
DR. NAGY RÓZSA:

Szolnok megye
társadalomszerkezetének vizsgálata

a Horthy-korszakban
a 40-es évek elejéig

A Tanácsköztársaság leverése után az ellenforradalom napok alatt visszaál-
lította a magántulajdonrendszert. A tulajdonviszonyok a régiek maradtak, de
a gazdasági élet egyéb feltételei teljesen átalakultak. Magyarország új határait
a trianoni békeszerződés szentesítette, melynek hatására az ország merőben új
gazdasági egységgé vált és gazdasági feltételei is lényegesen átalakultak. Az
ország területén a megmaradt ágazatok eltérő súlya a gazdaság szerkezetét
általában is megváltoztatta, az országot eleve iparosodottabbá tette, és az ipar
belső arányait is jelentékenyen átalakította. A változás legfőbb mozzanata
abban jelölhető meg, hogy Magyarország kiszakadt a korábbi monarchia
úgyszólván önálló gazdasági egységéből és minden átmenet nélkül erőteljesen
külkereskedelemre szoruló országgá vált, zárt belső kapcsolatai helyett kike-
rült -a világpiacra.1 A gazdasági életben bekövetkező változások a társadalom
szerkezetére is hatást gyakoroltak. E tanulmányban Jász-Nagykun-Szolnok
megye társadalomszerkezetének változását követhetjük nyomon.

Az első világháború idején a megyében a népesség száma erőteljesen le-
csökkent, majd a következő két évtizedben növekedésnek indult. 1938-ban
1920-hoz viszonyítva a megye népessége 10%-kal gyarapodott. Ez a növekedés
a természetes szaporodásra vezethető vissza, azaz az élveszületési ráta mind-
végig magasabb volt, mint a halálozási ráta. Közvetlenül az első világháború
után 30 ezrelék feletti születési ráta alakult ki. Igaz, ez 1920-tól kezdve kis-
mértékben csökken, de 1930-ban még mindig 28,4 ezrelék. A 30-as évek végé-
re azonban jelentős csökkenés következik be, pl. 1938-ban ezer főre vetítve
21,9 fő születik.

A halálozási ráta a háború utáni években mintegy 20 ezrelék, 1930-ban 15
ezrelék és 1938-ban pedig 14 ezrelékre csökken.
Az eddigieket az alábbi táblázat tükrözi.
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1. sz. táblázat

Jász-Nagykun-Szolnok megye demográfiai helyzete 1920—1938 között

Népesség
Élveszületések
Halálozások
Természetes

szaporodás

1920
fő i

387 225
12 227

7 668

4 559

ezrelék

31,8
19,9

11,9

1925
fő

407 894
12 462

6 746

. 5 716

ezrelék

30,8
16,7

14,1

1930
fa

411 982
11672
6 201

5 471

ezrelék

28,4
15,1

13,3

1935
fö

421 741
10 098
6 741

3 357

1938
ezrelék fő

•24
16

8

426 259
9 336
6130

3 206

ezr.

21,9
14,4

7,5

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a két évtized alatt a születések száma vé-
gülis gyorsabban csökkent, mint a halálozásoké, ezért a természetes szaporo-
dás aránya csökkenő tendenciát mutatott. A természetes szaporodás vissza-
esését valamelyest ellensúlyozta a korábbi évtizedekhez képest a kivándorlá-
sok rendkívül jelentős csökkenése. Pl. 1928 és 1938 között mindössze 74 fő
vándorolt külföldre, elsősorban az amerikai kontinensre.la

Mindezek mellett Jász-Nagykun-Szolnok megyének népességmegtartó, il-
letve szívóhatása nem volt. Erre enged következtetni, hogy 1921 és 1930 között
a természetes szaporodás csaknem 43 000 fő volt, ugyanakkor a tényleges né-
pességszám-növekedés alig több, mint 25 ezer. Ez azt jelenti, hogy egy évtized
alatt több mint 17 ezer ember keresett más megyében megélhetési lehetőséget.2

A bekövetkezett demográfiai változások hatására a lakosság összetétele is
módosult. Nemcsak az országra, de a megyére is érvényes az alábbi megálla-
pítás: „Az első világháború előtt a születéskor várható átlagéletkor.. . kereken
40 év volt... 1930-ra ez 50 évre, 1941-re pedig 57 évre emelkedett."3

A megye lakosságának korcsoportok szerinti összetételét a következő táb-
lázat mutatja.

