
SZOLNOK MEGYE TANYARENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI

i.

A megye tanyarendszerének jellege és helyzete a többi tanyás megyék között

S/olnok megye településhálózatára az alföldi óriásfalvas és a* ezzel együttjáró
tanyai települési táj a jellemző. A megye nagyhatárú településeinek külterületein
a tanyás települési rendszer a XVIII. század második felétol a gazdálkodási mód
megváltoztatásának eredményeként kezdett kialakulni.

A megye északkeleti részén elterülő nagyhatárú kun-városok és a szomszédságuk-
ban kialakult óriásfalvak külterületén a szórt települési forma a jellemző. A szórt
tanyák igen lazán, egymástól, valamint a közlekedő utaktól kisebb-nagyobb távolsá-
gokban, geometriai rendszer nélkül helyezkednek el.

A megye északnyugati, vagyis a jászsági és a déli tiszazugi területeinek jelentős
részén, ahol a szőlő- és gyümölcstermesztés az uralkodó mezőgazdasági termelést
forma', a tanyák a dülőutak mentén sortanyák formájában csoportokat alkotva
épültek.

A magyar tanyák helyzete és a tanyai lakosság életkörülményei iránt a felszaba-
dulás előtt már 1930-tól fokozott érdeklődés nyilvánult meg, amiben jelentős szerepe
volt annak is, hogy az addiginál sokkal részletesebb statisztikai adatszolgáltatás
a probléma mélyebb tanulmányozását tette lehetővé. Ebben az időben több tanul-
mány és irodalmi mű jelent meg a magyar tanya, a pusztai nagybirtok keretei között
vergődő cselédség világáról.

Lényegi változást a felszabadulás után megvalósított földreform sem hozott.
A földbirtokrendszer ugyanis csupán a földtulajdon arányosabb elosztását teremtette
meg, de a földtulajdon magánbirtokosi jellegét az előzőeknél is szélesebb társadalmi
rétegekre terjesztette ki, s így egy hatalmas - eddig soha nem látott - tanyai épít-
kezés lehetőségeit nyitotta meg. A földreform után mintegy 75 e/er tanya épült
az országban.

Az egyenletesebb birtokmcgoszlásnak megfelelően uralkodóvá váltak a kisgazda-
tanyák és mind nagyobb számban jöttek létre az állandó letelepedési szórványok.

Ezt a fejlődési folyamatot a mezőgazdaság szocialista átszervezése új mederbe
terelte, s az előbbivel homlokegyenest ellentétes fejlődést emelt törvényerőre. Röviden
azt mondhatjuk, hogy megszűnt a tanyák létének társadalmi, gazdasági alapja - leg-
alább is legfontosabb vonatkozásaiban -, s így megindult a tanyavilág felszámolódási
folyamata.

Az 1970. évi népszámlálás előzetes adatai alapján kitűnik, hogy a külterületen
lakók száma ax utóbbi 20 évben az ország valamennyi megyéjében jelentős mértékben
csökkent.
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A tanyás megyék külterületi népességváltozásai

A külterületi népesség
az ossz, népesség %-ában

Sorsz. Megnevezés — —
1919 1960 1970

é v e k b e n

1. Bács-Kiskun 42,0 36,0 2S.7
2. Békés 32,0 24,5 15.7
3. Csongrád 43,5 36,0 27,6
4. Hajdú—Bihar 20,5 15,3 10,6
5. Pest 19,0 12,0 9,8
6. Szabolcs 10,0 14,2 11,1
7. Szolnok 30,0 19,7 12,3

Az előző táblázatban kimutatott °/o-os értékek mellett az ország külterületi
népesséige 1949-ben 13,3 °/u

1960-ban 12,1 %
1970-ben S,3 %

. Jelenleg hazánk népességének tehát nem egészen 9 %-a él külterületen. Ez a lét-
szám több, mint 14000 lakott hely közt oszlik meg.-A külterületen lakók egynegyede
a városokhoz, háromnegyede a községekhez tartozó körzetekben él. Számarányuk
Bács-Kiskun megyében a legmagasabb, ahol 28,7 %, Csongrádban 27,6 "0, Békés megyé-
ben 15,7 °/o. Szolnok megye a negyedik helyen szerepel 12,3 %-kal.

II.
A megye településhálózati és tanyai helyzete

A mogye területe 968 152 kh (557 099 ha), az ország területének 6,0 %-a. Népes-
sége 1960-ban 426 150 fő, az ország népességének 4,6 %-a. Népsűrűsége 83 fő km2 volt,
ami az 1970. évi népszámlálás előzetes adatai s/erint 80,7 fő,km2-re csökkent. Az
országos népsűrűség 107,2 fő km2, tehát a megye az ország ritkábban lakott területei
közé tartozik.

Szolnok megye településhálózata a természet és gazdaságföldrajzi adottságok
folytán alakult ki, melynek jellegzetes vonása az alföldi közép- és nagyfalvas tele-
pülési mód.

A megyében jelenleg 76 települcs (önálló tanácsú közigazgatási egység) található,
amelyből 7 városi, a többi pedig községi kategóriába tartozik.

