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Szolnok város népességének összetétele.

La composition de la population de la vitte de Szolnok.
Résunté. Devenue ville et chef-lieu de comitat
dés sous les premiers rois de la maison d'Árpád,
Szolnok est une des plus vieilles cités de la Hongrie.
Située au bord de la moyenne Tisza se tournant uers
le Sud, d'oü les marchandises peuvent étre transportées vers l'Ouest par le chemin le plus court, elle
devint nécessairement une ville commercante et industrielle.
Sur le nombre de la population de Szolnok, on
n'a de documents qu'á partir de la fin de la domination turque. Ruinée sous celle-ci, elle ne comptait
que 906 habitants en 1720; dés 1781, elle en avait
5.471 et 10.969 en 1825. A partir de la, la ville se développait moins rapidement; en 1850, au lendemain
de la guerre de l'Indépendance, elle ne comptait
mérne que 10.460 habitants. Depuis, le nombre de la
population augmentait constamment, et s'élevaít dés
1930 á 38.764.
Jadis, la ville fut purement catholique. Plus tárd,
du fait d'immigrations, l'élément calviniste et israélite
s'accrut dans une mesure plus grandé; cependant,
aujourd'lmi encore, les catholiques sönt en trés forte
majorité. Le nombre des habitants augmente toujours,
assez considérablement, d'immigrés venus de toutes
les parties du pays. Avec les territoires enlevés á
la Hongrie, la ville a également des relations notables:
de la population d'aujourd'hui, 2.373 sönt nés sur
ces territoires.
La population de Szolnok, qui au XVllle siécle
encore, comptait un nombre assez considérable
d'artisans allemands, est maintenant presque tout á
fait hongroise. Les 2.453 habitants qui savent I'allemand ne sönt pas d'origine germaine; une partié en
a appris l'allemand dans les régions á population
mélée d'AHemands; les autres, á l'école ou ailleurs.
En examinant le degré d'instruction des habitants de Szolnok, on voit, par le tableau 7 indiquant
les données des recensements, que la proportion des
illettrés y diminuait de décade en décade, de sorté
qu'en 1930 90-5% de la population de plus de 6 ans
savaient lire et écrire. La culture inlellectuelle y fait
également des progrés notables; 16'3% de la population ont fait quatre classes d'école moyenne; 1'3%
des études supérieures.
La profession des habitants montre aussi le caractére fórt urbain de Szolnok. La proportion de la
population appartenant a la catégorie „industrie,
commerce, credit, transports" dépasse, déjá depuis
1910, 50%, tandis que celle de la population vivant
de production du sol est descendue progressivement de 21-6% á 14'5%. Szolnok étant un
noeud ferroviaire, les employés de chemins de

fer y sönt particuliérement
nombreux. Toulefois, le nombre en a baissé pendant les dix derniéres années, le morcellement du pays ayant,
dans une certaine mesure, diminué l'importance de
ce centre de voies ferrées. Depuis le traité de Trianon, le nombre des cheminots retraités y a augmente
d'autant plus d'emplcyés de chemins de fer expulsés
des Etats successeurs.
Le niveau intellectuel de la ville est illustré par
le fait que les habitants appartenant á la catégorie
„services publics et professions libérales", et formánt
la classe intellectuelle proprement dite, représentent
déjá 10% de la population. La répartition, caractéristique pour les différents quartiers, des professions
y exercées ressort du tableau 12 et des graphiques
ci-dessous.
Parmi les Industries de Szolnok, se distinguent
particuliérement la fabrication des machines et des
moyens de transport, l'industrie du vétement, la
fabrication des produits alimentaires et des boissons, les industries du bátiment, du bois et de l'os,
la métallurgie, la sidérurgie. Dans le commerce, c'est
celui des produits alimentaires et des boissons qui y
occupe le plus de pcrsonnes.
Le fait que le nombre proportionnel
des
ouvriers, formánt la grandé majorité de la population, a baissé pendant les dix derniéres années, ne
dóit étre attribué qu'á ce que le nombre des retraités,
classés parmi les „indépendants", a fórt augmente
dans le mérne temps.
*

A Magyar Statisztikai Társaság ünnepi
ülése ismét aktuálissá teszi egy fejlődő,
szép magyar városnak, Szolnoknak az ismertetését, tekintettel arra, hogy a Statisztikai Társaság 1932. évi ünnepi ülését ebben a városban tartja. Beszámolónk a város statisztikai viszonyairól most bizonyos
tekintetben nehezebb, mint azoké a városoké, ahol a Statisztikai Társaság eddigi
ünnepi ülését tartotta. Ezek a városok u. i.,
mint Szeged, Debrecen, Pécs, Miskolc és
Sopron, valamennyien törvényhatósági jogú
városok;1) már pedig a tj. városok statisztikai adatai a Statisztikai Közleményekben
és Évkönyvekben sokkal részletesebben közöltetnek, mint a rendezett tanácsú, mos*) E városok közül Debrecen ismertetését 1. a
Magyar Statisztikai Szemle 1927. évi, Pécsét a
Szemle 1928. évi, Miskolcét az 1930. évi és Sopronét
az 1931. évi folyamában, az első hármat Kovács
Alajos, Sopront Thirring Gusztáv tollából.
'

2

Ügy látszik, a szabadságharc Szolnok
fejlődését is erősen megakasztotta, illetőleg
visszavetette, mert 1850-ben lakossága alig
*) L. Acsádi „Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában".
2
) L. Vidor Győző. Szolnok. 18. l a p .
3
) Ludovicus Nagy: Notitiae Statisticae Hungariae. Buda, 1828.

1. Szolnok népességének fejlődése és megoszlása vallás szerint.

Développement et répartition par confession de lapopulation de Szolnok.
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tani nevükön megyei városok adatai, amelyek túlnyomórészt a vármegyék adataiban
foglaltatnak. így sok olyan adatot, amelyek
a tj. városokról nyomtatásban közölve vannak, a megyei városokról az eredeti kéziratokból kell összeállítani; egyes adatok pedig a megyei városokról egyáltalán nem találhatók fel, mert azok csak törvényhatóságonkinti részletezésben vannak meg.
A megyei városok között kevés van, amelyik olyan nagy múlttal rendelkeznék, mint
Szolnok. Szolnok már az első Árpádházbeli
királyok korában város és megyeközpont
volt, a XIX. századig királyi birtok és korona város. Földrajzi fekvése is predesztinálja a fejlődésre. A Tiszának éppen a kanyarulatánál, a Zagyva folyó torkolatánál
fekszik, ahonnan nyugat felé a legrövidebb
úton szállíthatók az áruk, azért szükségképen kereskedő és iparos várossá kellett
fejlődnie. A város régebbi lakosságáról —
sajnos — alig van számbeli adatunk. Hogy
a török hódoltság alatt és az azt követő háborúkban mennyire elpusztulhatott Szolnok, mutatja az, hogy az 1720. évi adóösszeírás mindössze 101 adóköteles háztartást talált Szolnokon.1) Ha ehhez a számhoz a kimaradottak címén 50%-ot veszünk,
úgy ahogy ezt Acsádi is számítja, 151 háztartást kapunk, amit 6-tal megszorozva,
1720-ban 906 körül lehetett Szolnok városnak a lélekszáma. A legközelebbi adat
1781-ből áll rendelkezésünkre, amikor a
canonica visitatio 5.471 római katolikus lelket talált Szolnokon2), 1785-ben a lélekszám
5.830, ezek közül 2.990 férfi és 2.840 nő.2)
Nagy Lajos 1828-ban megjelent statisztikája3) már 10.979 leiekről tud, kik közül 17
görög keleti, a többi mind római katolikus.
Fényes Elek mindkét statisztikai munkája
11.720 lakost említ, kik közül 13 volt református, 10 ágostai és 17 görög keleti, a
többi mind római katolikus. 1850 óta már
rendszeres népszámlálások alapján van
adatunk a város lélekszámáról és a lakosság vallásfelekezeti megoszlásáról. (Mindjárt a vallásfelekezeti adatokat is adjuk,
mert ezeket lehet legmesszebb visszavezetni.)
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1
) Palugyaynál (Magyarország legújabb leírása
III. k. 361. o.) g róm. kat. száma 10.281; a különbséget (12-őt) az összes lélekszám és a részletösszegek közötti eltérés okozza, amit a r. kat. számához
adtunk.

haladta meg a 10.000 lelket. A város tiszta
katolikus jellegét már kezdi megbontani a
másvallásúak, eleinte a zsidóság, később a
reformátusok bevándorlása. Maga a népesség fejlődésének menete szép egyenletes; a
legnagyobb szaporodás aránylag a szabadságharc után mutatkozik, amikor valószínűleg az elzavart lakosság tért vissza lakóhelyére, de a tiszai vasút kiépítése és a forgalom ezzel járó megélénkülése is hozzájárulhatott a város fejlődéséhez. A kolerás
évtizedben (1869—1880) kissé megakadt a
fejlődés, azóta ismét meglehetősen egyenletes. Az utolsó évtized fejlődésével is meg
lehetünk elégedve. A budapestkörnyéki
községektől eltekintve, a városok és tízezren felüli községek közül csak Pécs, Baja,
Kisvárda, Berettyóújfalu, Magyaróvár és

SZOLNOK VÁZLATOS HELYSZÍN RAJZA.
Plan de Szolnok.
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Komárom szaporodása haladja meg Szolno- —• sajnos — alig mutatnak természetes szakét. A szaporodásból minden felekezet ki- porodási többletet. 54 városunk között csak
vette a részét, a gör. katolikusok kivételével, 11 akad olyan, amelynek Szolnokénál kedakik némileg megfogytak.
vezőbb volt a természetes szaporodása.
Az 50-es évek után, amint említettük, előÖsszehasonlítva a természetes szaporoször a zsidóság" özönlött be nagy számban a dást a tényleges népnövekvéssel, a század
városba, amit a kereskedelmi alkalmak nagy első évtizedében mindössze 599 főnyi bebősége idézett elő. Ez az erős bevándorlás vándorlási többlet mutatkozik, a háborús
1900-ig tartott, amikor az izraeliták aránya évtizedben már 3.008, a most elmúlt évti7'7 % -ig ment fel, azóta a számuk úgyszólván zedben pedig 3.246. Ha azonban figyelembe
stagnál, arányszámuk pedig fokozatosan vesszük, hogy a háborús évtized halottai
5-4%-ra ment le. Ezzel szemben a refor- közé nincsenek beszámítva a hősi halottak,
mátusoknál a 80-as évek óta fokozatos és akiknek számát legalább is 2% -ra lehet
erőteljes növekedést látunk, úgyhogy ma tenni (576), akkor a természetes szaporomár a város lakosságának 9 % -a, 3.500 lélek dás 1911-től 1920-ig csak 177, a bevándorreformátus. Tekintve, hogy Jász-Nagykun- lások többlete tehát 3.584. Ebből az tűnnék
Szolnok vármegye népességének jelentékeny ki, hogy Szolnok város a háborús évtized
része, több mint egyharmada református alatt még több embert vonzott, mint az
vallású, a város pedig — amint látni fog- utána következő évtizedben. Mindenesetre
juk —• elsősorban a megye lakosságából igen egészséges fejlődésnek kell minősítekapja bevándorlóit, nem lehet csodálkozni nünk azt, hogy az utolsó tíz év alatt 6.225
a reformátusok számának nagy megnöve- fővel, tehát 19'0%-kal növekedett Szolnok
kedésén. Egyébként is úgyszólván minde- lakossága.
nütt észrevehető az a folyamat, hogy a vánÉrdekes most már megfigyelni, hogy
dorlások következtében az egyfelekezetű
városok fokozatosan vegyes felekezetűekké Szolnok lakossága honnan verődött össze.
válnak; a különbség csak az a városok kö- A 3. sz. táblán a régi Magyarország törzött, hogy a református városokban gyor- vényhatóságai szerint mutatjuk ki a lakossabban szaporodik a katolikusság, mint a ság származási helyét. E táblának a követkatolikus városokban a református elem. kező tanulságai vannak: A város lakossáSzolnok város ebben a tekintetben bizonyos gához a legnagyobb kontingenst természemértékben kivétel, mert itt a régebben tesen Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szolszinte elenyésző számú reformátusság elég gáltatja 28.959 lélekkel; ebből magára Szolrövid idő alatt fejlődött tekintélyes kisebb- nokra, tehát a helybeli születésűekre esik
23.299 lélek, vagyis a lakosságnak 60'0 % -a
séggé.
benszülött.
Jász-Nagykun-Szolnok
várHa a város fejlődésének alapelemeit te- megye egyéb részeiből 5.660 ember szármakintjük, vagyis azt, hogy milyen része van zik (14-6%). Aránylag nagy vonzóerőt gyaa fejlődésben a természetes szaporodásnak korol Szolnok a szomszédos Pest megyére
és a bevándorlásnak, a következő képet is, mert 2.887 pestmegyei születésűt talált
kapjuk:
az 1930. évi népszámlálás. Úgy látszik,
hogy a pestmegyei községekből az utolsó
2. A népesség természetes és tényleges szapo- évtizedben aránylag még nagyobb volt a
rodása 1901-től 1930-ig.
bevándorlás, mert a pestmegyei születésűek
Accroissements naturel et effectif de la population, de
száma 1.956-ról 2.887 leiekre növekedett,
1901 a 1930.
vagyis 47"6%-kai, míg a jásznagykunszolnokmegyei születésűeké 4.224-ről 5.660-ra,
Vándorlási
Természetes
Tényleges
Időszak
különbözet
szaporodás
szaporodás
tehát jóval kisebb százalékkal
(34'0).
Accroissement Accroissement Différence de
Périodes
Számszerint igen jelentékeny még a budamigrations
naturel
effectif
pesti születésűek száma is, 917 lélek, ami
1901—1910
2.800
3.399
+ 599
a Budapesttel való sűrű csereforgalmat mu1911—1920
753
3.761
+ 3.008
tatja. Nagyobb tömeget ezenkívül Szolnok2.979
6.225
+ 3.246
1921—1930
nak csupán Békés vármegye és Heves vármegye szolgáltat, az előbbi 605, az utóbbi
A természetes szaporodás a háborús év- 446 szülöttét adván át Szolnok városának.
tizedtől eltekintve, nem jelentéktelen, ami A bihar- és hunyadmegyei szülöttek is megdicséretére válik Szolnoknak, mert hiszen, haladják a 200 lelket; 100-nál több emberkülönösen az utolsó évtizedben városaink rel adózott még Szolnoknak Zala, Nógrád,

3. Szolnok lakossága születési hely szerint 1920-ban és 1930-ban a régi Magyarbirodalom egyes
törvényhatóságai szerint részletezve.
La population de Szolnok en 1920 et 1930 par lieu de naissance, notamment suivant les comitats et villes
autonomes de la Hongrie d'avant-guerre.
Szaporodás
v. fogyás
Accroissem.
ou diniinut.

Országrész, törvényhatóság
Régions, comitats et villes
autonomes

o/o

Duna jobb partja.
Rive droite du Danube.
Baranya vm. — comitat • .
Pécs tjv. — ville autonómé .
Fejér vm. — comitat
Székesfehérvár tjv.—ville uut.
Győr vm. — comitat
. . .
Győr tjv. — ville aut. . . .
Komárom vm. —• comitat .
Komárom tjv. —• ville aut. .
Mosón vm. — comitat
Somogy vm. — comitat . .
Sopron vm. — comitat
Sopron tjv. — ville aut. .
Tolna vm. — comitat .
Vas vm. — comitat . . . .
Veszprém vm. — comitat
Zala vm. — comitat
Összesen — Totál:
Duna bal partja.
Rive gauche du Danube.
Árva vm. — comitat
Bars vm. — comitat .
Esztergom vm. — comilat .
Hont vm. — comitat
Selmecbánya tjv. - ville aut. .
Lipló vm. — comitat . • .
Nógrád vríl. — comitat . .
Nyitra vm. — comitat .
Pozsony vm. — comitat .
Pozsony tjv. —• ville aut.
Trencsén vm. — comitat .
Túróc vm. — comitat . . •
Zólyom vm. — comitat . .
Összesen — Totál:

Országrész, törvényhatóság
Régions, comitats et villes
autonomes

O
O2

Tisza jobb partja.
Rive droite de la Tisza.
15
21 116-7
13 92-9
12 30 0
— 6 -33-3

Abaúj-Torna vm. — comitat
Kassa tjv. — ville aut. . .
Bereg vm. —• comitat . .
Borsod vm. — comitat
Miskolc tjv. —• ville aut. .
Gömör vm. — comitat
Sáros vm. —• comitat • .
Szepes vm. — comitat .
Ung vm. — comitat . . .
Zemplén vm. — comitat .

— 1 —2-4
Összesen — Totál:
3 33-3
7 11-7
Tisza bal partja.
11 20-0
Rive gauche de la Tisza.
21| 48-7
401 49-4 Békés vm. —• comitat .
8 l | 121ÍÍ
595 759 164 2T6 Bihar vm. —• comitat .
Nagyvárad tjv. — ville aut.
Hajdú vm: — comitat . . .
Debrecen tjv. —• ville aut.
Márainaros vm. — comitat .
— 6
Szabolcs vm. —• comitat .
Szalmár vm. J— comitat .
46-9 Szatmárnémeti tjv. - ville aut.
14-3 Szilágy vm. —• comitat .
250-0 Ugocsa vm. —• comitat . . .

36
21
59
54
52
48
32
53
22
89

53
17 47-2
33
12 57-1
54 — 5 —8-3
32 59-3
86
51
—1-9
46
—4-2
27 — 5 -15-6
31 — 22 -41-5
25
13-6
119! 30 33-7

z\

466i 525

4301
183|
82 !
135;
76j
54i
80]
83 !
26!
30 i
18!

-24'
3 l l — 13 -29-5
-28-6
í

531

12

15 463 -50-0
-33-3

357 29-8

Tisza-Maros szöge. — Angle
entre la Tisza et le Maros.
93
146
64
.
43
45
40
5
.
941
.
.
6|
Összesen — Totál: 536

Arad vm. — comilat
Arad tjv. — ville aut.
Csanád vm. — comitat
.
515 — 16J—SC Krassó-Szörcny vm. — comitab
Temes vm. — comitat .
Temesvár tjv. —• ville aut.
Versec tjv. —• ville aut. .
Torontál vm. —• comitat .
Pancsova tjv. —• ville aut.
-

59! 12-7

605 175 40-7
231
48 26-.
78 — 4 —4-9
151
16 11-9
25 32-i
101
16 29-6
70
35 43S
115
24 28-9
107
2 7-7
28
17 56'7
47
1621

Összesen — Totál: 1.197 1.554

Duna-Tisza köze. — Réyion
entre le Danube et la Tixza.
Bács-Bodrog vm. — comitat
Baja tjv. —• ville aut. . . .
Szabadka tjv. —• ville aut.
Újvidék tjv. — ville aut . .
Zombor tjv. — ville aut. .
Csongrád vm. — comitat .
Hódmezővh. tjv. —• ville aut.
Szeged tjv. — ville aut. . .
Heves vm —• comitat •
Jász-Nk.-Sz. vm. —• comitat .
Pest-P.-S.-Kk. vm. — comilat
Budapest szív. —• capitalc
Kecskemét tjv. —• i>ií/e aut.

Szaporodás
v. fogyás
Accroissem.
ou diniinut.

5
10 6'8
33 51-6
18-6
20-0
12 30'0
2 40'0
110
16 17-0
— 2 -33-3

98
156

629

93 17-4

Királyhágón túl.
Transylvanie.

46
Alsó-Fehér vm. —• comitat .
16
Beszterce-Naszód vm. - comitat
33
Brassó vm. — comitat . . .
Csík vm. —• comitat
. . . 35
7
Fogaras vm. —• comitat . .
917
51
Háromszék vm. —• comilat .
116
174
Hunyad vm. — comitat
IC
Összesen — Totál: [28.276 33-810 5.534 19-6 Kis-Küküllő vm. — comitat .

6-5
49
-50-0
8
12-1
37
30 — 5 -14-3
— 4 -57-.
2 3-9
200
26 14-9
-18-8
13

Szaporodás
v. fogyás
Accroissem.
ou diminut.

Országrész, törvényhatóság
Régions, comitats et villes
autonómét,

o
co

CD

Kolozs vm. —• comitat .
Kolozsvár tjv. —• ville aut. .
Maros-Torda vm. — comitat
Marosvásárhely tjv.-ville aut.
Nagy-Küküllő vm. —• comitat
Szeben vm. —• comitat .
Szolnok-Doboka vm. —• com.
Torda-Aranyos vm. - comitat
Udvarhely vm. —• comitat

58
30
26
17
22
19
35
33|

Összesen — Totál:

649

Fiume
1
Magyarország — Hongrie
proprement dite
Horvát-Szlavonország.
Croatie-Slavonie
Belovár-Kőrös vm. — com. •
Lika-Krbava vm. — comitat .

82.258

Szaporodás
v. fogyás
Accroissem.
oít diminut.

