
A tanyák jelene és jövője Szolnok megyében

A tanyakérdés az utóbbi hónapokban ismételten az érdeklődés előterébe
került. - Sok különféle állásfoglalást tartalmazó tanulmány látott napvilágot
a sajtóban, és élénk vitákra is sor került a „megoldás" módozatairól.

A tanyakérdés aktualitására való tekintettel a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Statisztikai Szakosztályának Területi Statisztikai Szekciója, mely 1973. május
22-24. között Békéscsabán tartotta III. Tudományos ülésszakát, ugyancsak napi-
rendre tűzte e témát. Ezen az ülésszakon hangzott el „A tanyák jelene és jövője
Szolnok megyében" című előadás. Az előadás összeállításához szükséges anyagot
a szerző a Hazafias Népfront Megyei Elnöksége, a Tsz-Szövetségek és az Állami
Gazdaságok Megyei Főosztályának megértő támogatásával kapta meg a nagy-
üzemektől. — Az alábbiakban közölt előadás egy részletes elemzés kivonata, me-
lyet a Hazafias Népfront egy tanácskozás keretében kíván az érdekeltekkel meg-
vitatni, illetve megszabni azon feladatokat, melyek a tanyai gondokból megyénkre
hárulnak.

Az előadás anyagának közlésével Szerkesztő Bizottságunk a további megol-
dáshoz kivan gondolatokat adni.

A tanyakérdés rendkívül bonyolult és komplex problémakört jelent. Létével,
településstruktúrájával és az ott élő emberek sorsával jó néhány generációt fog-
lalkoztatott és sok jószándékú, vagy kevésbé átgondolt elképzelést ítélt kudarcra.

A tanya nem csak történelmi örökség, hanem napjainkban a „szocialista
mában" is nagy fontosságú és sokrétű változó társadalmi és gazdaságpolitikai
kérdés, melynek léte gazdasági szükségszerűség, s melynek megszűnése, átalakulása
igen hosszú folyamat.

A tanyarendszer jelenét és távolabbi jövőjét is meghatározó átalakulások
közvetlenül a felszabadulás után kezdődtek. (Földreform, mely a bérlők és sze-
gényparasztok nagy részét birtokossá tette, tanyabizottságok munkája, tanya-
községek szervezése stb.)

A tényleges fordulathoz szükséges változás azonban csak a mezőgazdaság
szocialista átszervezése után következett be. A korszerű mezőgazdasági üzemek
létrejötte az élet- és munkakörülmények javulását eredményezte. A szocialista
nagyüzemtől sokat kapott a tsz-parasztság egészségügyi és szociális ellátás terén is,
pl. ingyenes orvosi ellátás jogát (lehetőségét?), betegbiztosítást, öregségi járadé-
kot, nyugdíjat. Emellett a tanyaiakat megtanította a korszerű agro- és zootechni-
kára, de előnyösen változott szemléletük a népművelés, a politikai, kulturális
felvilágosító munka hatására is.
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Az 1949-60. évek között országosan 24%-kal l csökkent a külterületi népes-
ség (számuk 1,2 millió) legjobban - több mint 40 ezer fővel - Szolnok és Békés
megyében és ezután Pest, majd Bács-Kiskun megye következett.

Az 1960-1970 közötti évtizedre esett a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zése, mely a tanyák létezésének gazdasági alapját megingatta. Ebben az időszak-
ban további 345 ezerrel csökkent a lakosságuk.

Ekkor volumenében és arányaiban is az alföldi megyékben volt a legjelentő-
sebb a csökkenés. A sorrend most Bács-Kiskun és Békés megye 40-40 ezer fős
csökkenéssel, majd Szolnok és Csongrád következett.

Ez időszak tehát mintegy megfelezte a külterületi népességet, de területi
elhelyezkedésükben csak annyi változás történt, hogy míg 1960-ban 67%-uk, addig
1970-ben 70%-uk élt az Alföldön.

Ezekben az években felbomlott a munkahely és lakóhely egysége, és a tanya
elsősorban csak lakóhely maradt. Az átalakulás természetesen igen időigényes,
mint minden társadalmi folyamat.

A külterületi népesség és a lakott helyek alakulása

Év
A népesség

Bács-Kiskun

1930 Korrekció nélkül 77 506

Területi
korrekcióval 221944

1949 943 R15

1960

1970

210 977

160 774

(fő)

Szolnak

121 174

123 872

135 495

90 162

53 010

A külterületi lakott
Országosan :

1 896 997

1 896 997

1 576 352

1 203 396

858 450

Bács-Kiskun

939

890

629

helyek
Szolnok

1070

1042

86i

száma
Országosan

16 779

17 359

14 201

A változás iránya és nagyságrendje arra utal, hogy a homoki tanyavilágban
kisebb arányú volt a lakosság mozgása, mint a szántóföldi termelést folytató
területeken. így pl. Bács-Kiskun megyében 1949 óta 32,5%-kal, Szolnok megyé-
ben pedig 45,5%-kal csökkent a külterületi-tanyai lakosok száma.

Megfigyelhető az is, hogy a szőlő-gyümölcstermelő városok tanyai lakosságá-
nak csökkenése sokkal kisebb arányú, mint a falvaké. A Tiszántúlon fordított
a helyzet, ugyanis ott a lassan fejlődő városok elvesztik tanyai népességük jó
részét.

Az elmúlt évtized népesedési viszonyait tehát a kialakulatlanság jellemezte.
Olyan hatások érték a tanyavilágot, mely a hosszú évtizedek alatt kialakult de-
mográfiai rendjét alapjaiban megbolygatta. Csak egyedi vizsgálatok deríthetnek
fényt a jelenségek okaira.

Igen figyelemre méltó a külterületi népesség tömörülése az egyes lakott he-
lyeken. Ebben fellelhetők az országrészek domborzati viszonyai miatti, de pl
az Alföld művelési ágaiban fennálló különbségek is. Ezektől függően kis, közepes
vagy nagy létszámú településeken laknak a külterületi tanyai emberek.

