
Népesedésünk helyzete és népesedéspolitikánk

A népszaporulat kedvezőtlen alakulása Magyarországon és szűkebb hazánk-
ban Szolnok megyében az utóbbi időben egyre inkábj előtérbe került. Erről a
kérdésről1 már sok cikk, nyilatkozat és elképzelés látott napvilágot, amelyeknek
bizonyos fokú összefoglalását - a teljesség igénye nélkül - a következőkben kí-
séreljük meg.

Közismert tény, hogy Magyarország és ezen belül Szolnok megye demográ-
fiai helyzetét - jelentős ingadozással — az igen alacsony születési arányszám jel-
lemzi. Ennek kialakulására sokféle ok, de mindenekelőtt az hatott, hogy a fel-
szabadulás után hosszú éveken át nem volt átgondolt és következetes népesedés-
politika. Az okok között egyaránt megtalálhatók az objektív és szubjektív ténye-
zők, anyagi és nem anyagi körülmények, melyek általában bonyolult kölcsön-
hatásban jelentkeznek, és befolyásolják a születések számát.

A népesedéspolitikának minden esetben szerves részét kell képeznie a gazda-
ság- és társadalompolitikának, mert csak akkor lehet igazán hatásos. Ez azt
jelenti, hogy a társadalmi és gazdasági életünk tervszerű fejlesztése egyben a tár-
sadalom megfelelő mértékű és egyenletes ütemű reprodukciójának a függvénye is.
Emiatt fontos, hogy minden ország, így hazánk is, sajátos viszonyainak figye-
lembevételével meghatározza, hogy mekkora népszaporulatra van szüksége ahhoz,
hogy ideális legyen a népesség összetétele és egyenletes ütemű legyen annak rep-
rodukciója.

Magyarországon a lakosság kívánatos mértékű újratermeléséhez - a demog-
ráfusok számítása szerint - legalább 17%0-es élveszületési arány szükséges. Ez
azt jelenti, hogy a jelenleginél 20 ezerrel több, tehát évenként összesen 170 ezer
élVeszületett gyermeknek kellene a világra jönnie.

Az 1970. évben megyénkben 1,13 volt a családonkénti átlagos gyerekszám,
amely lényegében megegyezik az országos átlaggal (1,11). Az alföldi megyék
közül Bács-Kiskun megyében alacsonyabb (1,07), Szabolcs-Szatmár megyében
pedig jóval magasabb az átlagos gyermekszám (1,43).

Felvetődik a kérdés, hogyan alakulhatott ki a jelenlegi helyzet, milyen té-
nyezők okozták az alacsony élveszületési arányt, és milyen eszközökkel érhető
el annak emelése? Ha az elmúlt 100 évet 10 éves periódusokra osztjuk, akkor
a legalacsonyabb átlagos évenkénti népszaporodást az 1960-1970. évek között
tapasztalhatjuk. Ezt egyértelműen a természetes szaporodás visszaesése okozta,
ami a születésszám csökkenésének következménye.

Magyarországon a nyugat-európai országokhoz képest aránylag későn indult
meg a születésszám csökkenése, melynek magyarázata részben a modern ipari
forradalom viszonylag késői jelentkezésében, részben pedig az eltérő társadalmi-
gazdasági struktúrában található meg.
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A II. világháború előtt hazánkban még 2o%i> volt a születési irányszám, és
ezzel az európai államok között középső helyet foglaltunk cl. A világháború be-
fejezése után nem következett az az intézkedés, amely megtiltotta a művi veté-
léseket. Ennek eredményeként 1954-ben 23%0-re nőtt a születési arány. 1958-ban
ezt az intézkedést visszavonták, mely természetszerűleg a születések számára
csökkentőleg hatott. Ennek eredményeként 1962-ben már történelmünk egyik
legrosszabb születési aránya alükult ki, nevezetesen 1000 lakosra csak 13,4 élve
születés jutott, mely Európában is a legalacsonyabb volt. Az ezt követő években
bizonyos stagnálást tapasztalhattunk, majd a különböző kormányintézkedések
hatására 1966-tól ismét emelkedett az élveszületési arányszám.

Megyénkben általában az országosnál magasabban alakult az élveszületési
arány, amelyet a következő adatok is bizonyítanak.

