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Az iskolázottság területi
egyenetlenségeinek alakulása
Szolnok megyében az 1960-80-as
években

Szolnok megyében a 7 éven felüli la-
kosság iskolázottsági mutatóiban lé-
nyeges területi különbségek voltak
és vannak. Mivel a megye iskolázta-
tásában a döntő fejlődés az 1960—
80-as időszakban következett be1,
érdemes ezt a két évtizedet az alapo-
sabb elemzés tárgyává tenni.

A vizsgálatnál a 7 éven felüli la-
kosság szokásos iskoláztatási muta-
tóit használtam. Ezek közül eleve
azokat választottam ki, melyeknek
településenkénti adatait 1960-ban,
1970-ben és 1980-ban egyaránt tar-
talmazzák a népszámlálás adattárai.
Nem foglalkoztam a be nem fejezett
középiskolai illetve főiskolai adatok-
kal, mivel ezek szorosan korreláltak
a megfelelő befejezett iskolai jellem-
zőkkel. Ugyanakkor megalkottam és
elemeztem azokat az összevontabb
iskoláztatási mutatókat is (legalább 8
általánost illetve legalább középisko-
lát végzettek), melyek használata az
ilyen vizsgálatokban szokásos és az
ún. ,.iskoláztatási piramis" alapvető
adatai (a felsőfokú intézményt vég-
zettek adataival együtt).

A számítások azt is igazolták, hogy
ugyancsak rendkívül szorosan korre-
lál az érettségizettek aránya a leg-
alább középiskolát végzettek mutató-
jával, valamint az egyetemen, főis-
kolán oklevelet szerzetteknek az ará-
nya az egyetemre, főiskolára egyálta-
lán jártak arányával. Ezért — leg-
alább is ezen írás keretei között —
az érettségizettek arányának mutató-
jától eltekintettem, továbbá a 20 éves
összehasonlíthatóság érdekében az
utóbbi felsőfokú iskoláztatási muta-
tónál maradtam meg. (Ez csak 2—3
tized % ponttal magasabb az egyete-
met, főiskolát végzettek arányánál.)

Végül is így alakult ki az 1. sz. táb-
lázat adatrendszere.

A táblázat első 3—3 sora lényegi-
leg iskolázatlansági adat (az átlagok-
nál és a relatív szórásoknál egy-
aránt), az utolsó 4—4 sora pedig a
kötelező, illetve a magasabb fokú is-
kolázottságot fejezi ki. A településen-
kénti átlagok mutatják az iskolázott-
ság fejlődését.
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Az iskolázottság területi egyenet-
lenségei szempontjából azonban a
táblázat 2. fele az érdekesebb. A ten-
denciák világosak: az iskolázatlansá-
gi mutatók területi szélsőségei 1960.
és 1980. között növekedtek, a maga-
sabb fokú iskolázottságot kifejező
mutatóké pedig csökkentek. Ez azt
jelenti, hogy a húszéves változás a
kulturális kiegyenlítődés irányába
hatott a pozitív mutatóknál, a pola-
rizálódás irányába a negatív muta-
tóknál. Jól érzékelteti a táblázat,
hogy szélsőséges területi különbségek
1980-ban az analfabétizmusban és a
felsőfokú iskolázottságban vannak
Szolnok megye települései között.
(Ez törvényszerű ezek átlagának ala-
csonysága miatt is.) Ezeket a szélső-
ségeket demonstrálja az 1. és 2. sz.
ábra.

Az ábrák sok kommentárt nem
igényelnek. A felsőfokú iskolázott-
ságban kiemelkednek a városok és a
középfokú iskolaszékhelyek, elmara-
dott képet mutatnak a régi Tiszafü-
redi és Törökszentmiklósi Járás, va-
lamint a Tiszazug községei. Megjegy-
zem, hogy az ábra az egyetemi, főis-
kolai végzettséggel rendelkezők ará-

A^ANALFABÉMK ARANYA (•/•) A 1 £V£S És

IDŐ5EBB NÉPESEÉGBEN/198C;
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nyát tünteti fel a számítási anyagtól
eltérően. (Ennek településenkénti át-
laga 2,1%.) Az analfabétizmusban
egyszerű területi következtetéseket
levonni nem lehet. A volt Tiszafüredi
Járás azonban e szempontból is*"ked-
vezőtlen adottságú területnek bizo-
nyult. Meglepő azonban, hogy az is-
kola nélküli Jászivány és Tiszainoka
mutatója milyen jó!

