
Dr. Tóth József:

A településpolitika hullámverései
Mi a település? Ez rendkívül összetett kérdés. Az én felfogásom szerint egy

olyan sajátos rendszer, mely egy nagyobb rendszer eleme, s társadalmi, gaz-
dasági infrastrukturális egységként egy adott természeti környezetbe ágya-
zottan működik. Ennek az egésznek a komplex együttműködése a település.
A településnek általam felvázolt fogalmában világos az, hogy az életviszo-
nyok, a társadalmi elemek rendkívül szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban
vannak a gazdasági mozgásokkal. A gazdasági hatások rendkívül markánsan
begyűrűznek a kultúra társadalmi területére. Ugyanez a helyzet az infrast-
ruktúrával is, mellyel a mindennapi kontaktusok igen elevenek. (Infrastruk-
turális szféra például lerobbant művelődési ház-állomány, vagy a közlekedési
nehézségek, a települések ellátása, ellátottsága, stb...)

A harmadik ilyen kölcsönhatási lehetőség magával a természeti környezet-
tel adatik meg, amellyel kapcsolatosan sok minden elmondható lenne; mert
az atraktív környezetnek nagy szerepe van abban, hogy a településnek a lé-
lekszáma ne csökkenjék. A tiszta, a romlatlan, a még viszonylag elfogadható
környezetnek a jelentősége igen nagy. Bevezetőül tehát ezt szerettem volna
rögzíteni, és vitára is azt ajánlom, hogy a településről önmagában ne beszél-
jünk, hanem mmindig arra gondoljunk, hogy ez az egész így együtt település.
Tehát ne tévesszen meg bennünket, értelmiségieket, hogy ha azt mondják,
hogy településpolitika, vagy azt, hogy településfejlesztési koncepció, mert
ilyen önmagában nincs. A települést nem lehet külön fejleszteni, csak akkor,
ha egy adott átfogó településpolitika mint rendszer, egészként működik. Csak
megfelelő gazdaságpolitikával, társadalom- politikával, infrastruktúra- és
környezetpolitikával, magyarán: egész tevékenységünk jövőbe mutató átgon-
dolt tervezésével lehetséges. Ebből az első tételből tehát azt az intelmet von-
nám le, hogy ne hagyjuk magunkat szűk, tendenciózus politikai elképzelések-
kel "bepalizni". Tisztázandó még az is, hogy mi a kistelepülés? Világos, hogy
struktúráját tekintve ugyanez a szerveződés, csak kicsiben.

Mekkora a kicsi Kínában?
Adott a probléma, hogy mi a határ? (Decemberben voltam Kínában és ott a

szociológiai intézet egyik kutatási témáját ecsetelendő, aki fogadott azt
mondta, hogy náluk rendkívüli módon előtérbe került a "kisváros-kutatás".
Milyen jó - gondoltam -, hogy közös témát találtunk a nagy Kínával. Igen ám,
csak az első kérdés volt, hogy mi a kisváros, náluk és nálunk? Először nekem
adták meg a szót a vendég jogán. Elmondottam, hogy nem vagyunk egészen
összhangban abban, hogy a 20, 25 vagy 30 ezres lélekszám a határ. Azt
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mondják, hogy náluk lényegében ezt eldöntötték azzal, hogy 150 ezer a kisvá-
rosi határ. Világos, hogy ezek mennyiségi mutatóknak látszanak; de az vilá-
gos, hogy 150 ezer ember számára egy bizonyos életszínvonallal, egy bizonyos
szokásrendszeren belül egész más intézményeket kell fenntartani, mint pl.
30 ezer ember számára. Középiskolák, kórházak, stb..., amelyeknek itt meg-
felelő sztendertjei vannak.