Az 1000 lakosra jutó élveszületés
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Év Országosan Szolnok Bács-Kiskun Szabolcs
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Az élveszületési arány 1966 utáni emelkedésében nagy szerepe volt az 1967.
évben bevezetett gyermekgondozási segélynek, melty előbb a gyermek két és fél-
éves, majd 1968-tól hároméves koráig 600 Ft-os fizetett szabadságot biztosított.
Ezt megyénkben 1970-ben 5400, 1972-ben pedig közel 6600 szülő nő vette
igénybe. A szülési kedv az előző évtizedben igen lecsökkent, mert egyre keve-
sebb az olyan nő, aki nagy létszámú családot kíván. Ezt az is bizonyítja, hogy
míg a második világháború előtt az összes élveszületések 14%-a az anya 6. vagy
további szüléséből származott, 1971-re ez már csak 3%-ot ért el. Nem ilyen
mértékben, de jelentősen csökkent a 4. és 5. szülöttek hányada is. A 3. szülöttek
aránya pl. 1938-ban 15V2 v°Ít, s ez az utóbbi években allig érte el a 11%-ot.

A termékenység általános visszaesését legjobban a házas nők gyermekszá-
mának alakulása mutatja. Országosan 1960-ban 100 házas nőre 232 gyermek jutott,
Szolnok megyében pedig 259, s ez 10 év alatt országosan 34-gyel, megyénkben
pedig 40-nel csökkent. A jelenlegi alacsony élveszültetési arányszám kialakulá-
sában sok tényező játszott közre, melyek közül a legjellemzőbbek a következők.

Mindenekelőtt rendkívül jelentős volt a társadalmi mobilitás a gazdaság
szocialista átalakulása következtében. Ennek méreteit az 1949. és 1970. évi nép-
számlálások között az alábbiakban érzékeltetjük:

156



A népesség átrétegződése Szolnok megyében

1949 1970

Megnevezés

Népesség száma
Ebből:

ipar, építőipar
mezőgazdaság
egyéb népgazdasági

Aktív keresők száma
Ebből:

ipar, építőipar
mezőgazdaság
egyéb népgazdasági

szaim szerint

450 403

68 549
288 923

ág 92 931
210 025

28 519
140 516

ág 40 990

százalekiban

100,0

15,2
64,2
20,6

100,0

13,6
66,9
19,5

i szám szerint s

448 738

149 688
189 848
109 202
195 728

74 643
70 131
50 954

izazalekba

100,0

33,4
42,3
24,3

100,0

38,2
35,8
26,0

A társadalmi átrétegződés nemcsak a szülők és a gyermekek között, hanem
az egyes életpályákon belül is nagyarányú volt. Ez egy igen kedvező folyamat,
de sajnos azzal a negatív hatással is járt, hogy csökkentette a termékenységet.

Figyelemreméltó jelenség, hogy a házassági mobilitásnak termékenységcsök-
kentő hatása van. A heterogén összetételű házasságoknál minden esetben annak
a társadalmi rétegnek a születéssel kapcsolatos magatartása érvényesül erőseb-
ben, amelynek a termékenysége alacsonyabb. Megállapítható, hogy azoknál a csa-
ládoknál a legalacsonyabb a családalapítási szándék, ahol a feleséghez viszo-
nyítva a férj társadalmi helyzete a magasabb.

A foglalkozási átrétegződés természetszerű következménye a nagyarányú
belső vándorlás, melynek fő iránya a községekből a városokba történő költözés-
ben nyilvánul meg. Önmagában véve ez a belső vándorlás is hozzájárult ahhoz,
hogy az alacsonyabb termékenységű városi népesség részaránya nőtt meg a ma-
gasabb termékenységi! falusi népesség rovására. Ezt a helyzetet még súlyosbí-
totta az, hogy a mezőgazdasági lakosságból elsősorban a fiatalok távoztak el és
az öregebb korosztályúak maradtak falun. Emiatt a falusi népességnek nemcsak
a nyers születési arányszáma, hanem a termékenységi aránya is visszaesett. Ez
a folyamat remélhetőleg csak átmenetinek tekinthető, és a parasztság termékeny-
ségének színvonala korábbi szintre emelkedik.

Gazdasági-társadalmi életünk egyik alapvető vonása az, hogy a nők foko-
zottan munkát vállaltak, és ez egyértelműen pozitív folyamat. A nők munka-
vállalása azonban szintén a gyermekszám csökkentésével járt együtt, a fizikai
és szellemi családoknál egyaránt. Ugyanis a jelenlegi gyermekintézmény-hálózat
és más szociális intézkedések alapvetően nem könnyítették meg a dolgozó anyák
helyzetét, mert az eltartott nőkkel szemben nekik lényegesen nagyobb terhet kell
vállalniok a gyermeknevellés tekintetében.

Ezt a helyzetet volt hívatva feloldani - a már említett - gyermekgondozási
segély bevezetése, melynek hatására nőtt a kereső nők termékenysége, az eltar-
tottaké viszont tovább csökkent. A gyermekgondozási segély tehát azt eredmé-
nyezte, hogy a kereső nők termékenysége lett magasabb.

