
DR. NAGY RÓZSA:

Szolnok meg/e társadalmi-gazdasági
szerkezetének főbb változásai a felszabadulástól
napjainkig
A II. világháború súlyos károkat okozott Szolnok megyében is. A haladó erők,
élükön a kommunistákkal, a felszabadulással egyidejűleg azonnal hozzákezdtek
az élet megindításához. Első lépésként nagyarányú földosztó mozgalom bonta-
kozott ki. A földbirtokviszonyok mielőbbi forradalmi átalakítását a politikai
és gazdasági szükségletek egyaránt erőteljesen indokolták.

1945. február 10-én a vasúti közlekedést is megindították, s megkezdődött
a németek által felrobbantott hidak pótlása is, — szovjet segítséggel. Ezzel egy-
időben a háborús károkat szenvedett ipari üzemek helyreállítása is meggyor-
sult, így 1945—1947 között helyreállították a Szolnoki Cukorgyárat; 1946-ban
újjáépítették és kibővítették a Papírgyárat; lQ47-re pedig a megye 14 malma
közül 9-et helyreállítottak.

A felszabadulás után a kedvező közlekedési, földrajzi szerepkörű, mező-
gazdasági területek centrumában levő Szolnok megye új, nagyszabású fejlődés-
nek indulhatott. A fejlődés lehetőségét a dinamikusan fejlődő ipar határozta
meg, előfeltételét pedig a szocialista termelési viszonyok kialakítása. 1948-ban
kerültek állami tulajdonba a megye legnagyobb gyárai. 1949-ben a 10 főnél
több dolgozót foglalkoztató üzemek. A megyében igen gyorsan teret hódított a
szövetkezeti mozgalom. 1951-re az országban elsőként termelőszövetkezeti
várossá vált Túrkeve, majd Karcag, Kisújszállás és Mezőtúr. A szövetkezetek
életképességét bizonyította, hogy az 1956-os ellenforradalom idején 64 szövet-
kezeti gazdaságból még csak kilépés sem történt.

A társadalom szerkezetének változása

Szolnok megye népességének száma 1941 és 1949 között a háborús pusztítások
és kivándorlások következtében mintegy 3 ezer fővel csökkent, annak ellenére,
hogy a születések száma igen magas volt. 1949—1960 között 2,8%-os (12,5 ezer
íősj létszámnövekedés mutatható ki. Ez az emelkedés egyértelműen az élve-
születések magas számára vezethető vissza. Az egészségügyi ellátás terén a
felszabadulás után minőségi változások következtek be, a gyermek- és csecse-
movédelem az egészségügyi ellátás egyik központi kérdésévé vált, amely ked-
vezett a születésszámok emelkedésének. Ezt a folyamatot kiegészítette a „Ratkó-
korszak" néven ismeretessé vált születésszabályozási politika is. 1956-ig évente
9 ezer fő feletti élveszületési szám mutatható ki. 1957-től a hatvanas évek
végéig ez a szám fokozatosan csökkent, s részben ennek eredményeként az
összlakosság száma is csökkent. A hatvanas évek végén a szociálpolitikábaií
bekövetkező változások Szolnok megyében is éreztetik kedvező hatásukat. A
GYES bevezetése hozzájárult ahhoz, hogy a születések száma emelkedjék.
Ugyanakkor a hetvenes évek közepén a szülőképes nők aránya is lényegesen
megnövekedett, s e két tényező együttes hatására 1974—1975-ben demográfiai
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csúcs következett be. Ettől kezdve azonban ismét csökkent az élveszületések
száma, s a megye lakosainak száma is, — kivéve a 80-as és 81-es évet.

A népességszám változásának egyik tényezője az élveszületések száma,
másik tényezője a halálozások számának alakulása. Az abszolút számokat vizs-
gálva ez a megyében 1949—1965 között évente 5 ezer fős veszteséget jelent.
1965 után jelentősen megnőtt a halálozások száma, s ettől az időszaktól kezdve
folyamatos növekedés mutatható ki. Ennek okát részben abban kereshetjük,
hogy a lakosság korösszetétele fokozatosan eltolódott az idősebb népesség
aránya felé. Az utóbbi években középkorú férfiak körében is megnőtt a halá-
lozási ráta. Világjelenségről van szó, valószínű, hogy a fizikai és szellemi túl-
terheltség és az életmódban bekövetkező változások egyaránt hozzájárultak e
tendencia kialakulásához.