2. sz. táblázat

Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának megoszlása korcsoportok szerint %-ban

Korcsoport

6 évnél fiatalabb
6— 9 évig

10—14 évig
10—15 évig
20—29 évig
30—39 évig
40—49 évig
5ff—59 évig
60 évnél idősebb

1920

10,4
10,3
12,6
10,5
15,6
12,7
10,4

8,1
9,4

1930

13,7
8,6
7,3

10,1
17,2
13,6
10,9

8,7
9,9

1941

11,6
7,9

10,2
9,3

13,5
15,0
12,0

9,3
11,2

A táblázatból az a kép tárul elénk, hogy a lakosság korösszetétele változásának
hatására a munkaképes korú népesség aránya növekedett a két évtized alatt.
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Míg 1920-ban a lakosság 57,3%-a tartozott a 15—60 éves korosztályba, addig
1941-ben 59,1%-a. Az életkor meghosszabbodásának hatására növekedett a 60
évnél idősebb népesség aránya, illetve a születési ráta süllyedése miatt csök-
kent a gyermekkorúak aránya.

A gazdasági növekedés személyi tényezője, a megfelelő számú munkaerő,
tehát rendelkezésre állt. A munkakorú népesség foglalkoztatottsága azonban
a termelési viszonyok függvénye. A tőkés gazdaság fejlődésének minden sza-
kaszában jellemző a munkanélküliség. Ezt támasztják alá a megyei adatok is.

3. sz. táblázat

A keresőnépesség számának és arányának alakulása 1920—1941 között

1920 1930 1941

Keresőnépesség (fő)
össznépesség (fő)
Keresőnépesség változása 1920 = 100%
Keresőnépességarány az össznépességhez; %
Munkaképes korú népesség a ránya

az össznépességen belül % 5 7>3 60,5 59,1

Láthatjuk, hogy a két évtized alatt növekedett a munkaképes korú lakosság
száma és aránya, ugyanakkor a keresők aránya az össznépességen belül alig
változott. Ebből következik, hogy a 15—60 éves korosztályon belül a munka-
nélküliek nagy számban találhatók meg. A munkaképes korúak aránya, 1941-
ben például 59,1%, de a keresőké csak 46%. A munkanélküliség jórészt a nő-
ket érintette, de a férfiak körében sem valósult meg a teljes foglalkoztatottság.

A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy a keresőnépességet milyen ágazatokban
foglalkoztatták. A 4. számú táblázat „egyéb" rovatában a kor statisztikai fel-
mérései alapján a következők tartoztak: közszolgálati alkalmazottak, szabad-
foglalkozásúak, a véderők tagjai, (fegyveres testület NR) napszámosok, házi
cselédek, nyugdíjasok, tőkepénzesek.

4. sz. táblázat

A keresők népgazdasági ágak szerinti foglalkoztatottsága 1920—1941

173 314
387 225

100,0
44,8

183 236
412 509

106,7
44,4

208 579
453 375

120,3
46,0

Népgazd. ág

Mezőgazdaság
Ipar
Ker. és hitel
Közlekedés
Egyéb

összesen

fő

120 044
22 047

4 511
4 557

22155

173 314

1920

%

69,3
12,7

2,6
2,6

12,8

100,0

fő

120 482
28 400

6 217
3 661

24 476

183 236

1930

%

65,8
15,5
3,4
2,0

13,3

100,0

1941

16

135 446
30 959

8 015
4 834

29 325

208 579

%

64,9
14,8
3,8
2,4

14,1

100,0
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A fenti forrásadatok arra vallanak, hogy a megye lakosságának döntő hánya-
dát a mezőgazdasági népesség alkotta. Számuk növekedett a két évtized alatt,
bár ez a növekedési ütem kisebb, mint a lakosság növekedése, s ebből követ-
kezik, hogy az összkeresőkön belül a mezőgazdasági népesség aránya csökkent.
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak magas aránya a megye egyoldalú gaz-
dasági szerkezetét jelzi.

Az iparban és mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya — az országos
statisztikai adatok alapján — a megyeinél jóval kedvezőbb képet mutat. 1920-
ban Magyarország népességének 55,7%-a, 1941-ben 48,7%-a tartozott a mező-
gazdasághoz, az iparban pedig 30,1%, ül. 34,9% ez az arány.4 Míg az ország a
tárgyalt időszakban közepesen fejlett agráripari jellegű, addig a megye lakos-
ságának túlnyomó többsége még a mezőgazdaságból él, tehát az agrár jelleg
továbbra is a mérvadó.

