
NAGYKUNSÁGI VÁROSOK

Mai gondjaik, és jövőbeli fejlesztési lehetőségeik

A szocialista építés során hazánkban végbemenő társadalmi és gazdasági átalakulás
és fejlődés a mind gyorsabb ütemű tudományos és műszaki haladás eredményeire tá-
maszkodva, jelentős átalakító hatással bír népünk történelmileg kialakult települési
rendjére, a korábbi társadalmi formációktól örökölt településhálózatra is. Település-
hálózatunk mai arculata, szerkezete és jellege azonban nem felel meg a szocialista
termelési mód által a vele szemben támasztott követelményeknek és igényeknek. Ez
érthető is. Népünk történetének századok sorári, túlnyomórészt rendkívüli kedvezőtlen
viszonyok közepette formált települési viszonyai műszaki-térbeli kereteinek megvál-
toztatása s az új szocialista társadalmi-gazdasági rend igényelte települési viszonyok
kialakítása nem olyan jellegű feladatnak tekinthető, mely rövid történelmi időszak
leforgása alatt eredményezheti a kívánt megoldást.

Településhálózatunk fejlesztésének problémái társadalmi fejlődésünk mai szaka-
szában különösen aktuálissá váltak. Ennek okai sokfélék, csupán kettőre kívánunk rá-
mutatni.

A*, egyik ok építési tevékenységünk mai eredményeiben leli magyarázatát. Különö-
sen az elmúlt évtizedben végbement jelentős építési tevékenység hatására, komoly vál-
tozásoknak lehetünk tanúi településeink életében, beépítési módjában és jellegében.
Ennek hatása már túlnövi az egyes települések kereteit, számos településhálózatfej-
lesztési problémát vet fel, több település együttesére kiterjedő, azt érintő építési-tele-
pítési feladatot jelent. Például, a nagy- és középvárosaink fejlesztése és az azokban fo-
lyó lakásépítés elhelyezése nem nélkülözheti a környező városkörnyéki települések ilyen
jellegű fejlesztési adottságainak vizsgálatát, s azokban a telepítés lehetőségeinek mér-
legelését. Számos településhálózati jellegű feladat adódik számunkra már fejlődésünk
mai szakaszában a mezőgazdasági népesség térbeli rendjének, településviszonyainak
formálását, szervezését illetően is.

A település-hálózatfejlesztési problémák aktualitásának másik oka népgazdasá-
gunk jövőbeli tervszerű és arányos fejlesztésének szükséglete a tervezés szempontjából
a nagyobb távlatokbani gondolkodást igényli, hogy ennek megfelelően foglalkozzunk
a termelőerők térbeli elhelyezése jövőbeli lehetőségeinek, a települések hálózata távlati
fejlesztésének vizsgálatával, elemzésével s a legalkalmasabb telepítési-fejlesztési meg-
oldások kialakítását biztosító változatok kidolgozásával is.

Ez a megállapítás általános érvénnyel bír országunk településhálózata egészének
fejlesztését illetően, és egyes tájainak mai településhálózati problémái, gondjai, a jö-
vőbeni fejlesztés lehetőségei vonatkozásában.
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Országunk településhálózatának fejlesztési kérdései között sajátos helyet- foglal
el az Alföld s ezen belül a Nagykunság városhálózata mai problémáinak, gondjainak
s a jövőbeli fejlesztési lehetőségeknek a vizsgálata és értékelése.

Tanulmányunk az ezzel összefüggő problémák elemzésére tesz kísérletet. A tár-
gyalás módszeréül azt az elvet választja, hogy először a Nagykunság tájegysége város-
hálózatának jelenlegi állapotát elemzi, a mai gondokat és problémákat taglalja. Ezt
követően tanulmányunk második részében a jövőbeni fejlesztési lehetőségeit próbáljuk
feltárni, azok összefüggéseit és kölcsönhatásait elemezni és rendszerezni; majd befe-
jezésül a mai helyzet elemzéséből s a jövőbeli fejlesztés lehetőségeiből levonható kö-
vetkeztetések alapján a városhálózat közvetlen, az első szakaszban jelentkező fejlesz-
tésének feladatait vázoljuk.