Országrész, törvényhatóság
Régions, comitats et villes
autonomes

©
CO

CD

28
—9-7 Modrus-Fiume vm. — comitat
. .
667
55
—5-2 Pozsega vm. — comitat
10
30-0
3
6-7 Szerem vm. —• comitat . .
10
l;
Zimony tjv. — ville aut. .
16-7
26
6
Várasd vm. — comitat .
17
28
6 27-3 Várasd tjv. —• ville aut. . .
26
7 36-8 Verőce vm. — comitat . . .
-25-0
d
Eszék tjv. —• ville aut. . . .
34 — 1 -2
33-3
8
20| 60-6 Zágráb vm. — comitat .
6 — 1 -14-3
Zágráb tjv. —• i>(7/e aut.
11
18-2
13
43 6-6
69S
Összesen —• Totál:
531 66
131 24S
— 2 -25-0
Magyarbirodalom — Hongrie,
6.232 193
y compr. la Croatie-Slavonie 32811 08.558 6.245 193
Külföldi és ismeretlen —
Etrangers et d'origine incon. ji 228
2 200-0
• 2-100-0

208JJ— 20 -8-8
Mindössze— Totál général:p2M, 38.764} (i.225 19 1

Csongrád, Zemplén, Hajdú, Szabolcs, Szatmár és Torontál vármegye. A törvényhatósági jogú városok közül pedig Szeged, Kecskemét, Debrecen és Arad. Érdekes, hogy
Arad, amely jóval távolabb van Szolnoktól,
mint Debrecen és kisebb lakosságú is, többel járult Szolnok növeléséhez, mint Debrecen. Mindkét városban aránylag sok a vasutasok száma, valószínű tehát, hogy ez
okozza a sűrű embercserét. A régi Magyarbirodalomnak alig van törvényhatósága,
amely kisebb-nagyobb mértékben ne járult
volna hozzá Szolnok lakosságának növeléséhez; még horvátszlavonországi születésű
is 66 találtatott Szolnokon. Hogy Szolnoknak milyen nagy és erős kapcsolata volt az
elszakított részekkel is, mutatja az, hogy a
mai lakosságból 2.373 van olyan, aki az elszakított teriileteken született. Ezek közül
614 a Cseh-Szlovákiához csatolt területen,
1.493 a Romániához és 251 a Jugoszláviához
csatolt területen látta meg a napvilágot. Az
egyéb külföldön születettek száma 208. közülök 77 származik Ausztriából, 37 CsehSzlovákiából (az elszakított területek nélkül) és 21 Németországból.

helybeli sziiletésűeknek 92-5%-a római
katolikus, addig a jásznagykúnszolnokmegyei születésüeknek csak 75-7 % -a római katolikus, ellenben 17-8%-a református. A más magyarországi születésűek közül meg éppen csak 67*8% a római katolikus; református 15*8 és izraelita 11"2%.
A bevándoroltak között tehát jóval kisebb
a római katolikusok aránya, azért csökken
az a lakosságban is majdnem következetesen. A reformátusok aránya viszont nagyobb lévén a bevándoroltak közt, mint
Szolnok lakosságában, a bevándorlás fokozatosan emeli a reformátusok arányszámát a népességben is, annak ellenére, hogy
a reformátusok saját tömegükhöz képest
kisebb mértékben vándorolnak be Szolnokra, mint a római katolikusok. Szolnok
nélkül pl. Jász-Nagykun-Szolnok megye
lakossága 60-0%-ban római katolikus és
36'8%-ban református, a megyebeli bevándoroltak között mégis 75'7% a római katolikus és csak 17-8% a református, vagy
más viszonyításban: a megyebeli római katolikusoknak 2'0%-a, a reformátusoknak
csak 0'8/o-a vándorolt be Szolnokra.

Érdekes megfigyelni, hogy a helybeliek
és a beszármazottak felekezeti és nemzetiségi megoszlása között milyen különbségek vannak. Ezt a 4. sz. tábla mutatja. A
bevándorlóknak felekezeti jellegét világosan látjuk ezekből a számokból. Míg a

A nemzetiségi megoszlás már nem mutat ilyen nagy eltolódásokat; a város majdnem száz százalékban magyar lévén, csak
a kisszámú horvátszlavonországi és külföldi születésűek között emelkedik magasabbra az idegen nemzetiségűek aránya.

4. A lakosság szülőhelye összevetve a vallással és anyanyelvvel 1920 és 1930-ban.

La population par lieu de naissance en 1920 et 1930, avec indication de la confession et de la langue maternelle.
Vallás, anyanyelv
Confession et langue

matern.

Összes népesség — Population totale
1920

Helybeli
Nés a Szolnok

1930

1920

Jász-Nk.-Sz. Más magyar- Horvát-SzlaKülföldi
vm.-i - Dtxns országi 1 )
vonországi
le comitat de Ailleurs en En Croaíie- A l 'étranger
Jász-Nk.-Sz.
Hongrie1)
Slavonie

1930

1920

19S0

1920

1920

1930

1930

Abszolút szám — Nombres absolus
27.475 32.476 19.303 21.554 3.090 4.283 4.890 6.464
40
3
4
85
G. kat. — Cath. g r e c s
. . . .
11
11
15
93
127
1
1
970 78d 1.010 1.063 1.507
Ref. — Calvinistes
2.425 3.499
564
2
70
14
25 315 330
Ág. h .ev. — L u t h é r i e n s
. . . .
440
1
364
25j
13
4
G. kel. —• Gréco-oiient
70
15
21
23
3
4
7
1
Unit. — Unitaires
18
60
14
3i
49
—
669 328 329 1.031 1.062
6
Izr. — Israélites
2.103 2.098
715i
1
1
Baptista — Baptistes
_
p
1
Egyéb vallású — Autres confessions
~3
4.224 5.660 7.413 9.531
Összesen — Totál: 32.539 38.764 20.621
53
R. kat. — Cath. rom

1920

46
—
5
3
1

152
27
8
9
3

7
12
29

11

23

27

6

1

66

228

208

41
5
1

58
3

84
74
4

—
6
—

—
4
—

73
91
5
4
—
—
8

—

1

47

43

I

M a g y a r — H o n g r o i s
N é m e t — A l l e m a n d s

.
.

.
.

.
.

.
.

Tót — Slovaques
Oláh — Roumains
Rutén — Ruthénes
Horvát — Croates
Szerb — Serbes
Egyéb anyanyelvű — Autres
langues maternelles
. . . .

32.181 38.503 20.617 23.283 4.223 5.649 7.227 9.429
138
191
1
7
93
51
42
—
66
36
72
—
14
7
18
—
—
—
2
7
1
1
—
—
3
12
—
—
—
58

64

—
—

111

4

9

5

1930

S z á z a l é k
R. kat. — Cath. rom
G. kat. — Cath. grecs
Ref. — Calvinistes
Ág. h. ev. — Luthériens
G. kel. — Gréco-orient.
Unit. — Unitaires
Izr. — Israélites
Baptista

—

Baptistes

Egyéb vallású — Autres

.

. .

. . .
. . .
.

.

.

.

confessions

Összesen — Totál:
Magyar — Hongrois
Német — Allemands
Tót — Slovaques
Oláh — Roumains
Rutén — Ruthénes
Horvát — Croates
Szerb — Serbes
Egyéb anyanyelvű — Autres
langues maternelles
1

84-4

o-i

7-5
l-l

o-i
o-i

6-4
—

83-8\

93-6

o-i

n.'i
O
o
9-0

98-9

0-6
0-2

o-i
—

JOOO

o-i
—
—
5-5
—
_
—

JOOO

99-3 100-0
0-4

o-i

o-o
o-o
o-o o-o
o-o o-o
0-2

) A régi területet véve. — Territoire

o-i

2-7

l-l
0-2
0-2
5-4

o-o
o-o o-o
1OOO

73-1 75-7,
o-i o-i,
4-2 18-7 17-8\
0-3 0:3
0-4
o-o — o-i,
OV o-o o-i,
2-9 7-8 5-8

92S

0-2

o-o
_
—

JOOO

—
_
—

o-O

looo looo

66-0 67; 75-5 69-7 66-7 62-0
1-9
l-l
11-8 1-4
14-3 ís-'á 3-8 7-6 3-5 3-4
4-3 3-5\\ 1-9 4-5 4-0 5-8
5-6 1-5 1-3 139
0-2
0-2 0-5\
13-9 IV
11-3 16-7 10-1 13-C

o-i\

—

0-0\\

-

—

2-6

o-

looo loo-o looo looo looo

99-9 ioo-o 99-8 97-5 98-9 77-4 87-9 32-0 40-4
OS
9-4 4-5 39-9 35o-o o-i 1-3
0-9 0-4 1-9
2-2
—
0-2 o-i
1-8
—

o-o o-o
o-o
—
— —
— —
o-o —
o-o o-i

—
—
—
—
—

o-o
o-o
0-1

o-i

o-o

00 11-3,

6-1

o-i

1-5 20-6 20-

3-5

1-4

d'avant-guerre.

Az egyes felekezeteknek a városrészek
szerint való megoszlása is mutat bizonyos
változatosságot. (L. az 5. táblát.)
Látjuk, hogy az ősi római katolikus
elem a külterületen van legnagyobb számmal, ahol a bevándorló más felekezetüek
csak kevéssé módosítják az arányszámot.
Legkevesebb a katolikus a belső városrészekben, még pedig a Belvárosban, 65-4%
és a második kerületben,a Tabán-Katonavárosban, 79"1%, ahol, különösen a kereskedéssel foglalkozó zsidóság szorítja le a

katolikusok arányszámait. A Belvárosban
u. i. az izraeliták aránya 20'6%-ra megy
fel és a Tabánban is meghaladja a 10%-ot.
E két városrészen kívül még csupán a
Ferencváros az, amelyben a zsidóság jelentényekebb arányt képvisel: 9'1%-ot. A zsidóságnak kb. SA része ebben a három kerületben tömörül. A külterületen már csak0*4%-a a lakosságnak izraelita. A másik
jelentékeny felekezet, a református már
egyenletesebben oszlik el a város területén,
de még így is elég nagy szélsőségeket mu3*

to
5. A lakosság vallásfelekezeti megoszlása kerületek szerint 1930-ban.
Répartition par confessions de la population en 1930, suivant les quartiers.
ín ^

Városrész — Quartiers

"3 br?
^ -o) .2

I. ker.-quartierVkr, Scheftsik telep
II. „
„ Tabán, Katonaváros
III. „
„ Ferencváros . . .
IV. „
„ Lengyeltelep, cigányváros . . .
V. „
„ Belváros, főtér . .
VI. »
„ Nagyváros, Czakókert
VII. „
„ Gyárváros, Újváros,
Téglaház . . .
VIII. „
„ Kőrösi-úti földek,
Kisgyep . . . .
IX. „
„ Fütöháztelep, Ugar
X.

„

„

XI. „

„

Ugar, K a t o n a i gyakorlótér
. . . .

Külterület — Territoire extérieur

Összesen — Totál:

.

róm. kat.
cath. rom.
szám
nom- o/o
bres

D n
E b b ö 1 görög kat. református ág. h. ev.
cath.g recs calvinistcs luthériens
szám
szám
szám
nom- o/o nom- o/o nom- 7n
bres
bres
bres
!

n t
izraelita
gy ;b
israélltes
auíres
szám
szám
nom- o/o nom- %
bvs
bres
e

2.062
4.696
4.583

1.756 85-2
3.715 79-1
3.810 83-1

5
11
8

0-3
0-2
0-2

207 ío-o
415 8-8
315

41
60
34

2-0
V3
0-7

40 1-9
472 10-1
415 9-1

13
23
1

0-6
OS

4.206
3.374

3.666 87-1
2.207 65-4

7
16

0-2
OS

403 9-6
376 IV1

52
64

V2
1-9

58 V4
696 20-6

20
15

OS
0-5

6.610

5.368 8V 2

24

0-4

860 13-0

85

V3

258 3-9

15

0'2

3.48Í

3.027 86-8

19

OS

320 9-2

33

0-9

72 2-1

16

OS

2.305
2.022

2.042 88-6
1.854 9V7

12
3

0-5
0-2

150 6-5
147 7-3

42
7

IS
0-3

48 2-1
11 0-5

11
—

0-5
—

638 905

1

o-i

44 6-3

8

l-l

11 1-6

3

0-4

705

9 0-2 262 o'ő
4.714 4.393|93-.8
OS 3.499 90
38.764
32.476
115
.
S3-S

tat. Három kerületben, úgymint a VI. kerületben (Nagyváros, Czakókert), az V.
kerületben (Belváros, Főtér) és az I. kerületben (Vár, Scheftsik-telep), meghaladja
aránya a 10%-oí. Ellenben a VIII. kerületben (Kőrösi-úti földek, Kisgyep) csak
6-5% a református, a X. kerületben 6"3, a
külterületen még alacsonyabb: 5"5%.
Szolnok város lakossága majdnem kizárólagosan magyar lévén, a nemzetiségi
viszonyok kutatása nem biztat érdekesebb
eredményekkel. Amióta pontos nemzetiségi statisztikánk van, tehát 1880 óta, a
magyarság aránya mindig megközelítette
a 100%-ot. Az erős bevándorlás dacára,
amely a fentebbi táblázat (4. sz.) tanúbizonysága szerint idegen elemeket is hozott, a város magyarsága mégis mindig
pregnánsabban jut kifejezésre,
úgyhogy
míg 1880-ban a magyarság aránya 97-6%,
1930-ban már 99-3%. Ugyanebben az időben a németek aránya 1'6%-ról 0'4%-ra
csökkent le, számszerűleg 272-ről 138-ra.
A többi nemzetiség száma mindig olyan
jelentéktelen volt, hogy szóra sem érdemes. Ennek az Alföld kellő közepén fekvő
tősgyökeres magyar városnak is lehetett
azonban a török kiűzése utáni időben némi
idegen lakossága, amely a mainál jelentékenyebb volt. Bizonyítja ezt az, hogy a török kiűzése után a vár köveiből új kápolnát építettek és a XVIII. században sokat

i

o-o

14 0-3 17 0-4 19 0-4
136 Oá
440 11 2.098 54

vitáztak a németek a magyarokkal, hogy
csak német nyelven legyen benne az istenlisztelet, illetőleg a szentbeszéd és a litánia,
de Migazzi bíboros 1774-ben a magyarok
javára döntött. Elrendelte, hogy a 300 főnyi németnek vasár- és ünnepnap reggel
legyen prédikáció és délben hitelemző oktatás, de ne a várban, hanem a plébániai
templomban. Ez a gyakorlat a XVIII. század végén is megvolt.1) Minthogy abban az
időben kb. csak 5.000 volt a római katolikusok száma Szolnokon, s minthogy a bevándorolt németek minden valószínűség
szerint túlnyomólag iparosok voltak, elég
jelentékeny lehetett különösen az iparosok között a németek száma.
Az egyes vallásfelekezetek magyarsága
között sem mutatkoznak olyan nagy különbségek, mint más városokban, mégis
megemlítésre érdemes, hogy a gör. katolikusoknak 91*3%-a magyar anyanyelvű,
az ágostaiaknak pedig 93"0%-a, a római
katolikusok közül 986, az izraeliták közül
pedig 98"9% vallotta magát magyar anyanyelvűnek, végül a reformátusok 0"l%
kivételével mind magyarok. Ami a nyelvtudást illeti, mindössze 44 ember akad
Szolnokon, aki magyarul nem tud. Az
egyéb nyelvismeret pedig a következőkép
') L. a Vidor Győző által szerkesztett Szolnok
c. munkát 13. 1.

' í

AFOBBHITFELEKEZETEk£SA FŐBB FOGLALKOZÁSOK ARÁNYA
SZOLNOK BELSŐ TERÜLETÉN KERÜLETEK SZERINT.

Proportion,parquarliers,desprincipauxcultes elproFessions sur le tem'toira inténeui> de Szolnok.

A reformátusok aránya.

Proportion des csMnis/es.

12

alakult: németül tud az egész lakosságból
nemzetiségre való tekintet nélkül 2.453
egyén (6-3%), tótul beszél 335, oláhul 298,
horvát-szerb nyelven 175, franciául 261,
angolul 82, olaszul 70 és oroszul 67 egyén.
Érdekes, hogy míg a külföldi nagy nyelveket beszélők közül a franciául és angolul
tudók között a férfiak és nők majdnem
egyenlő számmal vannak, addig olaszul 56
férfi tud és csak 14 nő, oroszul pedig 61
férfi és 6 nő. A férfiak túlnyomó száma
arra mutat, hogy ezek a férfiak fogság idején tanultak meg olaszul, illetőleg oroszul.
Most már három népszámlálásról állnak rendelkezésünkre az idegen nyelvtudásra vonatkozó adatok. Érdemes ezeket
egymás mellé állítani.
6. Szolnok lakosságának idegen nyelvtudása a
három utolsó népszámlálás szerint.
Habitnnts de Szolnok parlant, d'aprés les trois derniers
recensements, des langues étrangéres.
1910
Összes népesség — Population totale
Ebből németül tud — Dont
parlant allemand .
tótul tud — Dont
parlant sloraque .
oláhul tud — Dont
parlant roumain .
horvát-szerbül tud —
Dont parlant croateserbe

,;i"

. . . .

olaszul tud — Dont
parlant italian . .
franciául tud — Dont
parlant fran:;ais
angolul tud — Dont
parlant anglais . .
oroszul tud — Dont
parlant russe . . .

1920

1930

28.778 32.539 38.764
2.497

2.727

2.453

378

402

335

237

435

298

165

264

175

41 ')

93 »)

70

218

205

261

61

63

82

9 ! ) 114 4 )

') 84 férfi — homm.es — 9 nö —
2
5 „
) 109
3
14 „
56
)
4
6 „
) 61

67

femmes.

Látjuk, hogy 1920-ig a hazai- nyelvek
ismerete növekedett, mert a bevándorlás a
régi Nagy-Magyarország egész területéről
folyt és nemcsak idegen nemzetiségűek,
hanem olyan magyarok is jöttek, akik a
nemzetiségi területekről az illető nemzetiségi nyelv ismeretét hozták magukkal.
Hozzájárult ehhez a háború utáni politikai
összeomlás, mely ismét idegen nyelvtudással bíró magyarokat hozott, bár viszont az
idegen nemzetiségűek egy részét — amint

azt különösen Budapesten láttuk — az elszakított területekre visszacsábította. Ez a
folyamat 1920 után is tarthatott, viszont a
trianoni határ a nemzetiségi területekről
való bevándorlásnak mesterséges gátat vetett, azért csökkent az utolsó évtizedben a
hazai nyelvek ismerete.
Egészen más a helyzet a külföldi nagy
nyelvek tudása tekintetében. A francia és
angol nyelv csak az utolsó évtizedben
kezd jobban terjedni. Az olasz és még inkább az orosz nyelvet illetőleg pedig ezek
az adatok is bizonyítékot nyújtanak ahhoz, hogy e két nyelvet a háborús fogság
ismertette meg Szolnok lakóinak egy részével. 1920-ban hirtelen felszökik e nyelven tudók száma s azok majdnem kizárólag férfiak; 1930-ban már jóval kevesebben vannak, mert elhalnak, elköltöznek,
vagy elfelejtik a fogságban tanult és otthon nem gyakorolt nyelvet.
A lakosság műveltségi viszonyai tekintetében Szolnok városában még van némi
kívánni való. Az 1930. évi népszámlálás
szerint a hat éven felüli lakosságnak 905
% -a tud írni-olvasni, tehát az analfabéta
még mindig 9'5% (3.232 lélek). Hogy e tekintetben az utolsó évtizedekben milyen
mértékű javulás mutatkozik, a következő
tábla mutatja:
7. Az írni olvasni tudás fejlődése 1880-tól 1930-ig.
Développement, de 1880 á 1930, de la proportion de
la population sachant lire et éerire.
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1
1880
1890
1900
1910
1920
1930

Az aránvszám javulása
írni olVíisni tud
Savaient lire et éerire Améliorationde la proportion
az összes a 6 éven felüliek közül
az összes
a hat éven
des haii- népességben felülieknél
dans la poputantsdeplus dans la
population lation de phts
totale
de 6 ans
°/o-ban -— en °/o
37-8
51-8
62-2
67-1
763
79-3

45-2
62-8
74-1
79-0
84-7

90-5

•

14-0
10-4
4-9
9-2

3-0

17-6
11-3
4-9
5-7
5-8

1880-ban Szolnok lakosságának csak
37'8%-a, tehát nem sokkal több, mint egyharmada tudott írni-olvasni, 1930-ban már
79"3%-a. Ha pedig a hat éven aluli gyermekeket nem számítjuk, ami sokkal helyesebb, úgy az arányszám ötven év alatt
45-2%-ról 90-5 % -ra ' növekedett. Minden
évtized újabb javulást jelent. Az arányszám eleinte ugrásszerűleg megy fölfelé,
később a tempó lassul, ami természetszerű

A FŐBB FOGLALKOZÁSOK ARANYA SZOLNOK BELSŐ TERÜLETEN KERÜLETEK SZERINT.
Proportion,parqudntiers.desprincipalesprofessions sur le territoire intérieurde Szo/nok.
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A kereskedelemmé! foglalkozok aranya
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Proportion,par groupes d'áges, des habitants
lire et e'crire, en 1920 et 1930.

Korcsoport
Groupes d'áges

írni-olvasni tudók aránya
Proportion des habitants
sachant lire et écrire

6-11
:
12—14
15—19
20—29
30—39
40—49
|
50—59
60 éven felül —
Plus de 60 ans }
6 éven felüli általában — Population de plus de 6
ans..

1920
74-7
93-0
94-5
95-3
90-3
78-7
57-8

84-7

Javulás
Amélioration

1930
93-7
97'9
96-8
94-9
95-3

SÍK
633

90-5

sachant

1

19-0
4-9
2-3
— 0-4
5-0

9. Az írni-olvasni tudók aránya kerületek szerint.
Proportion, par quarliers, des habitants sachant lire
et écnre.

A 6 éven felüli

K e r ü l e t
Q u a r t i e r s

8-8
5-5

5-8

Az egyes korcsoportok érdekes változásokat mutatnak az írni-olvasni tudók aránya tekintetében. Az 1920. évi adatokon
még nagyon meglátszik a háború közvetlen
hatása. Akkor még az iskolaköteles gyermekeknek is csak % része tudott írni-olvasni a tanítóhiány és a rossz beiskolázási
viszonyok következtében, a javulás tehát
ennél a korcsoportnál mutatkozik a legnagyobb mértékben. Rendesen az iskolából
éppen kikerülő nemzedéknél, a 15—19
éveseknél szokott legmagasabb lenni az
írástudók aránya. Ezúttal 1930-ban a 12—
14 éveseknél, tehát az ismétlőköteles korúaknál mutatkozik a legjobb arány és a
15—19 éveseknél (1920-ban még 5—9 évesek!) még mindig jelentkezik a háborús elhanyagoltság, amit ugyan a háború utáni
években úgy látszik nagyrészt sikerült ki-

népességből
Population de
plus de 6 ans

$ 42

*1|

J£ 11^
I. kerület- quartier

11.
IIIIV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

„
,,
„
,
„
„
„
„

x.
Külterület
— Territoire extérieur
. .
Összesen — Totál .

2.062
4.696
4.583
4.206
3.374
6.610
3.487
2.305
2.022
705

78-7
83-4
79-7
78-8
88-6
85-0
77-2
73-6
75-4
63-7

4.714 69-4
38.764 793
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o/o
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8. Az írni-olvasni tudók aránya korcsoportonkint
1920-ban és 1930-ban.

küszöbölni. Tudjuk, hogy a háború alatt,
különösen az ismétlőköteles korúaknak a
beiskolázása volt a leggyöngébb. Ennek
lehet tulajdonítani azt, hogy az 1930-ban
20—30 év közé eső lakosságnál az írni-olvasni tudók aránya még csökkent is a tíz
év előtti viszonyokhoz képest. Ezek u. i.
tíz év előtt 10—19 évesek voltak, tehát túlnyomórészt olyan korban, amely koruaknak az iskolázása éppen a háborús évekre
esett. Az utolsó tíz év mindenesetre nagymértékben kiküszöbölte a háborús évek
alatt keletkezett nagy hiányt s így remélhető, hogy rövid idő múlva alig lesz Szolnok város területén olyan ember, aki az
írás-olvasás mesterségéhez nem értene.
A lakosság különböző társadalmi és
foglalkozási viszonyaihoz képest az általános műveltség a város egyes kerületeiben
különböző mértékben van elterjedve. Erre
nézve az alábbi táblázat nyújt tájékoztató
adatokat.