Szolnok megyeszékhely területszervező hatása, központi szerepköre egyértelmű,
mivel vonzása - kedvező földrajzi, közlekedési stb. helyzete folytán - már a század-
forduló előtt kialakult és jelenleg a megyén túli területekre is kiterjed.

A megye területének keleti részén fekvő 4 nagykun város (Karcag, Kisújszállás,
Túrkeye, Mezőtúr) és a szomszédságukban nagy ütemben fejlődő Törökszentmiklós
város csaknem összefüggő városi települések rendszerét alkotják. A városhálózat 7.
eleme Jászberény, a mogye északnyugati területének szervező központja. A megye
északkeleti területének székhelye Tiszafüred, a délen elterülő, Tiszazugot irányító
Kunszentmárton, a közép- és nagyfalvas települések között jelenleg nagyközségi jog-
állásban, a környező tájak szervező központjaivá váltak.

A megye városai közül:
Szolnok az ország többi városainak fejlődési ütemét meghaladva, az elmúlt

évtizedekben. egyenletesen és nagymértékben fejlődött. Ugyanakkor az Alföld 27
városa közül 19-re csökkenő, illetve stagnáló állapot volt a jellemző.
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A Budapesthez közelebb eső városgyűrűben Szolnok és Székesfehérvár ipari és
ellátási funkciók szempontjából való fejlődése, valamint a lakosság számának jelentős
növekedése emelkedik ki. E két város szerepe a Budapesthez kikel fekvő városgyűrű-
ben ellenpólus jellegűvé kezd válni, ami a településhálózat arányai szempontjából
teljes mértékben indokolt. A határmenti ellenpólusok növekedése meghaladja a fő-
város növekedési ütemének kétszeresét. Szolnok és S/ékesfehérvár növekedési üteme
ezeknél is kétszercsen nagyobb.

Jászberény a megye második legnagyobb települése, mely nagyságrendet a népes-
ségszámán és a regionális szerepkörén túlmenően az utóbbi két évtizedben létrejött,
ma már népgazdasági szempontból is jelentős ipari, termelési volumene jelenti.

Karcag népességszáma a korábbi (kb. évi 300 fő) csökkenéstől eltérően stagnáló
állapotba ment át. A folyamatban levő ipari fejlesztések folytán a város népesség-
számának lassú emelkedése válható.

Törökszentmiklós a megye legfiatalabb városa, népességszámának csökkenése
1966. évtől megszűnt és lassú emelkedése indult meg, mely tendenciaválto'ást- ipar-
telepítés és a helyi ipari telepek korszerűsítése előzte meg.

Mezőtúr népességszáma jelenleg is csökkenő tendenciájú, melyet a folyamatban
levő ipartelepítések és fejlesztések minden valószínűség szerint megállítanak.

Kisújszállás és Tiírkeve az utóbbi években ugyancsak ipari fejlesztés hatására
megtartotta, sőt — bár jelentéktelen mértékben - növelte népességszámát.

A megye 7 városában az 1965. évi 445 500 főt kitevő népességszámból 182160
személy lakott, így a városi népesség 40,8 %-ot tett ki. Ez a szám 1970. január i-i
népszámlálási adatok alapján a megye 449 800-as népességszámából 186 600 fő, ami
41,5 százalék.

Napjainkban tapasztalható városiasodó folyamatot 1949-től kezdődően néhány
éven át egy ellenkc/ő tendencia előzte meg. Ebben az időszakban elsősorban a nagy-
határú mezőgazdasági jellegű városok és községek területén több új község kijelölése,
illetve létrehozása történt meg. Ezek az intézkedések akkor szükségszerűen jelent-
keztek abból az alapvető tényezőből, hogy a felszabadulás utáni földosztás során föld-
höz juttatott paraszti családok helyben történő letelepedését biztosítsák.

Az önálló községű települések létrehozásán túl
1949-től a Tanyai Tanács,
1954-ben a VKGM,
1955-től pedig a Megyei Tanács V. B.

foglalkozott oly módon, hogy a lakás céljára történő építkezéseket a fejlesztésre
kijelölt községi belterületekre és a külterületi lakott- helyekre korlátozta.

Az önálló községek közül Örményes, Kétpó, Mczőhék, Kungyalu nem fejlődtek
ki a várakozásnak megfelelően. A megvalósult közintézmények mellett 25-50 lakóház
épült.

A kijelölt külterületi települések jó részei, mint például Mezőtúr határában
Hangács és Pusztabánréve, Törökszentmiklóson Tamáspuszta, Kunhegyesen Kolbász
és még sorolhatnánk tovább, a fejlődésnek erre a fokára sem jutottak el.

Ennek oka részben az, hogy a tanyás települési mód átalakulása egyelőre vonta-
tottan követi a termelési viszonyok megváltozását, részben pedig, hogy a városok
vonzó ereje sokkal nagyobb a tanyai lakosságra, mint a kisebb községek, vagy a ki-
jelölt és igen lassú fejlődésű külterületi lakott helyek.