Szolnok megye demográfiai helyzete (1949—1982)

1949 1960 1970 1980 1982

Lakosok száma (ezer fő) 449,8
Élveszületések sz. (fő) 9361
Halálozások sz. (fő) 5122
Természetes szaporodás (fő) 4239
(Forrás: Szolnok megyei Stat. Évkönyvek)

A népességszám alakulását a halálozási és élveszületési számok mellett a ván-
dorlási különbözet is befolyásolja. A vándorlási egyenleget a megyébe történő
be-, illetve elvándorlás különbözeteként kapjuk meg. E téren az ötvenes évek-
től kezdve folyamatos népességfogyás mutatható ki, igaz, csökkenő tendenciá-
val. Ez nemcsak Szolnok megye jellemző vonása. Minden olyan területen, ahol
a nagyobb ipartelepítés időben később, vagy kisebb mértékben mutatható ki,
jellemzőek e folyamatok.

A demográfiai változások hatására a lakosság összetételében is változások
következtek be. A korcsoportok közötti népességváltozást az alábbi táblázat
mutatja:

Szolnok megye népességének megoszlása korcsoportok szerint 1949—1980 (%)

462,5
7135
4751
2384

454,0
6620
5355
1265

445,8
6744
6085

659

443,4
5841
6173

—332

É v

1949
1960
1970
1980

0—14

26,9
26,4
22,5
22,9

15—39

37,0
36,0
35,9
34,3

40—59

23,5
23,2
23,8
25,1

60—

12,6
14,4
17,8
17,7

(Forrás: Szolnok megyei Stat. Évkönyveik)

A táblázatból láthatjuk, hogy a 0—14 éves korig 1949—1970 között csökkent a
népesség aránya, majd 1980-ra szerény emelkedés következett be. Ami különös
figyelmet érdemel: a 15 és 39 év közötti népesség folyamatosan csökkent, s bár
az elvándorlási negatívumnál korcsoportok szerinti megoszlást a statisztikai
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adatok nem tartalmaznak, valószínűsíthető, hogy e korcsoportra vezethető visz-
sza elsősorban a megyéből való elvándorlás. A 40—59 éves korosztálynál kis-
mértékű emelkedés ment végbe. A 60 évesnél idősebb népesség aránya fokoza-
tosan növekedett. Ez a tendencia országosan is kimutatható. Az időskorúak
nagyobb arányának a szociálpolitikában is tükröződnie kell. Feltételezi az
egészségügyi helyzet javulását, a nyugdíjak reálértékének megőrzését, az áru-
ellátás terén az idősebb korosztály eltérő szükségleteinek kielégítését, a család
és az állam ehhez kapcsolódó funkcióinak újraértelmezését, stb.

A társadalmi szerkezet változására a keresők és eltartottak arányának ala-
kuíásábó\ is következtetni lehet. A felszabadulás utáni években az eltartottak
száma meghaladta a keresőkét — ez a tendencia a hetvenes évekig tartott.
Ettől kezdve az inaktív népesség (nyugdíjasok, GYES-en levők, járadékosok)
száma ugrásszerűen emelkedett, az eltartottaké (0—6 éves korú gyermekek,
tanulók, egyéb eltartottak) csökkent. Ezt igazolják a következő adatok is:

A népesség gazdasági aktivitása Szolnok megyében (1949—1980)

Év Népesség
fő

Kereső
fő

Inaktív
fő

Eltart.
fő

1949
1960
1970
1980

450 403
462 150
448 758
446 708

198 552
194 321
195 728
206 319

(Forrás: Szolnok megyei Stat. Évkönyvek)

8 626
15 132
56 635
86 148

243 225
252 697
196 375
154 241

Az inaktív népesség számának és arányának változását a GYES bevezetésével
és a megváltozott nyugdíjrendszerrel hozhatjuk összefüggésbe. A hetvenes
években a mezőgazdaságban is leszállították a nyugdíjkorhatárt, s ennek hatá-
sára a nyugdíjasok száma lényegesen megnőtt. Az eltartottak számának csök-
kenését a nőfe munkába állására, illetve a születési ráta csökkenésére vezethet-
jük vissza.