:es nép
•Halion

következménye annak, hogy az arányszám
a 100-hoz közeledik s hogy ennek dacára
az utolsó két évtizedben még fokozódik is
az arányszám növekvése, ez arra mutat,
hogy Szolnok város vezetősége céltudatosan és erélyesen dolgozik az analfabéták
eltüntetése érdekében.
Az 1930. évi adatot még nem tudjuk
összehasonlítani más városokéval, Szolnoknak az 1920. évi 84-7%-os aránya azonban
a törvényhatósági jogú városok közül meghaladja Bajáét (81'1) és Kecskemétét (77"2)
s alig marad el Hódmezővásárhelyé és Szegedé mögött.
Az utolsó évtizedben mutatkozó jelentékeny javulást érdemes korcsoportok szerint is szemügyre venni.
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93-4
91-4
90-2
88-7
95-7
94-6

6-6
8-6
9-8

11-3

4-3
5-4

87-2
89-2
78-0

89S

10-n
12-8
10-8
23-0

84-6

15-4

905

95

Legműveltebb az V., VI. és II. kerület, tehát a város központja, ahol az
analfabéták aránya a hat éven felüli népességben csak 4-3, illetőleg 5-4%. Amint
a foglalkozási adatoknál látni fogjuk, az
V. kerületben igen magas az értelmiségi
foglalkozásúak aránya, a Vl.-ban pedig a
nyugdíjas stb. foglalkozási! csoporté, akiknek legnagyobb része szintén nyugdíjas
tisztviselő, tehát az értelmiségi osztályhoz
tartozó. Az I. kerület is elég kedvező arány-

íé
nyal (6*6%) tűnik ki. Sajátságos, hogy míg
más városokban a külterületi lakosság a
legkevésbbé Írástudó, Szolnokon nem ez az
eset; a belterület X. kerületében ugyanis
több az analfabéta. 22%, mint a külterületen, ahol az arányszám csak 15-4%, bár ez
az arányszám is jóval meghaladja a legtöbb
belterületi kerület arányát. A belterületnek a X. kerület a legkifejezettebben mezőgazdasági jellegű kerülete és sok benne a

napszámos elem is, míg a külterületen,
habár itt % részben mezőgazdasági népesség lakik, úgy látszik inkább kisbirtokosokból áll ez a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság, azért kevesebb az analfabéta.
Az utolsó tíz év alatt a lakosságnak
nemcsak általános műveltsége, hanem magasabb iskolázottsága is szépen haladt,
amint azt az alábbi tábla mutatja:

10. A főiskolát és a középiskola kisebb-nagyobb fokozatait végzettek százalékos aránya nemek
szerint 1920-ban és 1930-ban.

Pourcentage, par sexes, en 1920 et 1930, de la population ayant fait des études supérieures ou des études
secondaires détaülées ci-dessous.
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A középiskola négy osztályát, vagy az
azzal egyenlő rangú intézetet végzett a lakosságnak 1920-ban 12-5%-a. Tíz év múlva
ez az arányszám már 16-3%-ra emelkedett. A középiskola hat osztályát végzettek
aránya ugyanezen idő alatt 4-5%-ról 5'3-re,
a középiskola nyolc osztályát végzetteké
pedig 3-4%-ról 4"2-re növekedett. Az. 1920.
évi lakosságból egyetemet vagy főiskolát
végzett 1-2%, 1930-ban pedig 1-3%. A javulás úgy a férfiaknál, mint a nőknél mutatkozik. Természetesen a férfiak között
jóval több a magasabb iskolát végzetteknek az aránya és minél feljebb megyünk a
fokozatokon, annál nagyobb a különbség,
így pl. főiskolát végzett a férfiaknak 2-6,
a nőknek ellenben csak 0-2 % -a.
Szolnok erősen városi jellegét a műveltségi viszonyokon kívül mi sem bizonyítja
jobban, mint a város lakosságának foglalkozás szerint való megoszlása. 1900 óta
vannak erre vonatkozó adataink, amelyek
menete a városiasodás folytonos fejlődését
igazolja. íme a sokatmondó adatok: (L. a
11. sz.' táblát.)
A városi népesség legjellemzőbbje, az
iparforgalmi népesség aránya Szolnokon
már 1910 óta meghaladja az 50%-ot. Ezzel
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szemben az őstermeléssel foglalkozó lakosság aránya 21*0% -ról fokozatosan 14-5
%-ra száílt le. Az iparforgalmi népesség
1920-ig emelkedést mutat, azóta bizonyos
csökkenés következett be, de csak annak
folytán, hogy a közlekedési csoport arányszáma az utolsó tíz évben erősen lehanyatlott. Az ország megcsonkítása következtében Szolnoknak az a közlekedési-centrum
jellege, amellyel Nagy-Magyarország idejében bírt, bizonyos mértékben háttérbe szorult, ennek folytán a közlekedéssel foglalkozók, különösen a vasutasok száma megcsökkent. Annál jobban megnövekedett
azonban a nyugdíjasok, tőkepénzesek
száma és aránya, akik között bizonyára a
legtöbb a nyugdíjas vasutas. Ezt a változást is Trianonnak köszönhetjük. Míg tíz
év előtt a közlekedéssel foglalkozók száma
majdnem háromszor meghaladta a nyugdíjasokét, ma már az utóbbiak majdnem
ugyanolyan tömegben lépnek fel, mint maguk a közlekedéshez tartozók.
A város műveltségi viszonyaira és társadalmi összetételére bizonyos mértékben
kedvező fényt vet a közszolgálathoz és szabadfoglalkozásokhoz tartozó lakosságnak
folytonos szaporodása. Ma már Szolnok
4

16

11. Á népesség megoszlása foglalkozási főosztályok szerint 1900— 1930-ig.

1900
1910
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. 1930
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20.218
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Répartition, de 1900 á 1930, de la population, suivant les principales catégories de profession.
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Dont en 1920 2.272 (r-(P/o) „retraités, rentiers, etc." ; en 1930, 4.883 (1S-6U/J.

lakosságának közel 10%-a tartozik a szorosabb értelemben vett értelmiségbe? s ha
még ideszámítjuk a gazdasági ágakban
dolgozó értelmiségieket és nyugdíjas tisztviselőket, igen tekintélyes arányszámot
kapunk.
A külön meg nem nevezett napszámosok számának növekvése részben a pontatlanabb bejelentésből ered, de annak a következménye is lehet, hogy a népszámlálás
alkalmával munkanélkül lévő ipari munkásság egy része napszámosnak írta be
magát a népszámláló lapra. A házi cselédek száma, amely 1920-ban részint a falura való visszaözönlés, részint az általános elszegényedés következtében országszerte mindenütt megcsappant, 1930-ra
újra megnövekedett, ami ismét bizonyos
mértékben a javulás jele, de azzal is lehet
magyarázni, hogy a falusi lakosság női
újra nagyobb mértékben kényszerülnek
arra, hogy kenyerüket háztartási munkával keressék meg.
Szolnok ezek szerint határozottan iparos jellegű város, mert valamennyi foglalkozási csoport között az ipar szerepel relatíve a legmagasabb arányszámmal (30*9 %)
s — amint látjuk •—• ez az arányszám folytonosan növekvésben is van.
A népesség foglalkozás jzerint való
megoszlását módunkBán van a város egyes
kerületei szerint is bemutatni.
A legjellegzetesebb foglalkozási csoportokat grafikonon is feltüntetjük. Minthogy

az őstermelés a város belterületén alig bír
jelentőséggel, ezt a csoportot nem is tartottuk érdemesnek a graíikonra felvenni. Egyes
kerületekben, mint az V. és VIII., még a
3%-ot sem éri el az őstermeléssel foglalkozók aránya. Viszonylag legtöbben vannak
még a belső kerületek közül a X. kerületben, a vasútvonaltól északra: 19'4%; ez a
kerület azonban igen kis népességű.
A legnagyobb csoport, az ipar, elég
egyenletesen oszlik meg a város kerületei
között. Legíparosabb a VII. kerület, ahol
56"3 % -a a népességnek tartozik ide. Legkevesebb viszont az iparos népesség a X.
és IV. kerületben, 25"7, illetőleg 26-3%,
nem szólva a külterületről, ahol az őstermelés 'YÍ részét tevén a népességnek, az iparra
csak 10-5% jut.
A kereskedelem természetesen a belső
városrészekben tömörül, az V. kerületben
15'4%-ot ér el, de meghaladja még a 10% -ot
a II. és III. kerületben is. A külterületen
azonban természetszerűleg csak 1*0% a kereskedő elem. Érdekes a közlekedéssel foglalkozóknak rendkívül különböző megoszlása. A vasúti állomás környékén a IV.,
VIII. és IX. kerületben vetekedik az arányszámuk az ipari népesség arányával, sőt a
IX. kerületben még meg is haladja azt. Ebben a kerületben 31'9% iparossággal szemben a vasutasok és családtagjaik 34'3%-ot
képviselnek. A legbelsőbb
kerületekben
azonban, a Il.-ban és az V.-ben,a 6%-ot sem
éri el a vasutas elem.

Belterület
Abszolút számban — Nombre^• absolus
Territoire intérieur
I. ker. — quartier . . 2.062J 147 —
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412 20 15?,
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vm. „
IX. „

x. .

. .
. .
. .
. .

. .

íoo-o
íoo-o
íoo-o
100-0
1000
ioo-o
íoo-o
íoo-o
100-0

wo-o

7-1
8-7
7-7
5-7
2-7
5-7
3-3
2-0
8-5
19-4

o-i
—
—
—
—
—
—
—

S z á z a l é k b a n — °/o
É
28-2 5-8 15-1
49-1 20-0 1 1-0 7 4
28-1 12-9 5-9 1 46-9 15-1 0-7 5-0
34-5 10-9 11-9
57-4
9-7 0-2 4-3
8-4 0-5 3-9
26-3 5-2 25-9
57-4
28-3 15-4 4-0
47-7 19-2 1-5 1-0
8-1 3-7 1-4
34-9 6-4 17-6
58-8
9-1 o-i 2-1
56-3 6-2 7-7
70-2
3-3 0-2 20-4
36-0 4-0 24-7
64-7
Hl-9 4-5 34-3
70-7
rs 0-9 1-8
25-7 5-6 18-1
49-4
4-0
11-9

I.—X. ker. Belterület —
„
quartiers.
Territoire
intérieur . . . .
íoo-o 6-1 o-o 33'7
XI. Külterület — Territoire
extérieur
ioo-o 75-0 — lOS
Összesen — Totál . 1OOO 145 oo 300
A tulajdonképeni értelmiség természetesen szintén a Belvárosban és környékén tömörül (I., II. és V. kerület), ahol mindenütt
15% fölé emelkedik, a belterület külső részein azonban (VIII—X. kerület) már csak
1'5-től 4'0%-ig terjedő arányszámokat találunk.
A kisszámú véderőről nem szólva, igen
változatosnak mutatkozik a napszámosoknak kerületek szerint való eloszlása. A VIII.
kerületben 20"4 % -ra megy fel arányuk, a
belső V. kerületben csak 1'0%-ot képviselnek. Érdekes, hogy a nyugdíjasok elég
egyenletesen oszlanak meg a város kerületei

8-3 15-2

57-2

1-0 4-2 \ 15-7
7-4 139
522

10-4 1-2

1 Egyéb és ismeretlen fogl.
Autr. et profess, inconn.

Közlekedés — Trans- 1
ports et commtmicat. 1
Bányászat, ipar-forgalom együtt — Mines,
industrie, commerce,
credit, transporis et
communicat., au totál
Közszolgálat és szabadfogl. — Services publ.
et professions libérales
Véderő
1
Défense nationale
|
Napszámosok k. m. n.
Journaliers spéc. non
dénommés
Nyugdíjasok, tőkepénzesek, stb. — Retraités,
rentiers, etc.
Házi cselédek
DomesHques

Kereskedelem és hitel
Commerce et credit

Quartiers

Ipar
Industrie

Kerület

Őstermelés
Production du sol
Bányászat és kohászat 1
Alin. et hauts fourneaui^

Összes népesség
Popnlation totale

12. Foglalkozási főosztályok kerületek és területrészek szerint 1930-ban.
Principales catégories de professions par quartiers et parties de territoire, en 1930.

X
245
575
597
687
519
1.281
332
157
294
71

64
308
151
71
356
13U
48
35
26
6

9
226
200
255
66
60
151
26
17
31

4.758 1.195 1.041
41
125
21
4.883 1.236 1.062
11-9
12-2
13-0
16-3
15-4
19-4
9-5
6-8
145
io-i

4-5 lé'O

3Ő\ 0-1 2-3\ 2-6
43 126
95 10

3-1
6-6
3-3
1-7
10-5
2-0
1-4
1-5
1-3
0-8

04
4-8
4-4
6-1
2-0
0-9
4-3
11
0-8
4-4

3:5

31

0-9 0-4
32
2-7

között. Legtöbben vannak a VI. kerületbén,
19"4%, de két kerület kivételével mindenütt
meghaladja arányuk a 10%-ot.
A házicselédek aránya rendesen az értelmiségi osztály és a kereskedők arányához szokott igazodni, minthogy rendesen
ezek tartanak cselédet. így legtöbben vannak a házicselédek az V. kerületben: 1O5%
és a Il.-ban: 6-6%. Ellenben a X. kerületben
a házicselédek mindössze 0"8 % -ot képviselnek. Az egyéb foglalkozásokat már nem
részletezzük, minthogy azok igen különböző
csoportokat foglalnak magukban.
A továbbiakban a kereső népességet
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messzebbmenő részletezéssel is bemutatjuk,
mégpedig összehasonlítva a 10 évvel ezelőtti
viszonyokkal. Mielőtt ebbe a részletezésbe
belemennénk, néhány szóval ismertetni
akarjuk általában a keresők és eltartottak
számának alakulását az utolsó három évtizedben. Az adatok a következők:
Ev

Keresők

1900
1910
1920
1930

10.189
11.714
14.157
16.258

Eltartottak Összesen

15.190
17.064
18.382
22.506

25.879
28.778
32.539
38.764

100 keresőre
esett
eltartott

150
146
130
138

Az az irányzat, hogy a keresők száma
jobban növekszik, mint az eltartottaké,
Szolnokon is mutatkozik éppen úgy, mint
az egész országban. Ott, ahol nagyobb
számú az őstermeléssel foglalkozó lakosság, ez az irányzat nem nyilvánul meg
olyan határozottan, mint az iparos jellegű
vidékeken és városokban. A mezőgazdaságnál u. i. a segítő családtagok, különösen a
nők egyik népszámlálásnál háztartásban
foglalkozóknak jeleztetnek és ez esetben
az eltartottakhoz számíttatnak, míg a másik népszámlálásnál a keresők közé kerülnek azon a címen, hogy a mezőgazdaságban foglalkozó segítő családtagoknak vannak nevezve. Ez az ide-oda számítás meglehetősen zavarja a tisztán látást. Iparos
jellegű városokban a ,,kereső" és „eltartott" fogalma elhatároltabb lévén, az
irányzatot is jobban fel lehet ismerni. Szolnokon is ez az eset. Az általános irányzat
itt is az, hogy száz keresőre mindig kevesebb és kevesebb eltartott esik. Ennek főkép az a magyarázata, hogy a gyermekek
száma apad s így a felnőtt koruaké, a keresetképeseké növekszik, másrészt a női
munka mindinkább terjed. Az utolsó évtizedben mégis ellentétes irányú fejlődés
mutatkozik, ami azonban csak látszólagos.
1920-ban ugyanis a születések háborús kiesése folytán olyan hirtelen nagy mértékben apadt meg a gyermekek száma, hogy a
nagymérvű bevándorlás mellett is alig növekedett az eltartottak serege. Az azóta eltelt évtized részben pótolta ezt a hiányt,
azonkívül a menekültek és fiatal nyugdíjasok tömege is sok eltartottat hozott; a vidékről bejövő iskolai ifjúság is megszaporodott, azért növekedett az utolsó évtizedben az eltartottak száma jobban, mint a
keresőké. A gazdasági pangás, a munkanélküliség is, amely a népszámlálás idején
már erősen jelentkezett, szintén hozzájárulhatott e változás előidézéséhez.

A következő táblán (13. sz,) a kereső
népesség részletezését adjuk az utolsó két
népszámlálásról foglalkozási főcsoportok
és az fparforgalom alcsoportjai szerint.
Előbb azonban a nők szerepét világítjuk
meg a kenyérkeresetben való részvétel
szempontjából. A végeredmény az, hogy a
16.258 kereső közül 12.332 a férfi és 3.926
a nő. Összehasonlítva az előző népszámlálás eredményeivel, ezúttal nem tapasztalhatjuk a nők előtérbe tolulását a keresők
között. Ez részben annak az eredménye,
hogy az őstermelésnél a kereső nők száma
elég jelentékenyen megfogyott. Valószínű,
hogy — amint már fentebb említettük —
a segítő családtagoknak ismét szigorúbb
számbavétele okozta ezt; lehetséges azonban, hogy azoknak egy jórésze, akik az
előző népszámlálás alkalmával a mezőgazdaság segítő családtagjai között szerepeltek, most a házi cselédek sorában vétetett
számba. A női házi cselédek száma u. i.
elég jelentékenyen megnövekedett. Egyébként az iparforgalomban sem növekedett a
kereső nők száma, ellenben erősen megnőtt
számuk a nyugdíjasok, tőkepénzesek csoportjában, 437-ről 691-re és az egyéb és ismeretlen foglalkozásúak
között, 110-ről
204-re. Az ország más városairól egyelőre
még nincsen adatunk a kereső nők számáról, de nem lehetetlen, hogy másutt is hasonló jelenséggel fogunk találkozni, hogy
t. i. a nőknek a háború alatt a kereső foglalkozásokban történt nagy térfoglalása a
háború óta eltelt évtized alatt a férfiak javára újból visszafejlődött a normális keretek közé.
Összefoglalva most már a férfi és női
keresőket, az ipar egyes csoportjainál a
következő érdekes megfigyeléseket tehetjük: az iparral foglalkozó 5.189 kereső közül legtöbben vannak (1.265) a gépgyártásnál és a közlekedési eszközök gyártásánál
alkalmazva (vasúti műhely), azután jön a
ruházati ipar 1.005, az élelmezési és élvezeti cikkek gyártása 757, az építőipar 559,
a fa- és csontipar 511, a vas- és fémipar
490 munkással és tisztviselővel. A többi
iparcsoport közül még a szállodás és vendéglős stb. ipart lehet megemlíteni, amely
264 embert foglalkoztat, a többi iparcsoport már egészen jelentéktelen. Az említett
iparok közül valamennyinél elég jelentékeny fejlődést látunk, csupán a gépgyártásban alkalmazottak száma csökkent meg
az utolsó tíz év alatt.

13. A keresők száma foglalkozási főosztályok és főcsoportok szerint a férfiak és nők megkülönböztetésével 1920-ban és 1930-ban.
La population

active suivant

les principales

catégories de profession

et le sexe, en 1920 et 1930.

•

A keresők száma — Nombre de la pop. active
M e g n e v e z é s

—

D é s i g n a t i o n

férfi — masc.

1920
/. Őstermelés

— Production

II. Bányászat,

du sol:

du sol au totál

ipar és forgalom — Mines,
commerce, etc.

1920

összesen — tot.

1930

1920

1930

2.455

2.337

i

A) Mezőgazdaság és kertészet — Agriculture et horticult.
B) Erdészet, vadászat, szénégetés — Exploit.
forestiéres,
chasse, carbonisation
de bois
C) Méhészet, selyem- és haltenyésztés — Apiculture, séricicult., piscicult
D) Halászat — Peche
I. Őstermelés összesen —• Production

nő — fém.

1930

1.801

1.966

2

4

2

4

1
34

1
34

1
17

1.838

1
17
1.988

2.492

2.359

389

486

392

490

1.410

1.254

25

1.435

1.265

24
344

70
506

2
11

26
355

74
511

13
17
453
1

19
39
654

13
28

21
55
1.00
l;

457
15

572
17

757
14
559

654

654

371

371

industrie,

A) B á n y á s z a t é s k o h á s z a t — Mines et kauts fourneaux
. .
B) I p a r —• índustr.
— a) T u l a j d o n k é p e n i i p a r . — Ind.
propr.
dite:
I . V a s - é s f é m i p a r —• Sidérurgie

et métallurgie

. . . .

II. Gépgyártás és közlek, eszközök gyárt. stb. — Construction mécanique, fabricat. de moyens
de transport, etc
. . .
III. Kő-, föld-, agyag-, aszbeszt- és üvegipar —• Céramique,
ind. de l'asbeste, verreries
IV. Fa- és csontipar —• Ind. du bois et de l'os
. . . .
V. Bőr-, sörte-, szőr-, toll, stb. ipar — Ind. du cuir, du
crin, du poil, des plumes, etc
VI. Fonó- és szövőipar —• Ind. textilé
VII. Ruházati ipar — Ind. du vétement
VIII. Papirosipar — Ind. du papier
IX. Élelmezési és élvezeti cikkek gyártása — Fabrication
d'objets d'alimentation
et de boissons,
etc.
X. Vegyészeti ipar —• Ind. chimique
XI. Építőipar — Ind. du bátiment
XII. Sokszorosító- és műipar — Ind. de la
reproduction
et d'art
XIII. Szállodás-, vendéglős- és kávésipar —• Hotels, restaurants, cafés
XIV. Egyéb és ismeretlen ipari foglalkozások — Autres et
professions industr. inconn
a) Tulajdonképeni ipar ossz. — Totál de l'industrie
propr.
dite
.,- .
b) Házi- és népipar — Ind. domesiique (á domicüe) et du
peuple
c) Vándoripar —• Ind. ambulante
B) Ipar összesen —• Totál de Vindustrie
C) K e r e s k e d e l e m é s h i t e l — Commerce et credit.
a) Tulajdonképeni keresk. —• Commerce propr. dit:
I. Állatokkal stb. való keresk. — Comm. des animaux, etc.
II. Fával és egyéb erdei term. stb. való keresk. — Comm.
du bois et des autres produits forestiers, etc . . . .
III. Vas- és fémárukkal való kereskedés — Comm. des
articl. en fer et en métal
IV. Agyag- és üvegipar készítm. való kereskedés —Comm.
des articl. céramiques et des articles de verreries .
V. Fa és faragott árúkkal való kereskedés — Comm. des
articl. en bois et des ouvrages sculptés
textilé
VI. Fonó- és szövőip. árúkkal való ker. — Comm.
VII. Élelmezési és élvezeti cikkekkel való kereskedés •—
Comm. des objets d'alimentat.,
des boissons, du
tabac, etc.
,
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Q
O

11
395
1

16
351
4

687
13
555

115
2
10

70
1
4

50

14

16

144

82

120

70

1

12

3.577

4.556

672

620

4
4.249

3
3

10
1

10

2

13

3.583

4.56?

