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A bodrogközi falvak 
jelene és jövője 

A Bodrogköz az Alföld egyik sajátos, zárt kistája. Területének körülbelül kétharmada - megközelítően 
650 km J - tartozik ma Magyarországhoz. Ezen a területen 22 település található, amelyek népessége az 
elmúlt húsz év során alaposan megfogyatkozott, s a lakosság kor szerinti összetétele az egyoldalú 
elvándorlás miatt eltorzult. Ezért Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az aprófalvas Cserehát mellett -
éppen a bodrogközi falvak jelene és jövője ad leginkább okot az aggodalomra. A bodrogközi falvakat a 
szomszédos területek falvaival egyetemben — immár kilenc éve vizsgálom, s e rövid írás keretében 
szociálgeográfiai kutatómunkám néhány eredményét adom közre. Vizsgálataim középpontjába a falusi 
népességmegtartó képességet állítottam, amely kétségtelenül napjaink egyik fő, s éppen ezért csaknem 
elcsépelt területfejlesztési kulcsszava. A népességmegtartó képesség kérdéskörét a társadalomföldrajz 
három fő összetevője: a népmozgalom, a foglalkoztatottsági helyzet és az életkörülmények alapján 
kívánom megközelíteni. 

1. A XVIII-XIX. század népszámlálásai ezen az árvízjárta, lápi gazdálkodással jellemezhető területen 
kis népességet, igen alacsony népsűrűséget találtak. A XIX. század árvízmentesítési és -lecsapolási 
munkálatai robbanásszerűen megnövelték a Bodrogköz eltartóképességét. A szántóföldek gyarapodása 
azonban főleg a nagybirtokokat érintette, a falvak lakóinak életlehetőségei leszűkültek a lápok és rétek 
eltűnésével. Ezzel magyarázható, hogy a nem magyar nemzetiségű uradalmi cselédek betelepítése még a 
századforduló éveiben is számottevő volt, a magyar anyanyelvűek kivándorlása pedig - a Cserehát és a 
Hegyköz mellett - éppen a Bodrogközből volt a legnagyobb méretű. 

A parcellázások, az amerikai pénzből vett földdarabkák, majd különösen a földosztás a Bodrogközben 
is uralkodóvá tette a kisparaszti gazdaságot, amely bizonyos mértékben stabilizálta a falvak népességszá-
mát. Az 1950-es években azonban itt is felerősödött a vándormozgalom, s a Bodrogköz a borsodi 
iparvidék egyik fontos munkaerőforrásává vált. A csaknem 20%-os elvándorlási veszteséget az igen nagy 
természetes szaporodás ezekben az években még ellensúlyozta. A hatvanas évek 28, a hetvenes évek 
18%-os vándorlási veszteségét azonban az ekkorra már itt is erősen csökkenő természetes szaporodás nem 
tudta ellensúlyozni. Cigánd lakónépessége az utolsó húsz évben 1648 (csaknem 30%), Tiszakarádé 1133 
(23%), Zemplénagárdé 929 (40%), Ricséé 901 (54%) fővel csökkent.1 A tényleges fogyás alapvető oka a 
Bodrogközben és az Alföld sok más területén is az volt, hogy a szocialista átszervezés (1960) után a 
mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő helyi munkaalkalom hiányában csak szülőföldjén kívül juthatott 
munkához. Az elmúlt húsz év során a gyermekkorúak és a fiatal munkaképes korúak aránya minden 
bodrogközi településben csökkent, de mindenütt növekedett a nyugdíjas korúak, még inkább az idősebb 
munkaképes korúak aránya. 

Napjainkban a bodrogközi falvak népességének demográfiai helyzete kritikus. Azt, hogy az elmúlt húsz 
év gyors népességfogyása folytatódik-e vagy - megfogalmazott céljainknak megfelelően - a települések 
némelyikében megkezdődik-e a demográfiai stabilizálódás, alapvetően a helyi munkalehetőségek és az 
életkörülmények alakulása dönti el. 

