
FORUM
Tanyakérdésről — tárgyilagosan
Hová, merre Szolnok megyei tanyák?

Igen jelentős azoknak a tanulmányoknak a száma, amelyek a tanyavilág hely-
zetének elemzésével, a tanyai lakosság sorsával foglalkoznak. Sokáig sorolhat-
nám azoknak a szerzőknek a neveit és ismert irodalmi színtű munkáit, akik
Tessedik Sámuel 1786-ban megjelent ..Parasztember Magyarországon" című
írásától napjainkig sok-sok írásművel gazdagították irodalmunkat, akik szemé-
lyes szenvedélyeknek és indulatoknak is hangot adva, közvetlen vagy közvetve
foglalkoztak a tanyavilág sorsával, jövőjével.

A tanyakérdés valóban rendkívül bonyolult és komplex problémakört jelent,
létével, település-srtuktúrájával és az ott élő emberek sorsával jónéhány gene-
rációt foglalkoztatott, és sok jó szándékú, vagy kevésbé átgondolt elképzelést
ítélt kudarcra. A tanya — történelmi örökség — napjainkban is nagyfontosságú
és sokrétű változó társadalmi és gazdaságpolitikai kérdés, mert a tanyák léte
gazdasági szükségszerűség, megszűnésük, átalakulásuk pedig igen hosszú fo-
lyamat.

A témában lezajlott viták, különböző nézőponti értékelések, elemzések és fel-
mérések alapján ma már tudjuk, hogy olyan szerteágazó, igen bonyolult prob-
lémával állunk szemben, amelynek alapvető ellentmondása, hogy ma még a ta-
nyák mezőgazdasági árutermelése olyan nagyságrendű, hogy egy esetleges
erőltetett felszámolással a termelés kiesését mezőgazdasági nagyüzemeink nem
tudnák pótolni, így a lakosság élelmiszer-ellátásában szükségképpen zavarok
keletkeznének; másrészt, hogy —• az előbbiekből adódóan — a tanyák megszű-
nését hosszabb folyamatként fogadjuk el, a tanyán élők mostoha életkörülmé-
nyeinek hatékonyabb javítására a korábbinál hatványozottabb anyagi erőfor-
rásokat kell biztosítani.

Fentiekből következik, hogy gyakorlatilag kettős feladatot kell megvalósítani.
Azokon a területeken, ahol a tanyák megszűnésének intenzitása erősödő —
szórványos tanyák — lehetőség szerint biztosítani kell a beköltöző tanyaiak
szervezett fogadásának feltételeit. Ahol viszont hosszabb távon is számolni kell
a tanyák fennmaradásával — külterületi lakott helyek, tanyaközpontok, sűrű
szórványtanyák — ott az elérhető mértékig törekedni kell a tanyai lakosság
szociális-kommunális ellátottsági szintjének fokozott emelésére.

Az 1970. évi népszámlálási adatok szerint hazánk lakosságának 8,3%-a élt
külterületen, szám szerint 860 000 ember. Ez az arány napjainkban, becsült
adatok szerint 7,5—8%-ra csökkent. A tanyai, illetve a külterületi népesség
aránya a hét tanyásmegye esetében az országos átlagnál lényegesen magasabb
volt. Ez az érték 1970-ben 16%, 570 000 lakossal.

A Fórum írásait-anyagait a vita szándékával adjuk közre; ellenük vagy mellettük szóló
véleményeknek, gondolatoknak ugyanitt öröm mel adunk helyet.
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A tanyás megyéken belül is igen jelentős eltérések adódnak. A legnagyobb
külterületi lakosszám Bács-Kiskun megyében van, ami a lakosság 29° ,,-a volt
162 000 lakossal. A legalacsonyabb, de még az országos átlag felett Pest megye
külterületi lakossága, amely 10%. Szolnok megye 12%-os aránnyal, 54 000 kül-
területi lakossal, sorrendben a negyedik tanyás megye. Ezek az arányok azon-
ban megyéken belül is lényeges eltérésekkel jelentkeznek. Megemlítem, hogy
az 1960-as népszámlálás szerint a külterületi lakosság aránya Szolnok megyében
19,5% volt, megközelítően 90 000 lakos. Az 1975. év végén történt felmérés alap-
ján viszont 47 000 lakos élt külterületen, a megye népességének 11%-a. Az em-
lített adatokból egyértelműen érzékelhető, hogy a tanyai lakosság, ha nem is
egyenletesen, de fokozatosan csökken. Ez a tendencia lényegében az ország
többi tanyás megyéjére is jellemző, legfeljebb a tanyai lakosság területi csök-
kenésének mértékében adódnak eltérések.