1955 óta igen sok vizsgálat, tanulmány és tudományos értékelés készült, elsősorban
az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, de más főhatóságok szervei részéről
is a tanyán végbemenő folyamai- megismerésére. Ez a kutató munka az utóbbi 4 évben
fokozódott és ma már elmondhatjuk, hogy a jelenségeket cs tendenciákat ismerjük.
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Jelenleg a megye 449 827 fő összes népességszámából mintegy 55 342 fő lakik
külterületen, melynek járási és városi bontását 1949., 1960. és 1970. évekre vonatkozó
adatokkal a táblázat mutatja.

Szolnok megye bel- és külterületi népességszámának változásai

Járás, város

Jászberényi járás
Kunszentmártoni „
Szolnoki „
Tiszafüredi „
Törökszentmiklósi „

JÁRÁSOK ÖSSZESEN:
Jászberény város

Karcag ,,
Kisújszállás „
Mezőtúr ,,
Szolnok „
Törökszentmiklős „
Türkévé „

VAROSOK ÖSSZESEN:
M E G Y E ÖSSZESEN:

A külterületi népességszám:

1949.

összesen

i

I. l -én

Ebből

b a k o s o k

1960. I.

összesen

s z á

l -én

Ebből

m a

1970. I. l-én
össszesen Ebből

külterületi külterületi
76 626
44 332
67 998
47 724
44 426

281 106

27 526
25 100
13 925
26 906
36 935
25 006
13 301

168 699

449 S05

22 %-a
37%-a
23 %-a
18 %-a

25 846
16 210
22 296

7 866
13 059

85 277

8 875
6 805
3 274

11 037
8 349
9 414
3 316

51 070

136 347

73 554
41 894
72 783
47 472
27 945

283 648

30 322
26 035
13 756
23 611
43 659
23 625
12 403

178 501

462 150

0-14 éves
15-39 éves

40-

60
-59 eves
év felett

17 751
12 626
12 396

5 313
10 617

58 703

7 927
5 291
2 482
5 279
2 698
5 627
2 155

31 459

90 162

66 797
38 206
71 783
42 709
43 675

263 170

29 785
24 631
13 391
21 788
61 418
24 229
11 415

186 657

449 127

külterületi
9 531
8 918
7 107
3 505
6 350

35 411

5 789
2 345
1 589
3 900
1755
3 241
1 312

19 931

55 342

Ha a fenti számokon túl figyelembe vesszük, hogy a tanyai népességszám csökke-
nése elsősorban a fiatalkorúak elvándorlásából adódili, azt tudjuk megállapítani, hogy
a tanyai lakosságból elsősorban azok a fiatalok vándorolnak el, akiknek szülei a tanyán
laknak. Az ottmaradt szülők évszámával pedig a tanyai lakosság elöregedése felé
tartunk. A mai előjelek szerint arra következtethetünk, hogy 10 év múlva igen erősen
meggyorsul a tanyák felszámolása, mivel a jelenleg ott élő generációnak egy része
kihai.

A tanyai népességszám-változás a megye településhálózat fejlődését eddig jelentős
mértékben befolyásolta. A megye tanyai népességszám alakulását a felszabadulástól
napjainkig alapvetően két ellentétes ténye/ő befolyásolta.

Az egyik a földreform, aminek következteben a tanyák száma erőteljesen növe-
kedett.

A másik a mezőgazdaság szocialista átszervezése és ezzel párhuzamosan a megye
iparosodásának intenzív fejlődése, melyek a tanyarendszer felszámolására, illetve
a nagyobb települések belterületeinek dinamikus fejlődésére gyorsító hatással voltak.

A legutóbbi néhány évben a mezőgazdasági nagyüzemek anyagi megszilárdulása,
a gazdálkodás belterjes irányú fejlődése és a háztáji gazdálkodás felkarolása, segítése
a korábban megindult elvándorlási folyamatot lassította.

A megye területén jelenleg mintegy 15 ezer tanya van és az ott élj népesség
száma 50 ezer főre tehető. Az elmúlt két évtized alatt a megye összes népességszáma,
e/en belül pedig a külterületen élő népességszám, a következőképpen alakult:

A megye összes népességszáma: 1949-ben 449 So5 fő
1960-ban 462 150 fő
1970-ben 449 827 fő
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Ebből külterületi lakos: 1949-ben 136 347 fő
1960-ban 90 162 fő
1970-ben 55 342 fő

S/olnok megye lakosságának 1949-ben 30,6 %-a
1960-ban 19,5 °'o-a
1970-ben 12,4 %-a

élt külterületen.
Az 1949. és 1960. év között 11 %-kal, 1960. és 1970. év között i,i %-kal csökkent

Szolnok megye külterületi népessége.
A fentebb említett tanyai népességszám-változások mellett meg kell említeni,

hogy amíg napjainkig az elvándorlási folyamat volt a jellemző Szolnok megye terüle-
tére, addig a Jászságban Jászszentandrás külterületén, a Tiszazugban pedig Tiszakürt
határában - mindkét helyen igen jó szőlő- és gyümölcstermelő területen - olyan tanya-
sűrűsödesek jöttek létre, melyek gyors felszámolása szinte lehetetlen. Erre nem is
törekedhetünk, hanem létezésüket reálisan figyelembevéve, számolnunk kell az ott élő
népesség szociális, kulturális és művelődéspolitikai igényeivel és e;:ek kielégítését
lehetőségeinkhez mérten biztosítani kell.