A segély adta lehetőségeket az egyes társadalmi rétegekhez tartozók külön-
bözőképpen vették igénybe. Országosan a fizikai munkakörben dolgozók mintegy
75-80%-a otthon marad, hogy gyermekét nevelje. A magasabb képzettségű és
ezáltal magasabb jövedelemmel rendelkező szellemi dolgozók között - akiknél
valószínűleg a munkájukból való hosszabb kiesés is több gondot jelent - ez az
arány lényegesen alacsonyabb. Hasonló tendenciát találunk Szolnok megyében
is, melyet a következőkben mutatunk be.
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A gyermekgondozási segélyt igénylő nők aránya
Szolnok megyében, 1969

Népgazdasági ág
Kereső szülő

nők

1523
139

729
122
404
274

330
77

176
3774

Gyermekgondozási segélyt
igénybevevő nők

száma

1100
70

471
35

258
119

134
25
96

2308

százalékos
aránya

72,2
50,4

64,6
28,7
63,9
43,4

40,6
32,5
54,5

61,2

Ipar
Építőipar
.Mezőgazdaság,
Szállítás—hírközlés
Kereskedelem
Egészségügy és szociális
Kulturális áégaaat
Lakás — egyéb
Pénzügy — igazgatás

összesen

A bemutatott adatok lényegében az országos tendenciákat mutatják. Ebből
nyilvánvaló, hogy a magasabb keresetet nyújtó ágazatokban dolgozók kevésbé
élnek e lehetőséggel. A tartós otthonmaradás emellett jelentősen rontja a maga-
sabb képzettségű anyák előmeneteli esélyeit, és erre is figyelemmel kell lenni.

Az emiitett okok - melyeknek felsorolása távolról sem volt teljes -, oda-
hatottak, hogy a népesség korösszetétele nem egészséges. A torzulások kiküszö-
bölésére sok mindent kell tennünk, mert a kiegyenlített korösszetétel a harmo-
nikus társadalmi élet egyik fontos feltétele a mi viszonyaink között is. Megyénk
népegészségénck koröss'zetétcle az országoshoz hasonlóan erőteljes elöregedést
mutat.

A népesség megoszlása főbb korcsoportok és nemek szerint
Szoulnok megyében

Korcsoport (év) 1941 1970

Férfi
0—14 30,0 23,5

15—39 38,6 37,0
60—x 20,4 23,1

11,0 16,4
összesen: 100,0 100,0

Nő
0—14 29,0 21,4

15—39 37,1 34,9
60—x 22,5 24,5

11,4 19,2
összesen: 100,0 100,0

Együtt
0—14 29,5 22,4

15—39 37,8 36,0
60—x 21,5 23,8

11,2 17,8
összesen: 100,0 100,0

«
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A népesség azonos szintű reprodukciója tehát - mint az adatok is mutatják -
jelenleg nem biztosított, pedig arra hosszú távon társadalmi szempontból feltét-
lenül szükség van.

A gazdasági-társadalmi fejlődés mindenkori meghatározott szintjének meg-
felelően alakul általában a népesedési magatartás. Az elmúlt 15 év életkörül-
ményeinek javulása a gyermekek számának korlátozásával járt együtt, de fel-
tehető, hogy a jövedelmi szint további emelkedése, a lakáshelyzet javulása stb.
a termékenységre is növelő hatással lesz. Az életkörülmények javítása mellett
azonban nem hanyagolható el a nevelés, az irodalom és a sajtó szerepe sem, de
emellett azt is számításba kell venni, hogy az egyéni elképzelésekre a nemzet-
közi események is jelentős hatást gyakorolnak.

A Minisztertanács az 1973. október 13-i ülésén a népesedéspolitika több
fontos kérdéséről határozott.

Ennek igen lényeges része a családi pótlékrendszer fejlesztése, amely azt
célozza, hogy elérjük a 16-17 ezrelékes születési arányszámot. A nemzet jövője
szempontjából szükséges, hogy háromgyermekes család legyen az ideális. A má-
sodik gyermek után járó családi pótlék összegét 1974 közepétől emeljük fel, s
ezzel jelentős lépést teszünk afelé, hogy a társadalom egyre nagyobb részt vál-
laljon a gyermeknevelés költségeiből. Jelenleg ugyanis átlagosan csak 15%-át
fedezi a családi pótlék az említett költségeknek. Távlati tervek szerint azonban
1985-ig elérhető a 35-40%.