A Nagykunság városhálózata (Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Törökszentmiklós t„
Túrkcvc városok) - kialakulásának és fejlődésének folyamatát tekintve - a magyar
történeti fejlődés sajátos produktuma. Ezek a városok nem hasonlíthatók országunk
gazdagabb urbanizációs kultúrával, és hagyományokkal rendelkező tájainak városai-
hoz, s erre más országok településviszonyait vizsgálva sem találunk példát. Jelen ta-
nulmány keretében nem áll módunkban kitérni e városok kialakulásának és fejlődé-
sének történeti folyamatára, vizsgálat és elemzés tárgyává tenni az azok formálódására
a fejlődés különböző periódusaiban befolyást gyakorló társadalmi, gazdasági és más
jellegű tényezőket. Általános érvényű jellemzéssel csupán olyan megállapítást tehetünk,
hogy a Nagykunság városai - létrejöttük körülményeit és feltételeit, fejlődésük sajá-
tos, jellegzetes vonásait vizsgálva - mezővárosok, s ezen jellegüket lényegében még
napjainkig is megőrizték. Nagykiterjedésű határaik területén, a mezőgazdasági terme-
lés fejlesztésének eredményeképpen támasztott szükséglet, a múlt század derekától kez-
dődően a tanyák ezreit hozta létre. A legutóbbi időkig e tájon a népesség térbeli el-
helyezkedésének lényegében két településformája - a mezőváros és a tanyai szórvány-
települések volt az uralkodó.

A felszabadulás után, az ötvenes évek elején a tanyai népesség tömörítésére ki-
jelölt és létrehozott tanyaközpontok igazgatási értelemben önálló településekké válva,
kisebbmérvű falusodási folyamat elindulását segítették elő. A tanyás településmód öt-
venes évek elején megindult bomlási folyamatát a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zése s az azóta eltelt időszak során a nagyüzemi kereteknek a fejlődése és megerősö-
dése még inkább meggyorsította.

Napjainkban ezek a városok is - természetesen nem azonos módon, egymástól
eléggé eltérő jelleggel - beléptek a társadalmi-gazdasági fejlődés és a műszaki-techni-
kai haladás mindjobban gyorsuló folyamatába. Egymás közötti kapcsolataik jellege,
a társadalmi-gazdasági összefüggések számos műszaki-térbeli vetülete az állandó át-
alakulás stádiumában van. Korábban azokban majdnem kizárólagosan a mezőgazda-
sági termelés játszotta a városalakító tényező szerepét', melyhez a közigazgatási funk-
ciók gyakorlásából eredő különböző szintű szerepkör kapcsolódott. Ipari bázisuk né-
hány kisebb mezőgazdasági termékfeldolgozó üzemre s a helyi igények kielégítését
biztosító kis- és kézműiparra korlátozódott.

Az utóbbi évtizedben megindult ipari fejlődésük néhány kisebb ipari üzem oda-
helyezésével, illetve a szövetkezeti és a helyiipar hozott e városokban létre több léte-
sítményt. Ezt azonban sajnos kielégítőnek alig tekinthetjük.

A rendelkezésre álló szabad munkaerő csupán kis részét volt képes lekötni, s ré-
szére megfelelő foglalkoztatási viszonyokat teremteni, illetve biztosítani. Ennek követ-
keztében - zömmel a fiatalabb korosztályokba tartozók közül - erről a területről az
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elmúlt évtizedben jelentős számú népesség vándorolt el. A mezőgazdaság szocialista
átszervezése folytán felszabaduló munkaerő nagyobbik része helyben, más népgazda-
sági ágakban munkalehetőséget nyerni nem tudván, az ország más vidékeire vándorolt
el. Ez azt jelenti, hogy a munkaképes korú népesség foglalkozási átrétegeződése egyben
lakóhelyváltozással is járt. Ezen fenti megállapításunkat a következő számítással tá-
masztjuk alá.

Szolnok megye településeinek (városainak és községeinek) népességszáma összes-
ségében 1869 és 1969 között az alábbiak szerint alakult:

18B9 1880 1890 1900 1910

277 236 299 157 341 993 375 803 399 770

1920 1930 1941 1949 1960

414 301 44>1 436 453 800 450 403 462 130

Ezen belül a megye városhálózata egésze népességszámának fejlődése ezen idő-
szakra vonatkoztatva a következő képet nyújtja (a Nagykunság városai, Szolnok és
Jászberény városok).

1869 1880 1890 1900 1910

99 353

1920

157 465

Kiemelten

Karcag
Kisújszállás
Mezőtúr
Törökszentmiklós
Túrkeve

108 070

1930

165 884

124 132

1941

169 787

a Nagykunság

1869

14486
10376
18210
11136
10969

1880

15825
11083
18865
13644
12042

137 235

1949

159 585

147 827

1960

175 482

városainak népességszám alakulása

1890

18197
12527
21159
16506
13092

190P

20896
13224
22352
17579
13797

1910

22996
13538
2270G
20130
13097

1920

22569
13766
23951
224TO
12973

1930

24248
14532
24655
23462
13320

a következő:

1941

25551
14461
24864
22372
13806

1949

25100
13925

23343*
22387
13301

1960

26035
13756

23611*
23625
12493

• Kétpó és Mezöhék önálló községként lecsatolódtak.