2. A bodrogközi népesség gyors fogyása elsőrendűen a szűkös helyi munkalehetőségek következménye 
volt. A Bodrogköz egyoldalúan agrárvidék, területén egyetlen jelentős ipari üzem sem működik. A vizsgált 
települések a Bodrogon túl fekvő két városhoz, Sátoraljaújhelyhez és Sárospatakhoz vonzódnak, bár ezek 
a városok saját belső problémáik miatt nem válhattak jelentős kisugárzó központokká. Munkaerővon-
zásuk szerény, s az is inkább csak a Bodrogköz északnyugati falvaiban érződik. 

' A felsorolt példák tanácsszékhely rangú községek. A körzetükhöz tartozó társközségeknél a 
népességcsökkenés lényegesen nagyobb. (Szerk.) 
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A vizsgált területen a helyi szocialista ipart hat textilipari bedolgozóműhely képviseli, melyek 1980-ban 
488 (1971-ben 404) - elsó'sorban szakképzetlen - nőt foglalkoztattak. A foglalkoztatottak számát 
mindenkor az „anyaüzem" érdeke és helyzete befolyásolja. A magyar ipar nehézségeit ismerve nem 
valószínű, hogy a bodrogközi foglalkoztatottsági gondok enyhítésében a szocialista iparnak a jövőben 
meghatározó szerepe lesz. 1980-ban az aktív keresők egynegyede az iparban dolgozott ugyan, de döntő 
többségüket - távolsági ingázóként - a távoli nagyvárosok ipara foglalkoztatta. 

A helyi munkaalkalmakat tekintve a Bodrogközben még ma is a mezőgazdaságnak van alapvető 
szerepe: az utolsó népszámlálás idején az aktív keresőknek csaknem a fele ebben a népgazdasági ágban 
dolgozott. Úgy gondolom, a Bodrogköz gazdasági-szociális problémáit - társadalmunk jelentős támogatá-
sával - csakis a nagyüzemi mezőgazdaság tudja megoldani. Bizakodásom talán alaptalannak látszik, hiszen 
a helyi termelőszövetkezetek belvízgondjai és az alapágazatok veszteségei jelentősek. 1 9 7 5 - 1 9 8 0 között a 
szántó aránya a Bodrogközben 62%-ról 56%-ra csökkent. A rét- és a legelőterületek növekedése viszont 
nem vezetett az állattenyésztés jelentős fejlődéséhez, sőt a legtöbb ágazatban csökkent az állatlétszám. Az 
is közismert, hogy a Bodrogköz több éven keresztül takarmány-, főleg szálastakarmány-behozatalra 
szorult. 

A földhasznosítás átalakulása bizonyos kényszerítő körülmények hatására következett be. A gazdasá-
gos termelés érdekében a nagyüzemek leszűkített termékszerkezet kialakítására törekszenek, ami jelentő-
sen csökkenti a mezőgazdasági ágazatok eltartóképességét. Ennek ellenére — a hatodik ötéves terv 
előírásainak megfelelően - a bodrogközi mezőgazdasági nagyüzemeknek is meg kell oldaniok néhány 
alapvető feladatot: a teljes foglalkoztatás mellett a mainál jóval nagyobb jövedelmet kell nyújtani a 
tagságnak, s meg kell teremteni a mezőgazdasági termelés biztonságát, jövedelmezőségét. 

A melioráció (gyökeres talajjavítás) - amely csapadékos, illetve aszályos időjárás esetén is lehetővé 
teszi majd e mély fekvésű területen a biztonságos termelést - össztársadalmi segítséggel elkezdődött a 
Bodrogközben is. Az alapágazatoktól azonban még ennek sikeres befejezése után sem várhatjuk el a 
szövetkezeti tagság teljes foglalkoztatását. Ezt itt is csak az eredményesen működő tsz-melléküzemágak 
valósíthatják meg. 1975 és 1980 között csak azok a termelőszövetkezetek tudták tartani, sőt növelni 
létszámukat, melyek már ekkor hozzákezdtek a melléküzemágak kiépítéséhez. 1980-ban a tíz tsz közül 
hét veszteséggel zárta az évet. A három nyereséges nagyüzemben a melléküzemágak termelési értéke jóval 
meghaladta az alapágazatok termelési értékét. 