Ugyanakkor világosan kell látni, hogy e/cknek a tanyáknak a hosszútávú fenn-
maradása komoly akadályozója lehet a nagyüzemi gyümölcs- és szőlőtermelő gazda-
ságok optimális és célszerű nagyságrendben történő kialakításának.

Az 1960. évi külterületi lakosok száma 1970-ig
a szolnoki járás területén 57 %-ra
a kunszentmártoni „ 70 %-ra
Karcag város területén 44 %-ra
Jászberény város ,', 73 %-ra

csökkent.
Megyénkben a szocialista mezőgazdasági nagyüzemek létrejötte és megerősödés?

folytón tovább differenciálódtak a tanyai települések formái, és így megtalálhatók:
1- a szórt tanyák, melyek a múlt században kialakult tanyatípusok még meglévő

maradványai;

y
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2. a sortanya tömörülések, melyek a korábban említett szőlő- és gyümölcstermelő
vidékeinken alakultak ki;

3. a bokortanyák, Szolnok megye területén alig találhatók egy-két helyen;
4. zárt rendszerű külterületi lakott helyek, ahol a lakóházak több utcás települést

alkotnak oly módon, hogy a lakóházakhoz nem az egész gazdaság, hanem csupán
az állattartási igényeket kielégítő terület csatlakozik;

5. mezőgazdasági nagyüzemi lakótelepek, melyek kommunális, kulturális és szociális
ellátottságuknál fogva a legfejlettebb tanyai települési formát jelentik. E lakó-
telepek épületei szinte kivétel nélkül az utóbbi két évtizedben épültek. Közle-
kedési és közművesítési igényeiket a', ü/emi igényekkel együtt lehet kielégíteni és
biztosítani. A meglévő kedvező adottságaik ellenére sem jelentős az ilyen lakó-
telepen élők száma, de nem is kívánatos azon túlmenően, hogy az ott lévő mező-
gazdasági nagyüzem készenléti, lakásaikat biztosítsák.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a tanyarendszer ma már nem korszerű
települési forma.

Miután a külterületen jelentős sinmú lakosság él szétszórtan, vagy csoportosan,
azok életkörülményeit figyelembevéve, szükséges a tanyakérdés vizsgálata és rende-

in.
A tanyai népesség helyzetének főbb jellemzői

A külterületi lakosság helyzetének vizsgálata, életkörülménye alakulásának figye-
lemmel kísérése lehetőséget ad az; állami, társadalmi szervek számára a tanyai lakos-
ság helyzetének javítására.

A helyzet elemzésénél, a feladat meghatározásánál figyelembe kell venni azt,
hogy a külterületi lakosság egy része olyan külterületi lakott helyen él, ahol az élet-
körülmények jobbak, mint a szórt tanyai településeken. Szolnok megye területén 21
további fennmaradásra kijelölt külterületi lakott hely van. Ezenkívül 65-70 azoknak
a kis telepeknek a száma, ahol 100 főnél többen laknak. Ennek kihangsúlyozása azért
is lényeges, mert e/eken a helyeken, ahol a tanyai lakosság kb. egyötöde él, kedve-
zőbb körülményeket lehet teremteni a jelenleg fennálló kulturális, egészségügyi!, ke-
reskedelmi és kommunális ellátás terén.

A külterületi lakosság helyzetének főbb jellemzői:
i. Kulturális ellátás és művelődésügy terén jelentős lépés volt, hogy kiépült