A Nagykunság városainak lakosságszáma a népszámlálás egyes időszakaiban az
előző időszakokhoz képest az alábbiak szerint növekedett, illetőleg csökkent (%-ban
kifejezve).

1869 1880 1890 1909 1910 1920 1930 1941 1949 1960

Karcag —
Kisújszállás —
Mezőtúr —
Törökszentmiklós —
Túrkeve —

9.2
6.8
3.6

22,5
9.8

15,0
13,0
12,2
21.0

8.7

14.8
5.6
5.6
6.5
5,4

10,0
2,4
1,6

14,5
—5,1

—1,9
1,7
5,5

11,3
—0,9

7,4
5,6
2,9
4,7
2,7

5,4
—0,5

0.8
—4.6

3,6

—1.8
—3.7
—6.1

0.1
—3,7

3,7
—1,2

1,1
5,S

—fi,l

A rrmi problémák jellemzésére az utóbbi évek adatai szolgálnak alapul. Az öt
város népességszámának alakulása jelen évtized első hat évében a következő volt:

1961 1962 1963 1964 1965 1966

Karcag
Kisújszállás
Mezőtúr
Törökszentrriklós
Túrkeve

2S787
13633
23329
23572
12240

25466
13564
23206
23556
12146

26086
13481
22950
23510
11848

2«52
13346
22478
23383
11592

24948
13191
22160
23123
11356

24680
12930
22166
23129
11191

Ha ezen városok lakosságszámát évenként az előző évivel összehasonlítjuk, kellő
információt nyerhetünk azok növekedését, vagy csökkenését illetően. A most követke-
ző táblázat ezt szemlélteti.

— 23 —



1961 1962 1963 1964 1965 1966

Karcag —248 ~l,0) —32K—1,2) —380(—1.5) —134(—0,5) —4( 0.0) — 268(—1,1)
Kisújszállás —123(—0.9) — 69(—0.5) —83(—0.6) —135(—1,0) —155(—1,2) —2fil(—2.0)
Mezőtúr —282(—1.2) —123(—O.i) —256(—1.1) —472(—2.1) —318(—1,4) + 6 ( 0.0)
Törökszentmiklós —53(—0.2) —16 >—0,1) —»(—0.2) —127(—0.5) —260(—1,1) + 6 ( 0,0)

T ú r k e v e —253(—2,0) —94(—0,8) — 298(—2.3) —256(—2,2) —236(—2,0) —165(—1,5)

A Nagykunság városainak össznépességszáma 1949-ben 98 056 fő volt, 1960-ra pe-
dig majd százezer főre emelkedett (pontosan 99 520 fő). Ez abszolút értelemben 1464
fős növekedésnek felel meg (1,5° u). Ugyanakkor 1966-ra a Nagykunság városainak lé-
lekszáma 1960-nal szemben majd öt és félezer fővel csökkent (5424 fő), ami 5,4°n-os
népességfogyást jelez. 1960 és 1966 között mind az öt, vizsgálatunk tárgyát képező vá-
rosban csökkent a népesség száma: Karcagon 1107 fővel (4,3%-kal), Kisújszálláson 703
fővel (5,1%-kal), Mezőtúron 1163 fővel (4,9%-kal), Törökszentmiklóson 443 fővel
(1,8" o-kal) és Túrkevén 1049 fővel (8,5n n-kal). Ebből az elemzésből mindenekelőtt
olyan megállapítás vonható le, hogy Karcag, Kisújszállás és Túrkeve vonatkozásában
a népesség állandó csökkenésének vagyunk tanúi, mely szinte törvényszerű tendenciát
jelez. Ettől csupán csak némiképpen tér el Törökszentmiklós és Mezőtúr, ahol 1965-ig
szintén az állandó csökkenés volt a jellemző, mely 1965-ről 1966-ra megállt, s a két év
vonatkozásában lényegében stagnálásról beszélhetünk.

Célszerű a népességszámra vonatkozó adatainkat Szolnok megye s ezen belül
Szolnok város hasonló időszakra vetített számaival összehasonlítani.

Szolnok megye egészének (városok és községek összesen) népességszáma 1961 és
1966 között az alábbiak szerint alakult:

1961 UC2 1963 1964 1965 1966

458328 455878 4S2064 448272 445500 442563

1960 és 1966 között a megye össznépessége 15 765 fővel (3,4%-kal) csökkent.
Ugyanakkor Szolnok város népessége ugyanezen időszak alatt 13 370 fővel (29,2° o-kal)
növekedett. Szolnok város népességszámának alakulása ugyanezen időszak alatt az
alábbi képet nyújtja:

1961 1962 1963 1964 1965 1966

47919 49565 5Í583 56034 57644 59010

A népességszám alakulásának fentiekben kifejtett elemzése olyan következtetésre
vezet, hogy a megye egészének népességszáma 1960 óta állandóan csökken. Ilyen jel-
legű a nagykunsági városok népességszámának alakulása is, mely alól az utóbbi évben
csak Törökszentmiklós és Mezőtúr képez kivételt.