Hasonló a helyzet kistelepüléseknél is. Itt a döntő az az, hogy - miután
ezek a települések kicsik - minden egyes szférájú rendkívüli módon ingatag.
Ha pl. adott 10 ezer ember, abból akad ilyen is, olyan is. A valószínűsége,
hogy ilyen is, olyan is akadjon: egyetemet végzett éppúgy, mint analfabéta,
mint rosszindulatú, mint jó indulatú, szőke, barna, stb..., szóval mindenféle
fellelhető benne. De ha van 100 ember, ott az esetlegességnek a szerepe rend-
kívül nagy lehet. Más kérdés, és ezt ebben a körben nem akarom külön hang-
súlyozni, mert ismert, hogyha 100 embert elkülönítenek, akkor az a 100 em-
ber nem ugyanazt reprezentálja, mintha az egész populációból veszem ki a
100-at, hanem az már a maradék száz. Demográfiailag más összetételű és
társadalmilag más képzettségű. Tehát, ha kevés hasonló ember van, rendkí-
vül megnő az egyénnek a szerepe. A kulcsfiguráknak az emberi kvalitása és
mentalitása rendkívül sokat számít, többet mint a 10 ezres populációnál,
mert a jellemzők feloldódnak a tömegben.

A gazdasági szféránál ugyanaz a helyzet, mint a kistelepülésnél. Van-e tsz
ott, van-e üzem ahol dolgozhat az a húsz ember, aki éppen aktív korban van.
Rendkívül fontos ez, hisz egyébként az ország szempontjából gyakorlatilag
közömbös, hogy egy húsz fővel dolgozó (esetleg nem rentábilis) ipari üzemet
megszüntetnek egy tollvonással. Vállalati körbe tartozó döntés, de ugyanak-
kor agyonüthet egy kistelepülést. Vagy az, hogy van-e jó ivóvíz, vagy van-e út
oda, van-e tömegközlekedés, égy így tovább. Tehát nem az merül fel, hogy jó-e
az ami van, hanem az, hogy van-e egyáltalán?

Most, ezek után mi az a határ, az a mérték, ami kistelepülésnek tekinthe-
tő? A magyar statisztikában két ilyen határt ismernek. Az egyik az 1000 fő
alatti, a másik az 500 fő alatti kategória. Igazából a problémák már itt elkez-
dődnek felhalmozódni, de élessé az 500 fő alatti tartományban válnak, ennek
nagyrészt vannak technikai okai, tehát infrastruktúrához tartozó működteté-
si és gazdaságossági okai. Tehát egyszerűen nem érdemes kisebb népesség
számára működtetni bizonyos üzemeket, szolgáltatásokat, egyszerűen a tech-
nikai paraméterek alapján. Tehát ez lenne az a határ, aminek alapján a kis-
településeket el tudják határolni.

Jól érzékelhető folyamat az aprófalvasodás. Az, hogy van egy olyan folya-
mat Magyarországon, amelynek következtében egyre több lesz a kistelepülés.
Nos ez, regionálisan differenciált folyamat. Az ország bizonyos részein eleve
történelmi okok miatt, természeti tényezők által, természeti környezeti ha-
tással is befolyásolt módon eleve több volt az aprófalvas település-rend-

16



szerhez tartozó elemek száma. Volt olyan térség az országban, ahol ismeret-
len volt ez a településfajta. Most pedig azt látjuk, hogy ez szerencsére szapo-
rodik.

Ez igazából két módon lehetséges. Vannak adataim arra vonatkozóan,
hogy a kistelepülésekben élőknek a száma növekszik. 1970-ben pl. az 500 fő
alatti nagyságú településekben 217 ezer ember élt az országban, az 1987-es
adat 269 ezer fő. Amíg 1970-ben mindössze 670 ilyen településünk volt az or-
szágban, addig 1987-ben 942. Tehát: 1987-ben közel egyharmada a magyar
településállománynak az 500 fő alatti tartományába tartozott. És ebben az
egyharmadban élt ez a bizonyos 269 ezer ember, ami az össznépességnek
mindössze 2,5 százalékát jelenti.

Ez a folyamat az Alföldön nem ennyire erős, mert itt a településrendszer
történelmileg más. Ebben több tényező ludas, leginkább a "törökök itteni tar-
tós vendégeskedése", aminek következtében a tanyarendszer létrejötte domi-
nált ebben a térségben.