32

47

48

306
29
116
I

3Í

316
43
198

66
264

5.176
1

q

622

4.265

5.189

4

11

36

58

114

6

5

54

119

14

59

2

16

66

7

10

2

37
80

38
144

12
21

9
49

49
101

47
193

125

244

63

99

188

343

682

15

ao
A keresők száma — Nombre de la pop. active
M e g n e v e z é s

—

D é s i g n a t i o n

férfi — masc.

1920

C) Kereskedelem és hitel összesen — Commerce et credit
au totál
DJ K ö z l e k e d é s —
Transports:
I. Közutak —• Routes
II. Vasutak —• Chemins de fer
III. Kikötői és folyamszolgálat, hajózás
—
Services
de
ports, services fluviaux, navigation, etc
IV—VI. Egyéb közlekedési főcsoportok — Autres
principales catégories
de transports

1920

összesen — tot.

1930

1920

1930

I

VIII. Gyógy- és vegyészeti árúkkal való kereskedés —
Comm. des articl. pharmaceut. et chimiques . . . .
IX. Könyv- és műker. —• Comm. des livres et des ouvr.
de musique
X—XV11I. Egyéb kereskedelmi főcsoportok — Autres principales catégories commerciales
a) Tulajdonképeni keresk. összesen —
Commerce
propr. dit au totál
b) Kofák és egyéb piaci és utcai árusok — March. des
quatre saisons, autres débitants de marché et de rue
c) Házalókereskedök — Marchands ambulants . . •
d) Ügynökök és alkuszok —• Placiers et courtiers . .
e) Pénz-, hitel- és biztosításügy — Monnaie, credit,
assarances
f) Közraktári vállalatok —• Entreprises d'entrepőts . .

nő — fém.

1930
24

4

9

12

33

25

4

7

11

32

46

20

1341

117

97||
446

802

164

221

610

1.023

22
4
21

25
7
21

112
15
1

51
o

134
19
22

76
9
21

98

173

31

38

129

211

591\

1.02,

323

312

914

1.340

4
49

29

112

184
1.153

108
1.755

175
1.124

38

31;

1.804
38

33

102

101

47

31

D) Közlekedés összesen — Transports
au totál . . . • . • . 2.003
II. Bányászat, ipar és forgalom összesen — Mines, in6.181
dustrie, commerce,
etc, au totál
III. Polgári és egyházi közszolgálat, stb. — Services
publics
836
et ecclésiast., etc
674
IV. Véderő — Défense nationale
••
V. Különböző gazd. és k. m. n. napszámosok —
Différents
journaliers
agricol. et autres joumaliers
spéc.
non
230
dénommés
VI. Nyugdíjasok, tőkepénzesek stb. — Retraités,
rentiers,
490
etc.

1.431

100

71

7.027

1.105

1.112
196

363

411

1.199
674

1.523
196

616

187

99

417

71S

1.247

437

691

927

1.93Í

105

123

110

204

215

32

29

23

918

1.144

947

1.16

VII—VIII. Egyéb és ismeretlen foglalkozásúak —
Autres
et profess, inconn
••
Házicselédek az I—VlII-ban — Domestiques
des
groupes

i—vin

Főösszeg — Totál général

A kereskedelem és hitel csoportjai közül erősen kimagaslik az élelmezési és élvezeti cikkekkel való kereskedés 343 alkalmazottal, u t á n a következik a fonó- és
szövőiparral való kereskedés, amely 193 embert foglalkoztat; a fakereskedés szintén
több m i n t 100 embernek ad kenyeret. A
többi kereskedelmi ág m á r csak 100-nál
kevesebb embert foglalkoztat. 1920 óta
azonban a legtöbb kereskedelmi ágban igen
nagyarányú
fejlődést
látunk,
úgyhogy
maga a tulajdonképeni kereskedelemmel
foglalkozók száma 610-ről 1.023-ra növekedett tíz év alatt. Ugyancsak nagy növekedés m u t a t k o z i k a hitelügynél, amelyben
foglalkoztatott egyének száma 1920-ban

10.383 12.332

3.77é

149
2.103

1.0061 7.286

3.926 14.15!

13;
1.50Í
8.033

16.25:

még csak 129 volt, 1930-ban m á r 211. Viszont feltűnő, hogy a kofák és egyéb piaci
és u t c a i árusok száma, amely tíz év előtt
még 134 volt, m a j d n e m felényire (76) csökkent. A közlekedésnél, amelynek, m i n t említettük, a zömét a vasutak szolgálata teszi,
a megváltozott viszonyok folytán erős a
hanyatlás; maguknak a vasutasoknak a
száma 1.804-ről 1.153-ra esett le.
:
A polgári és egyházi közszolgálat és szabadfoglalkozások csoportja, amely eddig
is nagyobb fejlődést m u t a t o t t fel a többi
csoportnál, ezúttal is erősen megnövekedett: 1.199-ről 1.523-ra. A véderő keresőinél a feltűnő csökkenés m e g m a g y a r á z h a t ó
azzal, hogy 1920-ban még sok le nem szerelt
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katona került a véderő rovatába, most pedig a trianoni békében megszabott katonai
létszámból csak igen kevés juthat egy-egy
városra. A napszámosok megnövekedéséről már fentebb szó volt. Legfeltűnőbb
azonban itt is a keresőknél a nyugdíjasok,
tőkepénzesek csoportjának több mint kétszeresre való megduzzadása. A közszolgálatban és részben a gazdasági életben is
történt kényszerű nyugdíjazások, elbocsátások szomorú eredménye mutatkozik ezekben a számokban. Ma már a nyugdíjasok
egy-egy város életében is olyan nagy szerepet játszanak, hogy akárhány más produktív foglalkozási csoportnál is nagyobb számot foglalnak le a város keresőiből. Hosszú
idő fog eltelni, míg a nyugdíjasoknak ez a
megduzzadt száma — minthogy közöttük
sok aránylag fiatalkorú is van — normális
méretekre fog leszállani.
A foglalkozási adatok alapján a népesség társadalmi tagozódását is figyelemmel
lehet kísérni, legalább is nagy általánosságban, ha az önállókat a polgársággal, a tisztviselőket az értelmiséggel, a segédszemélyzetet pedig a munkássággal vesszük egyértékűnek. Ha az utolsó két népszámlálási
év adatait állítjuk így egymás mellé, első
pillantásra elég kedvező képet kapunk az
utolsó tíz év fejlődéséről.
Ez adatokból az tűnik ki, hogy Szolnok
város lakosságában a munkásság nagy
többséget képvisel. 1920-ban még majdnem
háromszor nagyobb számban szerepelt,
mint a polgárság. A fejlődés az utolsó tíz
év alatt az volt, hogy a munkásság aránya
4'7%-kal ment lejebb, ugyanakkor a pol-

14. A lakosság társadalmi tagozódása 1920-tól
1930-ig.

Répartition sociale de la population de 1920 á 1930.
Száz lakos közül — Proportion pour cent habitants
Év
Année

önálló (polgárság) — des indépendants (bourgeoisj

1920
1930
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26-8

tisztviselő (értel- segédszemélymiség) — des
(munkásság)
fond. publ. et zetdu
empl. (classe in- auxil. person.
(ouvriers)
tellect.)
8-8
100

67-9
63-2

gárságé 3"5-del, az értelmiségé pedig 1'2-del
növekedett. Sajnos azonban az a fejlődési
menet, amit e számoknak mutatniok kellene, a maga valóságában nem ilyen kedvező, amint azt első pillantásra látjuk. A
polgárság megerősödött a munkássággal
szemben a számok világánál, ez azonban
legfőképen annak tudható be, hogy a nyugdíjasok, akiket az önállók közé sorozunk
— amint már többször említettük — nagyon megszaporodtak az utolsó tíz év alatt.
Mindenesetre a nyugdíjasok a társadalom
olyan elemeihez számíthatók, amelyek bizonyos mértékben függetlenek, de kedvezőbb lenne a kép, ha az önálló gazdálkodók és az önálló iparosok és kereskedők
száma növekedett volna meg jelentékenyebben. Örvendetes jelenség mindenesetre az értelmiségnek a megszaporodása.
Ma már Szolnokon minden tizedik ember
az értelmiséghez számít. A tízszázalékos
arány, amit az értelmiségi osztály felmutat, bizonyítja legjobban azt a kulturális
erőt, amelyet Szolnok a magyar városok
sorában képvisel.
Kovács Alajos dr.

Szolnok közoktatásügye.

Les établissements d'enseignement de Szolnok.
Résutné. Les institutions scolaires de Szolnok
ont été développées en raison de l'évolution de la
vitte. Actuellement, on y compte 38 écoles; comme
on le voit par le tableau ci-dzssous, presque íous
les types d'enseignement secondaire y sönt représentés par un ou deux établissements. Ces derniéres
années, le nombre des éléves des écoles maternelles
augmentait de plus en plus; dans le mérne temps,
Venseignement primaire prit un développement particulier, dü a la construction de nouveaux bátiments scolaires. A cause de l'aggravation de la situation économique, les écoles d'apprentis ont vu
diminucr le nombre de leurs éléves. Les écoles du
degré moyen ont maintenant environ 2.000 éléves

(sóit 5% de la population). Les trois quarts de
ceux-ci sönt de Szolnok; 78% sönt catholiques
romains; 25% appartiennent a la classe intellectuelle
(en y comprenant les employés d'exploitations agricoles et industrielles, etc.)

Szolnok egyike az erősebben fejlődő megyei városoknak. Közoktatásügyének fejlődése a háború utáni időben is lépést tartott a város általános fejlődésével s manap
az alsófokú iskolák mellett úgyszólván valamennyi középfokú iskolafajból találunk
1—2 intézetet ebben a tiszaparti városban.
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•A tanintézetek száma így összesen 38-at
tesz. Erről a következő összeállítás tájékoztat:
Szolnok mv. tanintézetei 1930,31-ben.

Les établissements d'enseignement de la vitte
départementale de Szolnok en 1930—31.

éléves

tanulóinak

neme — désignation

száma
nonibre
tanerőinek
personnel
enseignant

A tanintézetek — Etablissements d'enseignement:

száma-nombre

1. Óvóintézet — Ecoles maternelles
5
2. Elemi mindennapi iskola —
Ecoles primaires quotidiennes 16
3. Általános továbbképző (ismétlő) iskola — Ecoles primaires complémentaires . .
4
4. Gazdasági továbbképző (ismétlői iskola — Ecoles prim.
complémentaires agricoles
1
5. Önálló gazdasági népiskola
Ecoles prim. agric. autonomes
1
6. Tanonciskola — Ecoles
d'apprentis
3
7. Polgári iskola — Ecoles bour2
geoises (prim. supérieures) .
8. Középiskola— Etablissements
d'enseignement secondaire
2
9. Felső kereskedelmi iskola —
Ecole supérieure de commerce
1

12

602

90

3.704

4

38

2

25

3

207

30

458

28

851

28

312

10

194

1

10

173

1

8

22

1

5

12

10. Fa- és fémipari szakiskola

Ecole professionnelle d'industrie du bois et de métallurgie
11. Női kereskedelmi szaktanfolyam — Cours professionnel commercial p. femmes .
12. Állami bábaképző intézet —
Ecole d'Etat de sages-femmes

Közvetlenül a háború után csak két kisdedóvóintézet működött Szolnokon, másfélszáz gondozott gyermekkel, később már
három, illetőleg négy s 1927/28-tól kezdve
öt; valamennyi intézet állami; ezzel együtt
gyarapodott az óvószemélyzet száma is; legutóbb összesen hét vezető (óvónő és képesített dajka) működött. Jóval erősebb a gondozott gyermekek számának a növekedése:
az 1926/27. tanév óta egyenesvonalú itt a
fejlődés; akkor 382 gyermek járt óvodába,
1930/31-ben pedig kerekszámban 600 gyermek; ez a létszám a város óvóköteles gyermekeinek :/4 részét teszi. (Országos átlagban 23% az óvodába járó gyermekek száma
a 3—5 évesekhez viszonyítva.) A gondozott
gyermekek zöme (88%) római katolikus;
említésre méltó még a reformátusok (8 Qí. '
és az izraeliták [o /o , szama.

Ami az elemi oktatást illeti, a háború
után számottevő volt a fejlődés. A háború
előtt 13 elemi iskola működött Szolnokon,
de a forradalmi idők után már csak 9 iskola
76 tanerővel s így a következő évek során
sok volt a pótolni való ezen a téren;
1920/2l-ben már 12 iskola működött 90 tanerővel, 1925/26-tól kezdve pedig 13, 1927/28tól 15 s végül 1930/31-től 16. Elsősorban
az állami iskolák száma szaporodott: 3 új
állami iskola nyilt meg a háború óta s így
jelenleg 12 állami iskola működik. Ezenkívül 1—1 róm. kat. és izraelita, valamint
2 magániskola áll fenn. A tanerők száma a
szanálással kapcsolatban 1925/26-ig 80-ra
apadt, de innen kezdve fokozatosan emelkedett; legutóbb — 1930/31-ben — 90 tanító
látta el az elemi oktatást. A tanulók száma
—• mint az elemi oktatás körében mindenütt
— a születéseknek a háború alatt történt
megcsappanása miatt az 1925/26. tanévig
fokozatosan fogyott; a nevezett tanévben
alig 3.000 tanuló járt a szolnoki elemi iskolákba; innen kezdve évről-évre való gyarapodással 1930/31-ig kerekszámban 3.700-ra
nőtt a tanulók száma. A tanulók vallási
megoszlása a következő: 88% róm. katolikus, 7% református, 1% ág. h. ev., 3%
izraelita és 1 % egyéb vallású. A róm. katolikusok aránya a népességi aránynál (84%)
nagyobb, az ág. h. evangélikusoké azzal
egyező, a többi vallásokhoz tartozóké ellenben kisebb a népességi aránynál.
Az elemi mindennapi iskolai tanulók
természetesen kevés kivétellel a 6—11 évesek korcsoportjába tartoznak; ezt az adatot
összevethetjük az 1930. évi népszámlálásnak a mindennapi tankötelesekre (6—11
évesek) vonatkozó adatával, leszámítva természetesen azokat, akik 6. évüket csak a
tanév kezdete után töltötték be s a tanulók
számánál viszont számításba véve a középfokú iskolába járó mindennapi tanköteles
tanulókat (mintegy 500). Megállapítható
így, hogy a tanköteleskorúak beiskolázása
Szolnok területén csaknem hiánytalan,
mindössze 2—3 % -ra tehető a be nem iskolázottak száma, ami oly nagy külterülettel
bíró városnál a mai viszonyok közt elég alacsonynak mondható; ha az 5 év előtti időpontra, azaz az 1925/26. tanévre nézve teszünk hasonló számítást, kitűnik, hogy abban az időpontban 5—6%-ot tett a be nem
iskolázottak száma; a javulás tehát kétségtelen.
A külterületen lakó ismétlő tankötelesek
(12—14 évesek), akik más iskolában nem
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tanulnak tovább, az ottani elemi iskolákkal
kapcsolatos továbbképző iskolákban (köztük 4 általános és 1 gazdasági irányú) nyernek oktatást, míg a belterületen lakók az
1900-ban szervezett önálló gazdasági népiskolában.
A tanoncoktatást az általános és szakirányú fiútanonciskola, a Máv. műhelyi
(vas- és fémipari) tanonciskola és a szakirányú leánytanonciskola látja el. Mindhárom intézet állami. A Máv. tanonciskola az
1912/13. tanév óla, a leánytanonciskola pedig mindössze öt év óta működik. A kereskedőtanoncok az általános irányú fiútanonciskolába járnak, amelynek eszerint az iparostanoncok mellett kereskedőtanonc-tanulói is vannak (27). Az év elején felvett tanulók (összesen 657) között 237 volt olyan,
aki előzőleg már polgári iskolába vagy középiskolába járt. A tanulók száma az utolsó
három év alatt jelentékenyen csökkent:
1928/29-ben még 676 tanulója volt a három
tanonciskolának. Az egy év folyamán felszabadult tanoncok száma 227.
A fennálló két polgári iskola állami jellegű; az egyik a fiúk, a másik a leányok tanítását látja el. Az előbbi 1902, az utóbbi
1898 óta áll fenn. Állami jellegét az előbbi
1912-ben, az utóbbi 1902-ben kapta. Mindkét polgári iskola elég népes: 10—10 osztályuk van a párhuzamos osztályokkal együtt.
A fiúiskolának 468, a leányiskolának 383
tanulója volt 1930/31-ben. A tanulók száma
1925/26-tól kezdve a háborús születések
miatt apadt ugyan, de így is ezidőszerint
jóval több gyermek jár polgári iskolába,
mint a háború előtt (pl. 1909/10-ben 507
volt a tanulók száma).
Középiskola szintén kettő működik a városban. Az egyik a Verseghy Ferenc reálgimnázium, amely mint magángimnázium
már 1831-ben kezdte működését s 1844-ben
szerzetesi (ferencrendi), 1887-ben pedig állami gimnáziummá alakult. A másik az
1930/31-ben alakult (szintén állami) leánylyceum, amelynek eddigelé az első két osztálya nyilt meg; 1930/31-ben az I. osztály
állott fenn 9 tanerővel és 38 tanulóval.
A felső kereskedelmi iskola 1911-ben
alakult társulati jelleggel fiútanulók részére;
1929-ben a város vette tulajdonába. Az iskola keretében leánytanulók részére 1902
óta női kereskedelmi szaktanfolyam áll
fenn. A tanfolyam ezidőszerint kétéves.
Ezeken kívül az 1927/28. tanév óta még
egy középfokú, három évfolyamú szakiskola

is működik Szolnokon: az állami fa- és fémipari szakiskola, amelynek különféle (mótorkezelő, elektromos szerelő és gépkezelő,
elektromos ipari, stabilkazánfűtő és gépkezelő) tanfolyamai is vannak. Az intézetnek
internátusa is van, amelyben a téli hónapokban rendszerint 50-nél több tanuló kap
ellátást. Az 1930/31. tanévben 57 tanuló tett
a szakiskolában záróvizsgát.
Az említett szakiskolák fennállása folytán a polgári iskolák helyben végzett tanúiéinak módjukban áll, hogy középfokú
iskolai tanulmányaikat ugyancsak helyben
folytathassák s adataink tényleg arról tanúskodnak, hogy a polgári iskola IV. osztályát végzett fiútanulók í\z része felső kereskedelmi iskolában, illetőleg (kisebb részben) a fa- és fémipari szakiskolában, a polgárit végzett leánytanulók ]/4 része pedig a
női kereskedelmi tanfolyamon tanul tovább.
Végül meg kell emlékeznünk az 1922
óta fennálló állami bábaképző intézetről,
amely egy évfolyamos szaktanfolyam s
1930/31-ben 5 tanára s 12 tanulója volt.
Adatainkból kitűnik, hogy Szolnokon
közel 2.000 tanuló (a lakosság 5% -a) jár
középfokú iskolába, ideértve a polgári iskolákon, középiskolákon és a felső kereskedelmi iskolákon kívül a tanonciskolákat és
a fa- és fémipari szakiskolát is. Adataink
ezeket a tanulókat lakóhely, kor, vallás
és a szülők foglalkozása szerint is részletezik. Kitűnik így, hogy a nevezett tanulók % része helybeli lakos, míg 13% a
vármegye más községéből, 12% pedig más
vármegyéből való. Korra nézve e tanulók
V-Í része a 9—11 évesek, 29%-a 12—14 évesek, 38%-a a 15—17 évesek és 8%-a a 18
évesek vagy idősebbek korcsoportjába tartozik. A vallási adatok szerint e tanulók közül 78% róm. katolikus, 11% református,
2% ág. h. evangélikus és 8% izraelita volt.
A népszámlálási (népességi) arányt a róm.
katolikus tanulók nem érték el, a református, az ág. h. evangélikus és különösen az
izraelita tanulók ellenben meghaladták azt
(a városban ugyanis 5"4% az izraeliták
aránya). Ezt nemcsak az egyes felekezetekhez tartozók különböző foglalkozási viszonyai magyarázzák meg, hanem a bevándorlás és a vidék lakosságának eltérő felekezeti
megoszlása.
A szülők foglalkozását tekintve, a középfokú iskolai tanulók — összehasonlítva adatainkat a népszámlálás adataival — a következőképen oszlottak meg a legfőbb foglalkozási csoportok szerint:
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Az őstermeléshez eszerint jóval kevesebb
tanuló tartozik, mint amilyen az őstermelők
népességi aránya; az ipar körében is hasonló az eset; a kereskedelemhez tartozó

Szolnok mezőgazdasági viszonyai.
agricoles de Szolnok.

Szolnok gazdaságainak nagyságmegoszlása (2. sz. tábla) teljesen megfelel az alföldi
mezőgazdasági városok közismert gazdaságmegoszlásának. Igen sok a törpe- és kisgazdaság, kevés a középgazdaság, még ke1. Szolnok megyei város területének megoszlása
mívelési ágak szerint 1930 végén.
Répartition, par branches de culture, a la fin de 1930,.
du territoire de la ville départementale de Szolnok.