Bár az elmúlt években, a második ötéves terv időszakában bővült az öt város
ipari bázisa, s ezzel együtt nőtt az ipari munkahelyek száma, az csak kismértékben
tudta az igények kielégítését szolgálni.

1960-ban* a Nagykunság városaiban az iparban foglalkoztatottak száma 6053 fő
volt, 1966-ban** pedig majdnem kétezerrel több, 7937 fő. Részleteiben az ipari foglal-
koztatottak száma 1960 és 1966 között az egyes városokban így alakult:

Karcag
Kisújszállás
Mezőtúr
Törökszentmiklós
Túrkeve

1960-ban

1589
601

1402
1758
503

1966-ban

1983
917

1682
2476

879
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Az ipar ma még egyik városban sem tölt be településformáló szerepet. Karcagon
az ipart lényegében a Szerelő és Gépjavító Ktsz és az üveggyár képezi (gépipar és épí-
tőanyagipar a profilját tekintve). Kisújszálláson az ipari bázist a Faipari Vállalat je-
lent-i. Törökszentmiklóson két üzem elhelyezkedése komoly gyáripar jövőbeli fejlődé-
sének alapját szolgálja, illetve szolgálhatja. (A budapesti Mezőgazdasági Gépgyár és
a Finommechanikai Vállalat gyáregységei.) Ezenkívül az élelmiszeripar is jelentős
súlyt képvisel a város iparában. Túrkeve ipari alapját az Autójavító Vállalat képezi
és azt különböző kisipari termelőszövetkezetek egészítik ki. Mezőtúr ipari fejlődését
kisebb ipari telepek és több háziipari szövetkezet munkája segíti elő.

Az iparban foglalkoztatottak számát a lakosság egészéhez viszonyítva, az 1965-ös
adatok alapján, Karcagon 10 000 lakosra 796 ipari foglalkoztatott jutott. Kisújszállá-
son 695, Mezőtúron 758, Törökszentmiklóson 1071, Túrkevén pedig 771 ipari foglalkoz-
tatott esik 10 000 lakosra. A Nagykunság öt városának egészét számolva 1965-ben
10 000 lakosra 837 piari foglalkoztatott jutott. Szolnok megye egészére ez a mutató
832. Érdekes e helyütt ezzel kapcsolatosan az országos összehasonlítás nyújtotta lehe-
tőséggel élni. A 10 ezer lakosra jutó ipari foglalkoztatottak mutatóját alkalmazva, Ko-
márom megye tekinthető az ország iparilag legfejlettebb megyéjének, ahol 2232 ez az
érték. Ezt követi Győr 1688. Legrosszabb Szabolcs-Szatmár megye mutatója (356), majd
Somogy megyéje (621), és Hajdú-Bihar megyéje (681).

A Nagykunság városaiban a központi szerepkörű funkciók gyakorlásából eredő
vonzáskörzet Karcag esetében a legnagyobb kiterjedésű. A közvetlen környezetében
fekvő településeken kívül vonzása átfogja a Közép-Tisza vidékének számos Szolnok
megyei községét. Mcvőtúr és Törökszentmiklós közel azonos nagyságú vonzáskörzet-
tel rendelkezik, bár Törökszentmiklós már csak járási székhely jellege miatt is jelen-
tősebb. Kisújszállás vonzóhatása a legkisebb, s részben úgy is jellemezhető, hogy Kar-
cag társközpontjának szerepét tölti be. Környezete nagy részére gyakorolt vonzóhatást
Karcag is gyakorolja. Túrkeve központi funkciókat ellátó jelentősebb intézményekkel
nem rendelkezvén, vonzása a település határain túlra nem terjed ki.
Az egyes városok vonzástérképét láscf a címlapon.