A nők a korábbi évtizedekben még számottevő tartalékot jelentettek, de
napjainkra már közöttük is csaknem megvalósult a teljes foglalkoztatottság.
A hatvanas években a munkaképes korú nőknek (15—54 éves) még csak mint-
egy negyede folytatott aktív keresőtevékenységet, és 40—45%-a tartozott a
nem tanuló, úgynevezett „egyéb" eltartottak közé. Ez utóbbiak aránya még a
hetvenes években is elég jelentős (23—25%), jelenleg a munkaképes korú nők
alig egytizede tartozik e csoportba. Munkába állásukra számítani igen korláto-
zott számban lehet már, mivel többségük a 45—54 éves csoportba tartozik. Ez
azt jelenti, hogy azok a nők, akik akarnak és képesek munkát vállalni, az
utóbbi évtizedben zömmel meg is tették.

A társadalmi szerkezet legnagyobb átalakulása a foglalkoztatási szerkezet
változásában következett be. A felszabadulás előtti évtizedekben e téren lassú
átalakulás ment végbe, az 1920-as években például a keresők több mint 69%-
át, 1941-ben csaknem 65%-át foglalkoztatta a mezőgazdaság.

A szocialista országok többségében a foglalkoztatáspolitika feladata a teljes
foglalkoztatottság biztosítása. Ezt azonban nem szűkíthetjük le a munkaalkal-
mak általános biztosítására, hanem úgy foghatjuk fel, hogy mindenki számára
lehetőleg képességeinek és képzettségének megfelelő munkát kell biztosítani.
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Ez a követelmény azonban csak fokozatosan, hosszabb idő alatt teljesíthető.
A gazdasági növekedés közvetlen tényezője az emberi munkaerő. E növe-

kedés végbemehet úgy, hogy a foglalkoztatottak számát emeljük elsősorban, —
ez volt a megyére és az országra jellemző a hatvanas évek közepéig, ugyanis
még megfelelő munkaerőtartalékok álltak rendelkezésre. A hatvanas évek ele-
jére a munkaerő-utánpótlás forrásai megcsappantak. Az ifjúsági munkaerő-
forrás a demográfiai okokból (nyugdíjba vonulás, elhalálozás) eredő létszám-
csökkenést is alig fedezte, mert egyrészt a „munkavállalási korba" lépő kor-
osztály létszáma a korábbinál kisebb volt, másrészt a továbbtanulók száma
gyorsan nőtt. A munkaerőforrás csökkenése mellett a munkaerőhelyzet másik
nagy változása: a foglalkoztatottság ágazati struktúrájának átalakulása. A fog-
lalkoztatottak számát tekintve megszűnt a mezőgazdaság évszázados hegemó-
niája és az ipar lett a legnagyobb létszámarányt képviselő népgazdasági
ágazat.

A szocialista gazdaságokban a szerkezetváltoztatás nem járt együtt „elbo-
csátási mechanizmussal". A munkaerő elhelyezkedésének a gazdasági struktúra
átalakításához szükséges átrendeződése azonban ma már nem mehet végbe úgy,
ahogy az az extenzív fejlődés idején történt. A fejlődés extenzív szakaszában a
gazdasági struktúra változása a különböző ágazatok eltérő növekedése útján
ment végbe, visszafejlesztésre elvétve, elenyésző mértékben került sor. Ennek
megfelelően inkább csak a munkaerőnek a gyorsan fejlesztendő területekre
való vonzása jelentette a gondot, átirányítására a legritkább esetben volt szük-
ség. Napjainkban azonban az egyes ágazatok visszafejlesztése elkerülhetetlen,
s egyre nagyobb szükség van a munkaerő tudatos átcsoportosítására a fejlesz-
tendő területekre.

A fejlődés általános tendenciája, hogy csökken a mezőgazdaság, az ipar és
az építőipar, mint alapvető termelési tevékenység keresőinek együttes aránya,
és tartósan nő a szolgáltatásjellegű ágakban foglalkoztatottaké. Ezt bizonyítják
az alábbi táblázat adatai:

A keresők népgazdasági ágak szerinti megoszlása Szolnok megyében
és országosan 1941—1980.