1 Több mint 370 ezer főve!
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Szolnok megyében az a sajátos helyzet tapasztalható, hogy a kis - 50 fö
alatti - településekről volt a legkisebb mérvű az elvándorlás 1960 és 1970 között,
szemben a közepes, illetve nagy népességű külterületi lakott helyekkel, ahol erő-
teljes népességszám-csökkenés mutatkozott a vizsgált időszakban.

A külterületi lakónépesség tömörülése Szolnok megyében

Lakónépesség

(fö)

— 50

5 1 — 99
100—149
j50—199

200—
Együtt

Lakos

számszerint

10 575
13 490
9 887
9 771

40 439
90 162

%

1»

lö
11

11
51

100

Lakott

1960. évben

számszerint

592

102
81
57

120
1042

hely

%

57
18

8

5
12

100

Lakos

számszerint

8 896
8 513
6 637

6 813
22 151

53 010

1970.

"'0 !

17
16
12
13

i'Z

100

Lakott

évben

hely

izámszerint %

586
121

56
39
59

861

68
14

(1

5
7

100

A külterületi népesség nagy hányada tehát olyan jelentős nagyságú lakott
helyen él, mely tanyaközponttá, majd községgé fejleszthető. Szolnok megyében
összesen 12 külterületi lakott helyet jelöltek ki fejlesztésre, melynek népessége több
mint 4300 fő, a külterületi népességnek 8%-a. Bács-Kiskun megyében viszont 24
lakott helyet jelöltek ki fejlesztésre, ahol közel 13 ezren élnek, s ez a külterületi
népességnek szintén 8%-a.

Figyelemre méltó a külterületi lakott helyek, illetve az ott élő népesség el-
helyezkedése az anyaközséghez viszonyítva is. Eszerint Szolnok megyében a szoros
értelemben vett tanyán - melynek távolsága több mint 4 km a belterülettől -
él a külterületi tanyai népesség 53%-a, s ide tartoznak a lakott helyek 39%-a.

Az Alföld tanyarendszere nem egységes és összetételében nem homogén.
Sajátos tanyatájnak tekinthető a Duna-Tisza-köze, a Tiszántúl és a Nyírség.
Ezek a területek nemcsak a tanyarendszer kialakulása tekintetében, hanem jelen-
leg is eltérő jellegzetességeket mutatnak. A Duna-Tisza-közén lévő homokhátsá-
gon sűrű tanyahálózatot találunk Ezen a vidéken intenzív mezőgazdasági kul-
túra van - szőlő, gyümölcs , melyet a tanyák virágoztattak fel. Nagyüzemi mű-
velésre kevésbé alkalmas terület ez, de az itt különösen elterjedt szakszövetkezeti
társulási formák megfelelő keretet biztosítanak a gazdálkodáshoz. Egyben azon-
ban konzerválják a kisüzemi művelési módot és a tanyai életformát is.

A Tiszántúl teljesen sík terület, melyen a nagyüzemi mezőgazdaság termelő
feltételei adottak. E vidéket állami gazdaságok és termelőszövetkezetek uralják,
és a tanya egyre kevésbé tud funkcionális szerepet betölteni ebben a környezet-
ben. A Nyírség jóval kisebb terület sajátos tanyabokor-települési rendszerével,
mely inkább törpefalu, mint alföldi tanya.

A tanyák - mint ismeretes - kevés kivételtől eltekintve egyben gazdaságok
is, tehát bizonyos mennyiségű mezőgazdasági terméket állítanak elő.

A gazdaságok jelentős része termelőszövetkezeti háztáji gazdaság, amelyek-
ben a tanyán lakó család egy vagy több tagja termelőszövetkezeti tag. Ezek bizo-
nyos fokig orientálhatok a közös gazdaság által (pl. a háztáji föld helyének ki-
jelölése, állattartáshoz takarmány biztosítása stb.). Munkájukat könnyíti, hogy
a szántást és a vetést a termelőszövetkezet térítés ellenében elvégzi, és segítséget
nyújt a termékek (főként állatok, állati termékek) értékesítésében is. (79. o.)
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A szakszövetkezeti és egyéni gazdaságok ugyanakkor napjainkban is teljes
egészében a hagyományos paraszti gazdálkodás hordozói. Boldogulásukat kizáró-
lag a régi pihenést nem ismerő fáradságos munkának köszönhetik.

A tanyai népesség jelentős része, akik nem laknak közepes, vagy nagy tele-
püléseken, igen elmaradott viszonyok között élnek, emellett lényegében már meg-
rendült a gazdasági létalapjuk, és mégis a várakozáshoz mérten lassú a vissza-
fejlődés, melynek több oka van.

A tanyán lakók részéről leginkább a következők hátráltatják az elköltözést:
- a gazdálkodásból származó jövedelem;
- a beköltözés anyagi feltételeinek hiánya és
- a még meglévő konzervatizmusuk.
Az adminisztratív intézkedésekkel nem lehet sürgetni a felszámolást, mert
- a termelésük nem nélkülözhető;
- egyes szőlő-gyümölcsös területeken kifejezetten kívánatos kintmaradásuk és
- a lakásigényüket nem tudnánk kielégíteni.
A tanyák léte tehát - mint a bevezetőben is említettem - gazdasági szükség-

szerűség, mellyel mint realitással hosszú időn keresztül számolni kell.
Ebből az alapgondolatból kiindulva vizsgáltuk meg a mezőgazdasági kultú-

rájában eltérő sajátosságot mutató két szomszédos megye külterületi-tanyai gazda-
ságainak helyzetét, és a termelésben betöltött szerepüket.

I. A háztáji és szakszövetkezeti tanyák helyzete és szerepe a termelésben

A legnagyobb külterületi népességgel rendelkező Bács-Kiskun megyében a
legutóbbi népszámláláskor közel 161 ezer, Szolnok megyében pedig 55 ezer volt
a külterületi-tanyai népesség, mely a megye lakosságának 29, illetve 12%-a.