Az utóbbi évek építési tevékenységének hatására a Nagykunság városai külső
megjelenésükben is mind több városi jegyet öltenek magukra. Azokban különféle
igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális stb. rendeltetésű középület épült, illetve
épül. A korábbi majdnem kizárólagos földszintes gazdaportás, vagy családiházas be-
építést a városok központi negyedeiben, vagy a beépítésre alkalmas területeken, több-
szintes lakóépületek váltják fel. Azokban a városokban, ahol nagyobb ipari üzemek
létesültek, mint például Törökszentmiklóson, az ipari területek kijelölése és az ipari
létesítmények elhelyezése a modern városrendezési előírásoknak megfelelően történt. E
városban például a budapesti Mezőgazdasági Gépgyár és a Finommechanikai Vállalat
gyáregységcinek ü/cmí csarnokai, üzemigazgatási és szociális épületei építészeti kikép-
zésükben és térbeli elrendezésükben szép és tetszetős alkotásnak ítélhetők, melyek a
maguk sajátos módján és léptékében különös tájformáló erővel bírnak s a korábbi év-
századoktól eltérően, más léptéket formálnak az ember szeme elé az alföldi síkság
í/ertcömlő széles pusztaságában. Megkezdődött c városok központi negyedeinek köz-
müvekkel (vízzel, csatornával) való ellátása is. Altalánosságban olyan megállapítást
tehetünk, hogy a fejlődés ellenére azonban ezekre a városokra még ma is a kevésbé
közművesített, sajátos falusias beépítési mód a jellemző.

Összefoglalólag megállapíthatjuk, hogy a táj népességének hagyományos, törté-
netileg kialakult térbeli elhelyezkedése, településrendje, az átalakulás folyamatába ke-
rült. A tanyák, s a tanyás településmódú népesség száma csökkenőben van. Az országot

— 25 —



átfogó társadalmi-gazdasági fejlődés és átalakulás hatására ezek a városok is elvesz-
tik korábbi egyoldalú agrár-jellegüket, s azokban - bár a jelentkező igények kielégíté-
sétől még messze tartunk - mind több ipari munkahely létesült és létesül a mezőgaz-
daság nagyüzemi szervezetének kialakulásával és fejlődésével felszabaduló munkaerő
hclybeni foglalkoztatására. Ugyanakkor e városokból is nagyfokú az elvándorlás,
mely döntően a munkaerőmérleg szempontjából legértékesebb fiatal korosztályokat
érinti, s kihatásaiban a terület jövőbeni fejlődési lehetőségeit kedvezőtlenül befolyá-
solja.

A NAGYKUNSÁG VAROSAINAK
IPARIFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

BUDAPEST FELE
ABONV /

SZOLNOKI IPARI "V \
KONCENTRÁCIÓ MAGJA

II.

Mi lesz a Nagykunság városainak jövőbeli sorsa? Ez nemcsak az érintett terület,
hanem az ország településhálózata egésze mai és jövőbeli arányos és tervszerű fejlesz-
tésének egyik legbonyolultabb, s egyben legaktuálisabb kérdése, illetőleg feladata. Mit
kell tenni annak érdekében, hogy a mai kedvezőtlen jelenségek, bizonyos vonatkozás-
ban negatív jellegű vonások ellenére, a Nagykunság városai is, valóban meginduljanak
a fejlődés útján.

A táj legnagyobb, s egyben majdnem egyedüli természeti kincsét a termőföld, az
azon folytatott mezőgazdasági termelés alkotja. A mezőgazdasági termelés jellege ex-
tenzív, kalászosok, kapásnövenyek termesztése és a nagyállat-tartás a vidék mezőgaz-
dasági kultúrájának a jellemzője. A mezőgazdaság szocialista átszervezésével létrejött
és mind jobban erősödő nagyüzemek nagy erőfeszítéseket tesznek az intenzív mező- és
kertgazdasági kultúrák meghonosítására és szélesebbkörű elterjesztésére.
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A mezőgazdaság ma világszerte mélyreható változáson megy keresztül. A mind
szélesebbkörü gépesítés, kemizálás iparszeríi jelleget ad számára, s kihatásaiban ez

KARCAG
DEBRECEN!IPARI
KONCENTRÁCIÓ MAGM

AZ IPARFEJLESZTÉS LEHETSÉGES IRÁNYA,ILLETŐLEG PROFILJA'-

0 ÉLELMISZERIPAR

(2) GÉPIPAR

( 3 ) FINOMMECHANIKA

@ KÖNNYŰIPAR

(?) HAZHPM*

(?) KÖZLEKEDÉS GÉPJAVÍTÁS

mind kevesebb munkaerő foglalkoztatását jelenti. Ez alól hazánk sem kivétel. A me-

zőgazdaság nagyüzemi átszervezése óta eltelt időszak alatt eszközölt igen jelentős beru-

házások következtében (gépesítés, stb.) a munkaerő nagymértékű elvándorlása, átcso-

portosulása ment végbe a mezőgazdaságból a népgazdaság más ágai felé. A jövőbeli

fejlődés objektív tendenciáját vizsgálva, a mezőgazdaság munkaerőigénye anyagi-

technikai bázisának erősödésével, fejlődésével tovább csökken. Ez a megállapítás ér-

vénnyel bír a Nagykunság városaira is.
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A fejlesztés jövőbeli irányainak meghatározása szempontjából ez azt a következ-
tetést fogalmazhatja meg, hogy csak a mezőgazdaság önmagában, nem szolgálhatja a
Nagykunság városai jövőbeli fejlődésének alapját, s ezen keresztül a munképes korú
népesség teljesmérvű , helyi foglalkoztatását, ennek révén a mára jellemző elvándorlás
jövőbeli mérséklését, illetőleg a minimálisra csökkentését.