Ágazatok

Ipar
Építőipar
Mezőgazdaság
Közlekedés
Kereskedelem
Egyéb áigazat

Sz.m

9,1
2,7

66,6
2,4
4,0

15,2

1941
. orsz.

10,0
2,1

49,2
3,2
6,0

29,5

1960
Sz.m.

19,3
8,5

47,5
5,2
5,6

13,9

orsz.

27,9
6,1

38,5
6,5
6,3

14,7

1970
Sz.m.

29,6
8,5

35,8
5,7
6,8

13,6

orsz.

36,3
7,4

24,4
7,3
7,9

16,7

1980
Sz.m.

30,9
6,9

26,9
7,2
8,9

19,2

orsz.

34,2
8,1

18,5
8,3
9,5

21,4
(Forrás: 1941. évi népszámlálás, Történeti Statisztikai közlemények 1976. ill. 1960.,

1970., 1980. évi népszámlálási adatai alapján számítottak.)

Milyen kép tárul elénk az országos és megyei adatokat vizsgálva?

— Az ipari foglalkoztatottság aránya jelentősen megnőtt, de Szolnok megyé-
ben ez alacsonyabb, mint országosan. Ennek oka az iparfejlesztési politiká-



ban keresendő: bár megindult az ipar fejlesztése már az ötvenes években
a megyében is, de a hatvanas évek közepéig kevés ipari beruházás történt,
és messze elmaradt az országos átlagtól.

— A mezőgazdaságban a megyében magasabb a foglalkoztatottak aránya, mint
országosan. Ez arra vezethető vissza, hogy a megye adottságai kedvezőek
a mezőgazdasági termelés számára. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a
mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 40 év alatt jelentősen csökkent.
A gépesítettség fokozódásával, a nagyüzemi termelési rendszerek kialaku-
lásával mind nagyobb számú munkaerő szabadult fel, munkaerőforrást
biztosítva egyéb ágazatok számára. S bár a táblázat nem tartalmazza a
80-as évek elejének adatait, meg kell jegyeznünk, hogy ekkor ismét rész-
aránynövekedés következett be e területen, ugyanis a szövetkezetek és
állami gazdaságok fokozták a nem mezőgazdasági jellegű termelőtevékeny-
ségüket, s ehhez szükséges volt a plusz munkaerő biztosítása.

— A tercierszektorban foglalkoztatottak aránya jelentősen emelkedett, ugyan-
akkor még mindig kisebb arányt képvisel Szolnok megyében, mint orszá-
gosan. A hatvanas évtized közepéig a szocialista átalakulás legfőbb ered-
ménye a korábbi alacsonyabb fejlettségi szintre jellemző gazdaságszerke-
zeti arányok megbontása volt. A gazdaságpolitika minden eszközzel — ár-
arányokkal, bérpolitikával, beruházási politikával, stb. — a gyors iparosí-
tást szolgálta. így sikerült ugyan a gyenge-közepes fejlettségi szintet túl-
haladni, de ennek szükségszerű következménye, az iparosítás „ára" többek
között az infrastrukturális területek stagnálása volt, ahová igen kevés
beruházás és még kevesebb munkaerő jutott. Ennek következtében a ter-
cierszektor nem tudta követni a termelő és a fogyasztási szektor megnöve-
kedett igényeit. Az infrastrukturális elmaradottság felszámolása jövőbeni
fejlődésünk feltétele, amihez elengedhetetlenül szükséges a rendelkezésre
álló anyagi erőforrások ésszerű felhasználása, valamint a már szinte kró-
nikussá váló munkaerőhiány enyhítése. Ez a terület ugyanis erősen lét-
számigényes, s a munkaerő helyettesítésére — gépesítés útján — kevésbé
van lehetőség, mint más ágazatokban. A beruházások mellett tehát egyre
több munkaerő szükséges a szolgáltatások mennyiségének és minőségének
növeléséhez.