I . Egyváltozós összefüggések

A szemléleten túli összefüggéseket
a 2. sz. korrelációs táblázat tárja fel.

2. az. t&talazat
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A táblázat lehetővé teszi, hogy né-
hány időbeli tendenciára utaló meg-
állapítást is tegyünk.

A táblázat alapján világos a követ-
kező: valamennyi iskolázatlansági
mutató negatív korrelációban van va-
lamennyi magasabb iskolázottsági
mutatóval (jobb felső 9x4-es mező);

a magasabb iskolázottsági mutatók
pedig pozitív korrelációban egymás-
sal (jobb alsó 12x4-es mező). Az
előbbiekre a lazább, az utóbbiakra a
szorosabb — de 1980-ra gyengült —
kapcsolatok a jellemzők. Ez azt je-
lenti, hogy a megye településeire
eléggé a szerves kapcsolatú iskolá-
zottság a jellemző, de ez a szervesség
1980-ra gyengült. Ezt hangsúlyos
megállapításként teszem, mert ezzel
árnyaltam Kozma Tamásnak és For-
rai R. Katalinnak az egyik tanulmá-
nyában rögzítetteket3. Általában ki-
sebb intenzitással jár együtt az ala-
csonyabb iskolázatlansággal a maga-
sabb fokú iskolázottság, mint ahogy
a magasabb iskolázottság különböző
mutatói kapcsolódnak egymáshoz.

így tehát egy-egy Szolnok megyei
településen gyengébb-erősebb ten-
denciával, de igaz, hogy ahol nagyob-
bak az iskolázatlansági mutatók, ott
kisebbek a magasabb iskolázottsági
jellemzők, s ez utóbbiak közül a kü-
lönbözőek szorosabban együttjárnak.
A jobb alsó 12x4-es mező korrelációs
együtthatóinak 1960 és 1980 közti
csökkenése azt érzékelteti, hogy 20
év alatt ebben lazulás következett
be. Kevesebb 1980-ban pl. a „tipiku-
san iskolázatlan" település Szolnok
megyében, mint 20 évvel korábban;
a fejlődés tehát — ez a táblázat is
mutatja — mindenképpen szerényen
kiegyenlítődő jellegű volt.

Miközben a 2. sz. táblázat vala-
mennyi elemének értékelését az ér-
deklődő olvasóra bízom, a jobb alsó
12x4-es mezőből néhány adatot még
külön kiemelnék.

Az egyik: feltűnik a táblázat e ré-
szében két kiugróan alacsony (0,06,
illetve 0,09) együttható. E szerint a
pontosan nyolc általánost végzettek
aránya egy-egy településen 1980-ra
szinte függetlenné vált attól, mennyi
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ott a legalább középiskolát illetve
főiskolát végzettek. (Ezt a vonást
emelik ki a (3) alatt idézett munká-
ban a szerzők.)

Másik jellemzőként megemlítem,
hogy — a gyengülés ellenére —
1980-ban is rendkívül szoros a leg-
alább középiskolát végzettek, illetve

A LEGALÁBB 8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI VEGZETTSE66ÍL

RENDELKEZŐK ARANW l°t„) A 7 EVES ÉS IDÖSCBB

NÉPESSÉGBEN / 1980/

A ftUŐttíkil INTÉZMÉNYBEN VÉG/ETTEK SZ&HANAK

ALAKULÁSA fJÍO-BAN AZ 1960. ÉVIEK "i-ÁBAN

a főiskolát végzettek arányának a
kapcsolata. Ez lehetővé teszi? hogy a
legalább középiskolát végzettek ará-
nyainak megyei kartogrammját az
1. sz. ábrához való hasonlósága miatt
ne is tegyem itt közzé.