A Nagykunság tájának fejlődését a fejlett nagyüzemű, kultúrájában mind inten-
zívebbé váló mezőgazdasággal együtt csak az ipar biztosíthatja. A területen iparszerű
hasznosítás céljait szolgáló ásványi és bányakincs előfordulások nem állnak rendelke-
zésre, így a vidék ipari fejlődésének csak a feldolgozóipar bázisán - döntően a köny-
nyűipar, élelmiszeripar és a gépipar - mehet végbe. Ennek adottságai a jövőbeli fejlő-
dés szempontjából kedvezőek, a feldolgozóipar különböző ágazatainak telepítési ténye-
zői közül több a Nagykunság városaiban kedvezőként értékelhető. A városok mind-
egyike kellő munkaerőtartalékkal bír, női és férfi munkaerő vonatkozásában egyaránt.
Földrajzi fekvésük folytán kedvező közlekedési-szállítási kapcsolatokkal rendelkez-
nek, melyek nemcsak az országon belüli, hanem a nemzetközi összeköttetéseket ille-
tően is elsőrendű ipartelepítési tényező erejével hatnak. Kedvező helyzetben van a te-
rület az energiaellátást illetően is, azon körülmény következtében, hogy itt halad ke-
resztül a Hajdúszoboszlót Budapesttel összekötő országos gázvezeték. S ami az ipar-
telepítés szempontjából a leglényegesebb, a Nagykunság mindegyik városa már ren-
delkezik olyan ipari alappal, „háttérrel", mely bázisul szolgálhat a további iparfejlesz-
tés számára. Ez már, - ha rövid múltra tekint is vissza, - hagyományt, ipari „szoká-
sokat" és szakmunkás-bázist, s a mai városlakók egy részénél már ipari szemléletet,
felfogást jelent. Törökszentmiklós az élelmiszeriparra (ezen belől a malomipar és a
baromfi feldolgozás), a mezőgazdasági gépgyártásra és a finommechanika termékeire
„profilírozhat". Karcag gépipari, s azt kiegészítve,a könnyűipari fejlesztéseknek adhat
otthont. Mezőtúron a háziipar, az élelmiszeripar, a gépgyártás és a könnyűipar, Kisúj-
szálláson a könnyűipar, Túrkevén pedig a közlekedésgépjavító tevékenység, valamint
az élelmiszeripar fejlesztése képezheti a további iparosítás irányát.

Ha a Nagykunság városainak iparosítási problémáit nem csupán önmagában, csak
e városokra vonatkoztatva vizsgáljuk, hanem a nagyobb országrész keresztmetszetében,
úgy ezt illetően is kedvező következtetésekre juthatunk. Ezek a városok az ország
egy kialakulóban lévő ipari tengelye mentén helyezkednek el, melynek irányát a fő
közlekedési kapcsolatok determinálják. Ugyanakkor a nagykunsági városok hálózatát
nyugat és kelet felől egyaránt két dinamikusan fejlődő ipari koncentráció „fogja köz-
re". Az egyik Szolnok városa és környéke, nyugat felöl, a másik, bár kissé távolabb,
kelet felöl a Debrecen alkotta ipari tömörülés. Ez a körülmény a fejlődés, illetve fej-
lesztés mai, közel jövőbeli és nagy távlatára egyaránt rendkívül kedvező lehet. Az ipar-
fejlesztés elengedhetetlen kooperációs kapcsolatainak kialakulása, fejlődése számára
ez kedvező feltételeket biztosíthat. Meghatározó erővel bírhat a különféle termelési
ágak üzemei, üzemcsoportjai technológiája és szervezés rendje által igényelt, vagy igé-
nyelhető kombinációs kapcsolatok formálására. Az ipari vonal egészének fejlődésére
kedvező a/ a körülmény is, hogy egy regionális jellegű infrastruktúra - közös közle-
kedési-szállítási, energia ellátási stb. rendszer - alakítható ki és fejleszthető. Ez az
ipari vonal szolgálhat vázul a népesség különféle igényeinek kielégítését biztosító köz-
intézmények hálózatának elhelyezésére, s annak bázisán egy racionálisabb szerkezetű
népesség településrend kialakításához.

m.
Vidék fejlődése szempontjából a döntő hangsúly a közeljövő feladatainak helyes

és átgondolt kijelölésével összefüggésben jelentkezik. Bármennyire is szépek, magával-
ragadóak lehetnek a távlati fejlődés perspektívái, lehetőségei, vagy esetleges célkitűzé-
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sci, azok. realitása azonban csak akkor képzelhető el, ha ma és a közeljövőben szívós
munkával, céltudatosan megteremtik, illetve biztosítják annak megfelelő alapjait. Ilyen
megfontolásokat tartva szem elótt, próbáljuk meg elemezni a közeljövő bonyolult és
sokrétű feladatainak néhány jellemző vonását.