a tanyai kollégiumok rends ere és ezsel biztosína van az általános iskolák felső-
tajjo,atos tnnulói ré?;-:ére a/, hogy tanulmányaikat nem az összevont rendszerű
tanyai iskolákban, hanem a legközelebb eső városi, vagy városias településen szak-
rendszerű oktatási formában végezhetik. Ma már több mint ezer a diákotthonban
elhelyezett tanyai gyerekek síáma. Jelenleg a művelődésügyi ágazat erőfeszítései
arra irányulnak, hogy e/cn kollégiumi rends/ert oly mértékben bővínse, hogy min-
den tanyai gyermek s.vmára biztosítsa az elhelyezést, amelyhez még legalább 1200
fő kollégiumi elhelyezésről kell gondoskodni.
A tanyai iskolák megszüntetésének, a tanyai lakosság művelődési lehetősége szem-
pontjából hátrányos következményei is vannak. A tanyai iskolák nemcsak a gyer-
mekek oktatásának voltak otthonai, hanem itt éltek társadalmi életet a tanyai
lakosok is. A tanyai tanító legalább olyan mértékben volt népművelő, mint oktató.
Amikor a tanyai iskolában megszűnik a tanítás, a tanító elköltözik, az épületek funk-
ciója is megváltozik. Az épületek nagyrészét termelőszövetkezetek veszik meg, egy
része lebontásra kerül', a megmaradó épületek hasznosítása pedig, sok esetben nem
kulturális célt szolgál.
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Jelenleg a megye területén 129 tanyai központban van biztosítva művelődési, kul-
turális lehetőség a tanyai lakosok számára. Ezeknek egy része a tanyai iskolákban
van, és így a tanyavilág 55-60 %-át fogják át.
A művelődési célokat szolgáló helyiségek berendezése, felszereltsége rendkívül vegyes
képet mutat. A villannyal rendelkező 117 tanyai művelődési otthon jellegű intéz-
ménynek háromnegyede rendelkezik televízióval, rádióval, 8-10 ° o-a magnetofon-
nal, lemezjátszóval. Nagyobb társasjáték csak kevés helyen található. A villany
nélküli művelődési otthonokban csak a filmvetítésekhez van áramfejlesztő biztosítva.
A kulturális ellátás javítását segíti a művelődési autók rendszere, amelyből jelen-
leg 8 db van a megye területén. Ezek az ismeretterjesztő előadások, a filmvetíté-
sek és könyvkölcsönzések lebonyolításában tudnak segítséget nyújtani. A tanyavilág-
ban 42 állomáshelyük van, melyeknek a száma nyári hónapokban 5-6 állomáshely-
lyel bővül.
A tanyai lakosság ellátásában legnagyobb szerepe a könyvnek van, 76 könyv-
kölcsönző van a tanyákon, ahol évi 150-160 ezer könyvet kölcsönöznek ki, 6-7 ezer
olvasó között. A művelődési autók könyveit 1000-1200 tanyai lakos olvassa, évi
15-20 ezer kötetet kölcsönözve.
A politikai tájékoztatás eszköze tanyákon is a televízió, a rádió és a sajtó. Felmé-
réseink szerint a villannyal rendelkező tanyai családok 20-25 °o-ának van
televíziója. A tanyai családok mintegy kétharmada hallgat rádiót, illetve olvas
újságot.
A könyv és a tömegkommunikációs eszközök után a film nyújtja a legnagyobb
lehetőséget a művelődésre. A megye tanyai területein 17 filmszínházat működtet
a moziüzemi vállalat, 33 helyen pedig a művelődési autók vetítenek filmet, havonta
egy alkalommal. A látogatottság 30-40 fő között változik.

2. Egészségügyi ellátás terén a tanyán élő lakosság megfelelő szakmai szintű ellátás-
ban részesül, mivel minden tanya tartozik valamelyik orvosi körzethez, szakrende-
lőhöz, kórházhoz. A nehézséget csak a hozzáférhetőségben találjuk, hiszen a tanyai
családok több mint egyharmada 3-5 km-re, közel egyharmada pedig 10 km-nél
is nagyobb távolságra lakik a körzeti rendelőtől. A nagy távolságok következtében
a tanyai betegek általában csak súlyosabb esetben, legtöbbször későn keresik fel
az orvost. Emiatt később jutnak el szakrendelőbe, kórházba is. Különösen nehéz
a helyzet az őszi-téli időszakban, amikor az útviszonyok igen rosszak és a tanyák
szinte megközelíthetetlenek. Igaz, a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok
általában segítenek, járműveket biztosítanak az orvosok, illetve a betegek szál-
lításához.
Az egészségügyi ellátás a gazdasági központba, a majorhelyekre történő koncent-
rálása az útviszonyok változása folytán hozzáférhetőség szempontjából is javul.
A megye egyre több gazdasága köt szerződéses munkaviszonyt körzeti orvosokkal,
így a hét meghatározott napjain az orvos a gazdaság központjában, illetve major-
jában rendel.

3. Kereskedelmi ellátását illetően 68 kiskereskedelmi egység van hívatva a külterületi
lakosság kielégítésére. Ezek döntően az alapvető élelmiszerellátás és a legszüksé-
gesebb háztartási cikkekben jelentkező igényeket elégítik ki. A külterületi boltok
forgalma egy lakosra számítva a megye egy lakosára eső évi élelmiszerforgalmának
egyharmad részét teszi ki. A viszonylag alacsony forgalom részben abból adódik,
hogy az itt élő lakosság jelentős része a tanyai boltoktól is távol lakik és inkább
a legközelebb levő települést keresi fel és ott szerzi be a mindennapos élelmiszer-
szükségletét is. Másrészt a tanyán jelentős még a saját termelésből történő fo-
gyasztás is.
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A kereskedelmi ellátásban a tanyai lakosok nem nagy javulásra számíthatnak.
A csekély forgalom miatt az üzemeltetők nem nagy gondot fordítanak az áruellá-
tásra, így az áruellátás rendszertelen, a nagyarányú kiépítetlen utak miatt az idő-
járás függvénye. Ugyanakkor a boltoknak nincs megfelelő raktározási lehetőségük
sem.