A táblázat szerint a felsőfokú vég-
zettségűek arányára a legnagyobb
pozitív befolyással az van, hogy a
közvetlenül őt megelőző iskolatípust,
a középiskolát legalább mennyien
végezték el az adott településen. (Ez
egyébként a normális fejlődés szem-
pontjából a természetes.)

M.tx.obra

Az 1. sz. ábrától függetlenebb in-
formációkat tartalmaz viszont a 3.
sz. ábra. Ezért ezt közreadtam.

A LEGALÁBB 8 ÁLTALÁNOST VÉGZETTEK S/ÁMAHAK

ALAKULÁSA 1980-BAN AZ 1960 tVlíK %-ÁBAN

5. sz abm.
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E szerint 1980-ban a legalább
nyolcosztályos iskolai végzettségben
a megyének van egy intenzitási ten-
gelye a Jászberény—Szolnok és agg-
lomerációja — Mezőtúr vonal tekin-
tetében, melyet a nagykun városok
és Tiszafüred egészít ki.

A felsőfokú intézményben okleve-
let szerzettek és a legalább 8 osztályt
végzettek 20 éves dinamizmusát tár-
ja az olvasó elé a 4. és 5. sz. ábra.

A két ábra alapján kiemelhető,
hogy Szolnok és agglomerációja a
nagyarányú társadalmi-gazdasági
fejlődést követve az iskolázottságban

is igen dinamikusan lépett előre, és
jórészt így érte el azt a kedvező
helyzetet, melyet az 1. és a 3. sz.
ábra tükröz.

2. Néhány fontosabb többváltozós
összefüggések

Mindenek előtt az „iskoláztatási
piramis" három adatának összefüg-
gését vizsgáltam a három különböző
időpontban. A számítások végered-
ményét kifejező regressziós egyenle-
teket és az ún. többszörös determi-
nációs együtthatókat4 az alábbiak
szerint lehet összefoglalni:

X7 = - 0,01 • Xs + 0,35 • X6 + 0,07 (1); Ry;5,6 = 89,9% (1960)
X7 = - 0,02 • X5 + 0,33 • X6 + 0,35 (2); R?;5,6 = 88,9% (1970)
X7 = - 0,02 • X5 + 0,28 • X6 + 0,45 (3); R7;5,6 = 78,6% (1980)

(A jelölés itt és a továbbiakban is
az 1. illetve 2. sz. táblázatban hasz-
náltaknak felel meg.)

Az (1), (2) illetve (3) egyenletekből
megállapítható, hogy a legalább kö-
zépiskolai végzettségűek arányának
növekedésével együtt jár a felsőfokú
végzettségűek arányának növekedé-
se, míg a legalább . nyolcosztályos
végzettségűek arányának növekedé-
se kissé csökkenti azt. "Az előbbi a
domináns hatás, mely a következő
egyszerű okfejtéssel belátható: a leg-
alább 8 osztályos végzettséggel ren-
delkezők aránya (XJ) általában nincs
hétszerese a legalább középiskolai vég-
zettségűek arányának (xn-nak). (Lásd:
1. sz. táblázat!) Az utóbbi együttha-
tója viszont jóval több, mint hétsze-
rese a legalább 8 osztályos végzett-
ségűek együtthatójának. (A (3)
egyenlet esetében éppen 14-szerese,
az (1) egyenlet esetében pedig éppen
35-szöröse.) Ezért az (í)—(3) egyenle-
tek aláhúzott részei feltétlenül pozi-
tívak. A többszörös determinációs

együttható 20 év alatt csökkent; a
két tényező együttes hatása tehát
mérséklődött.