A Nagykunság vidékének mai helyzetében a legnegativabb vonás, - népességének
állandó csökkenése. Mint arra a korábbiakban már rámutattunk, ez elsősorban a leg-
értékesebb munkaképes korú rétegeknek, mindenek előtt a férfiaknak területünkről
az ország más részeibe való elvándorlását jelenti. A területen elhelyezkedő Szolnok
városának iparfejlesztési lehetőségei is korlátozva lévén, a Nagykunság városaiból el-
vándorló népességnek csupán egy kisebb hányadát képes felszívni, befogadni, munka-
helyhez, s majd idővel, hosszadalmas várakozás után számára megfelelő lakásviszo-
nyokat teremteni.

A legértékesebb korosztályok nagyobbszámú elvándorlása a terület jövőbeni fej-
lődése szempontjából rendkívül kedvezőtlen.

Ez aránytalanságokhoz vezet, illetve vezethet a népesség szerkezetében, mely egy-
két évtizeden belül károsan befolyásolhatja minden fejlesztési elgondolás megvalósí-
tását. Nem lehet eléggé nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a munkaképes korú fiatal
korosztályokba tartozó népesség elvándorlása a terület népességi korösszetételében
egyoldalú elöregedéshez vezet. A zömmel elvándorló fiatal férfi munkaerő kedvezőt-
lenül befolyásolja a családalapítás folyamatát, s annak következtében rendkívül ala-
csonnyá válik a propagatív korú nők szülési arányszáma, s ez végső kihatásaiban a
nagymérvű népesség-mozgás káros voltán kívül, a terület visszamaradó népességének
természetes szaporodását is negatívan befolyásolja.

Az ország egyes területeiről az ország más területeire áramló nagyobb népesség-
mozgás nemcsak azokra a területekre káros, ahonnan azok elmennek, hanem sok vo-
natkozásban azokat a területeket is kedvezőtlenül vagy károsan érintik, melyek a ván-
dorlás célpontjai. Ugyanis ezeken a területeken, a kívülről beáramló népesség mai
helyzetünkben további aránytalanságot vált ki, az ott meglévő, amúgy is bonyolult más
előjelű foglalkoztatási problémákat újabbakkal tetézi, s további kedvezőtlen helyzetet
teremt a gazdasági színvonalukat tekintve fejlettnek jellemezhető, de a lakosság ellá-
tottsága szempontjából ma még nem kielégítő színvonallal rendelkező területeken.

Ennek figyelembevételével az országos és regionális jellegű felmérések és feltá-
rások eredményeire és az azokból levonható következtetésekre támaszkodva, az ország
- gazdasági fejlettségi színvonalukat tekintve - viszonylag elmaradott körzeteiben,
területein, így vizsgálódásunk jelen tárgyát képező Nagykunság városaiban is, a közel-
jövő legfont-osabb feladata a népesség helybeni foglalkoztatásának minden lehetséges
eszközzel való megoldása, s ílymódon a nem kívánatos népességelvándorlás mérsék-
lése, majd a minimálisra csökkentése.

Ezért vizsgálat tárgyát kell képezzék azok a körülmények és lehetőségek, me-
lyek kevésbé beruházás-, illetve állóeszközigényes módszerek alkalmazásával nagyobb-
létszámú munkahely megteremtését, létrehozását segíthetik elő. Erre a tervezési terü-
leten háromféle lehetőség is kínálkozik, mely szorosan, szervesen kapcsolódhat az or-
szág egésze közeijövőbeni fejlesztési problémáihoz, feladataihoz.