Az ipari munkahelyek számának növekedése, a mezőgazdasági termelés
fokozatos korszerűsítése és más folyamatok mind magasabb iskolázottsági szin-
tet követelnek meg. A népszámlálási adatokat elemezve a következő tendenciák
mutathatók ki a megyében:
— A 15 évesnél idősebb népességnél csökkent azoknak az aránya, akik álta-

lános iskolai tanulmányokat egyáltalán nem, vagy csak részben végeztek.
— 1949-hez viszonyítva a középiskolát végzettek száma csaknem hétszeresére

emelkedett.
— A felsőfokú tanintézetet végzettek aránya csaknem hatszorosára nőtt.

Az elmúlt 40 év társadalomszerkezetének alakulását vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy kibontakoztak azok a tendenciák, amelyek a társadalmi egyenlőség irá-
nyába hatottak. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy — különösen az utóbbi
évtizedben — jelentős társadalmi egyenlőtlenségek is képződtek. A szocialista
társadalomtól nem idegen a differenciálódás folyamata — egy bizonyos mérté-
kig. Jelenleg azért jelentkezik élesen ez a probléma, mert az életszínvonal stag-
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nálása mellett egyes rétegek abszolút életszínvonalcsökkenése következett be,
ugyanakkor bizonyos rétegeknél társadalmi, anyagi előnyök halmozódtak fel.
A meglevő esélyegyenlőtlenségek arra engednek következtetni, hogy a szociál-
politikának a következő években méginkább előtérbe kell kerülnie, mert egy
sor kérdést nem lehet kizárólag bérgazdálkodással megoldani. Tovább kell fej-
leszteni tehát a családpolitikát, s demográfiai vonatkozásban is ki kell szélesí-
teni a szociálpolitikát.

A gazdasági szerkezet változásai

A megye társadalmi szerkezetének alakulását a gazdasági struktúrában bekö-
vetkező változások eredményezték. A felszabadulás előtti évtizedekben a gaz-
dasági életben a mezőgazdaság játszott vezető szerepet, e terület adott megél-
hetési lehetőséget a lakosság nagy részének és innen származott a nemzeti jöve-
delem döntő többsége is. A felszabadulást követő években a gazdaságpolitika
középpontjába az ipar fejlesztése került. A gazdasági elmaradottság felszámo-
lása csak azáltal volt lehetséges, hogy az ipari termelés jelentős mértékben
bővült. A fejlődés előfeltételét jelentette, hogy megteremtették az iparban a
szocialista termelési viszonyokat. Az 1950-ben bevezetett direkt irányítási rend-
szer az iparnak adott prioritást országosan és a megyében is. Ennek hatására
a megye ipara dinamikus fejlődésnek indult az ötvenes években és jelentősen
növekedett a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása. A jelentős beruházások
azonban csak 1964-től indultak meg.

Az ötvenes években az ipari termelés növekedését elősegítette, hogy a már
korábban működő Szolnoki Cukorgyár és Martfűi Cipőgyár jelentős bővítésére
került sor. Ekkor létesült a Tiszamenti Vegyiművek kénsavgyára, szuperfoszfát
üzeme, Jászberényben az Aprítógépgyár és a Fémnyomó és Lemezárugyár
(hűtőszekrény gyártás) stb. A megye iparának jelentős fejlődése azonban a hat-
vanas évek közepén indul meg, annak hatására, hogy a termelőj ellegű beruhá-
zások közel felét az ipar állóeszközeinek bővítésére fordították és a fejlesztés
kifejezetten iparcentrikus volt.

A megyében az ipar lényeges szerkezeti átalakuláson ment végbe. A fel-
szabadulás előtt a tradicionális ágak — gépgyártás, fafeldolgozás — játszottak
vezető szerepet. Ezek az ágazatok fennmaradtak, illetve továbbfejlődtek a fel-
szabadulás után is. Ugyanakkor új ágazatként jelent meg a vegyipar, a kőolaj
és földgázbányászat, épületelemgyártás. Az utolsó évtizedben a könnyű- és
élelmiszeripar szerepének növekedése mutatható ki. Ez azért nagyon jelentős,
mert a megye adottságai a mezőgazdasági termelés számára kedvezőek, s a
termékek helyben való feldolgozása értékesebbé és versenyképesebbé teszi
termékeinket.

