
Szolnok megye népessége az 1949—1960. évi
népszámlálás idején

Az utóbbi időben mind szélesebb körben tapasztalható érdeklődés a népszám-
lálás adatai iránt és tekintettel arra, hogy azok szélesebb körben nem ismeretesek,
nem lesz érdektelen, ha a következőkben néhány, Szolnok megyére vonatkozó népes-
ségi adatot ismertetünk.

Köztudott dolog, hogy a népesség teljes számbavétele, az általában 10 évenként
tartott népszámlálással történik. Legutóbb ilyen teljeskörü népszámlálást 1960. január
i-én tartottak, amikor is a népességet az 1960. január i-i o órai állapotnak megfelelően
vették számba, elméletileg tehát mindenkit ott számoltak meg, ahol az előbb említett
időpontban tartózkodott. (A népszámlálás éppen ezért az un. jelenlévő népességet
rögzíti.)

A megye mai területére átszámított népességi adatok 1869-től állanak rendelke-
zésre, és ez lehetőséget nyújt egy kis visszatekintésre is.

Szolnok megye lakossága az 1869. december 31-e és 1960. január i-e közötti időben,
tehát 90 év alatt, mintegy 185 ezer fővel, azaz 66,7%-kal szaporodott.

A népesség csaknem valamennyi népszámlálási időszakban jelentősen nőtt (leg-
nagyobb mértékben 1881-1890 között), mindössze egyetlen időszak alatt, a második
világháborút magába foglaló 1941-1948 közötti években mutatkozott csökkenés.

A népesség számának alakulása, népsűrűség, népszaporodás
A népszámlálás A népesség Népsűrűség A népesség száma Időszak Tényleges

időpontja száma (fő) 1 km2-re az 1869-i | az előző szaporodás +
népszámláláskori fogyás —
népesség %-ában

1869. XII. 31. 277 236 49,8 100,0 — —
1880. XII. 31. 299157 53,7 107,9 107,9 1870—1880 + 21921
1890. XII. 31. 341 993 61,4 123,4 114,3 1881—1890 + 42 836
1900. XII. 31. 375 803 67,5 135,6 109,9 1891—1900 + 33 810
1910. XII. 31. 399 770 71,8 144,2 106,4 1901—1910 + 23 967
1920. XII. 31. 414 301 74,4 149,4 103,6 1911—1920 + 1 4 531
1930. XII. 31. 441 436 79,2 159,2 106,5 1921—1930 + 27135
1941. XII. 31. 453 800 81,4 163,7 102,8 1931—1941 + 12 364
1949. I. 1. 450 403 80,8 162,5 * 99,3 1941—1948 —33 970
1960. I. 1. 462 150 82,9 166,7 102,6 1949—1959 + 11 747

Ügy gondoljuk nem lesz érdektelen a népesség 90 év alatti alakulását területi elhelyez-
kedés szerint is bemutatni. (Kimutatásunkban a jászapáti járást még külön szerepel-
tetjük, mivel 1869-re nem állanak rendelkezésre olyan adatok, amelyek a mai járási
közigazgatási beosztásnak megfelelő átdolgozást lehetővé tették volna.)
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A népesség száma az
1869-i 1960-i,
népszámlálás idején

32 263
28 484
29 722
29 241
28 722
18 266
11 185
19 090
14 486
10 376
18 210
15 086
11 136
10 969

45 613
40 210
42 640
41 894
63 533
27 506
25 272
30 322
26 035
13 756
23 611
45 640
23 625
12 493

Szaporodás

főben
13 350
11 726
12 918
12 653
34 811

9 240
14 087
11 232
11 549

3 380
5 401

30 554
12 489

1 524

%-ban
41,4
41,2
43,5
43,3

121,2
50,6

125,9
58,8
79,7
32,6
29,7

202,5
112,1

13,9

A népesség számának alakulása járásonként, városonként
Járás, város

Jászapáti
Jászberényi
Kunhegyesi
Kunszentmártoni
Szolnoki
Tiszafüredi
Törökszentmiklósi
Jászberény v.
Karcag
Kisújszállás
Mezőtúr
Szolnok
Törökszentmiklós
Túrkeve

Mint látható, legnagyobb mértékben Szolnok városban szaporodott a népesség (több
mint háromszorosára), legkisebb, szinte alig számottevő mértékben (13,9° o-kal) Túr-
kevén.

Ahhoz, hogy az egyes területek népc:ségr Amínak alakulására közelebbi magya-
rázatot kapjunk, tudnunk kell, hogy a népesség számának vátloztatását két alapvető
tényező, az ún. természetes népmozgalom (születés, halálozás, házasságkötés) és a me-
chanikus, vagy más szóval vándormozgalom (lakóhelyváltoztatás) befolyásolja.

A természetes népmozgalom eredményeként normális körülményeket figyelembe
véve, nő az adott terület népességszáma. Természetesen nagyobb háborúk, járványok
Etb. átmenetileg csökkenthetik ezt a természetes növekvő folyamatot. A mechanikus
népmozgalomban azonban már elsősorban az adott terület gazdasági lehetőségei, meg-
élhetési viszonyai jutnak kifejezésre. A mechanikus népmozgalom a megyében különö-
sen az 1949-1959. évek között éreztette hatását, részben az új, részben a régi, de jelen-
tősen fejlesztett ip'ari üzemek vonzása, részben a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zése miatt. Szolnok város népesség-számának már említett ugrásszerű növekedése is
elsősorban a mechanikus népmozgalom, a vándormozgalom következménye.