A külterületi lakóházak és a külterületi kisüzemi gazdaságok száma - nagy-
ságrendileg - mindkét megyében és ezen belül járás-városonként is kisebb-
nagyobb eltéréssel megegyezik. Külterületi gazdaság a kisüzemi gazdaságoknak
Bács-Kiskun megyében 38%-a, Szolnok megyében pedig 19%-a, ami az eltérő
mezőgazdasági kultúrák eredménye.

A külterületi kisÜ7emi gazdasághoz tartozó személyek gazdasági aktivitása
gyengébb, mint az összes kisüzemekhez tartozóké, az eltartott nők aránya pedig
magasabb. A nagyobb gyerekszám és ezek nehezebb elhelyezése, a közlekedési
problémák és nem utolsósorban a ház körüli állattartás miatt a nők közül sokan
nem vállalnak munkát. Ebből adódik viszont, hogy az inaktív keresők (a nyug-
díjasok, járadékosok stb.) aránya a nők körében a külterületen alacsonyabb

Az aktív keresők társadalmi-foglalkozási csoportok szerinti megoszlása a me-
gyéken belüli területi részletezésben is eltérő. Bács-Kiskun megye kiskőrösi járásá-
ban pl. a külterületi gazdaságok aktív keresőinek 8o° o-a mezőgazdasági fizikai
foglalkozású és csak 8° <)-a nem mezőgazdasági fizikai. A Kiskunfélegyháza város-
környék községeinek külterületén viszont 56% a mezőgazdasági és 29% a nem
mezőgazdasági fizikaiak aránya. A városok közül általában több az egyéb nén-
gazdasági ágban foglalkoztatott, amit a munkalehetőségek is elősegítnek. Szolnok
megyében Kisújszállás, Mezőtúr és Túrkeve városok külterületi gazdaságaiban
a 7O°'„-ot is meghaladja a mezőgazdasági fizikaiak aránya, míg pl. Szolnok kül-
területén ez az arány csak alig 53%.

1 Szolnok megyében pl. 1972. évben a háztáji gazdaságok a termelőszövetkezetekkel kö-
zösen értékesítettek 192 millió Ft értékű terméket, melynek zöme (82" „-a) sertés volt. A közös
értékesítés i971-hez 9%-kal emelkedett.
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A külterületi népesség és kisüzemi gazdaságikhoz tartozó személyek
gazdasági aktivitása

Megnevezés

Aktív keresők az összes személy
%-ában

a külterületi kisüzemi
az összes gazdaságokban
a külterületi népesség

Bács-Kiskun megye

községeiben váro-

43
40

51

saiban

45
47
43

együtt

4'3

45

51

közsé-
geiben

37
39

41

Szolnok megye

váro-
saiban

38
42

41

együtt

38
40

41

A 100 aktív keresőre jutó inaktív

kereső é s eltartott

a külterületi kisüzemi
az összes gazdaságokban
a külterületi népesség

Aktív keresőkből a nők aránya, "

a külterületi kisüzemi
az összes gazdaságokban
a külterületi népesség

134
124

96

28
35
37

123
111
106

33
39
37

131
122

98

29

35
37

I(i9
156
143

26

31
28

160
140
143

25
34
26

166
151
143

26
32
27

Figyelemre méltó, hogy a külterületen lakóknak Bács-Kiskun megye közsé-
geiben 23%-a, Szolnok megyében 35%-a már nem mezőgazdasági foglalkozású.
A városok külterületén ez az arány magasabb, 42, illetve 34%. Ezeknek az em-
bereknek a tanya már csak lakóhelyül szolgál, ők már nem a tipikus tanya élet-
forma hordozói.

A kisüzemi gazdaságokhoz tartozó aktív keresők közül
egyes társadalmi-foglalkozási csoportokhoz tartozók száma

(százalék)

Megnevezés

Bács-Kiskun megye Szolnok megye

községeiben varo-
saiban

együtt közsé-
geiben

váro-
saiban

együti

Külterületi
Mezőgazdasági fizikai
Nem mezőgazdasági ,.
Mezőgazdasági szellemi
Nem mezőgazdasági ,.
ö s s z e s :
Mezőgazdasági fizikai
Nem mezőgazdasági ,.
Mezőgazdasági szellemi
Nem mezőgazdasági ,.

66
20

3

3

56
26

3

7

ii
37

2

5

31
43

3
14

62
24

2

4

52

29
3

9

52
29

3
6

38

41
4

10

54
28

3
6

31
46

4
13

53
29
3
6

36
42

4

11

Az összes gazdaságon belül a kisüzemek, ezen belül pedig a külterületi
gazdaságok földterületének részaránya művelési áganként változó

A kert tipikusan kisüzemi művelési ág, s ennek Bács-Kiskun megyében
95o/o-a, Szolnokon 79%-a, a szőlőnek pedig több mint egyharmada a kisüzemek
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kezelésében van (a megyék és az országos arány között nincs jelentős eltérés), de
a szántónak Bács-Kiskun megyében egyötöde, Szolnok megyében pedig csak egy-
tizede tartozik a kisüzemi gazdaságokhoz.

Az intenzív kultúrák igénylik inkább a helybenlakást, így Bács-Kiskun me-
gyében a külterületi gazdaságok számának 38%-os aránya mellett a kisüzemi
gyümölcsös területnek 64, a szőlőnek 45%-a külterületi gazdaságoké, de emellett
a szántónak is fele ezekhez a gazdaságokhoz tartozik. A kecskeméti és a kiskőrösi
járásban, ahol egyaránt a szőlőművelés a jellemző, ez az összefüggés különböző
módon jut érvényre. Kecskeméten és környékén a kisüzemi gazdaságok szőlő-
területének a városban fele, a járásban 68%-a külterületi gazdaságoké. Mindkét
területen a gazdaságok 5 80

()-a külterületi, a kiskőrösi járásban pedig a szőlő-
területnek csak 34%-a, a gazdaságoknak 33%-a külterületi. Ez is arra utal, hogy
Kecskemét környékén a külterületet inkább választják lakóhelyül, mint a kis-
kőrösi járásban, ahol a szőlőterület kétharmadát a belterületről művelik. Mindez
a külterületi népesség arányában is megmutatkozik.