Ezek az adatok és a változó arányok önmagukban is indokolják, hogy a kül-
területi lakosság helyzetével, a már eddig ismert elemzések, feltárások és ta-
pasztalatok alapján — a reálisan megítélt változások figyelembevételével —
átfogóan kell foglalkozni.

A tanyakérdés fontosságát még csak aláhúzza, ha a tanyákat a lakáshelyzet
szempontjából is vizsgáljuk. Szolnok megyében mintegy 14 000 tanyai (külte-
rületi) lakóépület szerepel nyilvántartásban, amelyből megközelítő adatok sze-
rint 2000 lakás épült fel külterületi lakott helyeken, illetve mezőgazdasági jel-
legű majorokban, üzemegységekben. A mintegy 12 000 szórvány tanyai épület
műszaki állapota nagymértékben elavult, szilárd alap nélküli vályog, vagy vert
falúak, amelyek a jó karbantartás mellett is fokozatosan romlanak.

A. tanyavilág népességének csökkentését erősen motiválja a település szétszórt
vagy tömörült jellege, a termelés szerkezete, a mezőgazdasági nagyüzemek fej-
lesztése, továbbá a kiépített utaktól való távolság. Legnagyobb a csökkenés
a szótszórt tanyavilágban, a kiépített utaktól távoleső területeken, a konszolidált
nagyüzemmel termelő, mezőgazdasági központoktól, üzemegységektől távol eső
helyeken. Legmaradandóbbak az út menti tanyasorok, a szőlő- és gyümölcs-
területek belterjes tanyai gazdaságai, továbbá a szakszövetkezeti tanyák. Nem
csökken, sőt kisebb mértékben helyenként növekszik az üzemi lakótelepek,
valamint a fejlesztendő külterületi lakott helyek népessége. További differen-
ciálódást jelent a külterületi népesség alakulásában az anyatelepülés jellege,
szerepköre, nagysága, infrastrukturális és ipari fejlesztése.

Az 1006/1971. Korm. sz. határozat alapján a területfejlesztési irányelvek és
a település-hálózatfejlesztési koncepciók egyik alapvető társadalompolitikai
célkitűzése a lakosság életkörülményeiben fennálló területi különbségek foko-
zatos csökkentése. E célt erősítette meg az 1974-ben megjelent minisztertanácsi
határozat is, melyben a falusi, tanyai lakosok életviszonyainak javítására, a
külterületen élő lakosok foglalkoztatottsági, valamint a területek ellátottsági
színvonalának közelítésére irányuló intézkedéseket fogalmazta meg. A kor-
mányhatározat azt is leszögezi, hogy a tanyavilág megszűnése hosszabb folya-
mat, amelyet sem siettetni, sem késlelteni nem szabad. A belterjes mező-
gazdasági területek tanyarendszerének és a mezőgazdasági üzemek készenléti
lakótelepeinek tartósabb fennmaradásával számolva, a területeken gondoskodni
kell a lakosság alapvető ellátási szükségleteinek kielégítéséről.