Az egyenlet együtthatóiból azon-
ban nemcsak ilyen egyedi számítga-
tásokkal lehet megbecsülni az egyes
változók relatív jelentőségét. Ezt
azonnal megadják egzaktul az ún.
„path-együtthatók" (5), mely a kö-
vetkezőnek adódott:

ps = -0,15; p5 = 1,08 (1960)
ps = -0,14; p6 = 1,07 (1970)
P5 = -0,11; p6 = 0,97 (1980)

Ezekből az adatokból világos, hogy
20 év alatt Szolnok megyében a fel-
sőfokú intézményt végzettek aránya
szempontjából a legalább középisko-
lai végzettségűek arányának jelentő-
sége felértékelődött a legalább 8 ál-
talánost végzettek arányához képest.
(A po/pő arány növekedése fejezi ki
ezt.)
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Ezt külön is megerősíti, hogy az
előbbi tényező hatása mindhárom év-
ben p = 0,5%-os szinten szignifikáns
(vagyis a hatás 99,5%-os valószínű-
séggel érvényesül), míg az utóbbi té-
nyező hatása 1960-ban és 1970-ben
csak p = 5%-os, 1980-ban pedig csak
p = 10%-os szinten szignifikáns.

Tehát egyre erősödött az a tenden-
cia a megyében (is), hogy azokon a
településeken lehet találni arányá-
ban a legtöbb diplomást, ahol a leg-
alább 8 általánost végzettek összeté-
tele olyan, hogy ezen belül a legalább
középiskolai végzettségűek aránya
magas. Ez a „szerves" iskoláztatási
fejlődés markáns bizonyítéka!

Lehetőség van arra is, hogy a
többszörös determinációs együttható-
kat a path-együtthatók segítségével
felbontsuk0. Ezt tartalmazza a 3. sz.
táblázat.
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táblázatban található, páronkéotl korrelációs együttha-

tókat jelüli .

A táblázat világosan mutatja x«
jóval nagyobb jelentőségét x;-re
xs-nél. A közös hatásuk azért nega-
tív X7-re, mivel XB is része x-,-nek
(hiszen aki leérettségizett, az feltét-
lenül elvégezte a 8 általános), mely
ellenirányú hatást fejt ki.

Vizsgáltam azt is, hogy a megye
egyes településcsoportjaiban az „is-

koláztatási piramis" adatainak mi-
lyen összefüggése a jellemző. Nyil-
vánvaló, hogy pl. a városok lakossá-
ga általában iskolázottabb a közsé-
gekénél. Ugyanez igaz a középfokú
iskolákkal (külön-külön középiskolá-
val illetve szakmunkásképző intézet-
tel) rendelkező településekre is. (Ezt
az ábrák érzékeltették is.)

Van-e a város és a község reláció-
jában is kiegyenlítődési tendencia?

Előny-e a középfokú iskola a tele-
pülés magasabbfokú iskolázottsága
szempontjából?

A választ különösebb számítgatás
nélkül is meg lehet adni, de a szá-
mítás bizonyít is; továbbá pontossá-
ga révén a halványan érzékelhető
tendenciákat is világosan ki tudja
fejezni.

Mindenek előtt vezessünk be to-
vábbi (ún. „mesterséges'^) változó-
kat7, a középiskola-székhelyek, a
szakmunkásképző intézeti székhe-
lyek, a városok kiemelt vizsgálata
érdekében. Ezeket jelölje rendre XB,
xn, xio.

Tekintsük egyelőre er^dményvál-
tozónak a „piramis csúcsát", a felső-
fokú végzettségűek arányát. Legyen
tényező-változó az előbbi három, va-
lamint X5 és xu (a „piramis" alsóbb
rétegei).

Elvégeztem az 5 független válto-
zós regresszió-analízist és a szükséges
szignifikancia-vizsgálatot. Nem elé-
gedtem meg az össz-hatás szignifi-
kanciájával, hanem a tényezőnként]
legalább p = 5%-os szintű szignifi-
kanciát is megköveteltem. A válto-
zók fokozatos csökkentésével előbb-
utóbb többnyire beállt egy olyan
eset, kialakult egy olyan egyenlet,
amelyben már minden egyes változó
(és természetesen az együttes) hatá-
sa legalább p = 5%-os (de sokszor a
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legszigorúbb kritériumot is teljesítő
p = 0,5%-os) szinten szignifikáns
volt.