Szolnok megyében a szőlőterület aránya az összes kisüzemi gazdaságban,
ezen belül a külterületiekben is lényegesen kisebb, mint Bács-Kiskun megyében.
Mindössze két területegységben haladja meg a szőlőművelési ág részaránya az
5%-ot, nevezetesen a kunszentmártoni járásban, ahol 12%-ot és Jászberény vá-
rosban, ahol 11%-ot képez. Szolnok megyén belül is e területegységekben leg-
nagyobb a külterületi népesség aránya, 23, illetve 19%. A szőlőművelés helyben-
lakási igényére utal az is. hogy a kunszentmártoni járásban a külterületi aránynak
ságok földterületének 17%-a szőlő, amely az átlagos megyei külterületi aránynak
majdnem háromszorosa.

A külterületi gazdaságok szántóföldi növénytermesztése nem számottevő,
kivéve a kukoricát és burgonyát, melynek nagy hányada ezekből a gazdaságokból
származik.

Bács-Kiskun megyében igen jelentős részesedésük a zöldségtermesztésből, de
ez Szolnokra nem jellemző A szőlő- és gyümölcstermelésük szintén Bács-Kiskun
megyében jelentős, hiszen itt az 59 ezer ha. szőlőterület fele a kisüzemi gazda-
ságokhoz tartozik, és ezek jelentős hányada viszont külterületen van. Szolnok
megyében az arányok hasonlóak, de az összes szőlőterület a Bács-Kiskun me-
gyeieknek 10%-át sem éri el.

Amellett, hogy a kisüzemi gazdaságok a földterület viszonylag jelentős részét
hasznosítják, szükségességük a népgazdaság számára mégis főként az állattartás-
ban és az állattenyésztésben, valamint az állati termékek termelésében mutatkozik.
Bács-Kiskun megyében a kisüzemi gazdaságok számosállat-állományának majdnem
kétharmada, baromfiállományuknak pedig közel fele található külterületen. Szolnok
megyében ez az arány kisebb, ugyanis a számosállat-állománynak csak alig több,
mint egyharmadát, a baromfinak csak egynegyedét tartják a külterületen.

A külterületi tanyai állattartás lehetőségeit bizonyítja, hogy pl. Szolnok me-
gyében az állattartó külterületi kisüzemi gazdaságok száma 1960 és 1970 között
25%-kal csökkent (a külterületi családok száma 46°'0-kal). Az egy állattartóra
jutó szarvasmarha 0,9 maradt, a sertés viszont 4,1-ről 4,3-ra emelkedett.1 Annak
ellenére, hogy Bács-Kiskun megyében a kisüzemek tehén- és előhasiüsző-állomá-
nyának 81%-át a külterületi gazdaságok tartják, az 53 ezer tanyában még így is
csak 24 ezer található. Szolnok megyében még kedvezőtlenebb a helyzet, a 17 és
félezer tanyában csak alig több, mint 7 ezer tehén és előhasi üsző van.

1 Az állattartás kedvezőbb lehetőségei miatt a külterületi gazdaságokban nagyobb az
anyaállatok aránya.
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Igen jelentős a kisüzemek hozzájárulása a lakosság ellátásához húsból és
állati termékekből. Sertésből az összes termelésnek a két megyében pl 67, illetve
58%-át, tejnek 46, illetve 38%-át, tojásnak pedig 83, illetve 76%-át adják.

A különböző típusú gazdasági épületek megléte a kisüzemi gazdaságokban
részben a gazdálkodási tevékenység jellegének függvénye (pl. állattenyésztés mel-
lett állatférőhelyek, szőlőművelés mellett bortárolók stb.), részben a gazdaságok
anyagi lehetőségei szabják meg, hogy azokból milyen és mennyi létesíthető.
A Bács-Kiskun megyei kisüzemi gazdaságok átlagos ellátottsága a fontosabb
gazdasági épületek közül a 100 gazdaságra jutó sertéséi, bortároló hely és kukorica-
góré tekintetében kedvezőbb, mint az országos. Szolnok megye kisüzemi gazda-
ságaiban viszont a kukoricagóré kivételével minden megfigyelt gazdasági épületből
kevesebb van a gazdaságokban, mint országos átlagban. Az épületek átlagos alap-
területe, illetve befogadóképessége általában mindkét megyében hasonló az orszá-
goshoz. A férőhelykihasználás Szolnok megyében szarvasmarha-istállóknál 51%-os,
sertésólaknál pedig ioo%-os,d tehát a szarvasmarhaprogram végrehajtására az
épületek itt adottak.

A külterületi gazdaságokban átlagosan több gazdasági épület van, mint az
összes kisüzemi gazdaságban, s ez elősegítheti mezőgazdasági tevékenységük fo-
kozását.

Bács-Kiskun megye községeinek külterületi gazdaságaiban minden épület-
fajtából több van, mint a városok hasonló gazdaságaiban, amely összefügg azzal,
hogy e gazdaságokban már nem mindenütt elsődleges a mezőgazdasági tevékeny-
ség. Szolnok^ megyében viszont a bortárolóhelyek és a kukoricagórék kivételével
a városok külterületén lévő gazdaságokban van átlagosan több gazdasági épület,
mint a községek külterületi gazdaságaiban.

A kisüzemi gazdaságok gépesítettsége, a termelő tevékenységet elősegítő
gépek vonatkozásában mindkét megyében elég kedvezőtlen képet mutat Bács-
Kiskun megyében minden 1000 családra 1,1 db 12 LE-nél kisebb és 3,6 db annál
nagyobb traktor található, amelyeknek 31, illetve 56%-a van a külterületi gazda-
ságokban. Szolnok megyében az ellátottság lényegesen rosszabb, hiszen 1000 család
átlagosan 0,6 db kisebb és 1,5 db nagyobb traktorral rendelkezik, amelyek közül
29, illetve 47%-a van a külterületen. A többi kisgép is elenyészően kevés a gazda-
ságok számához képest, ami közrejátszik a kisüzemi gazdaságok alacsonyabb ter-
melési színvonalában.

