1976 évre
vonatkozóan megvizsgáltuk az alföldi városokban

— a közművelődési objektumokkal való ellátottságot
— a kulturális intézmények tevékenységének terjedelmét és
— az intézmények által nyújtott programok igénybevételét, látogatottságát.
Megállapítottuk, hogy a vizsgált alföldi városokban a közművelődési és a

kulturális objektumokkal való ellátottsági szint 1976-ban zömében közepes,
illetve annál jobb volt.
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Ugyanez állapítható meg az intézmények tevékenységéről és az általuk
nyújtottak igénybevételéről is. Megemlítjük — ismételten —, hogy ez a mennyi-
ségi adatokra vonatkozik és a minőséget nem tükrözi. Kitűnt a vizsgálatok so-
rán, hogy 1970-hez képest volt ugyan hálózatfejlesztés, de ez nem tartott lépést
a lakosság számának növekedésével. Az intézmények tevékenysége, illetve azok
igénybevétele viszont kedvezően alakult. Különösen kedvező volt az 1000 lakos-
ra jutó művelődési otthonokban tartott ismeretterjesztő előadások száma, a köz-
művelődési könyvtárak könyvállományának alakulása, a múzeumi kiállítást
látogatók száma és az egy lakosra jutó könyvvásárlás mértékének emelke-
dése is.

Az alföldi városok helyzetét egyedenként vizsgálva — és sorrendiségüket
tekintve — bizonyos átértékelésre van szükség. A gazdasági szférában lényegé-
ben kialakult egy hierarchikus sorrend, melyet általában a megyei városok,
majd a megyeszékhelyek vezetnek, és ezt csak ritkán bontja meg egy-egy kisebb
város kiugró fejlesztése. A kulturális színvonal vizsgálatának részeredményei
viszont egy új rangsort állítanak fel, melynek okai tulajdonképpen ismertek,
de hatásuk e vonatkozásban kevésbé került feltárásra. Gondolunk itt elsősor-
ban azokra a hatásokra, melyet az egyes települések gyógyfürdő jellege jelent,
és ahol a SZOT és a vállalati üdülők, de az egyéni idegenforgalom is jelentős,
(pl. Hajdúszoboszló és Gyula esetében). Ugyancsak jelentősen befolyásoló té-
nyező, hogy az Alföldön a közismert történelmi események következtében álta-
lában elpusztultak a jelentősebb történelmi emlékek, és így a megma-
radt híres gyűjteményt — őrző múzeumok, vagy más emlékek az átlagosnál is
nagyobb vonzó hatást gyakorolnak (pl. Nyírbátor, Túrkeve, Kiskőrös). Termé-
szetszerűen igen lényeges a hatása a felsőfokú oktatási intézményeknek és kuta-
tó bázisoknak is. Ezeket figyelembe véve a közművelődési objektumokkal való
ellátottság alapján 1976-ban a vizsgálatba vont 34 város között a következők
álltak az élen; — Szolnok, Békéscsaba, Kecskemét, Debrecen és Szeged.

A közművelődési intézmények tevékenysége tekintetében is jelentős vég-
letek tapasztalhatók, melynek kialakulásában az előzőekben felsorolt okok lé-
nyeges szerepet játszanak. Egyedül Nyírbátort kívánjuk külön megemlíteni, ahol
a Báthory múzeumnak 13 állandó kiállítása volt, pl. 1975-ben, és összesen 437
tárlatvezetést tartottak. Ez a tény önmagában a városok között az első helyre
tette Nyírbátort, majd ezt követi Gyula, Békéscsaba, Szarvas és Szolnok.

A közművelődési intézmények által nyújtott programok stb. igénybevétele,
látogatottsága szinte vonzata annak a kínálatnak, amelyre az intézmények ké-
pesek, szellemi kapacitásukkal és technikai felszereltségükkel egyaránt. Ismé-
telten meg kívánjuk említeni, hogy igen jelentős ezek minőségi színvonalának
különbsége, és így tényleges szellemi értékük is, de ezek pontos mérésére nincs
mód, és így az be sem mutatható és nem értékelhető. De nem szabad azt sem fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy a 2 nagymúltú város; Szeged és Debrecen'a vizs-
gálatba vont tevékenységeken túl szinte teljes választékát nyújtja kulturálódá-
si, művelődési lehetőségeknek, és ez más városokban csak korlátozottan talál-
ható meg.