A feladatok megoldása az akkor rendelkezésre álló információk, adatok
ismeretében nem látszott biztosítottnak, ezért szükségessé vált a célnak meg-
felelő részletes, a tanyavilág egészére kiterjedő, a változó tendenciákat is jól
tükröző felmérés elvégzése. A tanyavilágra vonatkozó új adatbázis megterem-
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tése érdekében az Építésügyi és Városépítési Tudományos és Tervező Intézet
1974-ben az ország egész területére kiterjedően elkészítette a tanyás térségek
területrendezési tervét. Ugyancsak 1974-ben az ÉVM is körvonalazta az „Apró-
falvak és tanyák perspektívája" c. hosszútávú tervkoncepcióját, amely 1990-ig
a népgazdasági terv részkoncepciójaként prognosztizálta a tanyai lakosság
várható változásait, és irányelveket határozott meg az infrastrukturális ellátás
fejlesztésére. Ezek a felmérések — tervek és szöveges leírás — a tanyavilág
egészére vonatkozó összefoglaláson kívül az egyes megyék adatait is feltárják,
összehasonlítva a megyék közötti eltéréseket abból a célból, hogy a további
megyei intézkedésekhez iránymutatást nyújtsanak. Szolnok megye vezető tes-
tületei is állandó feladatnak tekintik a tanyákon lakók életkörülményeinek
folyamatos vizsgálatát, elemzését és javítását. Ebből a célból a rendelkezésre
álló irányelvek ismeretében 1974-ben a Szolnok megyei Tanács megtárgyalta
a tanyai lakosság helyzetét és tanácshatározatban rögzítette azokat a felada-
tokat, amelyek végrehajtása elengedhetetlenül szükséges. A tanácshatározat
kimondja, hogy a tanyák megszűnését adminisztratív intézkedésekkel nem
szabad sürgetni, viszont a nagyüzemi gazdálkodást gátló, lakott területtől
messze eső szórvány tanyák felszámolása kedvezőbb feltételeinek biztosítását
elő kell segíteni. Ugyanakkor a befogadó települések előzetes, megfelelő szín-
vonalú fejlesztését is biztosítani kell. Itt elsősorban a kis községek alacsonyabb
ellátási szintjét mérlegeltük. A tanácshatározatban megfogalmazást nyert,
hogy a tanyai bevándorlásból eredő népmozgalom befolyásolását oly módon
kell irányítani, hogy a tanyai lakosok ne kényszerüljenek, hanem kívánjanak
eltelepülni.

A tanyai lakosok ellátását elsősorban a belterületi ellátó intézmények fej-
lesztésével kell javítani, s a jelentős külterülettel rendelkező települések ese-
tében törekedni kell olyan intézményhálózat kialakítására, amely sok irányú,
korszerű, kultúrált szolgáltatásokkal el tudja látni a vonzáskörzetbe tartozó
lakosságot.

A tanács utasította a végrehajtó bizottságot, hogy a feltárt és elfogadott
következtetések és irányelvek alapján — további részvizsgálatokkal megala-
pozva — dolgoztasson ki a szakigazgatási szervekkel intézkedési tervet a
tanyai lakosság helyzetének további javítására, az ellátás fejlesztésére, nem
utolsó sorban a belterületre vagy az egyéb üzemi központokba való beköltözés
feltételeinek folyamatos megteremtésére. A megyei tanács szükségesnek látta,
hogy a kidolgozásra kerülő intézkedési tervben az ellátás-fejlesztési feladatok
végrehajtásához sorrendiséget is megállapítson. Ebből a meggondolásból hatá-
rozta meg, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a viszonylag legsürgetőbben
megoldandó feladatok közé kell sorolni: a racionális tanyavillamosítás meg-
valósítását; a tanyai tanulók hátrányos helyzetének lényeges csökkentésével
kapcsolatos szervezési és fejlesztési teendőket; az egészségügyi ellátás mozgé-
konyságának feltételeit; a közművelődés sajátos tanyai formáinak kifejlesz-
tését; a hírközlés eszközeinek elfogadható távolságon belüli megteremtését;
a tanyai beköltözők szervezett fogadásának előkészítését, szükség szerinti
végrehajtását; azoknak a külterületi lakott helyeknek a kijelölését, ahol a
tanyák fennmaradásának hosszabb időtartama miatt a műszaki infrastruk-
turális fejlesztés elősegítése, támogatása sürgős feladat.

A megyei tanács a tanyai problémák további feltárása, elemzése, a folya-
matosan jelentkező és szükséges intézkedések megtétele érdekében felkérte
a Hazafias Népfront megyei elnökségét, a Kommunista Ifjúsági Szövetség
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megyei bizottságát, a MESZÖV-öt, a Termelőszövetkezetek Területi Szövet-
ségeit és az egyéb társadalmi szerveket, hogy nyújtsanak segítséget az intéz-
kedési tervek kidolgozásához és a továbbiakban az eredményes megvalósí-
táshoz.