Ez természetesen igen hosszadal-
mas és számítógéppel is időigényes
számítássorozat, melynek így csak a
hasznos végtermékét adom közre".

Ugyancsak mellőzöm a számítások
részletezését, az alternatívák mind-
egyikének e munkában való végig
elemzését. (Melyet természetesen
megtettem.) Hiszen vizsgálni lehet a
felsőfokú végzettségűek arányának
függését a legalább középiskolai vég-
zettségűek arányától és a település
említett sajátosságaitól (Attól, hogy
ti. a település város vagy nem, van
szakmunkásképző intézete vagy
nincs.) vagy a legalább 8 osztályt
végzettek arányától és a település
említett sajátosságaitól, de elemez-
hető az a függés is, amely a „köz-

bülső lépcső", a legalább középisko-
lai végzettségűek aránya és a „leg-
alsó lépcső" vagyis a legalább 8 osz-
tályos végzettségűek aránya, vala-
mint a település említett sajátosságai
között fennáll. Részletezni csak az
egyik esetet kívánom.

Milyen konzekvenciák szűrhetők
le a felsőfokú végzettségűek arányá-
nak a legalább 8 osztályos végzett-
ségűek arányától és a település em-
lített sajátosságaitól való függésének
időbeli változásából?

Ebben az esetben az említett vál-
tozó-csökkentéses eljárással mindhá-
rom évben egy-egy három független
változós, teljesen és tényezőnként is
legalább p = lP/o-os szinten szignifi-
káns regressziós egyenletet kaptam.
Ezek és teljes determinációs együtt-
hatóik a következők voltak:

X7 = 0,05 • X5 + 0,30 • X9 + 0,26
X7 = 0,06 • X5 + 0,56 • X9 + 0,58
X7 = 0,04 • X5 + 1,04 • X9 + 0,86

Xio - 0,05 (4); R7;5,9,io = 75,3% (1960)
Xio - 0,41 (5); R7;7,9,io = 68,0% (1970)
Xio + 0,13 (6); R7;5,9,io = 61,1% (1980)

Könnyű látni, hogy a három ténye-
ző együttes determináló hatása csök-
kent. (Ezt a teljes determinációs
együtthatók mutatják.) A települé-
seknek két megkülönböztető sajá-
tossága rajzolódott ki szignifikán-
san. Az egyik: van-e szakmunkás-
képző intézet a településen vagy
nincs; a másik: városról van-e szó
vagy községről. (Az előbbit az x», az
utóbbit az xio mesterséges változó fe-
jezi ki.) A path-együtthatók arányai
még azt is érzékeltették, az a tény,
hogy a településen szakmunkásképző
intézet van vagy nincs valamivel
még erősebb megkülönböztető ténye-
zőnek bizonyult, mint a városi lét.

Mi magyarázza a szakmunkáskép-
ző intézetek ilyen meghatározó meg-
különböztető szerepét?

Szerintem a következőket kell
megfontolnunk: egy kivételével min-
den szakmunkásképző intézetünk te-
lepülésén van középiskola (ezek te-
hát alapvetően legalább két közép-
fokú iskolával rendelkező települé-
sek). Ez szellemi potenciál szempont-
jából már eleve két, felsőfokú intéz-
ményben végzetteket tömörítő szer-
vezetet jelent.

Feltételezhető továbbá, hogy ahol
szakmunkásképző intézet van, ott
többnyire megfelelő felsőfokú szelle-
mi potenciált képviselő ipari-mező-
gazdasági-szolgáltatási bázis is van,
mely szintén kedvezőbbé teszi a fel-
sőfokú végzettségűek arányát.