Összes terület
Territoire totál

erdő — bois etforéts

nádas — roseliéres
földadó alá nem eső
terület — exempt
(Vimpót foncier

Év
Année

legelő —páturages

A terüle' megoszlása mívelési ágak
szerint -- Répartition par branches
de culture du territoire de la ville
szőlő — vignes

Szolnok megyei város — dacára élénk
ipari és kereskedelmi forgalmának — nagyrészben mezőgazdasági jellegűnek mondható.
Bizonyítja ezt a megállapítást mívelési ágmegoszlása (1. sz. tábla). Az adatok szerint
ugyanis a város összes területének 74'6%-a
szántóföld, olyan magas arány ez, melyet
csak igen kevés hazai városunk szántóföldaránya múl felül. Megyei városaink közül
legmagasabb a szántóföldterület aránya
Kisújszálláson (87%) és Túrkevén (83-4%),

ezzel szemben például az ugyanazon vármegyében fekvő Jászberény aránya csak
60"l%. Szolnok szántóföldterületének aránya az országos arányt 24 - l%-kal múlja
felül.

rét — prairies

Résumé. La ville de Szolnok a un caractére
principalement agiicole, quoiqu'il y existe aussi
des établissements commerciaux et industriels notables. Les terres labourables représentent 74'6% rfu
territoire de la ville (voir le tableau 1); cetté
proportion dépasse de 2A'1% le rapport général des
terres labourables á la superflcie totale de la Hongrie. Dans la production agricole, le froment, cultivé sur A9'l% des terres ensemencées, y occupe la
premiere piacé, et la culture des autres plantes
agricoles a un rőle inférieur. En 1931, la sécheresse
ayant fait de grands dégáts á Szolnok, le rendement
moijen de tous les principaux produits agricoles a
été essentiellement inférieur á la moyenne relatíve
au pays entier. La différence était de 17'1% pour le
froment;
le rendement
moyen de la betterave a
sucre a fléchi singulicrement (de 30'7%). Le nombre
des animaux de fenne y augmente bien, surtout
celui des porcs.

kert — jardins

Les conditions

szántóföld - terres
arables

|

tanulók száma azonban már nagyobb arányt
jelent, mint a népességi arány s a közlekedésre nézve még jóval ijikább áll ez. Az értelmiséghez tartozó tanulók aránya is nagyobb a népszámlálási aránynál. Az értelmiség körébe a köztisztviselőket, papokat, tanárokat, tanítókat, katonatiszteket, valamint
az önálló értelmiségieket számítottuk. Ha az
értelmiséghez még az egyes gazdasági ágakban alkalmazott tényleges tisztviselőket és a
nyugdíjas tisztviselőket is felvesszük, megállapíthatjuk, hogy a középfokú iskolai tanulóknak kb. J/4 része tartozik ehhez a társadalmi osztályhoz.
Asztalos József dr.

kataszteri holdakban arpents cadastr.
1930

o/o

Országos
arány - Proportion généralefHongrie entier e)

19.576 177 2.172 96 1.564 22S 1 2.411 26.222
74-6 0-7 8-3 0-4 6-0 0-8 0-ü 9-2 100-0

60-1 1-2

7-2 2-3 10-7 ÍV 8 0-3

6-4 100-0
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2. Szolnok gazdaságainak nagyságmegoszlása
1930-ban.
Répartition, au point de vue de leur étendue, des
exploitations agricoles de Szolnok en 1930.

Gazdaságnagyságmegoszlás
Caíégories
d'exploitations

2

A gazdaságok
Exploitations agricoles :
szántóföld
összes
területe
superf. de
siiperficie
totale •
arablcs
o/o

«

s
tn

1 2

•r) -ri

o a

o/o

J S. 5

"

/J

^

%

•

a 3

2-1
Móins de-1 kat. holdig 568 26-1 . 489
391
1—2 arp. cad. 391 17-6 704
2-7 678
3-6
2-4
2-3
187
8-6 495
1-9 459
3—5
176
8-1 706
2-8 655
3-4
5—10
227 10-4 1.68S
6-4 1.612
8-5
17-5 5.411 20-6 4.476 23-5
10—20
asi
8-3 5.521 21-1, 4.729 24-8
20—50
180
y.y
50—100 „
47
3.208 12-2 2.673 14 0
100-200 .,
11
0-5 1.352
s-i
935
4-9
l-i
200-500 ..
0-2\ 1.486
5-6 216
500—1000 „
2
0-1 j 1.213 4-6 124
0-7
Plus de-1000 holdon felü
1
0-1 1 4.024 15-3 2.100 11-0
Összesen — Totál 2.17b lOOO 126.298 ÍOOO 19.04S IOO-I)

3. A főtermények bevetett területe Szolnok tterületén.
Superficies ensemencées des principales plantes agricoles á Szolnok.
S u p e rf i c i c

e n s e m e n c é e

de

Ev

bevetett terület kat. holdakban — arp. cad.
1927
1928
1929
1930
1931

1927
1928
1929
1930
1931

9.419 95

1.827 398 3.897
25
56 2.132 574 3120
54
9.513 17 1.993 664 2.909
21
9.223 36 1.455 477 4.585
160
9.619 ' 44 1.723 431 4.189
106
termés mennyisége mmázsákban
produclion en q métriques
9.078

66.389
70.211
47.504|
65.945
55.585

570
400
94
208
216

12.684
16.929
11.528
10.322
8.240

2.155
3.543
2.888
3.035
1.509

144
136
143
120
121

31.732 888 18.665
16.532 1.503 10.880
20.856 517 10.27
30.199 3.739 1.088
23.972 2.644 8.590

lásánál azt látjuk, hogy a város összes területéből az 50 kat. holdnál nagyobb gazdaságokra 42-9% esik. A földreform végrehajtásával kapcsolatosan tehát itt közepes nagyságú gazdaság nem igen alakult.
Szolnok szántóföldi termelése szintén
alkalmazkodik az alföldi kialakult termelési rendszerhez. A Tiszavidék kimagaslóan
legfontosabb terményének, a búzának, bevetett területe 1931-ben az összes szántóföldterületnek majdnem felét
(49"l%-át)
tette, a többi gazdasági növény szerepe tehát a búzával szemben alárendelt. Elég jelentékeny részt foglalt még el a város
szántóföldterületéből a növekedő irányzatú
tengeri (21-4%) és az árpa (8-8%). Az elmúlt öt év vetésterületi adatai — kis hullámzástól eltekintve — különben meglehetős állandóságról tanúskodnak. A terméseredményeket (3. sz. tábla) figyelve az öt éveredményei közül a legnagyobb eltolódásokat a cukorrépa és a burgonya eredményeinél láthatjuk. A cukorrépatermés elég nagyarányú csökkenése főleg azért feltűnő, mert
bevetett területének nagysága nem igen
változott. 1927 óta kedvező cukorrépatermés a város határában m m volt.
Az 1931. év különben Szolnokon (3. sz.
tábla) az utolsó öt év leggyengébb termésátlagait produkálta. A főtermények 1931.
évi termésátlagait vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a búzatermésátlag Szolnokon teljes 17'1%-kal gyengébb volt, mint az országos termésátlag. A rozs termésátlagánál az
országos átlaghoz viszonyítva a visszaesés
7"5%-os, az árpánál 17'2%-os, a zabnál
4. Szolnok állatállománya.

átlagtermése kataszteri holdankint métermázsában
production moyenne par arp. cad., en q metr.
1927
1928
1929
1930
1931

7-1
7-7
5'7
7-2
5-8

6-0
71
ö'ö
5-8
4-9

6-9
7-9
5-9
TI
4-8

ő-4
6-2
4-4
6-4
3S

8-1
5-3
7'2
6-2
5-7

35-5
27-8
24-6
23-4
24-9

129-6
80-0
71-8
90-7
71-0

vesebb a nagygazdaság. Az 50 kat. holdnál
nagyobb gazdaságok száma az összes gazdaságoknak mindössze 3*1%-át teszi. Ezzel
szemben a gazdaságok területének megosz-

„

Le cheptel á Szolnok.
Év

1927
1928
1929
1930
1931

SzarvasLó
Juh
marha
Sertés
BHes a
Chevaux
Porcs
Moutons
cornes
d a r a b s z á m s z e r i n t —• t i t e s
3.349
2.646
2.607
2.599
2.765

1.647
1.818
1.713
1.734
1.702

3.725
3.708
4.273
2.688
4.266

1.453
1.312
1.867
1.934
i:956
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23-9%-os, a tengerinél 27-8% -os, a burgonyánál 15'3 % -os és a cukorrépánál 30"7 % -os
a csökkenés. Ezt a határozottan gyenge
eredményt jórészt a Jász-Nagykún-Szolnok
vármegyében tavaly erősen pusztító aszály
kártétele okozta.
A gyengén sikerült termést némileg bizonyára ellensúlyozta az a körülmény, hogy
Szolnok város haszonállatlétszáma az elmúlt év folyamán elég kedvezően alakult.
Legnagyobb a növekvés a sertések számánál, a sertéslétszám ugyanis 1930-ban mélyponton volt, a mult évben azonban ugrásszerűen elérte az elmúlt öt év legjobb eredményét.
5. Az országos állatvásárok forgalma Szolnokon.
Mouvement des foires á bestiaux á Szolnok.

Év
Années
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szám szerint — teles
1927 i)
o/o
1928 =)
o/o
1929 3)
o/o
1930
o/o
1931

1.030

225 3.900

770

1.560

585 3.150

480

360

140 1.200

110

2.376 1.345 2.7C6

570

2.830 1.779 6.511

797

810
78-6
655
42-fl
295
81-9
1.341
56-4
1.2S9
45-5

112
49-8
160
27-4
49
J5-0
629
46-8
300

1.700

335

1.735
55-1
521
•ÍJ-íf
1.771
65-4
3.396
52-2

170
35-4
26
2J-C
266
46-7
322
40-4

•)—3) 1927-ben 1, 192S és 1929-ben 2 állatvásárt nem tartert-

tak meg. — Nombre des foires it bestiatix qui n'ont pas été
tenues: cn 1927, 1; mi 1928, 2; cn 1929, 2.

Mint a mezőgazdaság súlyos helyzetére
jellemző adatot, bemutatjuk végül a szolnoki országos állatvásárok utolsó ötévi eredményeit. (1. az 5. sz. táblát) Szolnokon évenkint rendszerint öt országos állatvásárt tartanak, az elmúlt években azonban többízben előfordult, hogy egy-egy állatvásárt
ragályos állatbetegségek vagy kedvezőtlen
időjárás miatt nem lehetett megtartani.
Az utolsó két év adatai azonban teljesek,
így tehát összehasonlításra felhasználhatók. A gazdasági válság kimélyülésének
elég pontos mutatója a vásárok eredményességének hanyatlása. Az eladási arány
1931. évben az előző év eredményeihez viszonyítva valamennyi állatfajtánál csökkent, viszont ebből a szempontból Szolnokon még mindig elég kedvező volt a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy az országos eladási arány a tárgyalt évben a szarvasmarháknál 27-6%, a lovaknál 16-5/o, a sertéseknél 41-5% és a juhoknál 35-1%. Ezeket a gyenge országos eredményeket a szolnoki vásárok mindegyik állatfajtánál felülmúlták.
Szolnok mezőgazdaságának vázolt helyzete — kivált az 1931. évi eredményeket tekintve — nem mondható valami nagyon
kedvezőnek. Reméljük azonban, hogy az
idei termés a bemutatott öt év legjobb eredményeit is az egész vonalon felül fogja
múlni.
Sajóheliji István.

Szolnok ipara és az ipar tömörülése a városokban. <
L'industrie

de Szolnok et Vagglomération de Vindustrie dans les villes.

Résumé* Des fabriques de Hongrie, 33'6% se
trouvent á Budapest, 12'S% dans les villes autonomes, 18'0% dans les villes départementales. Les
i-tablissements manufacturiers de Budapest et de
ses environs représentent non moins de Al'1% de
ceux du pays entier. Les fabriques situées hors de
villes, l'effectif de leurs ouvriers et la valeur de
leur production représentent seulement S5'6%, respectivement 26-6% et 24-7%, du nombre totál; il
faut ajouter qu'Mes ont moins résisté que les
autres fabriques á la erise de production qui, depuis
7920, s'accentuait dans la grandé industrie.

De la valeur de la production des établissements
manufacturiers, il revenait en 1930 á Budapest en
moyenne 9S6'9 mille pengős á une fabrique; cetté
proportion était seulement de 746'5 mille p. pour
l'ensembíe des fabriques des villes autonomes et des
villes départementales et de 558'1 mille pour les
établissements manufacturiers situés hors de villes.
Dans la mérne année, dans la capitale, de la valeur
de la production des fabriques, il revenait en moyenne 12.682 pengős par ouvrier, contre seulement
11.5Í3 dans les villes autonomes, 11.409 dans les
villes départementales et 11.022 en province.
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// faut souligncr qu'aux eiwirons de Budapest,
il y avait en 1930 non moins de 283 établissements manufacturiers occupant 35.581 ouvriers el
produisant une valcur de 359'1 millions de pengős,
de sorté que le nombre de leurs ouvriers dépassait
de 46'9% celai du chiffre correspondant des fabriques des 10 villes autonomes, et la valcur de Icur
production, de 28'4%. Parmi les villes manufacturiéres de province, c'est la ville départementale de
Újpest, située dans le voisinage immédiat de Budapest, qui est la plus importante; viennent ensuite
les villes autonomes de Győr, de Szeged, de Pécs,
de Debrecen et de Sopron. De toutes les villes autonomes, Baja est celle qui a le moins d'établissements industriels; on n'y trouve que 15 fabriques
occupant seulement 363 ouvriers. Dans les villes
autonomes de Székesfehérvár,
de Hódmezővásárhely et de Kecskemét, le nombre des ouvriers de
grandé industrie est également au-dessous de 1000;
il en est ainsi de la plupart (70%) des villes départcmentales; 10 villes appartenant a cetté derniére
aitégorie ont moins de 100 ouvriers de fabrique
Au point de vue industriel, Szolnok a une importancc notable. Tandis qu'elle occupe parmi les
villes départcmentales
la septiéme piacé pour la
population, elte y est la quairiéme pour le nombre
des établissements manufacturiers et la sixiéme pour
la production de grandé industrie. On y trouve 25
fabriques dönt il fonctionnait 23 en 1930. Le nombre
annuel moijcn des ouvriers en a été en 1930 de 1.070
ct le maximum • du nombre d'ouvriers, 2.348; en
1D30, elles ont /irodait une valeur de 22'2 millions
de pengős. Le plus grand des établissements industriels de Szolnok est une fabrique de sucre.
En 1930, il y avait á Szolnok 670 exploitations
de petité industric occupant 716 ouvriers, aides et
apprentis et 116 membres de famille des patrons.
Le nombre annuel moyen des personnes occupées
dans les fabriques et dans les ateliers d'artisans y
est supérieur á 2.000 et son maximum a 3.000. La
valeur de la production peut étre évaluée á 4'8 millions pour les ex[>loitations de petité industrie; de
cetté somme, il revient 3 millions á l'industrie proprement dite (en n'y comprenant donc ni les industries n'entrant pas dans le sens strict du mot
dans cetté catégorie-lá — hőtels, restaurants, cafés,
etc. — ni l'industrie du bátiment).

iparosodás terén a városok, különösen a nagyvárosok igen fontos szerepet töltenek be. Budapest kereső népességének
közel 40%-a az ipar körébe tartozó foglalkozást űz s a fővárosban települt le a magyarországi gyári jellegű ipartelepek 33-6
% -a. Sőt ha a főváros környékén elhelyezkedett gyárakat is a Budapesten letelepült
gyárak közé számítjuk, — hiszen azok le-

telepedésénél is azok az előnyök játszottak
szerepet, amelyet az iparnak a nagy város
nyújt, — a Budapest és környékén tömörült ipartelepekre esik a magyarországi
gyárak 41'7%-a. A vidéki városok, •— a
törvényhatósági joggal felruházott városok és megyei városok egyaránt —, még
távolról sem hasonlíthatók össze iparosodás szempontjából a fővárossal. A 10 törvényhatósági és a 45 megyei városban
ugyanis együttesen csak 1.074 gyári jellegű
ipartelep van, tehát 99-cel kevesebb, mint
magában a fővárosban. Jelentékeny az eltérés, ha a törvényhatósági és megyei városokat állítjuk egymással szembe. A 45 megyei városban 629 ipartelepet találunk,
egy-egy városra tehát átlag alig 14 gyár
esik, míg a 10 törvényhatósági jogú városnak együttesen 445 gyári jellegű ipartelepe
van, s így a törvényhatósági jogú városokban az átlag több, mint háromszorosa a
megyei városoknál megállapítható átlagnak.
A gyárak településénél azok az előnyök,
amelyeket az ipari vállalkozás szempontjából a város nyújt, tehát a munkapiac, a
vasúti és közúti hálózat jobb kihasználási
lehetősége, olcsó villamos energiaforrás,
fejlettebb kereskedelmi forgalom, a helyi
fogyasztás kielégítése stb. mind oly jelentőséggel bírnak, hogy városoktól távolabb
általában csak oly vidéken található gyártelep, amely mint nyersanyag, vagy fűtőanyaglelőhely azon a vidéken — főleg a
szállítási költségek megtakarítása szempontjából — a helyi letelepülést különösképen indokolja. A városokban tömörüli
összesen 2.247 gyártelepen kívül elég nagy
számmal található még a vidéken letelepült
gyártelep is, — az 1930. évi adatok szerint
ugyanis 1.244 gyári jellegű ipartelep helyezkedett el a városokon kívül — azonban
ezek legnagyobb része vagy a főváros környékén, vagy más nagyobb város tőszomszédságában, vagy nagy lélekszámmal bíró
nagyközségekben telepedett le. A többi kevés kivétellel malom vagy téglagyár, tehát
olyan ipartelep, melynél a nyersanyagszállítási költség megtakarítása volt döntő jelentőségű a letelepedésnél.
Az ipari üzemeknek a városokba való
tömörülése folytán a város és vidék foglalkozási jellege különösen a gyáripar jelentőségének kialakulása óta mindinkább eltolódott egymástól. A városokban, főleg a
nagy városokban élő kereső népességben
az iparral foglalkozók arányszáma az
utóbbi évtizedekben rohamosan megnőve-
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kedett. De az ipari üzemek gyarapodásával, az ipar fejlődésével összefüggően alakult a városok fejlődése is. Az ipari üzemek tömörülését s a városokban letelepült
iparvállalatok fejlődését megvilágító adatok tehát nemcsak az ipari fejlődés város
és vidék szerinti alakulásának megfigyelésére szolgálhatnak támpontul, hanem
tájékoztatást nyújtanak egyben a városok
fejlődésének, nemzetgazdasági jelentőségének megítélése szempontjából is. Ezért
az a néhány adat, amely a gyáripari statisztika 1930. évi eredményeinek városok
szerinti megoszlásáról rendelkezésre áll,
különös figyelemre érdemes. A törvényhatósági jogú és megyei városokban tömörült ipartelepek főbb adatainak ismertetése után tegyük vizsgálat tárgyává Szolnok megyei város iparát. Az iparstatisztikai adatoknak városok és vidék szerinti
általános megoszlását ismerve ugyanis jobban megítélhetjük, hogy milyen arányú
fejlődést ért el Szolnok megyei város ipara
és milyen jelentősége van annak országos
és helyi szempontból egyaránt.

de azt a színvonalat, amelyen a háború
előtt állott — már amennyire a rendelkezésre álló adatok ily összehasonlítást lehetővé tesznek — még mindig nem érte el. Az
1930. évben pedig az általános világgazdasági válság sodra már magával ragadta a
gyáriparunkat is, visszaszorítva a termelési
értéket a 25 milliárd pengő alá s ezzel a háború utáni fejlődés arányát mutató indexszám is visszaesett 180-ról 169-re.
•Az 1929—1930. évi válságos idők áradataival szemben a városokban tömörült
iparvállalatok mutatkoztak erősebbeknek,
ahol a hitelszervezet inkább segítségére
lehetett főleg a részvénytársasági formában
alakult iparvállalatoknak. A városokban a
nagyobb takarékosságra irányuló törekvések is könnyebben voltak megoldhatók, a
munkáslétszám és a termelési költségek
nagyobb arányú redukciója, a nélkül, hogy
a termelés jelentősebben visszaesett volna.
A városokban letelepült iparvállalatok nagyobb ellenállást tudtak kifejteni a gazdasági válsággal szemben, bízva a helyzet
jobbra fordulásában inkább leszorították
A gyáripari statisztika 1930. évi ered- az üzemmenetet a gyári jelleg alá, mintményei, mint ismeretes, 3.491 ipartelepről sem, hogy teljesen leállítva az üzemet az
adnak számot, amelyek közül 242 a rossz egyre terjedő pesszimizmus hullámai az
gazdasági viszonyok következtében üze- egész ipari termelést elborítsák. Az 1930.
men kívül állott. A többi 3.249 ipartelep is évben szünetelő ipartelepek város és vierősen redukált üzemmel dolgozott, úgy- dék szerinti megoszlását feltüntető adahogy szemben az 1929. évi üzemteljesít- tokból ugyanis kitűnik, hogy az üzemüket
ménnyel a gyáripari termelést 1930-ban beszüntetett ipartelepeknek csak 42*1%-a
csaknem 35 ezer üzemnapveszteség érte. a esett a városokban letelepült gyártelepekre,
gyárak átlagos évi munkáslétszáma pedig holott a gyári jellegű ipartelepek között a
közel 25 ezer fővel volt kisebb az 1929. városokban tömörült gyárak arányszáma
évinél s a termelési érték csaknem 400 mil- 64-4 %-ot tett. Megállapítható ezenkívül,
lió pengővel maradt az előző évi alatt. Az hogy míg Budapesten a munkáslétszám
redukciója mellett a termelés
ipari fejlődést tehát, mely 1921 óta évről- 11-8%-os
a viévre mutatkozó javulás után az 1926—1929. 12 5%-kal esett vissza, ugyanakkor
években oly nagyvonalúan bontakozott ki, déki gyárakban csupán 9 7 % -os munkása termelési értékben már
1930-ban határozott visszaesés követte. Az létszámredukció
1921—1930. évek során a kulmináció az 13 6%-os csökkenéssel járt.
előállított iparcikkek értéke szerint 1928A nehéz gazdasági viszonyok folytán
ban következett be, amikor a termelési ér- üzemüket beszüntetni kényszerült iparválték közel háromszorosát érte el az 1921. lalatok megoszlásának Budapest, törvényévi termelésnek. Sőt az árhullámzások hatósági jogú és megyei városok valamint
okozta értékeltolódás kiküszöbölése mel- a vidék szerinti számaránya is a városi
lett is 1928-ban a gyáripari termelés 75 ipartelepek kedvezőbb helyzetét mutatja.
%-os növekedése állapítható meg. Az ár- Budapesten ugyanis 1930-ban a gyári jelindex figyelembevételével
megállapított legű ipartelepeknek csak 3*1%-a állott üzetermelési értéknél azonban a kulmináció men kívül, ugyanakkor a törvényhatósági
az ipari nyersanyagoknak 1928-ban meg- jogú városokban az ipartelepek 5"8%-a, a
indult erősebb árhanyatlása folytán már megyei városokban 6'4%-a szünetelt, míg
áttolódott az 1929. évre. A gyáripari terme- a városokon kívül letelepült gyárak között
lés ekkor — tehát az 1921 óta eltelt nyolc az üzembeszüntetésre kényszerült telepek
év alatt — már 80%-os javulást mutatott, aránvszáma 11'2%-ot tett, tehát közel
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négyszeresét érte el a fővárosban üzemen
kívül álló ipartelepek arányszámának.
A gyáripar helyzetét megvilágító főbb
adatoknak város és vidék szerinti megoszlása egyébként általában a városi gyáripar fejlettebb voltát mutatja. A gyári jellegű ipartelepek 33"6%-a Budapesten van,
308%-uk pedig a törvényhatósági jogú és
megyei városokban s így a vidéki telepekre
35"6% esik. Bár a telepek számának e három csoportba osztásánál a vidéki iparvállalatok vannak többségben, mégis Budapesten és a városokban tömörült gyárak
jelentőségben jóval felülmúlják a vidéken
letelepült gyárakat. A gyáriparban alkalmazott 210.142 főnyi évi átlagos munkáslétszámból ugyanis a fővárosi ipartelepekre
4-2'2% s a törvényhatósági jogú és megyei
városokban üzemben volt gyárakra 31*2%
jut, tehát a vidéken letelepült gyárakra a
telepek számánál megállapított 35"6%-os
arányszámmal szemben a munkáslétszámnál már csak 26"G% mE.rad. A fővárosban
és a többi városban található gyárak tehát
aránylag több munkást foglalkoztató, nagyobb ipartelepek. Még jobban kiemelkednek a budapesti gyárak a termelési érték
hasonló megoszlását feltüntető adatok szerint. A 2-5 milliárd értékű gyáripari termelésből ugyanis a fővárosi gyárak termelésére 1"1 milliárd, azaz 45" 1% esik, míg
a többi városra összesen 752'5 millió jut,
tehát az összes gyáripari termelés 30"2%-a
s így a városokon kívül letelepült gyárak
termelése, mely 616'2 millió pengő értéknek felel meg, a legkisebb részt: 24"7 % -ot
képviseli. Látható tehát, hogy a városokban tömörült gyárak jelentősebbek, átlag
több munkást foglalkoztatnak s nagyobb
értékű termelést mutatnak fel, bár a termelési érték ily megoszlásánál figyelembe
veendő, hogy a vidéki gyárak között nagyobb számmal vannak oly ipartelepek,
amelyek kisebb értékű nyersanyagot használnak (pl. téglagyárak) s így az előállított termeivényeik értéke természetszerűleg kisebb, mint az értékesebb nyersanyag
ipari feldolgozására létesült ipartelepeké.
A gyáripari termelési értéknek a fővárosban, a törvényhatósági jogú és megyei
városokban, valamint a vidéken letelepült
gyárak szerinti megoszlását feltüntető
arányszámokon kívül a városi ipartelepek
nagyobb jelentőségét még inkább kidomborítják a termelési értéknek az ipartelepek számához és az alkalmazott munkáslétszámhoz viszonyított arányszámai. Ezek-