A tanácshatározat irányelvei alapján a tanyák hosszútávú ellátásfejlesztési
javaslata időközben elkészült, s a tanyai lakosság hosszútávú ellátásfejlesztési
koncepciója részletesen tartalmazza a hosszabb távon fennmaradó tanyás terü-
letek lehatárolását, figyelemmel arra a miniszteri rendeletre is, amely az
építési szempontból tartósan fennmaradó tanyás területek kijelöléséről intéz-
kedett. Tartalmazza többek között a tanyai népesség bevándorlási tendenciáira
alapozva — figyelembe véve az egyes területekre jellemző tanyasűrűsödési
mutatókat — a külterületi lakott helyek jellegét, és meghatározza három
kategóriába sorolva a tanyák megszüntetésének mértékét. A koncepcióban
megfogalmazást nyert az is, hogy az ezredforduló után is várhatóan fenn-
maradó külterületekkel rendelkező települések tanácsai — a VÁTI által ki-
munkált ..Modellek a tanyai lakosság infrstrukturális ellátásának megszer-
vezéséhez'' — az anyagi lehetőségeikkel összhangban ellátási áganként készít-
senek fejlesztési tervet.

A tanyai lakosság helyzete javításának gondja legnagyobb súllyal a tartó-
san fennmaradó tanyás területek esetében jelentkezik. Ez Szolnok megyében
a III. kategóriába sorolt 18 településnél merül fel. Az itt található fejlesztendő
külterületeken feltétlenül — a lehetőségektől függően mielőbb — meg kell
teremteni az ott élő népesség számára a kultúrált, elfogadható alapvető élet-
körülmények feltételeit. Mindenekelőtt meg kell oldani, illetve tovább kell
fejleszteni a villamosítást, az egészséges ivóvízellátást, valamennyi évszakban
járható, bekötőút-hálózat kiépítését. Mindez anyagilag is jelentős, legtöbb
esetben megoldhatatlan feladatot jelent a helyi tanácsok számára. A tervezet
kimondja, hogy — a mezőgazdasági nagyüzemek fokozott segítése mellett az
eddiginél hatékonyabban kell szorgalmazni — a lehetőségekkel arányos — me-
gyei alap létrehozását, amelyből céljellegű támogatás nyújtható a III. kategó-
riába sorolt és az ezredforduló után is minden valószínűség szerint fennmaradó
tanyás területek ellátására. Megjegyzem, az V. ötéves terv hátra levő három
évére a megyei tanács 24 millió forintot állapított meg támogatás címén.

Szolnok megye külterületi népességszámának alakulására komplexen ható
tényezők közül legjelentősebb szerepe a következőknek volt:
— A fejlett típusú mezőgazdasági nagyüzemek szervezése legkorábban itt

történt meg. és gyakorlatilag kiterjedt a megye nagyüzemileg növelhető
teljes területére.

— Néhány •— jászsági, tiszazugi — település kivételével a nagyportás szór-
vány tanyák az elterjedtek. A tanyáknak a takarmánytermelésre és állat-
tenyésztésre alapozott munkahely funkció ja a nagyüzemek létrehozásával
csökkent, illetve bizonyos mértékig megszűnt. A tanyaporta leszűkülésével
a tanyai állattenyésztés lényegesen visszaszorult, a tanya mint munkahely
elvesztette eredeti jelentőségét.

— A munkahely-lakóhely szétválasztásával általános lett a naponkénti ingá-
zás, melyhez éveken át szerény anyagi jövedelem is párosult.

— Az elvándorlást a természetes szaporodást jellemző tradíció erősödése is
kísérte. A történelmileg is alacsony természetes szaporodás egyre több
helyen negatív értéket produkált és a megye egész külterületén lénye-
gesen alacsonyabb volt, mint a korábbi években, évtizedekben.
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Az elvándorlás következtében a tanyavilág a tiszafüredi járásban gyakor-
latilag felszámolódott, a szolnoki járásban — Tiszavárkony és Tiszajenő kivé-
telével — mindenhol, a jászberényi, illetve a kunszentmártoni járás területein
pedig részben felritkult. A megye összes tanyáinak mintegy 70%-a a „nagyon
ritka" és „ritka" szórványsűrűségű kategóriába sorolható. Jellemző továbbá
az is, hogy az erőteljesen elöregedett tanyai népesség csaknem háromnegyed
része családonként egymástól mintegy 3—500 méterre, belterületektől, kiépí-
tett utaktól mintegy 5—6 kilométerre, elszigetelten, gyakorlatilag ellátatlan,
igen rossz körülmények között él.

