
szolgálja, a kérdés mindig az itt és most értelmében megválaszolandó. Milyen
magatartás, milyen emberi képességek, tulajdonságok „jók" a szocializmusnak?
Az engedelmességgé silányított fegyelmezettség? A feladat értelmére nem kér-
dező szorgalom vagy odaadás? A végrehajtói vakbuzgalom? A bármikor és
bármire felhasználható és ahogy Brecht mondja „bármikor visszafüttyenthe-
tő„ teljesítőképesség? Vagy, hogy ne legyenek „filozofikus" gondjaink — a
sok és tartós ismeret? (Hányszor, és hányszor rejtjük bizonytalanságunkat
ebbe a látszólag semleges követelésbe: biztos ismeret. Pedig milyen igaza volt
Veres Péternek, amikor kijelentette: „A puszta ismeretszerzés intézményes
butaság".) Avagy: az önállóság, a nyitottság, a feladatra és mindenre rákér-
dező tudásvágy, a megértésen és vállaláson alapuló felelősség, a kockázatvál-
lalás és konfliktustűrés? Olyan kérdések ezek, amelyekre az ifjúság így, vagy
úgy (ha módja van: kérdésekkel, magatartási-játékokkal — próbálkozásokkal,
gyakorlással, ha nem: kitöréssel, negatív devianciával, vagy éppenséggel ski-
zofrén taktikával — az iskolában így, az iskolán kívül úgy), és itt vagy ott
(esetleg a Beatrice, a Hobo vagy az EDDA dalaiban), de keresi a válaszokat,
keresi magatartását. Tudomásul kell vennünk, hogy ebben csak úgy segíthe-
tünk nekik, ha „szenvedélyes válaszkeresőkké... korunk valóságát faggató
emberekké" (Aczél György) neveljük őket. így és csak is így lehetünk partne-
reik és remélhetjük, hogy megértik: miért lett ilyen ez a „kész", miért és
mihez ragaszkodunk, és mi az amit tőlük várunk és főképpen miért! Voltaire
írja valahol: „Akiben nincs meg korának szelleme, az korának minden bajá-
tól szenved". Nem jó, ha mi pedagógusok „szenvedünk". Nem jó és fenyegető
is — könnyen háríthatjuk át saját „szenvedéseinket" az ifjúságra, a tanulókra.

MIHÁLY OTTÓ

Fogynak a nagyfalvak, több lesz
az aprófalu
Szolnok meg/ő településeinek népessége
az utolsó évtizedben

Szolnok megyében az 1980-as népszámlálás a felszabadulás óta állandóan
csökkenő lakosságszám után 1970-hez viszonyítva csekély (4 ezer fős) többle-
tet talált. Ez a gyarapodás teljes egészében a városi népesség számának növe-
kedéséből áll. A megye hét városának összlétszáma a felszabadulás óta emel-
kedik. Amíg azonban Kisújszállás és Túrkeve lassan veszíti népességét, addig
Karcag, Mezőtúr stagnál, Jászberény és Törökszentmiklós (4—4%) lassan nö-
vekszik, Szolnok pedig erőteljesen, országos szinten is gyors ütemben gyarap-
szik (24%).

A városok össznépessége 203 670 fő volt, 1970-hez képest 8,9%~os népesség-
szám-emelkedéssel. Bár a megye város—falu aránya (46:54) nem éri el az or-
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szagos átlagot (53:47), a felszabadulás óta a legmagasabb, s várhatóan a jövő-
ben is a városok javára emelkedik az országos arányszámhoz közelítve.

Ezek a tendenciák országosan is meglevő irányokat követnek, s nem térnek
el attól. A városi népesség erőteljes növekedése a kedvezőbb viszonyokra, a
jobb és fejlettebb infrastrukturális ellátottságra, az ipar telepítőerejére, a szol-
gáltatások magasabb színvonalára vezethetők vissza. Az öt nagyobb város töb-
bé-kevésbé meg is felel ennek, csak a két kisebb, Túrkeve, Kisújszállás népes-
sége csökken elsősorban a városi funkciók csökkent ereje miatt.

A falvak száma a megyében 69. A kapitalista fejlődés időszakában a megye
közép- és nagyfalvas vidéknek számított. A felszabadulás után megindult dif-
ferenciálódási folyamat főként a 60-as évektől jelentős fejlődési különbségeket
hozott létre. Az MTA FKI által elvégzett és az ország egész területére kiterje-
dő átfogó jellegű vizsgálat Szolnok megyében is talált olyan összefüggő folto-
kat a településhálózatban, melyek a többitől elmaradottnak tekinthetők. Ilyen-
nek jellemezték a Tiszafüred—Karcag—Törökszentmiklós háromszögben levő
települések jó részét, egyes jász községeket és a tiszazugi falvak nagy részét.

Beluszky P. és Sikos T. tanulmánya pedig 32 olyan községet említ a megyé-
ben, melyek ilyen vagy olyan okok miatt a közepesnél elmaradottabbaknak
tekinthetők.