ből kitűnik, hogy míg Budapesten 1930ban egy-egy gyár átlag 987'8 ezer pengő
értékű termelést mutatott ki, a törvényhatósági jogú városok és megyei városok
ipartelepei már csupán 74fv5 ezer pengő
értékű átlagos termelést értek el, míg a
vidéken letelepült gyárak átlagos termelése mindössze 558-l ezer pengő értéket
képviselt. Hasonlóan fokozatos csökkenést
mutatnak az egy munkásra kiszámított átlagos termelési érték arányszámai a letelepülési hely nagyságsorrendjében. A fővárosi gyárak termeléséből 1930-ban egy
munkásra átlag 12.682 pengő esett, ugyanakkor a törvényhatósági jogú városok
ipartelepein alkalmazott munkásokra máiátlag csak 11.543 pengő, a megyei városokban letelepült gyárak munkásaira pedig
11.409 pengő termelési érték jut. Ezzel
szemben a városokon kívül elhelyezkedett
gyáraknál egy munkásra átlag mindössze
11.022 pengő termelési érték számítható.
De. nézzük magukat a városokat, milyen sorrendben helyezkednek el ipari
szempontból, hol találjuk a legtöbb gyári
jellegű ipartelepet s a legtöbb ipari munkást s mely városok ipartelepei bírnak legnagyobb jelentőséggel a gyáripari termelés
értéke szempontjából. Budapestnek, mely
— mint láttuk — a gyáripari vállalatok
33-6%-át, s a gyáriparban alkalmazott
munkások 42'2%-át foglalja magában, a
magyar iparban elfoglalt rendkívüli jelentősége mellett talán nem lesz érdektelen
néhány tekintetet vetni a többi városban
szétágazó gyáripar megoszlását ismertető
néhány adatra is, melyek azokban, akik a
fővárosban és a főváros közvetlen környékén tömörült ipar túlméretezettségét látják, bizonyára gondolatokat fognak ébreszteni az iránt, hogy az iparfejlesztési
politikában milyen alátámasztásokat nyerhetne a települések decentralizációs irányítása.
Budapest gyáriparán kívül külön kell
megfigyelés alá venni a főváros környékén
letelepült gyári jellegű ipartelepeket is. A
főváros környéke ugyanis, melynek rohamos fejlődése elsősorban az ipari fejlődés
következménye, a gyáripar szempontjából
jelentősebb, mint a tíz törvényhatósági
jogú városban letelepült gyáripari vállalatok együttesen. A Budapest környékén elhelyezkedett 283 gyártelep 1930-ban 35.581
munkást foglalkoztatott s 359'1 millió
pengő értékű iparcikket állított elő, ami a.

ao.
törvényhatósági jogú városokban található
445 gyár együttes munkáslétszámánál 46-9
%-kal s azok termelésénél 22-2%-kai több.
A főváros környékéhez tartozó községek között 5 megyei város is szerepel:
Budafok, Kispest, Pesterzsébet, Rákospalota és Újpest, s a környéki gyártelepek túlnyomó része, 68'9%-a a fölsorolt öt megyei városban található. Közülük ipari szempontból különösen Újpest
emelkedik ki, hol 121 ipartelepen 14.495
munkás dolgozik. Újpest gyáripara nemcsak a főváros környékén levő városok között, hanem az ország összes törvényhatósági jogú és megyei városai között messze
kimagaslik.
A törvényhatósági jogú városok közül
a gyártelepek számaránya szerint Szeged,
Győr és Pécs a legjelentősebbek. Szegeden
82, Győrben 70 és Pécsett 66 gyári jellegű
ipartelepet találunk, utánuk következik
Debrecen 56 gyárteleppel, Sopron 48 gyárteleppel és Miskolc 32 gyárteleppel. A gyárak munkáslétszámának és termelésének
nagysága szerint a legjelentősebb Győr
több, mint hatezer gyári munkással s 67-7
millió pengő értékű termeléssel. Majd Szeged és Pécs következik, előbbi 4.575 mun
kassal és 5T7 millió pengő értékű termeléssel, az utóbbi 3.663 munkással és 43-8
millió pengő értékű termeléssel. A törvényhatósági városok között a legkevésbbé fejlett ipara Bajának van, hol mindössze 19
ipartelep található, ezek közül is 4 az 1930.
évben üzemen kívül állott. Baja 15 gyártelepén összesen csak 363 munkás dolgozott ez évben, s az előállított iparcikkek
értéke alig valamivel haladta meg a 3*5
millió pengőt.
A megyei városok között, a már említett Újpest kivételével, egyedül Kaposvárott
van több, mint harminc és még nyolc megyei városban úgymint Békéscsaba, Budafok, Kispest, Nagykanizsa, Pesterzsébet,
Szolnok, Szombathely és Vác városokban
egyenkint több mint húsz gyári jellegű
ipartelep. A többi 35 megyei város közül
26-ban a gyárak száma nem haladja meg
a tizet, sőt e 26 városban együttesen csupán 158 ipartelep található, melyek közül
12 gyár üzemen kívül áll. A gyárakban
foglalkoztatott munkáslétszám nagysága
szerint a megyei városok jelentősége a
gyáripar szempontjából még jobban összezsugorodik. A főváros környékéhez tartozó
megyei városokban letelepült gyáripart
különválasztva, — amelyek között a 14'5

ezer gyári munkást foglalkoztató Újpest
mellett Kispest 2.944 munkással, Pesterzsébet 2.191 munkással és Budafok 1.170
munkással a jelentősebb iparral bíró városok közé tartoznak — mindössze két
olyan megyei város van: Békéscsaba és
Salgótarján, amelyekben több mint kétezer
és öt olyan megyei város: Magyaróvár,
Pápa, Szolnok, Szombathely és Vác, amelyekben több, mint ezer gyári munkás van
foglalkoztatva. A 45 megyei város között
tehát 34 városban még ezer olyan gyári
munkás sem található, akik a helybeli
ipartelepeken keresnék kenyerüket, sőt ide
sorozva még az ugyanebbe a kategóriába
tartozó 4 törvényhatósági jogú várost is,
megállapíthatjuk, hogy a városaink 70
% -ában a gyáripar még oly fejletlen, hogy
az ott letelepült ipartelepek összes munkáslétszáma nem éri el az ezret sem. Még
feltűnőbb képet nyújtanak ezek az adatok, ha megállapítjuk, hogy városaink között 11 olyan megyei város is szerepel,
amelyek egyenkint még száz gyári munkást sem foglalkoztatnak.
A termelési érték szempontjából nem
kevésbbé kedvezőtlen képet mutatnak a
gyáripari statisztika városonkint tagozódó
adatai. Újpest 156'8 millió pengő értéket
képviselő termelése mellett két Budapestkörnyéki város emelkedik ki 20 millió pengőt meghaladó értékű termelésével: Kispest és Budafok, melyeken kívül még csak
három megyei város sorolható a 20 millió
pengő értéket termelő ipari városok közé:
Békéscsaba, Kaposvár és Szolnok. Ezzel
szemben 34 megyei város gyáripara egyenkint még 10 millió értéket sem termelt,
közéjük sorozva 5 olyan várost is, amelyekben a gyári jellegű ipartelepek termelése az egy millió pengőt sem érte el.
A felsorakoztatott adatok megvilágításában Szolnok megyei város az ipari szempontból jelentősebb városok között foglal
helyet. Az ipartelepek száma szerint sorrendbe állított megyei városok között
ugyanis Szolnok, mely a lakosság szám-,
aránya alapján a hetedik helyen áll, a megyei városok között 25 gyári jellegű ipartelepével a negyedik helyet foglalja el, s
az előállított iparcikkek értéke szerinti
sorrendben is már a hatodik helyet biztosította magának 22-2 millió pengőt képviselő gyáripari termelésével. Legnagyobb
ipartelepe a szolnoki cukorgyár, mely a fő
termelési idényben ezerén felüli munkáslétszámmal dolgozik s úgy berendezését,
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mint teljesítményét tekintve az ország % -áig voltak foglalkoztatva. A megyei váegyik legjelentősebb cukorgyára. \ Az 1930. rosok ipartelepei e tekintetben általában
évi termelése szerint ugyanis az ország 2"3 véve kedvezőbb helyzetben voltak, mint a
millió métermázsát kitevő cukortermelésé- törvényhatósági jogú városokéi, sőt mint a
ből több. mint 10%-ot a szolnoki cukor- főváros gyáripara. A megyei városokban
gyár állított elő s így a 13 cukorgyár között üzemben volt 589 gyár 473 millió pengő
a harmadik helyet foglalta el. Külföldi ösz- értékű termelése ugyanis az összes kapaszeköttetései révén a világhírű magyar cu- citás 56"8%-át jelenti, ezzel szemben a főkor iránti érdeklődést sikerült a legutóbbi város gyáripara csak 54*0%-át, a törvényidőkig fenntartania s azonkívül, hogy hatósági jogú városokban tömörült gyárak
Ausztriában és cseh megszállott területen pedig mindössze 49"4%-át használhatták
is elhelyezte termeivényeit. Fiúmén át szá- ki termelőképességüknek, úgyhogy a szolmottevő exportot tudott irányítani a Le- noki ipartelepek 1930. évi termelése a gyárvante és India felé. Sajnos, az egyre foko- ipari termelés általános helyzetéhez viszozódó termelési nehézségek mellett nemcsak nyítva aránylag elég kedvezőnek mondható.
a teljesítőképesség kihasználási foka csökSzolnok ipari viszonyairól, a gyári jelkent, az exportlehetőség is egyre nagyobb legű ipartelepeiről fölsorolt adatokon kíakadályokba ütközött, a német, román, vül, csak úg5' nyerhetnénk teljes képet, ha
jugoszláv és bulgár piacok, amelyek még a kis- és kézműiparról is legalább legfőbb
1928-ban a szolnoki cukor elhelyezésére vonatkozásokban
beszámolhatnánk.
Az
lehetőséget nyújtottak, a következő évek- 1930. évi népszámlálással kapcsolatosan
ben egymás után elzárkóztak a magyar cu- végrehajtott ipari felvétel eredményei, mekor felvétele elől.
lyek az önálló iparosok helyzetéről részleA nehézipart Szolnokon két gyár kép- tes tájékoztatást fognak nyújtani, ezidőviseli: egy vasáru- és mérleggyár, amely fő- szerint még nem állanak rendelkezésre.
leg tizedesmérlegek gyártásával nyert je- Azonban egyedül Szolnokról készült ideiglentőséget, és egy gépgyár, amely nem ke- lenes feldolgozási eredmények alapján
vésbbé jelentős vasszerkezetei és fémönt- mégis módunkban van legalább néhány
vényei révén. Faipari telepe hat van Szol- adattal megvilágítani az önálló kis- és kéznoknak, mind a hat gőzfűrész- és faaprító- műiparosok szakmák szerinti megoszlását
telep, melyek együttes termelésének értéke és ismertetni főbb üzemi és termelési adacsaknem egy millió pengőre tehető. Van taikat.
ezenkívül egy asztalosárugyára is, azonban
A már említett 25 gyári jellegű iparaz 1930-ban üzemen kívül állott. A legerő- telepen kívül a tulajdonképeni iparba tarsebben az élelmezési ipar van képviselve a tozó közép- és kisipari üzem, beleértve a
városban, ide tartozik a már említett cu- kézműipari műhelyeket is, 532 található
korgyáron kívül négy malom, egy ecet- Szolnokon. Ha pedig a tágabb értelemben
szeszgyár, egy jéggyár és a vízmű, amelyek vett ipar körébe tartozó vállalatokat is ide1930-ban együttesen 18'9 millió pengő ér- soroljuk, tehát az építőiparral, szállodás,
tékű termelést mutattak ki. A textilipar vendéglős, kávésiparral stb. foglalkozó kiskörébe tartozó gyári jellegű ipartelep csak ipari jellegű vállalatokat is, összesen (570
egy található Szolnokon, amely bélésvattát ipari üzemről vagy műhelyről számolhagyárt. Van ezenkívül a városnak két nyom- tunk be. Ezek ipari főcsoportok szerinti
dája, két téglagyára és egy tükörgyára, megoszlását, valamint főbb üzemi és termemíg a közhasznú villamos áramszolgálta- lési adatait az alábbi táblázat ismertetheti,
tást Szolnok és környéke részére két áram- megjegyezve, hogy a felsorolt adatok közé
elosztótelep látja el.
még nem volt besorozható 4 üzem, amely
A szolnoki gyárak foglalkoztatottsága 1930-ban szünetelt és 6, amelytől hiányos
1930-ban a gyáripari termelés válsága foly- bevallás érkezett be, úgyszintén az a néhány
tán szintén jelentős mértékben visszaesett, nem gyári jellegű ipartelep, amely jogi szeteljesítőképességükhöz mérten mégis job- mélyek tulajdonában van s így az önálló
ban voltak foglalkoztatva, mint a gyáripar iparosokról történt adatfelvételből kimaradt.
| A szolnoki kis- és kézműiparosság legáltalában. Megállapítható ugyanis, hogy az
országban a gyári jellegű ipartelepek az jelentékenyebb csoportját tehát a ruházati
1930. évben teljesítőképességüknek általá- iparba sorozott iparosok — főleg cipészek,
ban csak 540 % -át használhatták ki, míg csizmadiák, szabók és borbélyok — alkota szolnoki gyárak teljesítőképességük 70"0 ják; termelésük a tulajdonképeni iparba tar-
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Szolnok nem gyári jellegű ipartelepeinek megoszlása a főbb üzemi és termelési adatok szerint
1930-ban.

Répartition en 1930, suivant les principales données d'exploitation et de production, de ceux des établissemenis
industriels de Szolnok qui n'ont pas un caractére manufacturier.
A közép és kisipari üzemek, műhelyek
Exploitations d'artisans et de moy'enne industrie
Ipari
Principaux

ossz. bevétele - recette töt.
uj munká- javításokért - pour kért - pour
de ítioííveaux les réparat.
ouvrages effectuées

főcsoport
groupes d'industries
S

I. Vas- és fémipar — Fer et métaux .
II. Gépgyártás — Fabrieation de machines
III. Kő-, agyag-, aszbeszt- és üvegipar — Pierre, poterie,
asbexte et verreries
IV. fa- és csontipar — Bois et os
V. Bőr , sörte-, szőr-, toll-, viaszosvászon és ruggyantaipar
Cuir, erin, voil, plume, toile cirée et caoutchouc . .
VI. Fonó- és szövőipar — Textilé
VII. Ruházati ipar — Vétement
VIII. Papirosipar — Papier
IX. Élelmezési- és élvezeti cikkek gyártása — Produits
alimenlaires, boissons, tabac, etc
X. Vegyészeti ipar — Produits chimiques
XI. Építőipar — Bcitiment .
XII. Sokszorosító- és müipar — Industries graphiques et d'art
XIII. Szállodás-, vendéglős- és kávésipar, pálinkamérés, fürdők
Hotels, restaurants, cafés, débits d'eaux-de-vie, bains ,
Összesen — Totál:
Ebből a tulajdonképeni iparra esik — Dont
propremeni dite

tozó helybeli kis- és kézműipari termelésnek több, mint egyharmadát tette. Kiemelkedő jelentősége van még az élelmezési
iparnak, melyet túlnyomólag, 42 üzemmel
a hentesek, hentes és mészárosok s 27 üzemmel a pékek képviselnek s amely közel egy
millió pengő értékű termelést mutatott ki.
Jelentősebb számmal vannak még a városban asztalosok, összesen 55 műhellyel, ezenkívül a kovácsok 21, a lakatosok 20 s a
bognárok 16 műhelyt tartanak fenn.
i^Az ipar körébe tartozó foglalkozást űzök
összes száma Szolnokon, tehát a gyári jellegű iparteleppel bíró iparosok, a közép- és
kisipari üzemet fenntartó iparosok és kézműiparosok együtt, beleértve az építőiparral foglalkozókat és a tágabb értelemben
vett iparűzőket is (szállodások, vendéglősök, kávésok stb.) az 1930. év végén 688-at
tett, akik között 615 férfi és 73 nő iparos
van. Az önálló iparosok között 12 ipartűző
gyártulajdonos, 40 iparos pedig a nagyobb
ipartelepek közé tartozó ugyan nem gyári
jellegű, de erőgéppel dolgozó üzemet vezet.
A kisipari üzemek és műhelyek között 325
dolgozik alkalmazottal, közülük 6 üzem
tisztviselőt is tart. Ha a szolnoki gyártelepe-
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ken alkalmazott gyárvezetőkhöz és tisztviselőkhöz, valamint a gyárak munkáslétszámához a nem gyári jellegű üzemekben dolgozó
alkalmazottakat is hozzászámítjuk, — minthogy a kisipari üzemekben dolgozó munkáslétszám az 1930. évben 356 szakmunkásból,
illetőleg segédből és 360 tanoncból állott,
amelyekhez még 116 segítő családtag is
hozzáveendő, — a város összes ipartelepein
és műhelyeiben évi átlagban több mint 2.000
alkalmazottat találunk. De a cukorgyári
campagne alatt, amikor más ipartelepeken
is általában magasabb a munkáslétszám, az
ipari alkalmazottak összes száma Szolnokon még a 3.000-et is meghaladta.
A szolnoki iparosság tehát a város lakosságának jelentékeny rétegét alkotja, mely a
népszámlálási adatok szerint növekedőben
van. Sajnos, a kis- és kézműiparral foglalkozókról olyan visszatekintő adataink nincsenek, mint a gyáriparról, az egész ipar üzemi
és termelési viszonyainak az utóbbi években
történt alakulásáról tehát teljes képet adni
nem tudunk s így nincs mód annak a megállapítására, hogy a gazdasági leromlás milyen súlyosan érintette az iparosságot. A
gyáripar helyzetét megvilágító adatoknak a

kis- és kézműiparról rendelkezésre álló adatokkal való egybevetése azonban arra enged
következtetni, hogy a kisipart azokban a
szakmákban, amelyek gyáripari fejlődése
kimutatható, kétségbevonhatatlanig térveszteség érte, sőt a gyárakban való elhelyezkedés lehetősége elvonta más iparágakban is
az utánpótlásra hivatott uj nemzedék egy
részét. Az iparosodás útjának ismert s \

gyáripar fejlődését követő e tünetek azonban a súlyos gazdasági viszonyok folytán
sokkal nagyobb mértékben figyelhetők meg
kis- és kézműiparban rejlő értékeket
s a
olyannyira veszélyeztetik, hogy némely
fennmaradása s így a kisipar jövője
i p a r á g
\ o m o l v aggodalmak támadhatnak,
i r á n t
"
...
Farkasfalvi Sándor dr.

F Ü G G E L É K
Kenéz Béla ünneplése, egyetemi tanárságának 25. évfordulója
alkalmából.
Célébration du 25e anniversaire du professorat de M. Béla Kenéz.