Mindkét megyében a városokban és a községekben is átlagosan valamivel,
jobban ellátottak a külterületi gazdaságok, mint a belterületen gazdálkodók, amit
az mutat, hogy a gépek külterületi aránya mindenütt magasabb, mint a gazdasá-
gok aránya.

Kedvezőbb a kisüzemi gazdaságok szállító- és közlekedési eszközellátott-
sága, bár még így is Bács-Kiskun megyében minden 1000 családra csak 40,3
lőcsös kocsi, valamint 69,1 szállítóplatós kocsi van a kisüzemekben. Szolnok me-
gyében pedig 29,8, illetve 14,9 kocsi van a kisüzemek birtokában. Az előbbi me-
gyében mintegy 56,8 személygépkocsi és közel 223 motorkerékpár, Szolnok me-
gyében pedig közel 34 személygépkocsi és több mint 180,9 motorkerékpár jut
átlagosan 1000 családra. A felsorolt eszközökből is általában a külterületi gazda-
ságok jobban ellátottak, kivéve a személygépkocsit.

1 Számított adatok alapján.
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Az előzőekben nagyvonalakban vázoltakból kitűnik, hogy a mezőgazdaság
alaptevékenységből származó bruttó termelési értékének 1971-ben országosan 41
százalékát (Bács-Kiskun megyében 46%-át, Szolnok megyében 34%-át) kisüzemi
gazdaságok állították elő. A tanyán lakók ebből - természetesen - nagyobb mér-
tékben veszik ki a részüket, mint a falusi és városi gazdálkodók. Termelésük csak
hosszú távon lesz majd nélkülözhető, ha szerepüket a nagyüzemek teljes egészé-
ben át tudják venni. Ehhez - mint említettem - nagy mennyiségű nagyüzemi szőlő-
és gyümölcstelepítésre, valamint állatférőhely létesítésére lenne szükség, melynek
az anyagi feltételei csak fokozatosan teremthetők meg A Tiszántúl és a Duna-
Tisza-közén élő külterületi lakosság beköltözéséhez pedig annyi lakásra lenne
szükség, mint amennyi az itt lévő városok jelenlegi lakásállománya. Ez is csak
hosszú távon tűnik megvalósíthatónak.

A szocialista mezőgazdasági nagyüzemek létrejötte tehát csak távlatban ren-
dítette meg a tanyánélés gazdasági alapjait. Sok olyan elemet tartalmaz még
gazdálkodásuk, éppen gazdasági-technikai felszereltségük viszonylagossága miatt,
mely megkívánja a háztáji gazdaságot, a részművelést stb.

A különböző tanyatípusok és azok jövője - ami alatt lassú megszűnést és
átalakulást egyaránt értünk - igen differenciált, és ezt elsősorban a mezőgazda-
sági kultúra különbözősége jelenti, nevezetesen azt, hogy Bács-Kiskun megyében
s azon belül is a Homokhátság szőlő-gyümölcsös területein a tanyák jórészt szak-
szövetkezetté kovácsolódtak, s ennek keretében keresik boldogulásukat. Ez kon-
zerválja a tanyát, hiszen e területen az utóbbi 10 évben csak 5%-kal csökkent
a számuk. A visszafejlődés ugyancsak lassú Szolnok megye szőlő-gyümölcsös járá-
saiban, de a szántóföldi művelésre és az állattenyésztésre alkalmas területeken
a tanyák megszűnésének üteme jóval gyorsabb. Itt azonban a megszűnés mellett
átalakulásról is tapasztalatokat szereztünk.

A majorok egy részének környékén korszerű formában bár, de nem elég
átgondoltan, üzemi készenléti lakótelepeket alakítanak ki, ide tömörült a tanyai
lakosság egy része. Ez a folyamat Bács-Kiskun megyében lényegesen lassúbb,
mint Szolnokon.

A tanyán lakók tevékenysége tehát be is illeszthető a nagyüzemi szervezetbe.
Az átmeneti megoldások több formája alakult ki, és viszonylag stabilizálódni lát-
szik. Ilyenek pl a munkaerő biztosítása a korszerű szarvasmarha- és sertéstelepe-
ken, a takarmányfeldolgozó üzemekben, a gépműhelyekben stb. Emellett a határ-
ban dolgozók egészségügyi, szociális és kulturális ellátása is átmenetileg köny-
nyebben és jobban megoldható a tanyák bevonásával.

A következőkben az üzemi lakótelepek jelentőségét kívánom fő vonásokban
bemutatni.

II. Az üzemegység!, illetve a majorok melletti lakótelepek helyzete és jövője

A szocialista nagyüzemek korszerű irányítása nagyságuknál fogva olyan szer-
vezetet igényel, mely leghatékonyabban támogatja a termelést. Az állami gazda-
ságok magasabb fokú szervezettséggel rendelkeznek e téren is mindkét megyében,
s ezt bizonyítja az üzemi szervezetek jelleg szerinti megoszlása, valamint az ezek
köré telepített lakótelepek is.

Az üzemegységeken belül a majorok egy részében, illetve azok körül olyan
lakótelepek alakultak, illetve alakulnak ki, melyek lakossága vagy azonos az üzemi
célokkal, vagy azon felüli. Itt kezdődött el a tanyai lakosság bizonyos fokú kon-
zerválódása. Ezek olyan mezőgazdasági üzemi tömörülések, amelyekben a lakó-
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helyfunkció mellett fellép a munkahelyfunkció is. Ezek zömükben ún. célkiszol-
gáló jellegű üzemi lakotthelyek, vagy készenléti lakótelepek.