A borsodi mezőgazdasági üzemek - s különösen vonatkozik ez a bodrogközi szövetkezetekre - időben 
megkésve kezdték el a melléktevékenység fejlesztését. Ez már eleve hátrányt jelentett , és nagyobb 
kiszolgáltatottsággal járt. A melléküzemek létrehozását nehezítette az a körülmény is, hogy az alapágaza-
tok termeléséhez alig kapcsolódhatnak helyi alapanyagú élelmiszerüzemek. A vetésszerkezet igen egy-
szerű: búza, kukorica, cukorrépa, napraforgó és szálas takarmányok - ezekre máshol sem igen települnek 
melléküzemek. 

A teljes foglalkoztatás elérése ma is fontos ösztönzője a melléküzemek indításának. Ebben a kérdésben 
általában két tényező játszik közre: 

a) A Bodrogközben jelentős felesleg van szakképzetlen női munkaerőből. A munkaképes korú nők 
közül a nem tanulók és eltartottak aránya Karcsát, Ricsét és néhány ingázó falut kivéve - mindenütt 
meghaladja a 20%-ot. Pontos adatokat nehéz lenne közölni azokról a női termelőszövetkezeti tagokról, 
akik a jól gépesített alapágazatok valamelyikében dolgoznak, de megfelelő melléküzem létrehozása esetén 
rendkívül gyorsan „átrétegződnének", mivel jelenlegi munkahelyükön csak a néhány napos munkacsúcsok 
idején van rájuk igazán szükség. (Karcsán a textilüzemben és az ELZETT-műhelyben az első években 
inkább csak a mezőgazdasági ágazatokból átképzett nőket foglalkoztatták.) 

b) A férfi munkavállalók helyzete némileg más természetű. Férfi munkaerőből látszólag nincs felesleg 
a Bodrogközben, bár - a karcsai példánál maradva - a melléküzemek beindítása ( 1 9 7 6 - 7 9 ) után a 
növénytermesztésben foglakoztatott férfiak száma 184-ről 73-ra, az állattenyésztésben dolgozóké pedig 
111-ről 69-re csökkent. A bővülő helyi munkakínálat hatására 1979 és 1982 első féléve között mintegy 
háromszáz karcsai, karosi és pácini távolsági ingázó férfi hagyta ott korábbi munkahelyét. A tsz-hez 
tartozó három faluból ennek ellenére még ma is mintegy nyolcszáz ember - döntően távolsági ingázó férfi 
- jár el dolgozni. Az üzem vezetősége tájékozódott szándékaik felől, s kiderült, hogy a megkérdezettek 
harmada szívesen hazajönne a szövetkezetbe, amennyiben megfelelő munkát kínálnának a számukra. A 
karcsai példa azonban nem általánosítható, a munkalehetőségek szempontjából a Bodrogközben ma még 
inkább kivételnek számít. 

3. A falusi területek átalakulásával foglalkozó tanulmányokból az tűnik ki, hogy napjainkban ebben a 
folyamatban alapvető és megkülönböztetett szerep jut a lakosság életkörülményeinek. A Bodrogközben az 
elmúlt húsz évben elsősorban a szűkös munkaalkalom kényszerítette ki a népesség elvándorlását. 
Feltételezhető azonban, hogy az elnéptelenedési folyamat eredményeként a terület eltartóképessége és a 
népességszám hamarosan egyensúlyba kerül. Ebben az esetben valóban a Bodrogközben is a lakóhely 
nyújtot ta életkörülmények befolyásolják majd elsődlegesen a lakóhely-változtatást. 