4. Kommunális ellátás terén: a tanyavilág közlekedési helyzetére a kiépítetlen földút-
hálózat a jellemző. Az összes külterületi utak mindössze 1,5 %-a van kiépítve. Bár
az utóbbi időkben jelentős mennyiségűi, közel 200 km bekötőút épült megyénkben,
és ezek sok közbeeső tanyát is érintettek, a tanyavilág nagy részének kedvezőtlen
időjárás esetén a gyors megközelítése ennek ellenére megoldatlan. A közlekedési
helyzeten enyhített az is, hogy ma már az önálló'tanácsú településeket összekötő
valamennyi kiépített közúton autóbuszjáratok közlekednek. Sajnos a tanyák több-
sége kiépítetlen utak mentén, vagy közelében van, s ennek következtében lakói
az autóbuszforgalmon is kívül rekednek.
Reprezentatív felmérésünk alapján a következő táblázaton mutatom be a tanyai
családok lakóhelyei és az ellátásukat szolgáló néhány intézmény közötti távol-
ságokat:

0—1 1-3 3-5 5-10 i 0 k m
Megnevezés , m

a lakosság százaléka felett

Alt. iskola 38.5 44.9 11.8 4,7 0,1
Bolt 36.6 39,7 14.9 7,6 1,2
Vasút v. autóbusz áll. 45,5 34.7 13,9 5,7 0,6
Körzeti orvos 5.8 12.2 13,1 39.4 29,5
Tanácsháza 8,2 15.0 12,8 44.9 21,1
Kövesút 57,7 30,1 9,8 2,2 0,2

A fenti kimutatás általában az iskolától és a bolttól való távolság tekintetében
jó képet mutat, de figyelemre méltó, hogy orvostól 5-10 km távolságra él a lakosság
39,4" o-a és 10 km-nél messzebb a 29,5 " o-a. Közigazgatási egységtől is 5-10 km-re
fekszik a tanyák 44,9 ",o-a és 10 km-nél távolabb 21,1 %-a.

Ha a külterületi lakosság közlekedési eszköz-ellátottságát vizsgáljuk, viszonylag
elég jó képet kapunk. A gépkocsiellátottság ugyan jelentéktelen, de motorkerékpár
van minden ötödik családnál. A legelterjedtebb közlekedési eszköz a kerékpár, mert
családonként 1,36 kerékpár van megfigyeléseink szerint.

A tanyai lakosság jó ivóvízzel és villannyal történő ellátása egyáltalán nem ki-
elégítő, lényegcsen rosszabbak, mint akár a legkisebb falvakban lakók ellátása. Víz-
ellátás terén a tanyáknak csaknem 100 "o-a rendelkezik ásott, vagy fúrott kúttal, ezek
minősége azonban az ásott kutak esetében döntő többségben kifogásolható, különösen
az utóbbi években jelentkező igen magas talajvízjárások szennyező hatása folytán.

Vizsgálataink szerint a tanyai családok ellátása:
villannyal 17,2 %-ban
fúrott kutakkal 6,7 %-ban
ásott kúttal 87,3 %-ban biztosított.

A tanyai épületek száma a tanyai népességszám csökkenésével párhuzamosan
t:sökken. Ez a csökkenés Szolnok megyére különösen, és országosan kiemelkedően
jellemző. A megye külterületi lakások számának változását 1949 és 1970 között a 2. sz.
táblázat mutatja.
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2. s z . t á b l á z a t

Szolnok megye bel- és külterületi lakásszám-változásai

Járás, város

Jászberényi járás
Kunszentmártoni ,>
Szolnoki ,,
Tiszafüredi ,,
Törökszentmiklósi

JÁRÁSOK ÖSSZESEN:
Jászberény város
Karcag ,,
Kisújszállás ,,
lvlezdíúr ,,
Szolnok ,.
Törökszentmiklós „
Túrkeve ,,

VAROSOK ÖSSZESEN:

M E G Y E ÖSSZESEN:

19 924
12 377
16 OUIi
11 270
10 429

70 036

7 570
7 365
3 919
7 C3C

10 K.3
6 ülli
3 974

47 179

117 265

L,

I. l-én

Ebből
külterületi

6 472
4 652
5 265
2 0H2
3 185

21 636

2 211
2 429

!U4
2 905
2 042
2 400

0-12

13 8«

3ű 479

a k o s o k

1960. I.

összesen

s z á
l-én
Ebből

m a

1970. I.

össszesen
külterületi k

21 563
13 1U8
20 016
12 742
12 791

80 225

8 162
7 191
3 941
6 022

13 531
fi G48
3 747

49 342

130 067

5 139
3 943
2 812
1 213
2 394

15 501

2 152
1 637

044

13C5
1 264
1 534

G00

9 216

24 717

22 578
13 189
22 218
12 927
12 92d

83 838

9 354
7 374
4 069
6 879

18 940
7 554
3 649

57 819

141 657

l-én

Ebből
ülterületi

3 798
2 595
1261

342
1311

9 307
1700

624
387

1 123
368

1 000
367

5 569

14 876

* Előzetes adatok az 1970-es népszámlásából

A külterületi lakásállomány változásának vizsgálatához 1970. évi népszámlálási
végleges adat még nem áll rendelkezésre, így e/eket becslés alapján állítottam be.

Megyénk területén a tanyai lakáfok igen alacsony színvonalat képviselnek, úgy
az alapterület-, mint a falazati anyagok vonatkozásában.