A gazdaságok üzemi szervezete (1972. június 30.)

tízemi szervezet

Központos
Területi
Ágazati
Kombinált

Együtt

Bács-Kiskun megyében

állami termelő- együtt
gazdaságokszövetkezetek

1
3

9

13

167 168
3 6
1 1
2 11

173 186

Szolnok megyében

álami
gazdaságok

2

3

5

10

termelő-
szövet-
kezetek

115

1

116

együtt

117
4

5
126

Ez a folyamat játszódik le napjainkban, és a következőkben konkrétan azt
vizsgáljuk, hogy az üzemi, illetve munkahelyi funkciók mellett ezek „átmenetileg"
állandósult lakótelepekké is válnak. Ezek persze új külterületi lakótelepülések is
egyben, melynek egy részét a nagyüzemek továbbfejleszteni kívánják, amelyek re-
gionális szempontból is jelentősekké válhatnak

Bács-Kiskun megyében a 690 major közül 137-nek, Szolnok megyében a 748
major közül 90-nek van lakótelepe.1 Ezek közül Bácsban a tsz-major a több (90),
Szolnokon viszont az állami gazdasághoz tartozó (56).

Ezek jelentősége napjainkban nem vitatható. A termelőszövetkezetek kizáró-
lag a központokból (faluból) történő munkaerő-ellátása ugyanis csak komplex gé-
pesítés és jól kiépített úthálózat mellett oldható meg biztonságosan. Amíg ez nem
biztosított, addig - esetenként — jelentősen leegyszerűsíti az üzemszervezési fel-
adatot, hogy a munkájuk a közeli major, tanyaközpont lakóival elvégeztethetők.
Ez a tény önmagában megkövetelné, hogy kellő átgondoltsággal telepítsék - a je-
lentős külterületi lakóhelyekhez -, illetve fejlesszék a megfelelőket. Ez az átgon-
doltság, előrelátás és tervszerűség hiányzik, holott igen nagy anyagi ráfordítással
építenek komplex telepeket, feldolgozó üzemeket, segédüzemági műhelyeket stb.,
és Szolnok megyében a Tisza II. belépése olyan öntözőtelepck létesítését vonja
maga után, mely nem nélkülözheti legalább a készenléti lakótelepeket.

A majorok lakótelepein élő népesség mindkét megyében 5500 fő körül mozog,
ami a külterületi népességnek Bács-Kiskun megyében 3,3%-a, Szolnok megyében
viszont 9,9%-a. Az eltérő arány a termelési profilok következménye, de nagyság-
rendjük Szolnok megyében már figyelemre méltó. Ehhez idomul a lakásállomá-
nyuk is, mely Bács-Kiskun megyében közel 1700, Szolnokon 1500, s ez a külterü-
leti lakásállománynak 3, illletve 8%-a.

A fejlesztés jelenlegi szakaszát főként a spontaneitás jellemzi. Ez fellelhető
volt már az üzemegységi, kerületi szervezet kialakításában, de a fejlesztendő kül-
területek kijelölésénél is. A lakótelepek esetében pedig az bizonyítja a kellő előre-
látás hiányát, hogy a fejlesztendő lakótelepek nagyságrendje - a népesség alapján
számítva - olyan jelentősen szóródik, mint a nem fejlesztendőké.

1 Lakótelepnek neveztük az 5 és több lakásból álló külterületi lakott helyet,
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Szolnok megyében a ioo főn felüli népességgel rendelkező lakótelepeknek
csak a felét fejlesztik, a másik felét nem, de az 50-100 fős népességűeknél 23-ból
csak 5-öt fejlesztenek.

A nagyüzemi lakótelepek vonzerejét a külterületen belül az előzők mellett
feltétlenül növeli az, hogy a lakosság igényei itt lényegesen jobban kielégíthetők,
mint egyébként a tanyavilágban. Ehhez az egyre javuló „viszonyok" reális alapot
is nyújtanak, de emellett nem hagyható figyelmen kívül a felnövekvő nemzedék
azon igénye sem, hogy kultúrközösségben és kultúrált életmódot kíván folytatni.
Ez azonban csak elhatározó tényező lehet, de gazdasági tényezők is közrejátsza-
nak, melyeket a termelésben végbemenő változások tesznek szükségessé.

Az itt található viszonylag korszerű lakásellátottság jelenti mindenekelőtt
a lakótelepek vonzerejét. Ez a jó anyagi helyzetben lévő családokra is hatást gya-
korol, ugyanis a külterületen építési tilalom áll fenn, tehát még ha akar és van
is anyagi ereje, akkor sem javíthat lakáshelyzetén. Emelliett az új lakások jelentős
része szolgálati jelleggel rendelkezik. Ez azért figyelemre méltó, mert nemcsak
a gazdaságoknak kedvező, hanem az igénybevevő „alkalmazottaknak", illetve tsz-
tagokaak is, mert saját erőből távlatban gondolhatnak a belterületi építésre is.
A lakások nagysága és felszereltsége általában sokkal kedvezőbb, mint a kül-
területeken együttvéve.

A lakásál lomány a nagyüzemi lakótelepeken, 1972

Bács-Kiskun megyében Szolnok megyében

Megnevezés ál lami termelő- együtt álaml termelő- együtt
gazdaságok- szövet- gazdasá- szövet-

b a n kezetekben Ságok- kezetek-
b a n b e n

A lakások száma 757 926 1683 1139 391 1530
Ebből : 1960 óta épült 118 148 266 143 50 193
A lakásokból szolgálati l a k á s 9G 106 202 123 42 165
A lakésokban lakó összes személyek

száma 2952 2582 5534 «87 1454 5741

Közművesítésük aligha valósulhatott volna meg a nagyüzemek anyagi ereje,
támogatása nélkül. Ezek közül is elsőnek a villamosítást emelem ki, mely a leg-
döntőbb minden kommunális ellátás, de a kultúra terjesztése szempontjából is.

Bács-Kiskun Szolnok

villannyal a lakótelepek 81, illetve 91%-a ellátott,
vízzel közműből vagy hidroforból 76, illetve 80%-a ellátott.
szennyvízlevezetés 58, illetve 66%-a megoldott.