Az ipar fejlődését jelentősen befolyásolják a beruházások. 1964-ig az orszá-
gos átlaghoz viszonyítva kevesebb jutott a megyének a központi beruházási
összegekből, mint amit a terület- és létszámarányok indokoltak volna. Ez azt
eredményezte, hogy az ország különböző részei között nem ment végbe nivellá-
lódási folyamat, sőt a fejlettségi szintkülönbségek tovább nőttek. Az iparfej-
lesztés további kedvezőtlen vonása volt az is, hogy a Budapestről kitelepült
ipari üzemek gyakran használt, elavult termelési eszközöket vittek vidékre és
ez rontotta az adott terület ipari termelékenységét. A megyében például az
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ipartelepítésből adódó létszámbővítésnek több mint fele használt állóeszközök-
kel létesített üzemekben történt. Meg kell jegyezni, hogy az ipartelepítési tevé-
kenységet 1968-ig a megye döntő módon nem tudta befolyásolni, ugyanis a fej-
lesztéseket, vagy az új telephelyek létrehozását az ágazati minisztériumok dön-
tötték el és gyakran nem voltak figyelemmel a megye érdekeire vagy sajátos-
ságaira. Az indirekt irányítási rendszer bevezetése a gazdasági növekedés új
feltételeit teremtette meg, az ipari növekedés is igen jelentős volt. Mindez ki-
egészült azzal, hogy 1968-tól külön iparfejlesztési támogatást is kapott a
megye.

A gazdasági növekedés extenzív szakaszában az ipari termelés növekedé-
sének fő forrása a foglalkoztatottság növekedése volt. Ez a folyamat 1975-ig
tartott, ettől kezdve a növekedés szinte kizárólagos forrása a munka termelé-
kenységének emelkedése. Számításaim szerint 1954—1980 között Szolnok megyé-
ben a munka termelékenységének éves növekedési üteme 3,5%, ugyanakkor az
országos átlag 4,6%. A különbséget az okozza, hogy a termelési eszközök haté-
konysága eleve kedvezőtlenebb, mint országosan, illetve az ipar munkaerő
felvevő képessége a korszerűtlenebb termelési eszközök mellett nagyobb.

A megye iparát több vonatkozásban a koncentráció jellemzi. Ez a termelési
eszközök kiemelt körzetekbe való telepítését jelenti. 1970-ben pl. 11 települést
jelöltek ki iparfejlesztési célokra. A kiemelt települések közül a termelési esz-
közök kb. egyharmada Szolnokra koncentrálódik. A termelési eszközök össz-
pontosítása feltételezi a munkaerő koncentrációját is. Az ipari munkaerő döntő
többségét a kiemelt körzetek foglalkoztatják.

Szolnok megye iparának további sajátossága, hogy egyes termékek terme-
lése csak itt folyik, vagy döntő része innen származik. E szempontból ki kell
emelnünk a Jászberényi Hűtőgépgyárat, a Szolnoki Tiszamenti Vegyiműveket
és a Martfűi Cipőgyárat.

A mezőgazdasági fejlődés kibontakozását is a szocialista tulajdonviszonyok
kialakítása tette lehetővé. 1959-ben befejeződött a szövetkezetek létrehozása.
A hatvanas évek adatai szerint a művelés alá vont területek csaknem 98%-a
szocialista tulajdonba került, az egyéni gazdaságok aránya mindössze 2%. Ez
utóbbiak száma az 1983-as statisztikai adatok szerint már az 1%-ot sem érik el.
A kollektivizálást követő években a földterület 25%-án állami gazdaságok,
csaknem 70%-án szövetkezetek gazdálkodtak. Igaz, a tulajdonviszonyok nem
maradtak merevek, állandó fejlődésen mentek keresztül — alkalmazkodva a
termelés és termelőerők által követelt igényekhez.

A megye földrajzi adottságaiból következik, hogy az összes földterület
66—70%-át szántók teszik ki, ahol a szántóföldi növények szinte teljes skáláját
termesztik. Ezek közül is kiemelkedik a búza. kukorica és lucerna magas ará-
nya, s az utóbbi években az olajos magvak termelése. Ez utóbbi növekedését a
megyében történő feldolgozás bővülése, a Martfűi Növényolajgyár üzembe állí-
tása serkentette.