Réstmié. En mai 1932, le 25" anniversaire du
professorat de M. Béla Kenéz,
ministre hongrois
du Commerce, a été célébré par ses disciples, amis
et admirateurs. Au banquet offert en son honneur,
prirent part M. le comte Jules de Károlyi,
président du Conseil, et de nombreuses personnalités de
la vie scientifique et politique. A l'occasion de Vanniversaire, sous la direction de M. Désiré L a k y,
professeur á l'Université des Sciences techniqucs, un
ouvrage avait été rédigé, comprenant des études écrites par les éléves et amis de M. Kenéz.
A l'issue du
banquet, M. L a k y, rendant hommage aux mérites
de M. Kenéz,
lui remit l'ouvrage. M. Coloman
S z il y, sous-secrétaire d'Etat, MM. Valentin K ol o sv ár y et Etienne E r e k y, professeurs d'Université, ont respectivement exprimé á M. K e n é z
les f élicitations du ministere de l'Instruction publique,
des Universités de Budapest et de Szeged et des professeurs ayant enseigné avec lui á Kolozsvár. Aprés
que M. Aloijse Kovács,
président de l'Offtce central de statistique, eut salué, au nom de cet Office,
M. Kenéz
comme président du Conseil Général de
Statistique et de la Société Hongroise de Statistique,
celui-ci exprima en termes émus ses remerciements.
*

Kenéz Béla kereskedelemügyi minisztert
egyetemi tanárságának negyedszázados évfordulója alkalmából tanítványai, barátai
és tisztelői meleg ünneplésben részesítették.
A Hungária éttermében tartott társasvacsorán megjelentek: Károlyi Gyula gróf miniszterelnök, Karafiáth Jenő kultuszminiszter, Szterényi József báró nyugalmazott
kereskedelemügyi miniszter, b. t. t. (az Orsz.
Stat. Tanács gazdasági szakbizottságának
elnöke), Teleki Pál gróf volt miniszterelnök,
egyetemi tanár (az Orsz. Stat. Tanács demográfiai bizottságának elnöke), Bud János
volt kereskedelemügyi miniszter, egyetemi
tanár (a Magyar Statisztikai Társaság alelnöke) , Darányi Kálmán, Bárczy István,
Szily Kálmán államtitkárok, Kétly Károly
báró miniszteri főtanácsos, Kovács Alajos
helyettes államtitkár (az Orsz. Stat. Tanács
ügyv. másodelnöke), Laky Dezső (az Orsz
Stat. Tanács tudományos bizottságának elnöke), Kolosváry Bálint, Menyhárth Gáspár,
Tury Sándor Kornél, Reiner János. Heller
Farkas (az Orsz. Stat. Tanács szociális bi-

zottságának elnöke), Navratil Ákos, Balás
Károly (a Magyar Statisztikai Társaság alelnöke), Tomcsányi Móric, Kuncz Ödön,
Eckhart Ferenc, Magyary Zoltán, Ereky
István, Moór Gyula, Csekey István egyetemi,
ill. műegyetemi tanárok, Konkoly Thege
Gyula, Pataky Tibor, Haász Aladár, Dorner
Aurél, Bencs Zoltán miniszteri tanácsosok,
Dohrovits Sándor miniszteri osztálytanácsos,
Schneller Károly jogakadémiai tanár, egy.
m. tanár, Gyulay Tibor kereskedelmi és
iparkamarai főtitkár,
Szádeczky-Kardoss
Tibor műegyetemi magántanár, Judik József, a Nemzeti Bank ügyésze, Varga István,
a Gazdaságkutató Intézet igazgatója és Andreich Jenő műegyetemi adjunktus.
A jubileum alkalmára Laky Dezső műegyetemi tanár szerkesztésében emlékalbum
készült, amelybe Kenéz tisztelői és tanítványai írtak tudományos dolgozatokat.1) Az
albumot Laky Dezső nyújtotta át, méltatva
Kenéz Béla érdemeit. Szily Kálmán államtitkár a kultuszminisztérium nevében intézett meleg szavakat az ünnepelthez. Utána
Kolosváry Bálint egyetemi tanár, jog- és
államtudományi kari dékán a budapesti
tudományegyetem, Ereky István egyetemi
tanár, jog- és államtudományi kari dékán a
szegedi egyetem nevében üdvözölte Kenéz
Bélát. Ereky István egyúttal a régi kolozsvári tanártársak baráti ragaszkodását is tolmácsolta. Ezután Kovács Alajos, a Központi
Statisztikai Hivatal elnöke, mint e hivatal
volt tisztviselőjét, az Országos Statisztikai
Tanács első elnökét és a Magyar Statisztikai
Társaság elnökét köszöntötte. Kenéz Béla
meghatva mondott köszönetet az ünneplésért. Az elhangzott beszédeket itt közöljük:
Laky Dezső beszéde:
Füleimben cseng máig, 25 év multán is, annak a kitörő örömnek hangja, mely a Statisztikai Hivatalon végigfutott akkor, mikor hírét
vettük annak, hogy Kenéz Bélát a Felség kegyelme egyetemi tanárrá emelte.
Boldog korszakban történt ez, a Statisztitikai Hivatalnak is boldog korszakában, amikor még Vargha Gyula nemes tüze kormá1
) Az emlékkönyvről a Könyvismertetések rovatában adunk méltatást.

nyozta a magyar statisztika ügyét, mellette állt becsülésében látta azt az erőt, melyen az orszilárd pillérként a bölcs Vízaknai Antal és ott szág sorsa múlik. S a nagy háború, a forradalcsillogott a fiatalok között Buday László tehet- mak, az ország megcsonkítása után mengrensége. Azóta mind a hárman elmentek közü- dülve kellett látnia, hogy a szép célkitűzés,
lünk, s a fényes gárdából, mely a századfor- melyen annyit dolgozott, szinte romba dőlt.
duló táján a magyar statisztika ékessége volt,
Most kezdődött el Kenéz Béla professzori
Kenéz Béla áll előttünk töretlen erővel, példa- munkásságának a legnehezebb időszaka. Readásul a következő generációknak. Ennek a ményt kellett önteni a reményevesztett fiatalnagy quartettnek munkásságát igazán értéke- ságba. Erőre, életrevalóságra, munkakedvre
lendő és méltánylandó benne Kenéz Béla ré- kellett nevelni azt a fiatalságot, mely alig bíszét, fel kell idéznem a multat.
zott a jövőjében. És őrt kellett állni a katedra
hozzáférhetetlen magasságában nagy magyar
A millenáris év nagy fellángolását követő
esztendőben a magyar statisztika fejlődése érdekek mellett s védenie egyben messzehatalmas állomáshoz ért el. Az új statisztikai hangzó szavával a magyar sorsot a trianoni
törvény szinte szárnyakat adott annak. A nagy határokon túl is.
munkamegosztásban, melyből eleinte kivette
Valóban, Kenéz Béla a békekötés óta mindrészét még boldog emlékű Ráth Zoltán is, kez- ezt szent kötelességül vallotta magának. Megdettől fogva sok parcella jutott a fiatal Kenéz villantotta az ifjúság előtt Magyarország féBélának.
nyét és dicsőségét. Előadásai és írásai NagyA sztrájkstatisztika alapjait ő vetette meg Magyarország boldog verőfényét varázsolták
Magyarországon. Az első magyar halandósági vissza. Szóval és írásban küzdött elszakadt vétábla eredményei az ő eleven tolla révén lettek reink jobb sorsáért. Az elszakított magyarság
a magyar tudomány közkincsei. Pompás ta- szörnyű szerencsétlenségében, — melynek súlya
nulmányban boncolgatta népünk szaporodá- ezerszer akkora, mint a mi Magyarországunk
sának problémáit. Megragadta a városok rop- minden szenvedése! — Kenéz Béla mindig éber
pant jelentősége a népek, államok életében. A
volt s meleg érzéssel telített érvelései! ha nem
kriminális statisztikát ő reformálta meg. Nevé- is hallhatták magyar testvéreink a csonka hahez fűződik a statisztikai elméletet tárgyaló tárokon túl, de messziről megérezhették az
magyar munkák közül az első. És ő az, aki: együttérző szív lüktető verését. És kell-e arról
már féllábbal más hivatáskörben, rendszerbe szólnom, hogy Kenéz Béla ebben a virrasztásfoglalja Magyarország népességi statisztikáját. ban különös gonddal ügyelt az agrárreformra?
Mikor 1906-ban habilitálták — a következő Arra az agrárreformra, melyet egykor ő maévben Kolozsvárra egyetemi tanárnak ment el — gyar szívvel gondolt el, de amelyet úgy megcsúmár teljes egészében kibontakozott Kenéz Béla foltak határainkon kívül a románok és szerbek
tudományos egyénisége, melynek formálásán és fent északon a csehek.
sokáig nagy gonddal működött közre a maHárom élesen elhatárolódó mozzanat uralgyar statisztika máig jó egészségnek örvendő
kodik
tehát Kenéz Béla tudományos és egyeöreg mestere, Földes Béla is.
temi munkásságában. Előbb a demográfia
A professzor Kenéz Béla munkássága Ko- épületén dolgozott és a szociális statisztika kölozsvárott új irányba lendült. Mintha Erdély veit rakosgatta le. Később az agrárstatisztikus
lelke és veszendőbe menő magyar sorsa ra- áll előttünk. A harmadik korszak új vértezetgadta volna meg azt: új ösvényen futott al- ben lépteti ő t elénk és fényes tudása képesíti
kotó ereje. Közvetlen-közeiről figyelte, látta most arra, hogy a magyar nemzeti eszme egyik
a szívós ostromot, melyet a románok indítot- legkitűnőbb harcosává fejlődjék.
tak meg a magyar föld ellen, s aligha véletlen,
A 10 év alatt, amelyet a statisztikai hivahogy ezidőbe eső munkásságának legfőbb ter- talban töltött el és a 25 év során, amióta egyeméke a „Nép és föld" nevet viseli, s az sem, temi tanár lett, Kenéz Béla generációkkal
hogy ebben a művében a telepítés nagy esz- érintkezett, generációk szellemének művelésén
méjének hódol. A széteső magyar nyelvszige- fáradt és munkálkodott. Jó professzor volt a
teket lehetett volna-e más eszközzel összekap- szó nemes értelmében. Tanítványaival mindig
csolni, mint a magyar nemzeti célok szolgála- szívesen foglalkozott. Tudásának tárházából
tában álló telepítés révén?
örömest engedett át minél többet azok fejlőA háború vége felé már a budapesti kir. désének, s nem szakította meg velük az érintMagy. Pázmány Péter Tudományegyetem pro- kezést azután sem, amikor már saját lábon
fesszori karában látjuk s ennek a nagynevű jártak.
tanári testületnek tagja azóta is.
Csoda-e így, hogy Kenéz Béla professzor
Miként marcangolhatta a fájdalom Kenéz roppant népszerű volt mindenkor hallgatói
Béla lelkét akkor, midőn a nagy összeomlás körében? Nemcsak színes képekkel teli előután folytatta Budapesten azt a mélyen átér- adásai, de meleg, érző lelke összekapcsolta
zett professzori munkát, melynek kötelesség- azokat vele.
érzetét még Kolozsvárott szívta magába?! Va25 év során Kenéz Béla rengeteg barátot és
laha kompakt, erős, talán 30 milliónyi ma- tisztelőt szerzett magának és egész kis tábor
gyarságról álmodott ő is. Később a föld meg- keletkezett azokból, akik büszkén gondolnak
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arra, hogy velük is törődött régi, kedves professzoruk.
Kenéz Béla professzori munkásságából 25
év telt le. 25 nehéz év. Megpróbáltatásokkal
teli negyed század. Ma megállunk egy pillanatra a 25 év lezárása után, s én e fényes társaság előtt meghajlok Kenéz Béla előtt az ő
barátainak, tisztelőinek, tanítványainak nevében. Kifejezem vele szemben hálánkat, ragaszkodásunkat és szeretetünket azzal, ami professzorra nézve legnagyobb kitüntetés.
Ezt az emlékkönyvet, melyet én és munkatársaim szerény erőnkhöz képest igaz gyönyörűséggel róttunk egybe, azzal az óhajtással nyújtom át
Neked, Kegy elmés Uram, hogy szerezzenek
az abban foglalt tanulmányok Neked is olyan
benső örömet, amily igaz örömmel Neked mi
azokat felajánljuk.
Szily Kálmán beszéde:
Midőn a statisztika tudományának illusztris magyar művelői elhatározták, hogy Kenéz
Béla egyetemi tanárságának negyedszázados
fordulója alkalmával emlékkönyv kiadásával és
ennek ünnepélyes átadásával tisztelik meg a
tudomány mesterét, akkor Kenéz Béla még
nem volt kereskedelemügyi miniszter, hanem
a Pázmány Péter Tudományegyetem tudós tanára, úgyhogy a régebbi keletű elhatározásnak
mai végrehajtása nem a közjogi és politikai
hatalom, hanem a tudós hatalom előtt való
zászlóhajtás és a mai ünnep nem a magyar
politikának, hanem a magyar tudománynak
az ünnepe. Ezért nem mulaszthatja el a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, úgyis
mint Kenéz Béla egyetemi tanárnak volt kormányhatósága, úgyis mint a magyar szellemi
kultúrának minisztériuma, hogy Kenéz Béla
Ö-Excellenciáját a mai ünnepén ne üdvözölje.
Ez ünnep elején sajnálatára távol lévő Kultuszminiszter Úr Ő-Nagyméltósága nevében és
megbízásából nekem jut az üdvözlés szerencséje.
A modern statisztikai tudomány munkája
tulajdonképen ugyanaz az államra és a társadalomra nézve, mint amit a görög bölcsek az
egyénre nézve a legalapvetőbb és legfontosabb
munkának tartottak és amit a delfii templom
felirata hirdetett, hogy „gnothi szeauton", ismerd meg magadat. A millió meg millió egyén
külön életéből összetevődő állami, nemzeti
vagy társadalmi élet megismerése, a mindenkori viszonyok feltárása, a kauzális összefüggések kihámozása, a törvényszerűségek megállapítása, mindebből a várható jövőre vonatkozó jóslás és útmutatás a jövőnek kedvezőbb
alakulására, a statisztika feladata. Van-e ennél
érdekesebb és hasznosabb, de egyúttal nehezebb feladat? Nehéz feladat, mert könnyű eltévedni a számok rengetegében és könnyen kísért a lehetőség csalóka összefüggések és következtetések levonására.

Kenéz Béla ezt a nehéz feladatot sokszorosan és mesterien oldotta meg. Nagy elméleti
tudása, erős ítélőképessége, szigorú objektivitása, mélyreható éles szeme és az igazi tudóst
jellemző intuiciója a magyar statisztikai irodalmat számos nagyértékű munkával gazdagította, amelyek mindenike jelentős része a magyar nép és föld iménti értelemben vett megismerésének.
Kenéz Béla egyetemi tanár is volt, aki 50
szemeszteren keresztül hirdetett és tartott előadást, még pedig úgy, hogy az a hallgatói ezreinek egész életre szólóan kitörülhetetlenül
bevésődött élmény volt. Mert Kenéz Bélát,
mint professzort a három leghatásosabb tanári
tulajdonságnak ritka együttessége jellemezte:
tudományának fölényes és saját kutatásainak
jellegzetes szálaival átszőtt tudása, a katedrái
ékesszólásnak faszcináló ereje és az arra érdemes, kiválóbb hallgatókkal való egyéni, intenzív foglalkozás.
Ezt a 25 dicsőséges és a magyar tudományosság, valamint az egyetemi oktatás szempontjából annyira áldásos esztendőt a kultuszminisztérium nevében megköszönöm Kenéz
Béla Ő-Excellenciájának és további működésére az Isten áldását kérem.
Kolosváry Bálint beszéde:
A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Tanácsa és jog- és államtudományi kara nevében köszöntötte a jubiláns miniszter-profeszszort s a részére átnyújtott Emlékkönyvet olyan
szellemi határkőként aposztrofálta, mely a maga
némaságában is szólani tud azokhoz, akik
megértik. Az erdélyi székelyek hagyománya
beszél a mondóhegyekről és a mondókövekről.
Amazok az ormokon meggyújtott jeltüzekkol
küldték a híradást csúcsról-csúcsra, emezekre
pedig a kartársak nagyrabecsülése és méltánylása véste be a jövőre szólóan is maradandó érdemeket.
Kenéz Béla tudományos életpályájának ez
a mai alkalommal az Emlékkönyvben emelt
,,határköve" egy ilyen mondókő, melynek úgy
a negyedszázados múlt, mint a jövendő felé
fordított lapja egyformán sűrű beírást, eredményeket és messzetekintő reményeket mutat.
Kiemelve azután a mai ünneplésnek szigorúan tudományos jellegét, felszólaló arra utal,
hog\' úgy a tudomány, mint az egyetem Kenéz
Bélát, ha mai elhivatását betöltötte, visszavárja
a katedrára. A politika mezején a legnagyobb
problémáknak megoldása előbb vagy utóbb
bekövetkezik, — de a tudomány terén végleges
megoldások soha sincsenek, mert minden megfejtett kérdés az új problémák és kérdések tömegét veti felszínre. Ez a munka, melyben ha
atomnyi csekélységekben is, de a teremtés, az
alkotás munkája ismétli meg önmagát: az a
tevékenységi kör, mely az ünnepelt tudós egyéniségének a legmegfelelőbb.

Ereky István beszéde:
A kereskedelmi miniszter Űr Ö-Nagyméltósága 1907-től 1917-ig tíz hosszú esztendőt töltött
el, mint egyetemi tanár azon a karon, amelynek
nevében és megbízásából Öt a mai ünnepélyes
alkalomból üdvözölni szerencsém van.
Ha ezeket az éveket egymással s a mai jubiláris évfordulóval egybevetem, három —• sajnos,
egymástól nagyon különböző —• kép bontakozik
ki előttem.
Az első kép csupa fény, derű, ragyogás.
1907-ben egy 52 millió lelket számláló hatalmas kettős monarchiának az uralkodója kinevezi dr. Kenéz Bélát a statisztika ny. rk. tanárává a kolozsvári Ferenc József tudományegyetemre; — kinevezi akkor, amikor az osztrákmagyar monarchia s ezen belül a magyar állam
történelmünknek legragyogóbb és legboldogabb
korszakát élték s amikor még — mily fájdalmas ezt még csak megemlíteni is — Erdély,
kincses Kolozsvár és a kolozsvári Ferenc József
tudományegyetem a miénk voltak.
S e boldog korszakból hét esztendő, 1907-től
1914-ig, Kenéz Béla dr. életében is a legszebb
korszak: a legnagyobb szabású irodalmi tevékenységnek, a közéleti szereplés megalapozásának a korszaka. Nem kell belebocsátkoznom a
részletekbe, elég, ha ennyit mondok: mindaz az
irodalmi alkotás, amelyet e hét esztendő alatt
Kenéz Béla. mint statisztikus és nemzetgazdász
létrehozott s mindaz a közéleti tevékenység,
amelyet mint Erdély és Kolozsvár politikai életének egyik vezérlő egyénisége kifejtett, közös büszkesége és közös dicsősége volt a mi egyetemünknek és Kenéz Bélának egyaránt.
A kolozsvári egyetem és Ő-Nagyméltósága
útjai 1917-ben váltak el egymástól.
S mennyivel más az a kép, amely ettől kezdve
tárul fel előttünk?
1917-ben már az a nagy uralkodó, aki Kenéz
Bélát most 25 esztendeje egyetemi tanárrá kinevezte, letűnt a történelem színpadáról; s bármennyire dicső volt az a küzdelem, amelyet az
osztrák-magyar monarchia és a magyarság akkor folytattak, ma már tudjuk, hogy az a sok
győzelem a monarchia és a magyarság élethalálharca volt; s ma már tudjuk azt is, hogy
ellenségeink ekkor már a legapróbb részletekig
megállapodtak a monarchia és a magyar állam
feldarabolásának tervében. Rövid két esztendő
után a feldarabolás be is következett s ezzel —
a nagy nemzeti tragédián belül — egyetemünknek és Ő-Nagyméltóságíinak az életében is tragikus fordulat következett be. Egyetemünk kénytelen volt végigjárni a menekültek kálváriáját
Kolozsvárról Budapesten át Szegedig. S Nagyméltóságodnak is végig kellett járnia a saját
külön kálváriáját: a kommunisták börtöneiben.
Nagyméltóságodra vajmi kevés vigasztalás lehetett az a szerencse, amiben az elmélet és a tudomány emberei oly ritkán részesülnek, hogy t. i.
módja és alkalma nyílott a gyakorlati életben,
mint politikus és államférfiú küzdeni azon esz-

méknek a megvalósításáért, amelyeket munkáiban, mint az elmélet embere hirdetett. Hiszen
nem tragikus a helyzete annak, aki ma a közélet terén vezető szerepre vállalkozik? Nem
tragikus pl., hogy Erdély egykori vezérlő politikusának kellett a statisztikai adatok világánál
rámutatni arra a megdöbbentően szomorú helyzetre, amelyben Erdély magyar kisebbsége ma
sínylődik?
De bármennyire fájdalmasan érintsen bennünket politikai törekvéseink tartalma, — ha
ezeket a világháború előtti Nagy-Magyarország
politikai törekvéseivel egybevetjük, — a legszomorúbb kép mégis csak legújabban, e jubiláris esztendő folyamán bontakozik ki előttünk.
A múlt év nyarától kezdve ismét háború folyik a Duna mentén: nem tudjuk, hogy jelenleg
a gazdasági háború melyik stádiumát éljük át.
de azt látjuk, hogy ugyanazok, akik 12—13 évvel ezelőtt Európa legtermészetesebb gazdasági
egységét, az osztrák-magyar monarchiát széjjelrobbantották, ma az agyoncsonkított Ausztriát
és Magyarországot egy új gazdasági egységbe
akarják belevonni. E rendkívül nehéz helyzetben Nagyméltóságod úgy érezte, hogy a nemzet
rendelkezésére kell bocsátania minden erejét,
tudását és tehetségét: megvált tehát ideiglenesen
a katedrától, hogy mint kereskedelmi miniszter
a manapság legfontosabb kormányzati ág vezetését vegye át. S most minden magyar ember
tekintete Nagyméltóságod felé irányul: hiszen a
gazdasági élet-halálharc folyamán felvetődő minden fontosabb kérdésben elsősorban Nagyméltóságodnak kell, mint kereskedelmi miniszternek
foglalkoznia.
Épp ezért, ma, amikor huszonötéves egyetemi tanári kinevezésének az évfordulóját ünnepeljük, én csak egyet kívánhatok. Adjon a Mindenható Nagyméltóságodnak erőt és egészséget,
hogy nagy elméleti és gyakorlati tudását, mint
statisztikus és nemzetgazdász, s közéleti tapasztalatait és államférfiúi bölcsességét, mint politikus teljes súllyal vethesse latba akkor, midőn
nemzetünk érdekeit meg kell védelmezni; s adja
a Mindenható, hogy minisztertársaival együtt
lerakhassák az alapjait egy szebb, egy boldogabb jövőnek, egy boldogabb nagy Magyarországnak. Adja Isten, hogy így legyen.
Kovács Alajos beszéde:
Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy három jogcímen üdvözölhetem a mi szeretve tisztelt ünnepeltünket. Kenéz Béla ŐExcellenciáját. Üdvözlöm őt elsősorban mint
volt kollégánkat a Központi Statisztikai Hivatal tisztviselői nevében. A fiatalabb nemzedék
előtt talán nem annyira ismert dolog, hogy
Kenéz Béla gyönyörű pályafutását a Központi
Statisztikai Hivatalban kezdette meg. Nekem
magamnak igen kedves emlékem marad, hogy
amikor a statisztikai hivatalba kerültem, Kenéz
Béla volt az első tisztviselők egyike, akivel
megismerkedtem (akkor éppen a könyvtárban