A továbbiakban tekintsük át a keresőnépesség nemek szerinti megoszlását.
A vizsgált időszakban a nők foglalkoztatottsága igen alacsony, a két évtized
alatt nagy változás nem következett be. Ezt igazolja az alábbi statisztikai ki-
mutatás is:

A keresők

Férfiak
Nők
összesen

nemek szerinti megoszlása:

1930

76,6
23,4

100,0

1930, 1941

1941

75,3
24,7

100,0

5. sz. táblázat

A táblázatból látható, hogy a megyében csak minden 4. nő volt foglalkoztatva.
A részletesebb adatokat elemezve: az összfoglalkoztatott nő több mint 60%-a
a mezőgazdaságban, és több mint 10%-a házi cselédként dolgozott. 1941-ben
100 kereső férfi mellett átlagosan 32 nő dolgozott. Ezt az átlagot meghaladja
a kereskedelem és hitel-élet területén alkalmazásban álló nők száma, ahol
100 kereső férfira 39 nő jutott, s igen alacsony ez a mutató az iparban (16 fő)
és a közlekedésben (6 fő). A házi cselédek döntő többségét női munkaerő
jelenti.5

A megye társadalomszerkezetének változását az előbbiek mellett, a foglal-
kozási viszonyok alakulásán keresztül is nyomon követhetjük.

6. sz. táblázat

A kereső lakosság foglalkozási viszonyok szerinti megoszlása %-ban

önálló, segítő családtagokkal
Tisztviselő
Segédszemélyzet
összesen

1920

44,0
2,8

53,2

ioa,o

1930

47,2
3,0

49,8

100,0

1941

47,6
4,1

48,3

100,0
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Nyilvánvaló, hogy ez a felmérés az önállók kategóriájában a kis földtulajdon-
nal rendelkező parasztoktól, a kisiparosokon át a több száz és több ezer hold-
dal rendelkező nagybirtokosig és vállalkozókig rendkívül heterogén képet
mutat. A kor statisztikai felméréseiben nem tettek különbséget az osztály-
hovatartozás szempontjából a lakosság egyes csoportjai között, ennélfogva ér-
dembeni következtetéseket a táblázatból levonni nem lehetséges.

A továbbiak folyamán vegyük szemre a népesség növekedésével egyidőben
a lakosság iskoláztatásában beállt némi fejlődést. Igaz lassan, de mégis bővül
az oktatás jelentősége a megye életében. A háború előtt a tömeges népoktatás
bevezetésével és elterjedésével az analfabétizmus csökkenő tendenciát muta-
tott, de a magasabb szintű oktatás továbbra is csak egy szűk rétegre terjed ki.
Az iskoláztatásban a két világháború között minőségi változás nem következett
be, csupán az első évtizedekhez képest mennyiségi előrehaladás tapasztalható.
Az analfabétizmus csökkenésére utal, hogy míg 1920-ban a 6 évnél idősebb
népesség 2,6%-a egyáltalán nem tudott írni és olvasni, addig 1941-re ez 1,1%-
ra apadt.6

Az iskolai végzettséget vizsgálva megállapítható, hogy a 6 éven felüli népes-
ség nagyobb hányada csak az elemi iskola 1—5 osztályát végezte el, s egyre ki-
sebb azoknak a száma és aránya, akik magasabb osztályba jutottak. Ezt vetítik
elénk az alábbi felmérések.

7. sz. táblázat

A 6 évesnél idősebb népesség iskolai végzettsége 1941-ben

Népi (elemi) iskola:
1—3. osztály
4—5. osztály
6—7. osztály

8. osztály
Középiskola/ 5—8. osztály
Felsőfokú tanintézet

fő

77 801
130 408
117121
15 941
7 819
2 315

%

22,2
37,1
33,3
4,5
2,2
0,7

Az iskolázottsági szint — mint azt a fentiek is igazolják — emelkedésének fel-
tétele, hogy megfelelő számú és felszereltségű tanintézet álljon rendelkezésre.
A statisztikai adatok alapján elsősorban a tanintézetek számát tudjuk nyomon
követni. Az 1920/21-es tanítási évben 40 óvoda állt rendelkezésre, az 1937/38-as
tanévben 57. Av óvodák alacsony száma a nők igen alacsony foglalkoztatottsági
arányára vezethető vissza. Az elemi iskolák száma 224-ről 290-re növekedett. Az
ipari „inasképző" iskolák száma pedig 17-ről 27-re emelkedett. A polgári isko-
lák száma nagyjából változatlan a vizsgált időszakban, (a polgári iskolák a je-
lenlegi általános iskola 5—8. osztályának feleltek meg) továbbá 6 gimnázium-
mal és egy felsőfokú tanintézettel rendelkezett a megye.7