A mezőgazdaságban részben a nagyüzemi termeléssel együttjáró gépesítés miatt
sok munkaerő szabadult fel, részben az iparban és más nem mezőgazdasági ágazatban
állandóbb és jobb kereseti lehetőségek kínálkoztak, ezért a lakosság igen sokszor,
nem kívánatos mértékben vált meg a mezőgazdaságtól.

Ezt a folyamatot jól tükrözi a megyében a „keresők" egyes népgazdasági ágak
közötti megoszlásának alakulása.

A keresők százalékos megoszlása

Népgazdasági ág

Mezőgazdaság
Ipar
Építőipar
Közlekedés
Kereskedelem
Egyéb népgazdasági
Nyugdíjas

ö s s z e s e n :
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1949
január

66,9
10,5

3,1
2,7
3,6

13,2
3,8

100,0

1960
1-i népszámlálás

szerint
45,4
16,5

8,0
4,8
5,2

20,1
6,5

100,0



Mint látható a két népszámlálás között a mezőgazdaságban keresők aránya
2i,5n/<)-kal csökkent. Elsősorban ennek következménye, hogy a 7 járás közül 5-ben
csökkent a népesség száma, és csak a szolnoki járásban volt számottevő növekedés,
ami a martfűi Tisza Cipőgyár vonzásával magyarázható. A városiasodásra jellemző,
hogy a megye népc:ségéből az 1949-i 35,4" u-ról, 1960-ban 38,0" o-ra emelkedett a városi
népesség aránya.

A népességen belül 1949-hez viszonyítva a kereső férfiak száma 411 n-kal nőtt, a
kereső nők száma azonban 2" u-kal csökkent. A munkaképes korú férfiaknak majdnem
egé:í.c (96". ij-a), a munkaképes nőknek azonban mindössze 32" u-a volt kereső. A kereső
nők összes nőkhöz viszonyított aránya Szolnokon a legmagasabb (39"íi).

As 1960. évi népszámlálás időpontjában a 214800 keresőnek 82° o-a fizikai mun-
kás, 11%-a szellemi foglalkozású és 7" o-a nyugdíjas, járadékos és egyéb inaktív kereső
veit. A keresők és eltartottak aránya, az elmúlt 11 év alatt, lényegében nem változott,
ugyanis 1949-ben 114, 1960-ban 115 eltartott jutott 100 keresőre.

A népesség nemek közötti arányát tekintve, a népszámlálások adatai szerint, ha
csak kis mértékben is, a nők aránya a magasabb. Számarányuk - a második világ-
háború következtében - különösen az 1941-1949 közötti időszakban emelkedett szá-
mottevően.

A népesség nemek szerinti megoszlása
A népesség száma Százalékos megoszlásban 100 iériira jutó

Év
1930

1941

1949

1960

(fő)
414 436

453 800

450 403

462 150

férfi
49,5
49,6
48,8
48.7

nő
50,5
50,4
51,2
51,3

nő
1018
1018
1049
1051

A népesség nemek szerinti arányát igen jól fejezi ki az 1000 férfira jutó nő,
mutatószám. Ha a megye egyes közigazgatási területeit eszerint vizsgáljuk, megállapít-
hatjuk, hogy a járások közül a kunszentmártoni járásban, a városok közül Kisújszállás
városban legmagasabb a nők aránya. (Az előbbiben 1076, az utóbbiban 1116 nő jut
1000 férfira.) A megye összes településeit figyelembe véve, a legtöbb nő (1147) Nagy-
rév, a legkevesebb (941) Kuncsorba községben jut 1000 férfira.

Az általános gazdasági viszonyokat éj aj egyének gazdasági helyzetének bizton-
ságát jól tükrözi, hogy 11 év alatt a 15 évesnél idősebb népességnél 19" y-kal csökkent
a nőtlenek és hajadonok, és 13'Vo-kal nőtt a házasok száma. Sajnos főként éppen az
előbb említett gazdasági függetlenséget és biztonságot tükrözi az elváltak számának
43%-os növekedése is.

A megye népességének korösszetétele lényegében az országoshoz hasonló. A né-
pesség 1949 óta némileg elöregedett, az öregkorúak (60 éven felüliek) aránya 1949-1960
között 13%-ról 14%-r.a emelkedett. Ez elsősorban az életszínvonal növekedésének
- amely magában foglalja a jobb táplálkozást, a jobb egészségügyi ellátást, stb. -
követkzménye. A megyében 1960-ban 5, 100 éves, illetve idősebb embert írtak össze,
ezek közül 2 férfi, 3 nő volt.

A népesség iskolai végzettségének színvonala az 1949-1960. évek között jelentő-
sen emelkedett, de még nem érte el az országos átlagot. A 10 évesnél idősebb írni-
olvasni nem tudók aránya még mindig magas (5" o> 1949-ben 7% volt).

A népesség 0,2%-a vallotta magát nem magyar anyanyelvűnek és 0,4" 0-a más
nemzetiségűnek. A 900 nem magyar anyanyelvűből 500 cigány volt.

Az elmondottak természetesen csak vázlatosan ismertették az 1960. évi népszám-
lálás eredményeit és az 1949 óta bekövetkezett változásokat. E szűkre szabott cikk
keretében nem volt lehetőség sok fontos jelenségnek, mint pl. a családi, a részletesebb
műveltségi és a lakás adatoknak ismertetésére, de a főbb jellemző adatokat így is
megismerhettük. Gácsi Ferenc
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