Itt az Alföldön eleve kevesebb település van, mint az országos településsű-
rűségből átlagosan következne, mindössze 630, amelyből az 1000 fő alatti te-
lepülés 135 volt 1980-ban. Ez azt jelenti, hogy az Alföldön is ma már minden
ötödik település 1000 fő alatti. Ha hozzávesszük azt, hogy 1970-ben, az előbbi
összevetés alapjául szolgáló időpontban még minden nyolcadik település volt
1000 fő alati az Alföldön, és 17 év alatt oda jutottunk, hogy minden ötödik te-
lepülés. Az a tendencia, ami országosan is jellemző, és apró falvasodás foga-
lomkörébe tartozó folyamat, ez az Alföldön is érvényesült, nagyobb lélekszá-
mú településelemeket bontott le, de maga a folyamat folytatódik, ebben a ré-
gióban is sajátos körülmények között történik.

Az újjáépítés és újjátelepítés hatásai
Ennek az alapvető okait fentebb már összegeztem, csak egy nagyon rövid

áttekintést teszek még hozzá, amely talán eléggé felületesnek tűnik most. Az
ország második világháború utáni fejlődésében van egy olyan időszak, amit
úgy nevezünk, hogy újjáépítés. Ez az újjáépítés azt jelenti, hogy mindenhon-
nan a pénzt oda viszik, ahol valamit újjá kell építeni. És hol kell újjáépíteni?
Ahol "átrohant" a front. És igazából hol állt meg? Debrecennél, vagy Buda-
pest előtt? Ott, ahol különösebb károk nem keletkeztek? De mihez képest?

Az igazi károk Budapesten és az "ipari tengely" mentén keletkeztek. A
nemzet minden energiáját az újjáépítésre koncentrálta. Vagyis a pénzt min-
denhonnan az újjáépítési területekre vitték. Az ebből következő második fázis
az extenzív iparosítás. Régen úgy mondtuk, hogy szocialista iparosítás. De
később beláttuk, hogy ez a jelző, nem biztos, hogy szerencsés. Szénre települt
nehéziparral valósult meg ez az iparosítás, következésképp a pénz területileg
ugyanoda áramlott, mint az előzőekben. Ez azt jelentette, és a szektorokat te-
kintve azt jelenti ma is, hogy a mezőgazdaságból az iparba áramlik a támoga-
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tás. Tehát a mezőgazdaság által megtermelt jövedelem lefölözésével csináltuk
meg az extenzív iparosítást.

Ami kevés infrastrukturális fejlesztés akkor volt, mert nagyon kevés volt,
inkább föléltük; a termelői infrastruktúra pedig valójában odarangsorolódott
az iparhoz, a termelő beruházásokhoz. Az emberek, nagy tömegben mindig
ésszerűen döntenek: oda mennek, ahol jó nekik, s onnan elmennek, ahol
rossz nekik, ha erre a lehetőségük megvan. Ez azt jelentette, hogy a nem tá-
mogatott térségtől óriási tömegek áramlottak a preferált, iparosított munka-
helyet, fizetést, lakást kínáló területekre. Sőt, éppen a mezőgazdaság átszer-
vezésével tettük ki komoly dilemmának az ottani populációt, amelynek tagjai
ily módon taszítva és vonzva is voltak. Következésképp elköltöztek ezekből a
térségekből.

Ez azt jelentette, hogy bizonyos aprófalvas térségekből (mint pl. Észak-
Borsod, vagy Zala, Baranya), amelyeket nem érintették az iparosítás folya-
matai, az aprófalvak lebontódása gyors ütemben indult meg. Pontosabban ez
a folyamat már korábban kezdődött, a századforduló körül, amit a moderni-
záció meggyorsított. Néhol kitelepítették a lakosságot, megzavarták a helyi
társadalom struktúráját. Hiába telepítettek másokat oda, egyszerűen olyan
különbség keletkezett a társadalmi-gazdasági gazdálkodási rendszerben,
vagy az egész települési rendszerben, amelynek következtében az képtelen
volt működni, nem tudta tolerálni ezeket a változásokat.