Ezek a tanulmányok széles körben, sok adatsor feldolgozásával tárták elénk
a valóságot. Jelen dolgozat a népességszám változásának legújabb eredményei-
vel kívánja kiegészíteni őket.

A megye 69 faluját népességszámuk változása szerint három fő csoportba
sorohatjuk:

1. Népességszámukat folyamatosan növelő községek.
Megyén belül két alcsoportjuk van.

l/a. Népességük számának növekedését a fejlett községekbe települt ipar-
nak köszönhetik. Nemcsak helyi, hanem országos viszonylatban is isko-
lapéldája Martfű, ahová a meglevő ipar már új üzemet is vonzott, s
ennek függvényében újabb népességet is szerzett. A község lakossága
40,7%-kal növekedett az elmúlt tíz év alatt, a megyében egyedülállóan.
Ebbe a csoportba tartozik a kevésbé gyorsan fejlődő, de igen jó lehető-
ségekkel bíró Tiszafüred is.

l/b. Az ide sorolható települések népességnövekedését a jó közlekedésföld-
rajzi fekvés és az ipari koncentrációkhoz való közelség biztosítja. Né-
melyek a közlekedésben irányító funkciókat is betöltenek (Szajol, Ti-
szatenyő). Mások, Fegyvernek, Űjszász, Rákóczifalva és Rákócziújfalu
szintén a közlekedéssel vannak kapcsolatban.

2. Néhány, népességszámában egyazon szinten mozgó település, amelyek vagy
a nagyobb városok vonzásában a betelepülőknek mintegy az első lépcsőjét
fogadják magukba, másrészt a városokból kisebb mérvű kiköltözésből is
profitálnak. Szolnok mellett Tiszajenő, Tószeg, Jászberény mellett Puszta-
monostor. Ugyanide soroljuk Kunszentmártont is, amely azonban az előb-
biekkel szemben nem közlekedésföldrajzi helyzetét aknázza ki, hanem a
Tiszazug elnéptelenedő községeiből kiáramló népesség egy részét fogja fel.
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3. Népességszámukban csökkenő tendenciájú települések. Szám szerint 58-at
sorolhatunk ebbe a csoportba. Ez a megyei települések 75%-át jelenti. Az
ide tartozó községek többsége már 1930 óta veszít népességéből. A legké-
nyesebb helyzetű s legnagyobb számú csoport helyzetét többféleképpen is
megvizsgálhatjuk mert így valósabb kép kerekedhet ki.

3/a. Csoportosíthatók a legutóbbi két népszámlálás közötti népességválto-
zás mértéke szerint.

3.a.a. A leginkább veszélyeztetett helyzetben levő falvak népességük
több mint 20%-át veszítették el 10 év alatt. Mezőhék, Jászivány,
Kétpó, Jászágó, Pusztamonostor, a felszabadulás után feltámasz-
tott régi községek, melyek, úgy néz ki, nem kellően megalapo-
zottan jöttek létre. A Tiszazug peremhelyzetű települései Nagy-
rév, Tiszainoka, Szelevény, Tiszakürt, Tiszagyenda szintén rend-
kívül gyorsan fogynak.

3.a.b. A népességük 10—20%-át elvesztő községek már nagy foltokban
helyezkednek el a megye térképén. A Tiszazug többi települése
(Tiszaug, Tiszasas, Csépa, Cserkeszőlő, Öcsöd, Mesterszállás), Ti-
szafüred és Karcag környékének falvai (Tiszaszőlős, Tiszaigar,
Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Abádszalók, Kunmadaras, Nagyiván
és Tiszaörs), a Tisza mente (Tiszasüly, Tiszaroff, Kőtelek, Nagy-
körű, Besenyszög) és a Jászságban (Jászfelsőszentgyörgy, Jász-
dózsa, Jászszentandrás, Jászjákóhalma, Jásztelek, Jánoshida és
Jászladány). Bár ezek a községek nagyságrendileg rendkívül
összetettek, azonosak abban, hogy népességük csökkenése az
utóbbi évtizedben felgyorsult.

3.a.c. Azon községek tartoznak ide, melyek népességének csökkenése
0—10% között mozog. Általában népesebb, környezetüknél job-
ban ellátott, több funkciót viselő települések. Cibakháza, Tisza-
földvár, Jászkísér, Jászfényszaru, Jászapáti, Kunhegyes mind
történetileg, mind társadalmilag központjai voltak környezetük-
nek. A kisebb idetartozó települések szétszórtan helyezkednek el
a megyében (Kengyel, Kenderes, örményes, Tiszabura, Tisza-
püspöki és a jászsági községek) lásd az ábrát!