Szolnok megyében ehhez igazodik a lakások felszereltsége is, melyeknek vízveze-
tékkel 34, villannyal 92, fürdőszobával 28%-a ellátott. További erőfeszítéseket
tesznek ezen a téren különösen Bács-Kiskun megyében, ahol további 6,5-ezer
tanyát kívánnak bekapcsolni az elektromos hálózatba, éspedig széles körű társa-
dalmi segítséggel, de emellett lakossági hozzájárulással is.

A lakótelepek közművesítettsége természetszerűleg szorosan összefügg a ma-
jorok hasonló ellátottságával. Ezek kedvező ellátottsági színvonala pedig további
lehetőségeket biztosít készenléti lakótelepek stb. létesítésére.
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A majorok főbb ellátottsági mutatói, 1972

Majorok közműelláottsága

Bács-Kiskun
az összes

megyeben
a lakó-
teleppel
ellátott

m a j o

Szolnok
az összes

r o k

megyeben
a lakó-
teleppel
ellátott

száma db aránya, % száma db aránya, %

Vllamosenergiával
Vízzel

— közműből
— hidroglóbusból, hidroforból
— kútból
— természetes vízfolyásból
— szállítással

Szennyvízelvezetés
— nem megoldott
— zárt rendszerű
— nyitott rendszerű
—' vegyes

544 81 548 91

42
384
257

3
6

3G0

12i

81

130

7
69
23
—

1

42

15

11

32

46
323
348

10
14

350

102

151

138

6
74
17

1
2

34

8

18

40

A technika és civilizáció eszközeinek eljuttatása a tanyavilágba, illetve a lakó-
telepekre és ezen keresztül a kommunális ellátás kiépítése, javítása a villamos-
energia odavezetcsével valósítható meg. A világítás, a háztartási gépek, a tv,
rádió üzemeltetése, de a vízellátás is ezáltal oldható meg. De így működtethetők
a különböző szakosított telepek berendezései, a javító üzemek gépei is, stb.

A villamosítás terén igen jelentősek az elért eredmények, melyet a szolnoki
TITÁSZ 1973. évi felmérései is bizonyítanak. Eszerint Szolnok megyében a ta-
nyák villamosítási aránya 15%, mely nagyrészt a villamosított mezőgazdasági
üzemeknek köszönhető. A sortanyáknál végzett vizsgálatok szerint ez az arány
19%-ra emelhető, s további közel 500 tanya villamosítására kerülhet sor gazda-
ságosan. Ehhez mintegy 8 millió Ft beruházásra lenne szükség.

Bács-Kiskun megyében a tanyáknak szintén közel 15%-a kapott eddig vil-
lanyt. A II. és III. ötéves tervben évenként 1-1 millió Ft-ot fordítottak külterü-
leti villamosításra, és ehhez hozzájárultak még a helyi tanácsok és a lakosság is.
Felmérésük szerint - mely 62 tanyás településre terjedt ki - megállapították,
hogy még 6500 tanya villamosítható gazdaságosan - egy tanyánál a beruházási
költség — mindkét megyében - átlagosan 16 ezer Ft.

A munkaerő biztosítása érdekében munkásszállásokat is építenek: jelenleg
Bács-Kiskun megyében közel 1500, Szolnokon 2200 a férőhelyek száma. De ebben
is, mint a lakásépítésnél, megmutatkozik a kellő irányítás és előrelátás hiánya,
mert a jövőben fejlesztendő és nem fejlesztendő majorok lakótelepein szinte egy-
forma intenzitással folyt a fejlesztés.

De ugyanez a helyzet a külterületi lakott helyek esetében is, hiszen Szolnok
megyében tizenkettőt jelöltek ki fejlesztésre, de ebből ténylegesen kettőnek a la-
kossága jelentősen csökkent. A villany és ezzel összefüggésben lévő infrastruktu-
rális ellátottság mellett igen jelentős az úthálózatba, illetve a közlekedésbe történő
bekapcsolásuk. Itt is sok a teendő, hiszen pl. Szolnok megyében 5 km-nél köze-
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Bács-Kiskun
a központi
majortól

megyeben
az általában

használt
vasúti

rakodótól

Szolnok
a központi
majortól

megyében
az általában

használt
vasúti

rakodótól

lebb fekszik a majoroknak több mint 6o%-a a központi majorhoz, de a legköze-
lebbi vasúti rakodóhoz már csak 36%-uk. A kővel burkolt utak aránya Szolnok
megyében 70%.

A majorok elhelyezkedése a központi majorhoz és a vasúti rakodóhoz, 1972

A majorok
távolsága, km

db % db % db % dtT

1— 2 117 24 115 17 163 27 85 II
3— 4 134 27 104 15 155 25 116 16

5 42 8 59 9 65 10 60 8
6 26 5 48 7 36 6 57 8

7—10 64 13 110 16 10* 17 180 24
11—15 34 7 113 16 36 6 145 20
16—20 20 4 65 9 19 3 43 6
21— 58 12 78 11 36 6 55 7
E g y ü t t 495 100 092 100 614 100 741 100

Az egészségügyi és szociális, kulturális ellátás az eddigieknél lényegesen
gyengébb. Inkább még csak a jog van meg ezen igények kielégítésére, de a tény-
leges lehetőség, pl. körzeti orvosi ellátás a lakótelepnek csak 18, illetve 20%-án
van, de a szociális ellátás színvonala ennél is alacsonyabb. A kultúrát a könyv-
tárak jelentik. A külterületi népesség ellátottsága könyvtári könyvekkel sem éri el
a belterületi színvonalat. A külterületi tanácsi könyvtárakban 1972-ben kereken
31 ezer kötet állt rendelkezésre, tehát 100 lakosra 56 kötet jutott. (Belterületen
ez az arány 279 kötet.) Ezt a helyzetet némileg javítja, hogy a

Szolnok város és járásban 15 külterületi lakott helyre,
Törökszentmiklósi járásban 7 külterületi lakott helyre,
Mezőtúron 9 külterületi lakott helyre

jut cl a könyvtár művelődési gépkocsija, mely a könyvkölcsönzés mellett rendez-
vényeket is tartott (pl. Szolnok város és járásban 1972. évben 30 alkalommal).