Az életkörülmények alakulása szempontjából - a hazai területfejlesztési politika sajátosságai miatt 
jelentős szerepet kell tulajdonítani a település jogi helyzetének, a népességszámnak, s a településföldrajzi 
adottságoknak. A Bodrogköz nem aprófalvas terület, az életkörülmények színvonala itt mégis alacso-
nyabb, mint sok tanyás és aprófalvas területünkön. 
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Századunkban a Bodrogköz elzártsága fokozódott, közlekedésföldrajzi helyzete egyre rosszabb lett. Az 
első' világháború után határ menti területté vált, normálnyomtávú forgalmas vasútvonala a határ másik 
oldalára került. A második világháborúban felrobbantották a kenézlőí hidat, amely korábban lehetővé 
tqtte a vasúti összeköttetést Nyíregyháza felé. Szilárd építésű híd azóta sem íveli át a Tiszát Zemplénagárd 
és Zalkod között . A bodrogközi keskeny nyomtávú vasútvonal pedig a hetvenes években a közlekedési 
„racionalizálás" áldozata lett, növelve ezzel a helybeliek utazási és szállítási költségeit. 

Az igen jelentős foglakoztatottsági problémák ellenére az elmúlt évtizedben a Bodrogközben is 
jelentős szerepet kell tulajdonítani a település jogi helyzetének, a népességszámnak, s a településföldrajzi 
itt is egyértelműen mutatja az életszínvonal emelkedését. A hetvenes években a népesség jövedelmi 
viszonyaiban lényegesen mérséklődtek a területi különbségek, ugyanakkor az életkörülmények terén nem 
tapasztalható ilyen területi, kigyenlítődés, sőt a korábbi egyenlőtlenségek még fokozódtak. Ez a jelenség 
egyrészt ellentétes társadalmi céljainkkal, másrészt a bodrogközi emberek saját helyzetük megítélésekor -
véleményem szerint helyesen - elsősorban nem a kézzelfogható eredményeket, hanem a még mindig 
meglevő - némely esetben növekvő - lemaradásukat helyezik előtérbe. Szociálgeográfiai adatgyűjtésünk 
során igen sok megkérdezett mutatot t rá a menekülésszerű elvándorlás és az elmaradott életkörülmények 
okozta rossz társadalmi közérzet között i szoros összefüggésre. 

Az 1970-es években több bodrogközi település szervezési-igazgatási elszegényedését figyelhettük meg. 
Különösen a termelőszövetkezetek egyesülései után sok falu gazdasági-igazgatási-szolgáltatási szerep 
nélkül maradt, s hanyatló lakótelepüléssé degradálódott. Úgy tűnik tehát, hogy a gazdasági élet túllépte a 
korábban más gazdasági-társadalmi körülmények között - kialakult faluhálózatot. Bizonyos falusi 
területeink így például a Bodrogköz teljes elnéptelenedését azonban nem engedhetjük meg. A 
népességmegtartó képesség fokozása (megteremtése? ) alapvető feltételének tartom azt, hogy a falukörze-
tek (településegyüttesek) központjai hatékonyan működő szervező-irányító-ellátó falusi kulcstelepülé-
sekké váljanak. Ehhez mindenekelőtt biztos gazdasági alaphoz és fejlett lakossági infrastruktúrához kell 
juttatni az alsófokú központokat. Mindkettőhöz jelentős anyagi erőforrások szükségesek, melyek ma még 
hiányoznak az elmaradott falusi körzeteinkből. A népességmegtartó képességet csak akkor van jogunk 
hangoztatni és számon kérni, ha elismerjük, hogy, hanyatló térségeink - magukra hagyva a szükséges 
fejlesztési források előteremtésére a jövőben sem lesznek képesek. 

Dr. Süli- Zakar István 

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása c. könyvéből 
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