A megye tanyás térségeinek helyzetét figyelembe véve. a már említett szór-
vány tanyák lakói esetében (0—12 tanya km2 sűrűség) az életviszonyok mér-
hető javítása nem képzelhető el. Ezt felvilágosító munkával széleskörűen
ismertetni kell, illetve a gazdasági-társadalmi szervezetek sokoldalú segítség-
nyújtásával elő kell segíteni, hogy a tanyákat elhagyni szándékozók minél
előbb belterületre vagy üzemi lakótelepre költözhessenek. A 12—40 tanya/km'
sűrűségű tanyacsoportokat képviselő területek aránya a megyében minimális.
Ezek többnyire a belterületektől, nagyobb tanyacsoportoktól térben elsza-
kadva léteznek, népességszámuk alacsony, ellátó intézmények üzemeltetését
nem teszi lehetővé, kialakítható vonzáskörzetük általában nincs. Mérlegelve
mindezt, az ellátásfejlesztést ezeken a területeken sem célszerű tervezni.
Kivételt képez Jászberény város és a járás egyes részei, ahol nagyobb kiter-
jedésben találhatók közepesen sűrű szórvány tanyák.

A négyzetkilométerenként 40 tanyát meghaladó tanyacsoportok az összes
tanyák egyötöd részét képviselik, mintegy 2500 tanya. Ezek területileg kon-
centráltan jelentkeznek, az egy csoportban levő tanyák száma magas, műszaki
infrastruktúrával részben ellátottak. A megyében mintegy 17%-os arányt kép-
viselnek az utcasor jellegű tanyasorok, melyek csaknem mindenütt nagy
tanyaszámú, a Tiszazugban gyakorlatilag összefüggő foltokban fordulnak elő.
Ilyen területek találhatók Cibakháza, Nagyrév. Cserkeszőlő, Szelevény, Tisza-
kürt, Tiszajenő, Tiszavárkony és Jászszentandrás külterületein. Közös jellem-
zőjük, hogy igen alacsony természetes szaporodás mellett is itt kisebb volt
a külterületi népesség csökkenése, mint a megye más területein. A mérsékelt
elvándorlásban nem kis szerepe volt a mezőgazdasági termelés hagyomá-
nyainak (szőlő- és gyümölcstermesztésnek stb.). Ezek azok a területek, ahol
a tanyai lakosság életviszonyainak javítására fokozott figyelmet kell fordítani
és a megoldást biztosítani.

A nagyüzemi gazdaságok központi és egyéb üzemi lakótelepein élő népes-
ségszáma jelenleg mintegy 5500, az itt élő népesség 21%-a szakképzett dol-
gozó, közülük mintegy 50%- ipari, 30% pedig egyéb képesítésű. Felméréseink
szerint az itt élő családfők 15%-a nem a lakótelepen, hanem attól távolabb eső
munkahelyen dolgozik, ami valószínűleg összefüggésben van az ipari és egyéb
szakképzettségű népesség magas arányával. A nagyüzemi lakótelepek vonz-
erejét — külterületeken belül — feltétlenül növeli, hogy a lakosság igényei
lényegesen jobban kielégíthetők, mint az egyéb területeken. Ehhez az egyre
javuló gazdasági feltételek reális alapot nyújtanak, de emellett nem hagyható
figyelmen kívül a felnövekvő nemzedék igényessége sem: a fiatalok kultu-
ráltabb életkörülmény megteremtését igénylik. A fejlődés útja szükségszerűen
az, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek a szükséges munkaerőt megfelelő szám-
ban és szakmai összetételben, kultúrált személyszállításra alkalmas módon
a telephelyekre szállítsák. Mivel ez jelenleg még nem elégíthető ki. célszerűnek

22



látszik korlátozott számban állandó vagy átmeneti jelleggel további üzemi
lakótelepek kialakítása, illetve a meglevők fejlesztése.

Tény az is, hogy a külterületeken várhatóan tovább csappan a munkaerő-
forrás, aminek fő oka, hogy az össznépesség csökkenésével együtt jár a mun-
kaképes korú népesség arányának csökkenése is, másrészt a munkaképes dol-
gozók nagyobb arányban vándorolnak el a tanyás területekről. (Tovább-
tanulás, urbanizáció stb.) Sok olyan ember él a tanyákon, akinek már alig
van közvetlen kapcsolata a mezőgazdasággal, a tanyai családok 70—72%-a
tekinthető mezőgazdasághoz tartozónak. A mezőgazdaságban foglalkoztatott
aktív keresők aránya mintegy 70% körül van. Ez a foglalkoztatási arány is
fokozatosan csökken, évenként mintegy 3" n-kal. A települések külterületein
levő tanyákon jelentős a vegyes foglalkozású családok száma.