A mezőgazdaságban is jellemző a koncentráció fokozódása. Ezt leginkább
az állami gazdaságok és szövetkezetek számának alakulása tükrözi. Míg 1970-
ben 11, 1975-ben 10 állami gazdaság működött, addig 1983-ban már csak 8. A
termelőszövetkezetek esetében még jobban érzékelhető ez a folyamat. 1960-ban'
237, 1975-ben 83. 1983-ban 55 termelőszövetkezet gazdálkodik a megyében.

A mezőgazdasági termelés növekedését az itt folyó beruházások jelentősen
elősegítették, ugyanakkor azt is eredményezték, hogy nagy számú munkaerő
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szabadult fel. A beruházáspolitika az ötvenes években és a hatvanas évek elején
a mezőgazdasági beruházásokat serkentette. A mezőgazdaságon belül a beruhá-
zások túlnyomó többségét a szövetkezetek kapták. Ennek nemcsak az az oka,
hogy a földterület nagy hányadán gazdálkodnak. Megalakulásukkor eszközellá-
tottságuk nagyon szerény volt, s a nagyüzemi mezőgazdaság nem nélkülözheti
a korszerű termelési eszközöket.

A mezőgazdasági termelést számos egyéb sajátossággal is jellemezhetnénk,
mivel 40 év alatt e területen is számtalan mennyiségi és minőségi változás tör-
tént. Nagy vívmányunknak tarthatjuk, hogy a tudatos agrárpolitikai törekvé-
sek hatására bizonyos területeken világszínvonalat sikerült elérni. Azonban azt
is tudjuk, hogy sok tennivalónk van a jövőben is. így például a viszonylag
magas termelési költségek csökkentése, az öntözött területek bővítése, a munka-
erő hatékony foglalkoztatása, stb.

A hatvanas évtized közepéig a szocialista átalakulás legfőbb eredménye a
korábbi alacsonyabb fejlettségi szintre jellemző gazdaságszerkezeti arányok
megbontása volt, azaz gyors iparosítás játszódott le. Az iparosítás „ára" többek
között azonban az infrastrukturális területek stagnálása lett, ahová igen kevés
beruházás és még kevesebb munkaerő jutott.

A hatvanas évektől kezdve, különösen a nagyarányú lakásépítések és egyéb,
az életszínvonalat közvetlenül meghatározó infrastrukturális területek fejlő-
dése következtében csökkentek a mennyiségi hiányok és minőségi javulást is
sikerült elérni. Igen jelentős azonban — az erőforrásoknak az említett terüle-
tekre való összpontosítása miatt — az ún. termelő infrastruktúra elmaradott-
sága, ami az iparfejlesztést többnyire csak utólag követi (pl. közművek, hírköz-
lés, úthálózat stb.).

E rövid tanulmány természetesen nem adhat lehetőséget arra, hogy a teljesség
igényével mutassuk be Szolnok megye társadalmi-gazdasági fejlődését. Kiin-
dulópontját képezheti azonban közös gondolkodásunknak, hiszen a múlt feltá-
rása — még ha a közeli múltról is van szó — a jövő> lehetőségeinek előrevetí-
tését teremti meg. Hazánkban a szocializmus építésében 40 év történelmileg
nem jelent hosszú időszakot, eredményeink azonban vitathatatlanok. A gyenge-
közepes fejlettségi szintet túlszárnyaltuk, jelenleg a közepesen fejlett országok
közé sorolnak bennünket. Törekvésünk feltétlenül az, hogy a jelenlegi fejlett-
ségi szintünket fokozatosan emeljük. Ehhez azonban az kell, hogy alkalmazkodó
képességünk növekedjék, s hatékonyan kapcsolódjunk be a nemzeti és nem-
zetközi munkamegosztásba, amelynek eredménye lesz a magasabb fejlettségi
szint, a stabilabb népgazdasági egyensúly. Az elkövetkező években mindezt jó-
val nehezebb lesz elérni. Nem függetlenedhetünk a világgazdaság recessziós
folyamataitól, a belső problémáktól, de egészséges törekvés van arra, hogy a
jelenlegi helyzeten úrrá legyünk, s a megszilárdult szocialista termelési viszo-
nyainkat továbbfejlesszük.
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