Vagy gondoljunk arra, hogy határsáv volt az országnak igen jelentős része.
A határsávból bizonyos néprétegeket el kellett költöztetni. (Kulákok nem ma-
radhattak a határsávban.) Egyáltalán nem volt lehetséges a kontaktus, vagy
csak nagy nehézségek árán. Innen az elvándorlás felgyorsult. A lebontódás, a
tanyarendszer felszámolása, a nagyobb települések zsugorodása indult meg
e tényezők hatására. Voltak olyan települések pl. a Tiszaháton, Szatmárban,
amelyeket annak idején a törökök sem értek el. Társadalmuk zavartalan
volt, s a fejlődés menetétől túl messzi voltak sok tekintetben. Tény az, hogy
viszonylag háborítatlanul vészeltek át bizonyos kellemetlenségeket. Ebből
olyan furcsa helyzet adódott, hogy párszázlelkes települések megmaradtak a
stabilitási szinten. Népességszámuk nem esett, nem csökkent, tehát volt egy
megtartó erő és nem volt a közelükben döntő vonzerő. Az az alternatíva az
volt, hogy vagy ingáznak, vagy pedig maradnak. Ez túl nagy út volt, melyet
nem vállalt mindenki.

Érdekes folyamat, hogy egy település lélekszáma elkezd esni, aztán vala-
hol konszolidálódik, s onnantól csökken tovább. Létrejön egy új egyensúly.
Rendkívül nagy a szerepe annak, ha a település kicsi, annak, hogy milyenek
a humán tényezők. Az aprófalvasodási folyamat igazából mindenfajta összeg-
ződő hátrányokkal járt együtt. Az, hogy aprófalvasodik a térség, abból olyan
tényezők következnek, hogy meginog az egész struktúra, hiszen minden szfé-
rája bizonytalanná, esetlegessé lesz. Változik a demográfiai szerkezet, domi-
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nál az elöregedés, vagy létrejön egy új tényező, ami Szolnok megyében sem
idegen, az etnikai összetétel megváltozása, amelynek következtében az ingat-
lan árak lecsökkennek. Tehát hozzáférhetőbbé válnak a szegényebb rétegek
számára, a lumpenrétegek, (részben) a cigányok számára is. Nagyon óvato-
san fogalmazok, hiszen ez nem cigányprobléma, ez lumpenprobléma, ami
nagymértékben átfedődik, de nem teljesen az. Tehát ha ez elindul, olyan fo-
lyamattá válik, ami önfenntartó és menekülésszerűvé teszi az ott élő, a ko-
rábban ott élt lakosságnak a válaszát erre a változtatásra.

A halmozódó hátrányok között tartom számon, hogy kivonul a közigazga-
tás, a tág értelemben vett intézményrendszer a településből. Most két dolog-
ra utalnék csak. Az egyik a társközségi szituáció, amit az apró falvas térsé-
gekben nagyon sok helyen alkalmaztak Magyarországon. Viszont nálunk, ha
valamit elrendelnek, akkor azt generális módon meg is valósítják. Már a
nagyfalvas térségekben is, így Szolnok megyében is! Tehát igazából akkor
nem tudott ellenállni ez a megye sem annak a nyomásnak, mint ahogy na-
gyon sok más megye sem. A társközségi szerepkör rendkívüli módon meg-
gyöngítette az adott településnek a társadalmi viszonyait, az infrastruktúrá-
ját, sok esetben a gazdasági helyzetét is, mert az összevonást követte a gaz-
dasági szervezeteknek, az értelmiségnek a koncentrálása. Tehát mindezzel
jelentősen gyöngült a társadalmi, az infrastrukturális rendszer.