A népességszám növekedése vagy csökkenése konkrétan a természetes szapo-
rodás és a népesség elvándorlásának vagy oda vándorlásának pozitív vagy ne-
gatív egyenlegeként mutatkozik. Az elmúlt évtizedben mindkét összetevő növe-
kedett, s a felszabadulás óta legmozgalmasabb évtizedévé vált a demográfiai
mozgalmakban. A gyermekgondozási segély, a jó egészségügyi szolgálat meg-
növelték, a természetes szaporodásban csúcséveket eredményeztek. A statisz-
tikai-demográfiai-földrajzi irodalom adatai szerint az 1970-es években a né-
pesség vándorlása népmozgalom jelleget öltött. A falusi térségekből megindult
vándorlás iránya a középvárosok és a főváros és agglomerációs gyűrűje felé
irányult. Míg a falvak országszerte veszítettek népességükből, addig a kisvá-
rosok jobb esetben stagnáltak, vagy a falvak sorsában osztoztak.
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változása 1970—1980.

Hogyan alakult a megyében e két tényező? A két mutató vizsgálata alapján
is felállíthatunk négy egymástól jól elkülöníthető csoportot.

Az első csoportba azok a települések kerültek, amelyekben mind a természe-
tes szaporodás mind a vándorlási különbözet pozitív számot ad. Ide tartoznak
azok az ipari vagy iparosodó községek, melyeket az előbbi felsorolás első cso-
portjába soroltunk. Szolnok és Jászberény mellett, Tiszafüred, Martfű és Kun-
szentmárton. A második csoportban a természetes szaporodás által létrejött
népességtöbblet meghaladja az elvándorlók számát. így csekély népességszám-
emelkedés tapasztalható. Karcag és Törökszentmiklós mellett Tiszatenyő, Űj-
szász, Fegyvernek és Tószeg is idetartozik.

A harmadik csoportban azok vannak, ahol a pozitív természetes szaporodás
mellett oly nagy az elvándorlás, hogy népességveszteség alakult ki. A falvak
jórészt (29) tartozik ebbe a kategóriába. Az emelkedő természetes szaporodási
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arány megtartása mellett ebben a csoportban a lakosság életkörülményeinek
javításával az elvándorlás mérsékelhető lenne, s így a népesség száma lassab-
ban csökkenne vagy stagnálna.

A negyedik, leginkább súlyos helyzetben levő falucsoportban mindkét ténye-
ző negatív értékeket mutat. Azok a községek tartoznak ide, melyek népessé-
güket 20%-nál nagyobb arányban veszítették el az utóbbi tíz évben. 24 közsé-
get sorolunk ebbe a kategóriába.

A két veszélyeztetett csoportban tehát 53 község található, s ez a települé-
sek kétharmada.

A községhálózatban — a hálózatot kutatók véleménye szerint — felerősöd-
tek a differenciációt elősegítő körülmények. A rosszak hatványozódtak, s az
amúgy is elmaradt települések egyre nagyobb hátrányba kerültek az elmúlt
tíz évben.

Mi várható a következő évtizedekben? Erre a kérdésre megpróbálunk prog-
nosztikus képet adni, feltételezve a jelenlegi irányok meglevő erősségét és a
jelenleg érvényesülő mechanizmusok bizonyos konzervativizmusát.

Táblázatba foglalva a megye falvainak nagyságrendi változását a követke-
zők jellemzik:

Falvak
típusai

Nagyfalvak
Középfalvak
Kisfalvak
Aprófalvak
Összesen

1930
t é

19
27
23
—
69

1970
nyleges

17
28
24
—
69

1980
j

17
23
29
—
69

1990
e l z e t t

12
18
28
11
69

A falvak népességszámának csökkenése kihatott az utóbbi fél évszázadban a
nagyságrend változására is. A nagy-, sőt óriásfalvak és a középfalvak lakos-
sága a felszabadulás után olyannyira fogyóban volt, hogy számos olyan tele-
pülés, amely évszázadokon keresztül stabil népességű volt, most hanyatlásnak
indult.

Bár a népesség csökkenése eddig nem vont maga után meglepő változásokat,
véleményem szerint az elkövetkező évtizedben ez bekövetkezik. 1990-re a
nagy- és középfalvak száma erősen lecsökken, s jelentőssé válik a kisfalvak,
sőt a középkor óta ezen a tájon ismeretlen aprófalvak száma is.

Az apró- és a kisfalvak számos új, eddig nem annyira érzékelhető problé-
mát is felvetnek majd, melyek eddig nem jelentkeztek a megyében.

Összefoglalva: Az országosan jelentkező népesedési tendenciák Szolnok me-
gyében is fellelhetők. Míg a városok növelik népességüket, a falvak jórésze
csökkenő lélekszámú. A népesség fogyásának oka elsősorban az elvándorlás-
ban kereshető. Különösen az ún. elmaradott területekről mennek el sokan. A
falvak népességcsökkenése előbb-utóbb szerkezeti változásokat hoz maga után.
Egyes összefüggő területek különösen kedvezőtlen adottságokat mutatnak már-
is. A faluhálózat pozitív elemeinek fenntartása és fejlesztése átfogó falupoliti-
kát követel meg. Ennek jegyében szükséges alakítani a falvak lakosságának
életszínvonalát, életkörülményeit.

VERESFQYHÁZI BÉLA
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