A tanyavilág közlekedési helyzetére általában a kiépítetlen földúthálózat
a jellemző. Az összes külterületi utaknak mintegy másfél százaléka van
kiépítve, bár az utóbbi években jelentős mennyiségű, mintegy 250 km bekötőút
épült a megyében, és ezek sok közbeeső tanyát is érintettek.

A közlekedési helyzeten enyhített az is, hogy ma már az önálló és tanácsi
kirendeltségű településeket összekötő valamennyi kiépített közúton rendszeres
autóbuszjáratok közlekednek. A technika és a civilizáció eszközeinek a tanya-
világba történő eljuttatása, a kommunális ellátás kiépítése elsődlegesen a
villamosenergia-ellátottság függvénye. Szolnok megyében a tanyák villamo-
sítási aránya 20% körül van, ami nagyrészt a villamosított mezőgazdasági
üzemeknek köszönhető. A tanyai lakások villannyal való ellátottsága erősen
differenciálódik a tanyai épületek tömörült vagy szétszórt jellege szerint. A
tanyacsoportok •— bár jelentős beruházással — viszonylag könnyebben ellát-
hatók hálózati villamos energiával.

A tanyai lakosság jó ivóvízzel történő ellátása egyáltalán nincs megoldva,
lényegesen rosszabb, mint a kis települések vízellátása. A külterületi tanyák
lakosai csaknem 100%-ban ásott, vagy kis részben fúrott kutakból nyerik
a vizet. Nyilvánvaló, hogy ezen a helyzeten az elkövetkezendő évek során
lényeges változásnak kell bekövetkeznie, fokozottan biztosítani kell a meg-
felelő minőségű ivóvíz megszerzésének feltételeit.

A tanyán élő lakosság egészségügyi ellátása aránylag megfelelő szintű,
mivel szinte minden tanya tartozik valamelyik orvosi körzethez, szakrendelő-
höz, kórházhoz. A nehézséget csupán a tanyák megközelítése okozza, hiszen
a tanyai lakosok több, mint egyharmada 3—5 kilométerre, további egyhar-
mada pedig 8—10 kilométerre lakik a legközelebbi körzeti rendelőtől. Jelen-
tős ma már a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok segítése betegszállí-
táshoz szükséges járművek biztosításával. Az egészségügyi ellátás a gazdasági
központokban történő koncentrálás, az útviszonyok kedvezőbb megváltozása
szempontjából javuló tendenciát mutat. A megye egyre több gazdasága köt
szerződéses munkaviszonyt körzeti orvossal, aki meghatározott napon kül-
területi üzemi központban tart egészségügyi szakrendelést.

A kulturális ellátás és a művelődés területén jelentős lépés, hogy kiépült a
tanyai kollégiumok rendszere, s ezzel biztosítva van az általános iskolák alsó
tagozatos tanulóinak, hogy tanulmányaikat nem az összevont rendszerű tanyai
\skolákban. hanem a legközelebb eső településen, szakszerű oktatási formában
végezhetik. Ma már több mint 1500 a diákotthonban elhelyezett tanyai tanulók
száma. Jelenleg a művelődésügyi ágazat erőfeszítése arra irányul, hogy a
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kollégiumi rendszert olyan mértékben bővítse, hogy minden tanyai gyerek-
számára megoldódjék az elhelyezés. A megye területén jelenleg mintegy 130
tanyaközpontban biztosított a művelődési, kulturális lehetőség, s a kulturális
ellátás lehetőségeit segítik a művelődési autók, jelenleg tizenkettő szorgoskodik
a megye területén.

A kereskedelmi ellátást 70 kiskereskedelmi egység végzi, amelyek döntően
az alapvető élelmiszer-ellátást és a legszükségesebb háztartási igényeket elé-
gítik ki. A viszonylag alacsony forgalom egyrészt a jelentős távolságokból,
másrészt abból adódik, hogy a lakosság tekintélyes része inkább a legközelebbi
települést keresi fel szükségleteinek kielégítésére. Mozgó kereskedelmi gép-
kocsi beállítása jobb megoldásnak tűnik.

A tanyarendszer és a tanyai lakosság perspektívájáról — az eddig végzett
és rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján az alábbiakat állapíthat-
juk meg.