Számszerűen is könnyű a megosztó
hatások „bemérése". Az xg és az xio
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definícióit alapulvéve ugyanis, ha pl.
egy település város és szakmunkás-
képző intézménye is van (Túrkeve
kivételével egyébként minden város-
nak van), ott X9 és xio értéSe egy-
aránt 1. Ha a település, nem város
xio lesz 0, ha nincs szakmunkáskép-
ző intézménye, akkor pedig xg. Így
triviális, hogy a város-falu különb-
séghordozói xio együtthatói, a szak-
munkásképző objektummal való ren-
delkezésből adódó különbség hordo-
zói pedig xg együtthatói. Ezeket a
differenciákat tehát a (4), (5), (6)
egyenletek aláhúzott részének érté-
kei (gyakorlatilag ezek együtthatói)
adják meg.

A következő esetek lehetségesek:
1. város szakmunkásképző intézet-

tel;
2. város szakmunkásképző intézet

nélkül;
3. község szakmunkásképző inté-

zettel;
4. község szakmunkásképző inté-

zet nélkül.

E négy típus között — a (4) egyenlet
szerint — 0,30 + 0,26 = 0,56; 0,30;
0,26%-nyi, a fenti körülményekkel
összefüggő különbségek voltak már
1960-bari is a felsőfokú végzettségűek
arányában (átlaguk mindössze 0,7%
volt!). Ezek az — e megosztó ténye-
zőkkel összefüggő — különbségek
1980-ra a felsőfokú végzettségűek te-
kintetében — a (6) egyenlet szerint
— 1,04 + 0,86 = 1,9; 1,04; 0,86%-
nyira növekedtek, tehát gyakorlatilag
több, mint háromszorosára nőttek.
(A pontos arányszámok rendre: 3,39;
3,47; 3,31.) Ezt a tényt csak az eny-
híti, hogy közben a felsőfokú intéz-
ményt végzettek átlaga is 3,29-szoro-
sára nőtt (2,3% lett). A hatásoknak
az összetételéről azonban onnan ka-
punk világosabb képet, ha megadjuk
a többszörös determinációs együttha-
tó felbontását. Ezt részleteztem a 4.
sz. táblázatban.

lt.es. téMisat

R 2 többszörös dstsraináolós •gyUttbl.to
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31, *

5,8
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v

11,2
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8.2

12,-8

6,-8

11,6

7.9

13.7

61,0

A táblázat világosan mutatja a ha-
tások összetételének a megkülönböz-
tető tényezők javára való átrendező-
dését, xs hatása szinte eljelentékte-
lenedett és különösen megerősödött
a szakmunkásképző intézettel való
rendelkezés jelentősége.

Az itt nem részletezett elemzések
is arra utaltak, hogy a város-falu és
a középfokú intézményellátottságbeli
különbség a legalább középfokú vég-

Hegnnvexéa, jelentés
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zettségűekre hatás tekintetében is
szélesedett. Helytakarékosság céljá-
ból most — az 5. sz. táblázatban —
csak a többszörös determinációs
együttható felbontását adom meg.

Az 5. sz. táblázatból jól érzékel-
hető, hogy a 4. sz. táblázatban jel-
lemzett folyamat — kevésbé mar-
kánsan — de itt is lejátszódott. Ne
feledjük, hogy itt a „közbülső lép-
csőre" való hatást diszkutáltuk, és
itt szükségszerűen jelentékenyebbnek
meg kellett maradnia az „alap" (a
legalább 8 osztályt végzettek aránya)
hatásának.

A megkülönböztető tényezők ha-
tását azonban elkülönítve is meg le-
het vizsgálni.

Nézzük meg tehát külön e három
tényező hatását az „iskoláztatási pi-
ramis" mindhárom változójára (mint
eredményváltozókra)!

Magukat az egyenleteket nem
részletezem. A számítások ebben a
tiszta esetben is azt igazolják, hogy
a középfokú intézménnyel való ren-
delkezés vagy nem rendelkezés, il-

letve a város-község közti különbség
kulturális megosztó szerepe e 20 év
alatt növekedett. A növekedés azon-
ban differenciált volt A legalább 8
általánossal rendelkezők arányára
csak a város-falu különbség megosz-
tó hatása növekedett jelentősebb
mértékben. (2,2-szeresére.)