A gyermekgondozási segély rendszerének továbbfejlesztése is bekövetkezik
1974 ckiétői. Lényegesen emelik már az első, de méginkább a második, illetve
harmadik gyermek utáni segélyt. Ezek nagysága az első gyermeknél 800, a má-
sodiknál 900, illetve a harmadiknál 1000 Ft lesz. Ezzel egyidőben növelik a szü-
lési segélyt is, éspedig az eddigi 1100 Ft-ról 2500 Ft-ra.

Szükséges emellett azonban a bölcsődék, az óvodák és a napközi otthonok
további jelentős fejlesztése. Szolnok megyében a fejlődés eddig is dinamikus volt,
hiszen 1960-hoz viszonyítva a bölcsődei férőhelyek száma több mint 600-zal, az
óvodáké pedig közel 2900-zal emelkedett. Ennek ellenére sok a ki nem elégí-
tett igény is. A bölcsődékbe /972-ben 1424 gyermeket vettek fel, de 371-en üres
helyre várakoztak a múlt év végén.

Az óvodáknál a megyében még rosszabb volt a helyzet, jóllehet 4446 új
gyermeket vettek fel. Emellett azonban férőhelyhiány miatt 1750 kérelmet cl
kellett utasítani. Ezek között pl. 569 olyan gyermek is volt, akinél mindkét szülő
munkaviszonyban áll, és 382 olyan, akinek anyja gyermekgondozási segélyt vett
igénybe, s most ismét folytatná munkáját.

Meggondolandó az is, hogy az ingyenes és a kedvezményes juttatások rend-
szere megfelelő-e abban a vonatkozásban, hogy csak azok élvezik ennek előnyeit,
akik a lehetőségeket igénybe veszik, de igen sokan bölcsődei, óvodai férőhely
hiányában nem juthatnak ehhez a kedvezményhez.

Emellett a lakáshelyzet további javítása is döntő, különösen két vonatkozás-
ban, - részben olyképpen, hogy a munkások után az elkövetkezőkben a fiatal
házasok és többgyermekes családok számára is fokozott kedvezményeket bizto-
sítanak, részben pedig úgy, hogy növeljék a lakások alapterületét, illetve azon
belül a férőhelyek számát.

A szobaszám és az alapterület növelése megyénkben ugyancsak fontos fel-
adat, hiszen közismert, hogy országos arányhoz viszonyítva is igen nagy az egy-
szobás lakásaink aránya (országosan 46,1%, Szolnok megyében 50,6%). Ezzel
párhuzamosan a lakások átlagos alapterülete is kicsi a kívánatos gyermekszám-
hoz viszonyítva.
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Egészségügyi vonatkozású intézkedéseket is kilátásba helyez a Miniszter-
tanács ülesc. Itt elsősorban a művi abortuszok szigorúbb szabályok szerinti enge-
dél3rezését, tehát számuk várható jelentős csökkenését említjük meg. Szolnok me-
gyében 1966-ban pl. 15%-kal több volt a művi vetélés, mint az élveszületés.
A csúcsot 1965-ben értük el, amikor is a születésekhez képest közel másfélszeres
volt az abortuszok száma! Azóta ez az arány minden évben csökkent, de még
1972-ben is 22,7%-kal haladta meg az élveszületések számát.

Az abortuszok számának nagyarányú emelkedése a sok fizioliógiai és pszi-
chikai károsodás mellett egyéb mellékhatásokkal is jár. Nevezetesen az élveszüle-
tetteken belül igen megnőtt a koraszülöttek száma. Országosan 1955-ben 6,1%,
majd 1960-ban 8,1% és 1970-ben 9,5% volt az arányuk. Szolnok megyében
ez az atány lényegében minden évben magasabb volt és 1972-ben már 10,6%-ra
emelkedett. De ugyancsak elgondolkoztató a szellemileg fogyatékos általános is-
kolai tanulók számának emelkedése, mely országosan az 1952-195 3. tanévben
alig több mint 10 ezer fő, az 1971-1972. tanévben pedig közel 30 ezer fő volt.
Szolnok megyében az 1960-1961. tanévben 430 szellemi fogyatékos gyermek járt
általános iskolába, az utolsó iskolai évben pedig több mint 1400.

A népesedés helyzete adott és ezen belül a születési arány javításának lehe-
tősége is. Társadallmi és népgazdasági érdekből egyaránt szükséges tehát, hogy
a népesedési folyamatokat a már bejelentett, de a távolabbi jövőben is össze-
hangolt intézkedésekkel tudatosan és tervszerűen befolyásoljuk és ezen keresztül
a kívánatos szintre felgyorsítsuk.

Dr. Lukács Pál
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