A tanyavilág legfőbb jellemzője, hogy átmeneti, átrétegződési állapotban
van. Ez a megállapítás főleg a történelmileg kialakult szórt tanyarendszer
lakóira érvényes.

A tanyák további fennmaradására ható tényezők: a háztáji gazdaság, az
állattartáshoz fűződő egyéni érdekek; a tanyák zárt településektől való távol-
sága, a külterületeken levő sortanyák, tanyacsoportok; az idősebb korban levő
tanyai lakosok nagyobb aránya, azok gondolkodásmódja, a régihez való
ragaszkodás; a technika fejlődésével járó gépesítés elterjedése, ami jelentős
a tanyai lakosság körében is; a tanyai lakosság ellátását javító intézkedések.

A tanyarendszer alakulásának várható tendenciáját — mintegy 10 évre
— az alábbiakban lehet meghatározni:

A tanyán lakók népességszáma és egyben a tanyai lakások állománya a
következő években is tovább fog csökkeni. A külterületi népesség és a lakások
fogyásának csökkenő tendenciája folytán Szolnok megyében a 47 ezer kül-
területi népesség várhatóan mintegy 34 ezerre, a 14 ezer külterületi lakás
pedig mintegy 10 ezerre csökken. A csökkenés nagyobb mértékben a Kun-
ságban kialakult nagyüzemi gazdálkodás területeire várható, kisebb mértékben
a Jászságban és a Tiszazugban. A tanyán élés hátrányai politikai, kulturális,
szociális és egészségügyi szempontból egyaránt megmaradnak. Ezek mind
egyéni, mind közösségi szempontból hátrányosak. Ezért szükséges, hogy a
tanyavilág helyzetével, a tanyai lakosok sorsával állandóan foglalkozni kell.

Feladatunk, hogy jól megfontolt döntésekkel elősegítsük az áttelepülést,
ezzel párhuzamosan javítsuk a hosszabb ideig tanyán lakó lakosság élet-
körülményeit.

Szolnok megye területén jellemző a mezőgazdasági nagyüzemi termelési
forma. Ebből eredően a tanyarendszer átalakulásának tervszerűbbé tételére
az alábbi feladatok megoldása látszik szükségesnek.

Mindenekelőtt Szolnok megye településhálózat-fejlesztési tervének felül-
vizsgálata során foglalkozni kell a külterületi lakott helyek várható sorsával
és a kialakítandó településhálózat-fejlesztési rendszerbe való beilleszkedést a
tanyás területekre is biztosítani kell. Ehhez építésrendészeti és hatósági elő-
írások felülvizsgálata is szükséges. Meg kell határozni továbbá azokat a kül-
területi lakott helyeket, amelyek népességének ellátását egészében vagy túl-
súllyal a belterületről kell biztosítani.

Célszerű kijelölni azokat a külterületi ellátó alközpontokat, amelyek a tele-
püléshálózat-rendszerében a községeknél alacsonyabb fokú szerepet betöltve,
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a külterületen élő népesség részére a napi szükségletek kielégítését magasabb
szinten biztosítják. Meg kell határozni az egyes külterületi ellátó alközpon-
tokba telepíthető intézmények körét, a kiépítés ütemét, figyelembe véve az
üzemi központokat is. Meg kell jelölni azokat a lakott helyeket, amelyekről
a belterületre költözést a telekigények kedvezményes kielégítésével, esetleg
szociálpolitikai megoldásból más irányú kedvezmények biztosításával is cél-
szerű elősegíteni.

És végül célszerű, ha a mezőgazdasági nagyüzemek központjához csatlakozó,
illetve a tartósan fennmaradó tanyás területeken a fokozott műszaki infra-
struktúra létesítési és fenntartási költségeit az érintett üzem vagy szövetkezet
az illetékes tanácsokkal közösen biztosítja.

Mindezeket — a tanyai lakossággal kapcsolatos legfontosabb gondokat,
problémákat, feladatokat — azzal a szándékkal fogalmaztam meg. hogy egy
igen fontos társadalmi kérdés gyakorlati vonatkozásain túl a kérdés szocioló-
giai oldalára is rávilágítsak, tisztázva néhány olyan folyamatot, amelynek
megítélésében olykor előfordul bizonytalanság, sőt nem egyszer vaskos fél-
reértés is.

HEGEDŰS LAJOS
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