A legalább középiskolai végzett-
séggel rendelkezők arányára most is
a közel háromszoros megosztó hatás-
növekedés volt a jellemző, mely a
legnagyobb növekedést a város-köz-
ség differencia tekintetében mutatta
(3,1-szeres).

A felsőfokú végzettségűek arányá-
ra a megosztó hatás még differenci-
áltabban emelkedett. A középiskola
létének — hiányának hatása 1,5-sze-
resére, a szakmunkásképző intézet
létének-hiányának hatása közel 2,4-
szeresére_ a város-község különbség
hatása több, mint 3,8-szeresére növe-
kedett.

Az adatokból látható, hogy a ma-
gasabb iskolai végzettségűek aránya
(x« és XT) tekintetében fokozódtak

6.az. táblázat

2 2 2
R5'8 9 10 R6'8 9 10 é s a z R7-8 9 10

determináoiös egvuttható falbontása

4
4

2Pg

2 p8

2P9

Megnevezés

P9 R8,9

P10 R8,10

pio R9,io

összhatás

1960.

32,

<*,

0.

19,

-1.

»§l
51,

8

6

3

1

0

5

8,

3

1970.

23

3

0

14

0

0

9,10

42

,9

.*

.0

,1

,5

,2

=

.1

1980.

20,9

2,3

0,7

10,9

3.*

1,8

42,0

1960.

13,8

9.4

2,3

17,8

8,3

6,8

2
6; 8,

58,4

1970.

10,4

13,8

1,4

18,8

5,8

6,6

?,10 =

56,8

1980.

13,6

8,8

3,0

17,1

9,5

7,6

59,6

1960.

lOí'6

12,8

2,5

18,3

7,6

8,3

60,1

1970.

2,2

. 15Í1

7,5

8,9

5,9

15," 6

9,10 =

55,2

1980.

4.3

13,0

6,6

11,8

7,9

13,6

57,2

33



jobban a különbségek. Ezt — ha úgy
tetszik — lehet „természetesnek" is
tekinteni. Itt azonban ez bizonyított
tény.

Az is látszik, hogy a 3 megosztó
hatású tényező között a legalább 3
osztályos végzettségűek arányára
(xs) és a legalább középiskolai vég-
zettségűek aránya (X6) a legna-
gyobb hatással a középiskolával va-
ló rendelkezés ténye van.

Az is tény, hogy e három megosztó
tényező összhatása e 20 év alatt két
esetben csökkent, egy esetben nőtt.
Mindezt a 6. sz. táblázat mutatja.

E választóvonalak mentén tehát e
20 év alatt kiegyenlítődés nem na-
gyon történt. Minthogy a középfokú
intézményekkel azért főleg a városok
rendelkeznek, így az ezen intézmény-
eUátottságbeli különbség íormá^á-
ban megjelenő egyéb különbségek is
elsősorban a falu-város különbséggel
függenek össze.

Művelődéspolitikusok körében jól
ismert, hogy az 1958-as művelődés-

politikai irányelveknek a falu és a
város közti különbségek megszünte-
tésére vonatkozó célkitűzését orszá-
gosan sem sikerült végrehajtanunk.
Az elért szerény eredmények ellenére
is nagyok tehát a tennivalók a kul-
turális kiegyenlítés terén. Ennek
egy fontos oldalát, az iskolázottság-
beli területi különbségeket igyekez-
tem alaposan mérlegre tenni Szolnok
megye tekintetében.

Napjainkban az őszinte mérlegvo-
nás a kibontakozási programhoz kap-
csolódó reális művelődéspolitikai cél-
kitűzések megfogalmazása érdekében
éppúgy szükséges, mint a kiegyenlí-
tési programok tényleges kialakításá-
hoz.

Jól tudjuk ugyanis, a kibontakozási
program művelődéspolitikai része
éppen a kiegyenlítés érdekében te-
endő intézkedéseknek adott prioritást
a demográfiailag népes korosztály
középiskoláztatása idején.
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