A tanyai épületek falazata Szolnok megyében 95 %-ban
Csongrád megyében 9O°/0-ban
Békés megyében 70 °o-ban

vályogból készült. Téglaépület a három megyében együtt mindössze 3 °/o. Kő és tégla-
fallal csak alig néhány tanya található.

A tetőfedő anyagok vonatkozásában már nagyobbak a megyék közötti eltérések.
A Tiszához közelebb fekvő Szolnok és Csongrád megyében sokkal több a nádfedés.

A tanyai lakóházak fal-, valamint tetőfedőanyag szerinti %-os megoszlását a kö-
vetkezőkben mutatom be.

A tanyai lakóházak %-os megoszlása falanyag szerint

Megye megnevezése Tégla Vályog Tégla és
vályog

Kő és
vályog

Kő és
tégla

Falanyagú tanya házak az összes %-ban

Békés megyében
Csongrád ..
Szolnok

4.4
1.9
3,2

72.3
94,8
90.4

22.2
3,3
6,4

0.9 0,2

össze-
sen

100,0
100,0
100,0

Együtt a 3 megyében 3.2 85,7 10,7 0,3 0,1 100,0



A tanyai lakóházak %-os megoszJása tetöfedöanyag szerint

Megye megnevez se

Békés megyében
Csongrád „
Szolnok ,,

Cserép N á d Pala Zsup-
szalma

Cserép
és nád

Zsin-
dely

tetőfedőanyagú tanyai házak az ossz. %

96,0
85,2
73.8

2.9
13.2
22,8

0,2
0,8
2,8

0,8
0,3

0,9

0,3

össze-
sen

100,0
100,0
100,0

Együt t a 3 megyében 35,5 12,5 1,2 0,4 0,3 0,1 100,0

A tanyán élő népesség elköltözési s ándékát vizsgálva, az előbbi felmérésekkel
együtt ugyancsak reprezentatív felméréssel vizsgáltuk, hogy Békés, Csongrád és Szol-
nok megyék tanyás épületeiről elvándorlók hol kívánnak letelepedni.

Békés és Csongrád megyében a családoknak egyformán 60-61 %-a valamelyik
községben, 39-39 %-a pedig városba kíván költözni. Szolnok megyében a tendencia
eltér ettől, itt 60 °/o kíván városba áttelepülni és csak a 40% községbe. Ebben a tény-
ben, hogy a beköltözőknek jelentős hányada a városok felé gravitál, ott akar épít-
kezni, megnyilvánul a paraszti foglalkozásúnknak az egyéb, főleg, ipari foglalkozások
felé törekvése, amelyet a mezőgazdasági munkaerő-mérlegnek az egyes évszakok kö-
zötti jelentős mérvű ingadozása, a hiányos téli foglalkoztatottság, stb. idéz: elő.
Hasonló irányban hat a paraszti családoknak a kulturáltabb élet iránti vágya, ide-
értve a gyermekek iskoláztatását is. Ezeket az igényeket a városokba való letele-
pedés esetén könnyebben biztosítani látják.

A Szolnok megyében mutatkozó fokozottabb város felé törekvésnek magyarázata
egyrészt az, hogy ebben a megyében több a város és az ipari létesítmény is, mint
a másik kettőben.

IV.
A változásokat befolyásoló tényezők

A tanyarendszer és a tanyai lakosság perspektívájáról az eddig végzett vizsgá-
lataink és ismereteink alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg:

A megye, de egyben az Alföld tanyavilágának legfőbb jellemzője, hogy átmeneti
állapotban van. Korábbi stabilitását elvesztette, s ebben a formában, ahogy korábban
létezetí, létjogosultsága megszűnt. Ez a megállapítás ugyan a történelmileg kialakult
tanyarendszerre vonatkozik, de semmiképpen sem fog minden tanya szükségszerűen
eltűnni.

A tanyák helyzetet két egymással ellentétes irányban ható tényezők befolyásolják.
1. A tanyák fokozatos csökkentését elősegíti:

— a nagyüzemi táblák kialakulása, amely megyénkben az 1959-61. években kezdődött
meg, de teljesen még ma sem fejeződött be, hiszen az üzemi technológia fejlődése,
a meliorációs munkák nagymértékű előrehaladása, a nagyüzemi táblák további ki-
alakítását, rendezését követeli meg. Mindez a táblákba eső tanyák további sorsát
is befolyásolja;

- a termelőszövetkezetek gazdasági megerősödése, a közösből származó egyéni jöve-
delmek növekedése, a megye termelőszövetkezeteinek gazdálkodásában nőtt a ter-
melés volumene, az áruértékesítés, gyarapodott a közös vagyon. Ezzel egyidőben
emelkedett a tagok közösből származó jövedelme, és ez ma már meghaladja az
1957. évi jövedelem kétszeresét;
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- társadalmi, kulturális igény, mely fűként fiataloknál jelentkezik erőteljesebben. Egyre
többen szeretnének kulturáltabb körülmények között élni, ezért szeretnének be-
költözni a városba, vagy községbe;

- más foglalkozási ágak felé való törekvés. Ez ugyan nem jelentős, mivel a tanyáról
beköltözők többsége eredeti foglalkozása mellett marad, de mint jelenség még is
meg van és főleg a tanyai családok családtagjai részéről tapas/í-alható.
2. A tanyák t-ovábbi fenntartására ható erűk:

- a hái táji gazdaság, az állattartáshoz fűződő egyéni érdek. A megyében az összes
mezőgazdasági és állati árutermelésből a tanyai lakosság termelése eléri a 10 %-ot.
A tanyán találjuk a szarvasmarha-állomány 10-15, a sertés 15-20, a baromfi 18-20
százalékát;

- a tanyák zárt tekpülésektől való távolsáiga. A külterületen levő zártabb sortanyák,
tanyacsoportok s.-ince változatlanok, sőt némileg növekednek. A megyében a Jász-
ságban Jászberény és Jászszentandrás külterületén, a Tiszazugban, különösen Tisza-
kürt határában mindkét- területen jó szőlő- és gyümölcstermelő gazdaságokkal;

- a.T. idősebb korban levők nagyobb arányai, azok gondolkodásmódja a velük nőtt
régihez történő ragaszkodás;

- a technikai fejlődéssel járó gépesítés elterjedése. Tapasztalataink szerint ma mát
igen jelentős azoknak a tanyai lakóházaknak a száma, melyben a lakás fűtését
olajkályhával, a főzési és sütési igényeket pedig propán-bután palackos gáz üzemel-
tetésével biztosítják.

V.
Következtetések, intézkedési javaslatok

A tanyán-élés hátrányai politikai, kulturális, szociális és egészségügyi szempontból
egyaránt megvannak. Ezek mind euyéni, mind közösségi szempontból jelentkeznek.
Ezért feltétlenül szükségszerű, hogy a tanyavilág átrendezésével, a tanyarendszer
átalakításával mélyrehatóan foglalkozzunk és a szükséges intézkedéseket megtegyük

A tanyaviláig bomlása megkezdődött. Feladatunk, hogy jól megfontolt döntések-
kel elősegítsük az ott élők városokba, községekbe történő áttelepülését és ezzel pár-
huzamosan javítsuk a még hosszabb ideig tanyán maradó lakosság életkörülményeit.

Szolnok megye területén a jellemző mezőgazdasági termelési forma a szocialista
mezőgazdasági nagyüzem. Ebből eredően a tanyarendszer átalakulásának tervszerűbbé
tételére a következő konkrét feladatok meghatározását tartom szükségesnek:
A mezőgazdasági nagyüzem (A. G., vagy Tsz.) feladata:

a) fel kell térképezni és mérni a meglévő tanyákat, azok helyét, nagyságát és állagát,
valamint a hozzájuk tartozó földterületeket a hozzájáró utak területeivel együtt;

b) külön kimutatásban kell összegyűjteni azokat a tanyákat, melyek a nagyüzemi
táblás művelést zavarják az ottlétükkel;

c) meg kell állapítani a 10 éven belül felszámolandó tanyák számát, helyét és az
ott lakók áttelepülési szándéka szerint választott településeket;

d) az összegyűjtött igényeket meg kell küldeni az illetékes helyi tanácsokhoz, hogy
azok a területbiztosítással járó szükséges intézkedéseket megtehessék.

A helyi tanácsok építésügyi igazgatási feladatai:
1. a) fel kell mérni a nagyüzemi gazdaságok által nem érintett egyéb, összes külterü-

leti tanyákat;
b) összegezni kell a saját és a nagyüzemi gazdaságok által összegyűjtött adatokat és

igényeket;
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c) az összegyűjtött igények alapján és azok kielégítésére éves ütemezést kell készí-
teni;

d) az éves ütemezések kimunkálásánál biztosítani kell a megfelelő méretű és számú,
legalább víz-, villany- és járdaépítéssel előközművesített lakásépítési terül eteket.

2. a) Azokon a főleg gyümölcs- és szőlőtermelő területeken, ahol a tanyák felszámo-
lása csak több évtizedes távlatban várható, biztosítani kell az átlagos életszín-
vonalat jelentő ellátásokat, mégpedig:

- kommunális ellátás terén;
a terület termelési és gazdasági érdekeivel összehangoltan!, szilárd burkolatú út
építését, a lakások villannyal történő ellátását és a közkutas vízellátást.

- Kulturális és népművelés terén:
a tömegkommunikációs eszközök mind szélesebb körben történő alkalmazását
és ezáltal a kultúrszínvonal állandó emelését.

- Oktatásügy terén:
biztosítani kell az általános iskolák korszerű felszerelését, TV- és mozgóképes
előadások tartásának lehetőségeit.

- Egészségügyi ellátás terén:
az alapvető élelmiszerellátás biztosítása végett állandó jellegű egységeket kell
a kiépített út mentén, de az ott élő lakosok által gyalogosan is elérhető távol-
ságban biztosítani.
Végezetül különös gondossággal kell a mezőgazdasági körzetek központjaiban

felmerülő lakásépítési igények területi előkészítését végezni és biztosítani, hogy azok
a beépítés után is alkalmasak legyenek egy további fejlesztési ütem megvalósításával,
korszerű életkeretet biztosítani a jövő városlakói számára.

Mészáros János
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