Város és vidéke = Védekező bölcsesség
Mindez rendkívül nagy kárt okozott a településrendszerben, s ha magyar

településrendszert mondok, akkor (mégegyszer hangsúlyozom) ez gazdasá-
got, társadalmat, infrastruktúrát, környezetet mindent jelent. Ennek a kár-
nak a kiküszöbölése hosszú-hosszú évtizedek feladata lesz. Régi irattáraknak
titkos, most már talán kicsit hozzáférhetőbb lerakatoknak mélyéről olyan ter-
vezetek kerülnek elő, amelyekben az 50-es évek elején sokkal vadabb jövőt,
magyar településrendszert festettek hazánk egére. Ijesztő dolog, mert tény:
mi is megkíséreltük tönkretenni saját országunkat. Szerencsére már az '53-
as fordulatváltozás előnyt jelentett a mezőgazdaság javára a nagyiparhoz ké-
pest. Ebből is ered, hogy a mezőgazdaság átszervezését '60 táján viszonylag
szelíden oldottuk meg; és az '7 l-es Országos Településhálózat-fejlesztési Kon-
Icepciót is nagyrészt kibírta települési rendszerünk, mert "magyarosan" haj-
tottuk végre. Ez egy rendkívül jó eleme, sajátossága a magyar mentalitás-
nak. Mi tudunk úgy végrehajtani dolgokat, hogy az ellenkezőjét csináljuk, s
az elszámolásnál úgy jön ki, mintha azt tettük volna, amit "elvár" a döntést-
hozó! Ez egy "védekező bölcsesség", ami ilyenkor feltámad bennünk, és na-
gyon sok hasznunk ered belőle.

Tehát az egyik a társközségi modell, a másik a kétszintű igazgatás, amely
most kezd kibontakozni, ez utóbbi hatását tekintve legalább annyira káros,
mint az OTK. Nos, mi ennek a lényege? Az, hogy legyen a megye és legyen a
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helyi szint. Ne legyen közte város (járás, stb.). Ez így nagyon demokratikus-
nak hangzik, de a csel az benne, hogy azt a szintet szünteti meg, amelyik ob-
jektíve létezik, és azt erősíti meg, ami mesterséges.

Most vita folyik az új tanácstörvény módosításáról, egyáltalán ez egy kor-
mányzati szint legyen-e, vagy hitali szint. Ne legyen közte város (járás stb.).
Ez így nagyon demokratikusnak hangzik, de a csel az benne, hogy azt a szin-
tet szünteti meg, amelyik objektíve létezik, és azt erősíti meg, ami mestersé-
ges. Most vita folyik az új tanácstörvény módosításáról, egyáltalán ez egy kor-
mányzati szint legyen-e, vagy hivatali szint? Az én álláspontom: a hivatali
szint. Ésszerűtlen egy olyan mesterséges szint, ami megszünteti azt, hogy
"város és vidéke". A világ minden részén van ilyen, nem azért, mert kitűzik
célul, hogy legyen ilyen, hanem azért, mert bizonyos feladatok ellátása kiste-
lepülésen nem lehetséges gazdaságosan.

Ennek a kétszintű igazgatásnak különösen a pici településekre lenne olyan
veszélye, hogy képtelenek lennének az érdekérvényesítésre, hisz túl nagy az
"ellenfél". Hol kell érvényesíteniük érdekeiket? A megyénél, ha ott futnak
össze ezek az érdekek. Itt van tehát a megyei szint, és itt vannak a települé-
sek. A települések között van egy 500 lelkes település, pl. és vele egyenrangú-
an mondjuk Szolnok, mint megyeszékhely. Jogilag egyenrangúan. A két tele-
pülés súlya azonban szerepköréből adódóan soha nem lehet azonos.