Mint a fentiekben már erről szóltunk, a vidék legnagyobb természeti adottsága,
kincse, a mezőgazdaság. A fejlesztés első szakaszbeli feladatainak megoldását is a
mezőgazdaság bázisán végezhetjük el, illetve biztoíthatjuk. Minden eszközzel célszerű
a mezőgazdasági termelés mellék- és feldolgozó ági tevékenységi körökkel való kiegé-
szítése, fejlesztése. Erre számos példát találunk a terület településeiben, városaiban. Ez
kettős eredményhez vezethet. Egyrészt a mezőgazdasági termelés objektív jellege foly-
tán, a bizonyos időszakokban szezonálisan jelentkező munkaerőfelesleg foglalkoztatását
oldhatná meg, s ilymódon állandó, stabil jövedelemhez juttatva a termelőszövetkezetek
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tagjait. Másrészt éppen az állandó jövedelem, kihatásában, a népesség mozgásának
mérséklését és csökkenését jelentheti. Példaként itt a törökszentmiklósi Aranykalász
Tsz esetét említhetjük, ahol a gazdaság intenzív irányú fejlesztése, a gyümölcsös adta
lehetőségek a termelőszövetkezetben a feldolgozóipar kialakítását segítik elő, mely a
fő termelési feladatok megoldásán túlmenőleg az ipari-, forgalmazási- és kereskedelmi
tevékenységgel kiegészülve, nemcsak a termelőszövetkezet, hanem a városi lakosság
egy részénél is biztos foglalkoztatási bázisul szolgálhat. A másik ilyen lehetőség a mun-
kaerő helybeni foglalkoztatására, a mezőgazdasági nagyüzemekkel szoros együttmű-
ködésben, a bedolgozó ipar további fejlesztése lehet, kapcsolódva a területen már
meglévő ipari üzemek termelési tevékenységéhez. Az ipari foglalkoztatási tevékenység-
nek ez a köre lehet e városok további ipari fejlesztésének az ösztönzője, előmozdítója.

Bizonyára a közeljövő nem fogja lehetővé tenni nagy állami beruházásoknak a
Nagykunság városaiban való elhelyezését, mely nagyobb létszámú ipari munkaerő
foglalkoztatását biztosíthatná. Feltételezhető, hogy ebből a szempontból Szolnok és
Jászberény városok kedvezőbb adottságokkal bírnak. Ebből következően a szövetke-
zeti és a helyiipar válhat a közeljövő fejlődési szakaszában a terület iparfejlesztésé-
nek legfontosabb elemévé. Célszerű lenne ennek érdekében a terület iparának olyan
jellegű felmérése, melyből kitűnne, hogy a Nagykunság városai körül elhelyezkedő Szol-
nok, Jászberény, vagy akár Debrecen ipari üzemei az egyes technológiai részfolyama-
toknak a Nagykunság városaiban szövetkezeti vagy tanácsi ipari keretek közötti meg-
szervezésével hogyan tudnák bővíteni tevékenységüket, s ezzel a terület foglalkozta-
tási problémáinak megoldását elősegíteni. Az említett nagy ipari centrumokban több
olyan gépipari, könnyűipari, vegyipari és más egyéb jellegű ipari üzem működik, me-
lyeknek termelési, technológiai menetéhez kapcsolódva, azt kiegészítve, bizonyos ter-
mékféleségek, alkatrészek, részelemek gyártása egyes üzemegységeknek a Nagykunság
városai bármelyikében való elhelyezésével célszerűen megoldható lenne.

A településhálózati és településfejlesztési problémák rugalmas megoldása is nagy-
mértékben segítheti a fentiekben körvonalazott javaslatok, gondolatok kedvező befo-
lyásolását. Itt például a tanyavilágból a városokba, községekbe bevándorolni szándé-
kozó lakosság települési problémáinak helyes, rugalmas megoldása szolgáltathat
kedvező feltételeket. A terület több városában már rendkívül pozitív irányú lépéseket
tettek egyes termelőszövetkezetek ennek a problémának olyan jellegű megoldására,
melynél a településfejlesztési feladatokat helyesen és jól kapcsolják egybe a lakosság
foglakoztatási kérdésével. A felszámolásra ítélt tanyák népességét a termelőszövetke-
zetek saját anyagi erőiken belül az általuk létrehozandó lakótelepeken helyezik el, biz-
tosítva a mezőgazdasági termelésben változatlan foglalkoztatásukat, s egyben a mini-
málisra csökkentve a népesség más népgazdasági ágazatokba való átáramlását, illetve
a területről való elvándorlását.

* * *

A Nagykunság népének harca vidéke kutúrtájjá változtatásáért népünk történel-
mének egyik legszebb fejezetét képezi. A török hódoltság alatt elvadult tájat a dol-
gozó nép szívós, alkotó munkája emberi kultúrvidékké változtatta, formálta. A felsza-
badulás óta eltelt több mint két évtized tudatos alakító tevékenysége fokozatosan ala-
kítja át a korábbi, jellegzetes magyar agrártájat a tervszerű iparfejlesztés segítségével a
modern ipari társadalomra jellemző vidékké. Semmi kétség, ha ezt a szívósságot a kö-
zeljövő feladatai megoldásánál is alkalmazzuk, arra támaszkodunk, megteremthetjük
a Nagykunság városainak a modern társadalmi és gazdasági követelményekkel össz-
hangban álló létalapját, s ezzel biztosíthatjuk a vidék népének további boldogulásához
vezető útját.

DB. KOSZEGFALVI GYÖRGY
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