1934-ben a kormány a Jászapáti Gimnázium bezárását határozta el, takaré-
kossági okokból. Viszont a megye alispánjának javaslatára feliratot küldtek a
kormányhoz a gimnázium fungálása érdekében. A megye vezetőinek kérése
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meghallgatásra talált, s a nevezett gimnáziumban tovább folytathatódott a
tanítás.8

Az oktatás intézményrendszerének bővítéséhez a kormány 1937-ben iskola-
építési államsegélyt adott a megyének azért, hogy „.. .a túlzsúfolt iskolák 54 új
tanterem építésével bővüljenek és 12 községben 12 új iskola 17 tanteremmel
épüljön... Azonban a tervbevett iskolaépítések mellett még mindig sok olyan
iskola maradt, ahol egy tanteremben 2 tanító váltakozva tanít... vármegyénk
három helyén több százat meghaladja azon tanköteleseknek a száma, akik tan-
kötelezettségeiknek nem tudnak eleget tenni, mert a határban egyetlen iskola
sincs."9

Ezek a helyek, amelyre az idézet utalt: Karcag, Kunhegyes, Jászkisér. Ennek
a gondnak az enyhítésére a megyében vándortanítói rendszert szerveztek
1938-ban.

,,.. .a vándortanítók az előírt fogadalmat letették és február elején kimentek
a kijelölt helyekre, munkájuk megkezdésére. A vándortanítói intézmény meg-
szervezésének egyik eredménye az is, hogy egyelőre 23 megyebeli okleveles
tanító álláshoz jutott.

Ennek az intézménynek a megszervezésével a kultúrminiszter segített a ta-
nyavilág tankötelesein, akik eddig a legyőzhetetlen távolság miatt nem része-
sülhettek oktatásban, nevelésben...

A vándoriskolák három helyen vannak megszervezve. És pedig a 67 ezer kat.
hold területű Karcag város külhatárában, 1808 tanya lakossága, ill. 600 min-
dennapi tanköteles részére egyelőre 10 vándortanító lett kiküldve. A 26 ezer
kat. hold területű Kunhegyes község külhatárában 750 tanya lakossága, ill. 512
mindennapi tanköteles részére 8 vándortanító küldetett ki, végül a 23 ezer kat.
hold területű Jászkiséren 365 mindennapi tanköteles részére 5 vándortanító lett
kiküldve."10

A vándortanítói rendszer bevezetése azonban a problémákat megfelelően
megoldani ugyan nem tudta, de az említett területek oktatási gondjain némileg
segített.

összefoglalva elmondható, hogy a két világháború között a megye növekvő
létszáma a gazdasági növekedés személyi feltételét megteremtette. A megye
gazdaságának döntő szerkezeti átalakulása azonban nem következett be, ezért
a társadalom struktúrájában sem beszélhetünk minőségi változásról. A mező-
gazdasági népesség, s egyben a mezőgazdasági termelés túlsúlya konzerválta a
megye fejlettségének agrár jellegét, és további jelentős gazdasági előrehaladását.

JEGYZETEK:

1. EZ. táblázat: Magyar Statisztikai Evkönyvek; 1920; 1925; 1930; 193S; 1938.
2. sz. táblázat: Magyar Statisztikai Közlemények 1930. évi Népszámlálás 20—21. o.

Történeti Statisztikai Kötetek 1941. évi Népszámlálás 4. kötet 20—21. oldal
alapján számított adatok.

3. sz. táblázat: 1930 évi Népszámlálás H. kötet
I 1941 évi Népszámlálás 4. kötet

4. sz. táblázat: u. a.
5. sz. táblázat: u. a.
6. sz. táblázat: u. a.
7. sz. táblázat: az 1941 évi Népszámlálás 4. kötet 27. oldal
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