Végül röviden az ország mai helyzetéről és lehetőségeiről szólnék. Ebben a
megközelítésben a kistelepülések szempontjából egy dolgot húznék csak alá,
azt, hogy egyre kevesebb pénz jut központi forrásból ezeknek a települések-
nek a gondjaira, bajaira. A hiány oly módon oldatik meg, hogy fokozatosan na-
gyobb önállóságot adunk ezeknek a településeknek. Magyarán, legalább be-
szélhessenek - ami kétségkívül egy pajzán érzés hosszabb hallgatás után -, de
ez igazából a problémákat nem a gyökerüknél fogja meg. Az előkészületek
alatt álló törvények azonban érdemi dolgokhoz is hozzányúlnak. Ilyen a ta-
nácstörvény szabályozási koncepciójának megalkotására alapult bizottság. A
legutóbbi ülésen szóba került, hogy a községi tulajdon. Vagyis: mi lesz a tele-
pülések tulajdonával? Itt nagyon sok jó törekvés lehetséges, pl.: a területen
lévő föld, melynek értéke lenne, a vizek, ásványkincsek, épületek, stb... Ter-
mészetesen ennek még ki kell dolgozni a mechanizmusát. Ha mindez működ-
ni kezd, akkor kialakul a mostani helyzetnek megfelelő reprodukciós folya-
mat. De akkor is csak azt tudjuk elérni, hogy a szegény nem szegényedik to-
vább, mert megmarad ugyanolyannak. Tehát ha mindezt optimálisan be tud-
juk vezetni majd az új tanácstörvénnyel, az új alkotmánnyal, akkor is szük-
ség lesz a kistelepülések, a halmozottan hátrányos helyzetben lévő térségek
problémáit közös érdekként is kezelni és támogatni ezeknek a felzárkózását,
csökkentve az esélyek egyenlőtlenségét, oly módon, hogy más források meg-
csapolásából kell teremteni valamilyen központi forrást. Ilyen ma is létezik.

20



3 milliárd forint van 5 évre ennek a programnak a kibontakoztatására, ezzel
a pénzzel több milliárdot lehet megmozgatni.

Felfelé a lejtőn
Mit kellene tennünk, mit lehet tennünk? A gazdaságban mindenképpen

rendeznünk kellene a tulajdonviszonyokat. Nagyon sokat segítene, éppen
ezért mert kis településekről van szó. A tulajdonnal való élés, a tulajdonnal
való mozgáslehetőség rendkívül felpörgetné a gazdasági folyamatokat. Mun-
kahelyeket kellene teremteni. Mindenki kaphat támogatást a munkahely te-
remtésére, kivéve a magánszférát. Egy 24 fős faluba nem fog bevonulni egy
'szövetkezeti, vagy állami cég. Tehát a magántőkét kell kellő támogatással
ösztönözni erre. A régi "szent teheneinkhez" kötődő ideológiával megterhelt
ígondolkodásmódot felül kellene vizsgálnunk - egyebek között e kérdéskörrel
lkapcsolatban vizsgálnunk kellene a dolgait is. A telematika tulajdonképpen
az informatikának és a telekommunikációnak az információ távolra történő
terjesztésének a kombinációja. Tehát a munkás a saját otthonában dolgozik, s
ez az egész úgy van megszervezve, hogy ott is be tud kapcsolódni a munkába.
A bedolgozói rendszer funkcionál. A termékminőséget tekintve óriásit tud
produkálni ez a szisztéma. Ehhez azonban az infrastrukturális szférának leg-
alább olyan szintű fejlettsége kell, hogy pl. legyen út, legyen telefon stb... Az
infrastruktúra ebből következően kulcskérdés, kulcskérdés a telefonnal, az
úttal, a személygépkocsival, stb. való ellátottság.

A társadalmi szférában mit tudunk tenni? A társadalmi szféra elöregedett,
az iskolai végzettség alacsony a kistelepüléseknél. Tehát azt tudjuk tenni,
hogy megindítjuk "felfelé a lejtőn" a társadalmi szféra folyamatait. Ebben
rendkívül fontos az emberi tényező. Mindent el kell követnünk, hogy azokat
az értelmiségieket, akik a falvakban, a kistelepüléseken élnek megpróbáljuk
támogatni anyagilag és erkölcsileg, s ezzel megtartani. Mert a "vidék" fel-
emelkedése döntően rajtuk múlik.

(A Szolnokon "A kistelepülések és a művelődés" címmel rendezett regionális
tanácskozáson elhangzott vitaindító előadás hangfelvétel alapján szerkesztett
változata. A további előadásokat és vitaösszefoglalót következő számunkban
közöljük.)
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