Ebből a szempontból is jobb a helyzet a lakótelepeken, mert ha a könyv-
tárak és mozik száma önmagában nem is jelentős, de a nagyobb lélekszámú ma-
jorokban több alkalom van a művelődésre és szórakozásra.

A

Megnevezés

könyvtárak és mozik főbb adatai a nagyüzemi lakótelepeken,

Bács-Kiskun
megyében

1972

Szolnak
megyében

A könyvtárak
száma 12 14
könyvtári kötetek 4685 5827
az olvasók a lakosok %-ában 19 15

A mozik
száma 7 13
befogadóképessége 260 1430
látogatók száma 9500 11705

A mozikból
keskeny 6 13
normál 1 —
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A lakótelepeken az általános iskolai ellátás a tanyai kollégiumok elterjedé-
sével tulajdonképpen nem élő probléma. E téren cél a gyerekek megfelelő szintű
oktatása, mely csak tagozatos iskolában és szakképzett pedagógusokkal látható
cl. Emiatt Bács-Kiskun megyében a 119 lakótelep közül csak 28-ban, Szolnok
megyében a 90 közül csak 5-ben működik iskola.

Ezzel párhuzamosan fejlesztették vissza az egész külterületi iskolai hálózatot,
Szolnok megyében pl. 1960-ban 184 tanyai iskola működött, 1972-ben pedig
csak 61. De a tanulók száma is 8851-ről 1563-ra fogyott ezen időszakban,
s ez azt jelenti, hogy a külterületen tanuló általános iskolai tanulók aránya 13°/o~
ról 3%-ra csökkent. A 15 általános iskolai diákotthon ma már 1098 férőhellyel
rendelkezik.

Szolnok megyében 21 termelőszövetkezetnek és 5 állami gazdaságnak van
üzemi orvosa, Bács-Kiskun megyében 14 termelőszövetkezetnek és 6 állami gazda-
ságnak.

Kultúrteremmel 34 termelőszövetkezet és 4 állami gazdaság rendelkezik Szol-
nok megyében, Bács-Kiskun megyében pedig 45 termelőszövetkezet és 5 állami
gazdaság. A nagyüzemi lakótelepek ellátottsága éppen a fentiek miatt kedvezőbb
a többi tanyához viszonyítva.

A nagyüzemi lakótelepek egészségügyi és kulturális ellátottsága, 1972

Megnevezés

Bolt

Mozi

száma

Az ellátott

aránya

lakótelepek

száma

Bács-Kiskun megyében Szolnok

22

7
36
32
12

7

18

6
30
27
10

6

20

6
28
29
14
13

aránya

megyében

22
6
7

31
32
16
14

Természetszerű, hogy a gazdaságpssági szempontoknak kell határt szabni az
ellátottsági szintek kialakításában, mety jelen esetben szoros kapcsolatban van
a telepek lakosságszámával.

A jelenleg ellátatlan lakosság jelentős távolságokat kénytelen utazni, pl. az
orvosi rendelőbe, mely lényegében megszüntethető lenne, ha a körzeti orvosoknak
engedélyeznék az üzemorvosi tevékenység ellátását is.

A körzeti orvosi ellátottság főbb jellemzői, 1972

Bács-Kiskun megyében Szolnok megyében

a lakótelepek

száma %-os száma %-os
megoszlása megoszlása

Orvosi rendelésben
helyben részesül ... .

—1 km távolságra
2—5 km részesül
6— k m

22
8

52

37

18
7

44

31

20
3

37

30

22
3

41
34



Igen égető azonban a magára maradt öregek helyzete, tekintettel arra, hogy
kevés a szociális otthoni férőhely.

A kereskedelmi hálózat tekintetében élelmiszer-, illetve vegyesbolt található
a lakóteleppel rendelkező majorok mintegy 1/3-ában.

A boltellátottság a nagyüzemi lakótelepeken, 1972

Bács-Kiskun megyében Szolnok megyében

Megnevezés a bolttal rendelkező lakótelepek

száma aránya száma aránya

15
13
28

17
14
31

Élelmiszer 15 13
Vegyes 24 20
Együtt 39 33

Megemlítjük, hogy Szolnok megye egész külterületén összesen 68 ÁFÉSZ-
bolt és 30 vendéglátóhely működött, ugyanakkor Bács-Kiskun megyében 158,
illetve 73. Az 1971. és 1972. évben összesen 331 000 Ft-ot fordítottak Szolnok
megyében a hálózat fejlesztésére, Bács-Kiskun megyében viszont 3,5 millió Ft-ot.
Árukészletük értéke 12, illetve 17 millió forint volt.

* * *

A tanyák megszűnése, illetve átalakulása olyan történelmi folyamat, melyet
kellő támogatással, értő irányítással, az elveknek és a terveknek megfelelően kell
befolyásoltatni. Egyetlen döntésben, intézkedésben sem szabad általánosítani, ha-
nem nagyon lényeges, hogy különbséget tegyünk tanya és tanya között. Ezek
egy része felett túlhaladt az idő, egy másik része a fejlődés következő lépcsőfokán
jut erre a sorsra, s egy részüknek Létjogosultsága van még a távoli jövőben is.

A tanyák el nem hanyagolható része pedig átalakulóban van. Ezek a ter-
melőszövetkezetek és az állami gazdaságok majorságai, üzemegységei mellett ún.
szocialista tanyák, melyek fokozatosan készenléti lakótelep jelleget öltenek. Ezek
a mezőgazdasági termelés szempontjából1 hosszú időn keresztül szükségszerűek,
s ha telepítésük, fejlesztésük átgondolt és jól irányított tervek szerint történik
- mely az üzemi termelés érdekeit és a kialakult tanyacsoportok elhelyezkedését
(fekvését) egyaránt figyelembe veszi -, fejlődést, kulturált életmódot és jó jöve-
delmet biztosítanak az odatelepülőknek, a munkaerőgondok megoldását a szocia-
lista nagyüzemeknek, új színfoltjai lehetnek településhálózatunknak is.

Dr. Lukács Pál
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