A vizsgálatba vont intézmények tevékenységének igénybevétele, illetve lá-
togatottságuk tehát e széles skálát ölelhetik fel, és a számításaink során felhasz-
nált 9 mutató alapján a következő sorrendet kaptuk; — Nyírbátor, Gyula,
Szarvas, Kecskemét és Szolnok.

Említésre méltó, hogy az alföldi megyeszékhelyek mindhárom vizsgálati
szempont alapján a városok első harmadában helyezkednek el. Ezt nagyrészt
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az idézte elő, hogy a lakónépesség számának emelkedése 1970-1976 között is
igen jelentős volt, és ezzel nem minden esetben tudott lépést tartani az intéz-
ményhálózat fejlesztése. De nyilván az újonnan beköltözők — illetve a közigaz-
gatásilag odacsatoltak — beilleszkedésére is időre volt és van még szükség. Ez
azt is jelenti, hogy nem mindig tudtak tevékenyen bekapcsolódni a kulturális
élet adta lehetőségekbe. Ebbe természetesen az új és szokatlan munkahelytől
az anyagi lehetőségekig (lakásra, bútorra takarékoskodás, stb.) sok tényező
közrejátszik.

Vizsgálataink rámutattak arra is, hogy kiegyenlítetté vált a kulturális és
a művelődési lehetőségek hasznosítása, nevezetesen egyenletesebbé vált a köz-
művelődési intézmények produktumainak igénybevétele, és így mérséklődtek
az e téren meglévő különbségek is.

További számításaink azt az ismert tényt is igazolták, hogy a színvonalas
közművelődési munkának, a magas kulturális színvonal elérésének szükséges,
de semmiképpen sem elegendő feltétele az intézményhálózat megteremtése, te-
hát csupán az objektív feltételek biztosítása. Csak ott lehet széles körben töme-
geket megnyerni a kultúra ügyének, érdekeltté tenni az embereket a közmű-
velődésben, ahol az intézményhálózat gazdag és színvonalas választékot kínál
és azt összekapcsolja megfelelő propagandával is.
A tudományos-technikai forradalom hatására tovább fejlődik a társadalom, és
ezen belül a foglalkoztatottság struktúrája. Ennek kapcsán nemcsak a tercier
ágazat nő tovább jelentőségében és terjedelmében, hanem egyre inkább elő-
térbe kerül az úgynevezett qvaterner szektor fejlesztése, amely egy új tevékeny-
ségcsoportot jelent, nevezetesen az ismeretek termelését és kommunikációját.
A városok fejlettségét — a gazdasági tényezők mellett — lényegében az mutatja,
hogy mekkora szellemi potenciállal rendelkezik. Ugyanis el kell majd jutni egy
olyan szintre, amikor a felhalmozott ismeretek tömege reprezentálja majd tény-
legesen egy-egy város fejlődését és ezen túlmenően az ország gazdaságát, s ez
újabb javak termelésére és elsajátítására teszi majd alkalmassá az adott tár-
sadalmat.

Eddigi vizsgálataink azt mutatták, hogy alföldi városaink általában betöltik
már a gazdasági, az igazgatási és a politikai központ szerepét, de ugyanakkor
nem mondható el róluk — illetve csak kevés kivétellel —, hogy a szellemi élet
centrumaivá is váltak. Vannak olyan városok, elsősorban a megyeszékhelyek,
melyek szellemi hatósugarukat távolabbi környezetükre is kiterjesztik, de van-
nak olyanok is, melyek még saját közigazgatási határaikon belül sem igazi gaz-
dái a szellemi, és ezen belül a kulturális életnek. Szolnokról, mint megyeszék-
helyről és mint felsőfokú központról elmondhatjuk, hogy az előzőekben vizsgált
szempontok alapján általában egyre növekvő szerepet tölt be a kulturális és a
szellemi életben is. Az értékelésnél és az ítéletmondásnál természetesen nem
szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy Szolnok nem rendelkezik különö-
sebb kulturális és tudományos hagyományokkal, és még ma is nélkülözni kény-
telen azokat a feltételeket és lehetőségeket, amelyekkel felsőfokú központi sze-
repkörének maradéktalan betöltéséhez rendelkeznie kellene.

LUKACS PÁL
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