38
búvárkodott), később ő lett igen kedves és
megértő főnököm, akitől sokat tanultam s akit,
mint kollégát, embert és jó barátot szeretni és
tisztelni megtanultam.
A történeti fejlődés hozta magával, hogy a
Statisztikai Hivatal évtizedeken át a kereskedelmi miniszter alá tartozott, ami elvileg nem
volt helyes és logikus dolog, s ami ellen a statisztikai Hivatal hosszú időn keresztül küzdött,
természetesen csak gyenge erőkkel, mert hiszen saját felsőbb hatósága, sokszor éppen
személyileg igen kedvelt minisztere ellen kellett volna a szakítást kimondatnia. Sajátságos
iróniája a sorsnak, hogy a Központi Statisztikai Hivatalnak éppen akkor sikerült a statisztikai szolgálatot újjászervező új törvény rendelkezése folytán a kereskedelmi miniszter
fennhatósága alól kikerülnie, s központi szerv,
a miniszterelnökség alá jutnia, amikor e törvény végrehajtása után rövid idő múlva a
kereskedelmi miniszteri székbe egymás után
két statisztikus, mindkettő a hivatal egykori
tisztviselője, előbb Bud János, majd Kenéz
Béla került.
Kenéz Bélát mi hivatásos statisztikusok
most nem mint főnököt tiszteljük, de annál
jobban tiszteljük mint tudóst, mint kiváló államférfit és büszkék vagyunk rá, mint volt
kollégánkra. Kenéz Béla most abban a helyzetben van, hogy azokat az eszméket és gondolatokat, amiket a „Nép és föld" c. örökbecsű
könyvében lefektetett, legalább részben megvalósíthatja, ő, aki ebben a könyvében a magyar föld és magyar nép olthatatlan szeretetéről tett tanúbizonyságot, nem hangoztat egyoldalú agrárszempontokat, hanem az ipart éa
a közlekedést is beállítja a népességi politikának, a magyarság megerősítésének szolgálatába. Kenéz Béla harmonikusan tudja összeegyeztetni a birtoktalanok földhözjuttatását a
nemzeti iparpolitika érdekeivel, amely még talán nagyobb mértékben alkalmas a népfölösleg
elhelyezésére és levezetésére. Jelszava, hogy
agrárország nem lehet el fejlődő ipar nélkül,
s a birtoktalanok fokozatos földhözjuttatása
és telepítése mellett nagyszabású iparfejlesztő
politika is szükséges és e kettőnek ki kell egészítenie egymást.
A Statisztikai Hivatal és Kenéz Béla között
azonban egy új kapocs keletkezeti. Még minisztersége előtt Ö lett elnöke az új törvény
állal felállított Orsz. Statisztikai Tanácsnak,
amely a hivatalnak véleményező szerve s az
adatgyűjtések és azok felhasználása körül a
hivatalt igen becses tanácsokkal támogatja, a
hivatal törekvéseit nagyértékű segítségével előmozdítja. Nem kell külön mondanom, hogy
Kenéz Béla e tisztét is olyan hivatottsággal és
lelkesedéssel és a statisztika ügye iránt olyan
nagy megértéssel látja el, hogy minden hivatásos és nemhivatásos statisztikust csak hálára
kötelezhet. Üdvözlöm őt ebben a második minőségében is. '•;•;•

Végül engedtessék meg nekem, hogy mint
a Magyar Statisztikai Társaság szerény tagja
üdvözöljem őt, mint Társaságunk nem régen megválasztott elnökét, aki ilymódon társadalmi és tudományos téren is kapcsolatban
maradt a statisztikusokkal. Habár minisztersége óta természetesen nem foglalkozhat intenzíven a Társaság ügyeivel, de a vezetést mégis
biztos kezében tartja és súlyos munkái közt
még arra is szakít időt, hogy Társaságunknak
vidéki vándorgyűlését személyesen előkészítse.
A régi kolléga tehát korántsem szakadt el
tőlünk, hanem új és új szálakkal kapcsolódott
hozzánk. S most, mikor itt 25 éves tanári jubileuma alkalmából ünnepeljük őt, legyen
szabad a régi kollégák szeretetét is belevinnünk ebbe az ünneplésbe s az új kollégákét
is, akik közül már nem egy az ő nevelése.
Az Isten adjon neki erőt, egészséget, hogy
nagyszerű képességeit szegény megnyomorított nemzetünk javára még sokáig kifejthesse
és sikeres munkát végezhessen.
Kenéz Béla beszéde:
A meg nem érdemelt méltató szavakért és
a hűséges megtisztelő érzésért, amelyből e szavak fakadtak, s amely ez asztal mellett annyi
jó barátomat egyesít, fogadjátok
szívem
őszinte háláját. És ha már az őszinteséget említettem, meg kell mondanom — és ezt nem a
sunyi álszemérem diktálja, hanem a lélek igaz
érzése — hogy a meghatottság mellett bizonyos pironkodást is érzek, amikor az én csekélységemet dicsérő szavak hangzanak el
olyan férfiak részéről s olyan férfiak körében,
akik a magyar közéletnek és a magyar tudományosságnak messzesugárzó fényességei. És
— minthogy túlnyomóan jogászok körében
vagyunk, jogalapot kell bizonyítani — ennek
a jogosultságát csak abban találhatom, hogy
ez az ünneplés nem az én csekély személyemnek szól, hanem annak az eszmének, amelyet
mindnyájan szolgálunk: nem személyi kultuszról van itt sző, hanem a magyar kultúráról, a magyar kultúra egy életnyilvánulásáről..
A negyedszázados tanári munkásság határkövénél pillanatra megállanak a jóbarátok: nyájas, elismerő szóra, szíves áldomásra és megemlékeznek arról, hogy valaki — ez esetben az én
csekélységem — 25 esztendei munkával talán egy
téglával járult a magyar kultúra templomának
felépítéséhez. Hálát adok az Isten kegyelmének,
aki megengedte, hogy ily hosszú időn át szolgálhassam egyetemi tanári minőségben a magyar tudományt. Hálával emlékezem meg boldogult édes
jó szüléimről, akik az Istenfélelem, a haza- és
emberszeretet, a becsület és kötelességérzet
magvát hintették el szívembe és nem sajnálták
a viszonyaikhoz képest jelentős áldozatokat
tudományos pályámnak előkészítésére a budapesti egyetemen, meg német és angol főiskolákon. El nem múló hála él szívemben tanítómestereim, Vargha Gyula, a Központi Statiszti-
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kai Hivatal volt nagyérdemű igazgatója és
Sztcrényi József báró úr Ö-Excellenciája iránt,,
akik a statisztika és közgazdaság gyakorlati
kérdéseiben voltak bölcs és jóságos útbaigazítóim. Különösen Földes Béla Ö-Excellenciája
iránt, aki nemcsak egyetemi tanulmányaimnak
vált az irányítójává, de úgy a kolozsvári, mint
a budapesti katedra elnyerésénél is hatalmas
támaszom és tudományos értelemben jótállóm
volt. Mindig azon igyekeztem, hogy. bár nem
az övéhez hasonló széles látókörrel — hisz
lehetetlenre józanul nem törekedtem — de
az övéhez hasonló odaadással, hallgatóimban a tudományos igazságok keresésének vágyát felébresszem és állandósítsam. És ha ezt
a célt valamelyest meg tudtam közelíteni, abból a legnagyobb részt az ő példaadó hatásának köszönhetem. Szívem mélyén gyökerező
meleg érzéssel fordítom lelki tekintetemet az
én kedves kartársaim felé. Mikor 25 évvel ezelőtt, 33 éves koromban elfoglaltam tanszékemet a kolozsvári egyetemen, amelynek kedvéért én szép jövővel kecsegtető hivatali tisztet
hagytam el a kereskedelemügyi minisztériumban — ahová ugyan megint visszakerültem 25
év után, mert hát úgylátszik nemcsak a ,,libelli", hanem a „homines" is „habent sua
fala'" — : nemcsak szívem szerinti munkakört
találtam ott, hanem csakúgy, mint tíz évvel
később Budapesten, igazszívű kedves, nyájas
baráti kört is. És abban, hogy életem legszebb s a tudományok művelésében legtermékenyebb éveinek a Kolozsvárott eltöltött tíz
esztendőt tartom, nagy része van ennek a baráti körnek. Sajnos, már csak emlékemben élnek a kolozsvári szép napok — sőt a környezetből is, amelyben lefolytak, már száműzve
ezidőszerint a magyar világ — de annál mélyebb érzéssel gondolok vissza rájuk, ennek
legalább nincs akadálya, hiszen igaza van Jean
Paulnak: az emlékezés az egyetlen paradicsom,
amelyből nem űzhetnek ki bennünket.
Ebben a kolozsvári, majd a budapesti kartársi körben ismertem meg a nemes barátság
értelmét és értékét, a haza és tudomány komoly és munkás szeretetét, ennek a környezetnek a példaadó varázsa teremtette meg számomra az Egyetem „genius loci"-ját: a katedra emelkedett szellemét, amelynek fényes
és tiszta magaslatán csak az igazság trónusának van helye, ahová fenséges és rettentő felelősségű hivatásának — rettentő felelősségű
e hivatás, mert ezer meg ezer ifjú lélek sorsál
munkáló hatalom van a kezében — szent elfogódottságával lép a tanár, ahová az ifjúság is
áhítattal tekint és megrendülve susogja: ,,numen adest".
És végül, de nem utolsó sorban, szeretettel
gondolok az ifjúságra és a vele való lelki közösségre, amely a professzor legszebb emléke
és jutalma. A megértéstől és együttérzéstől felcsillanó szemű, kipirult arcú fiatalságban inkarnálódik a tanár szellemi egyénisége s az if-

júságban, a tanártól mintegy függetlenül, él,
újraéled és nemzedékeken át fejlődik tovább.
Szeretjük a fiatalságot, szellemi gyermekünket, a magunk énjének folytatását, a magyar
kultúra, a magyar tudomány jövendőjének zálogát. Ma még inkább szükségük van gondoskodó, apai szeretetünkre egyrészt a megélhetés anyagi bajai miatt, amelyek némi enyhítésére bátor vagyok tetszésszerinti módon való
felhasználás végett a dékán úr Öméltóságának
ezer pengőt átnyújtani. De szükségük van
gondoskodásunkra etikai és nemzetfenntartási okokból is. A világtörténelem eseményei
döbbenetes erővel vágják szemünkbe Carlyle
komor igazságát: ,,az emberiség kultúrája csak
csillogó takaró, amely alatt a bestialitás tüze
lankadatlan erővel ég". E tűz pusztításával
szemben a védelmet, az újjáépítés lehetőségét
csak az ifjúságba oltott komoly tudás és jellem hozhatja meg. Mikszáth szerint a közéleti
magyarnak két szerelme van. Ha igazi nagy
szerelmében, a politikában csalódik, a literatúrához fordul; amikor a politikában a szava
el volt némítva (a XVIII. századvégi nagy nemzeti elernyedés idején, vagy a Bach-korszak
elnyomó erőszaka alatt) a nemzeti géniusz az
irodalomban élte ki magát. De ez ma nem
elég: a két szerelemhez harmadiknak is kell
csatlakoznia, a tudásnak is szívünkhöz kell
nőnie. A tudás sok csalódástól óv meg a közéletben és sok igazságtalanságot szűntet meg
és hárít el itthon és a nemzetközi érintkezésben is. Ha a trianoni bosszuló széken az elfogultság és tudatlanság helyett a tudás tárgyilagossága ült volna az asztalnál, nem szakadt
volna ránk a katasztrófa és nem roskadozna
minden ország a világválság súlya alatt. Valóban nincs is szebb feladat, mint az élettel kapcsolatban álló tudományt időről-időre a nemzet érdekeinek mindenkori szolgálatába állítani. A háború előtt — legalább az én meglátásom szerint — két sorsdöntő problémája
volt Magyarországnak: a nemzetiségi kérdés
és a földbirtokpolitika. Előadásaim és irodalmi
munkásságom anyagát akkor épp ezért e két
tárgykörből merítettem. A háború után pedig
Trianon igazságtalanságai és az elszakított magyarság szenvedései alkották a témákat, amelyekhez újra meg újra visszatértem, hogy
szellemi fegyvert adjak az itthoniaknak, ébren
tartsam a világ minden magyarjainak lelki közösségét és föltámasszam a külföld lelkiismeretét. És — lehettek bár előadásaim fogyatékosak — érzem: nincs tanítványaim közt
senki, aki közömbös tudott volna maradni a
magyarság nagy életkérdései iránt. És ha elnémul ajkaimon a szó és kihull kezemből a
toll: nyugodtan távozom, mert tanítványaim
lelkében él a tűz, amelyet szívük oltárán gyújtottam, s annak lángja hevíti őket a munkára,
fénye mutatja az utat, amelyen haladva az
ígéret földjét elérik.
Amíg Isten éltet, szeretném ezt a célt szol-
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gálni: az ifjúságot a hazáért munkáló tudományban és tiszta jellemben nevelni s ami
hiányzik, elszállt ifjúságom hevéből, pótolni a
kor tapasztalataival. Bizalmamat ebben megacélozza a Ti kitüntető barátságtok, amit én
szavakkal megköszönni nem tudok. Szeretnék
mindnyájatoknak és egyenkint is külön-külön
mindegyiteknek valami nagyon szépet, szívből

jövőt és szívhez szólót mondani, különösen eszép könyv szerzőinek, akik egész életemre
felejthetetlen emlékkel tiszteltek meg ez ólombetűkből
öntött monumentummal, de csak
annyit tudok mondani: Isten áldjon meg Titeket ezerszeresen és sokszor árasszon el olyanr
boldogsággal és lelki gyönyörűséggel, amilyet
nekem okoztatok.

Emlékkönyv Kenéz Béla negyedszázados professzori munkásságának
évfordulójára.
Album publié d l'occasion du 25e anniversairé du professorat de M. Béla Kenéz.
Szerkesztette: Laky Dezső dr. Budapest, 1932. 276 1.
Publié sous la direction du Dr Désiré Laky. Budapest, 1932. 276 p.

Résunté. Les anciens éléves de M. Béla

Kenéz,

professeur de statistique á VUniversité de Budapest,
ministre du Commerce, qui, comme premier président du Conseil Généről Hongrois de Statistique et
président de la Société Hongroise de Statistique, est
une des personnalités
statistique

les plus illustres du monde

de Hongrie, lui ont offert, en souvenir

du 25e anniversairé de son professorat,

un album

Tibor

G y ul ay:

L'évolution de la vie écono-

mique et la petité industrie.
Joseph J ud i k: Diminution du pouvoir d'achat
et dépression

économique.

Charles Schneller:
graphiques

Les problémes

de la Hongrie d'aprés le

démo-

recensement

de 1930.
Tibor Szádeczky-Kardoss:

Les métho-

contenant une série d'etudes de grandé valeur écrites

des et les enseignements principaux de la statistique

á cetté occasion. Cetté précieuse oeuvre représen-

du chómage en Hongrie.

tative de la science hongroise, á laquelle le comte
Etienne de Bethlen,

ancien président du Conseil,

a écrit une chaleureuse introduction

pleine d'élan

poétique, comprend, aprcs une sobre dédicace de son
éminent rédacteur en chef, le Dr Désiré

Laky,

professeur á VUniversité des Sciences techniques de
Budapest, 11 études ayant trait au droit International
ou á l'économie politique, et suivies de résumés francais. Voici la liste de ces études:
Aloijse

Kovács:

Étienne Varga:

Le développement

économique

de la Hongrie mutilée.
Théodore

Surányi-Unger:

L'exportation-

tusse est-elle un dumping?
Eugéne Andreich:

L'importance des relations

de causalité et d'interdépendance dans les recherches
économiques.
Désiré Laky:

La criminalité dans la Hongrie-

démembrée.

La statistique de la fécon-

dité de.i mariages en Hongrie.
Jules

M o ó r: La Société

des Nations

repré-

sente-t-elle une valeur pour l'humanité?
Etienne C s e k ey: Le premier code péna! garantissant la liberté de déclaration de la nationalité.

Bethlen István gróf költői szárnyalású meleg szavakkal írt előszavában avatja fel a magyar tudományos munkának ezt a galériáját, melyet 11 nagyszerű
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magyar elme egy-egy értékes tanulmány megírásával
tanítómesterének tiszteletére alkotott.
Tudományos irodalmunk komoly eseménye ez a
munka.
Emlékmű, melynek értékes anyaga, művészi kivitele, méltón fejezi ki eszméjét, Kenéz Béla negyedszázados tanári munkásságának jelentőségét. Az
emlékmű talapzatára klasszikus, tömör mondatokban, erőteljes kézzel véste rá ajánlását a mű tervezője, szerkesztője: Laky Dezső professzor.
A tanulmányok sorozatát Kovács Alajos dr.nak a házasságok termékenységéről szóló statisztikai dolgozata nyitja meg. Áttekintő kritikai ismertetését adja a házasságok termékenységének megvilágítására
szolgáló
statisztikai
módszereknek,
majd részletesen tárgyalja az idevonatkozó magyarországi adatokat. A halál következtében megszűnt
házasságokban született gyermekekre vonatkozó
adatok megdöbbentő határozottsággal mutatják azt
a csökkenő irányzatot, mely a házasságok termékenységében egy emberöltő alatt bekövetkezett.
4-16 (az 1903—1905 átlaga) és 3"85 (1926—1929 átlaga) jelzik a vizsgálat alá vont korszak házasságaiban született gyermekek szélső számait. Megszakítás nélkül fokról-fokra közeledünk ahhoz a határszámhoz, melyen alul természetes szaporodásunk
már nincs biztosítva. Részletesen vizsgálva ezeket az
adatokat, a szerző rámutat arra a különbségre,
amely a házasságok termékenységénél a városi és
vidéki lakosság között ez utóbbi javára fennáll. A
házasságok tartamát tekintve figyelemreméltó az a
körülmény, hogy a házasságok első éveiben a termékenység foka alig változott s a korlátozás csak
a második, vagy harmadik gyermeknél kezdődik.
Az egy-két gyermekes házasságok számának majdnem fokozatos növekvésével szemben a teljesen terméketlen házasságok száma is növekszik, amit
szerző részben azzal magyaráz, hogy Magyarországon aránylag sok a késői korban kötött özvegyi házasság, amelyekből természetszerűleg már nem születhetik gyermek. A hat-tíz gyermekes házasságok
aránya lényegesen csökken, míg a három-öt és a
tíznél többgyermekes házasságok aránya nem mutat
változást. A nemzetiségi adatoknál tapasztalható
lényegtelen eltérések ismertetése után a tanulmány
hitfelekezet szerint vizsgálja a házasságok termékenységét. Szerző rámutat a zsidóság termékenységi
arányainál mutatkozó feltűnően gyors csökkenésre,
amit főképen Budapest nagytömegű zsidóságának
szinte katasztrofálisan fokozódó terméketlenségével
magyaráz. Foglalkozás szerint a mezőgazdasági népesség a legtermékenyebb, míg a kereskedelem és
hitel foglalkozási csoportjába sorozott lakosság régente magas arányszáma — nyilván az e foglalkozási körben nagy számmal szereplő zsidóságnál észlelt jelenség folytán — igen erősen visszaesett.

Vitéz Moór Gyula azt a kérdést teszi tanulmánya
tárgyává, vájjon érték-e a Nemzetek Szövetsége az
emberiség számára. A nemzetközi jog újabbkori fejlődésének mintegy intézményes betetőzését jelenti
a Nemzetek Szövetségének megalakítása, mely munkásságának már első évtizedében is a szociális, gazdasági, humanitárius és kulturális feladatok területén számottevő értékes eredményeket ért el. Kevésbbé volt sikeres a Nemzetek Szövetségének működése a politika terén. S ezt elsősorban a szervezetében rejlő s alig leküzdhető hiányosságokkal magyarázza a szerző. Rendkívül finom fejtegetései
során rávilágít a Nemzetek Szövetségének két súlyos szervi hibájára: a tagállamok egyenlőtlenségére és a Szövetség tehetetlenségére s megállapítja,
hogy az egyik hibának kiküszöbölése nem lehetséges a nélkül, hogy ezáltal a másik ne növeltetnék.
A Nemzetek Szövetsége azért soha sem lehet az a
tökéletes intézmény, amelynek sokan elképzelni
szeretnék, de fogyatékosságai mellett is rendkívül
nagy szolgálatokat lett és tehet a jövőben is az
emberiség érdekében.
Csekey István a nemzetiség bevallásának szabadságáról értekezik, kiindulva Észtország új büntetőtörvénykönyvének abból az úttörő rendelkezéséből, amely szerint hat hónapig terjedő fogházzal büntettetik a nemzetiségi bevallás befolyásolása. A nemzetiség jogi meghatározására alkalmas
objektív
ismertetőjeleket kutatva
megállapítja,
hogy ily külső ismérvek a nemzetiség fogalmát nem
töltik ki. Végeredményben arra a megállapításra
jut, hogy akár objektív ismérvek, akár pedig szubjektív bevallás alapján történik a nemzetiség felvétele, védelmi rendelkezésekre mindenkép szükség van, és hogy a polgári szabadságjogok között
egyik legfigyelemreméltóbb helyet kellene a nemzetiség bevallása szabadságjogának elfoglalnia.
Gyulai) Tibor tanulmánya a kisipar helyzetét
vizsgálja gazdasági életünkben. A rendelkezésre
álló statisztikai anyagnak minden irányban való
alapos kihasználásával vizsgálja a különböző kézműipari szakmák helyzetét és rámutat arra, hogy
bár általánosságban a kézműipar a gyáriparral
szemben lényegesen hátraszorult, egyes föltételek
mellett a kézműipar mégis életképes, és fejlődése
független a gazdasági életnek a kisipart egyébként
háttérbe szorító hatásaitól. A kisipar számára
fenntartott területeket a következő csoportokra
osztja: 1. egyéni, illetve minőségi munka, 2. helyhez kötött ipar, 3. egyéni szolgáltatások, 4. javítási, szerelő- stb. munkák.
A vevőerőcsökkenés és a gazdasági válság öszszefüggését kutatja Judik József, rövid, de mélyen
szántó cikkével. A szerző kimutatja, hogy a vevőerőcsökkenés nem minden esetben csak okozata a
gazdasági válságnak, hanem gyakran oka a válság
bekövetkezésének. Vizsgálva a vevőképesség csök-
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lalja össze a szerző. Az 1927. évi rövid fellendülés
a mezőgazdaságot kivéve, a gazdasági életnek majd
minden terén kedvezően éreztette hatását s különösen a hitelélet terén, a betétek emelkedésénél
mutatott hatalmas mozgalmat. A mezőgazdasági
népesség vásárlóerejének csökkenésében látja a
szerző a rövid fellendülést követő válságkorszak
legfőbb okát. A tanulmány az 1931 júliusában bekövetkezett pénzügyi összeomlásig tárgyalja anyagát s azzal a megállapítással zárul, hogy a magyar
válság legfontosabb és végső oka a régi gazdasági
terület íeldíirabolása. A dolgozat függelékeként
szerző igen tanulságos színkrónikus tabellában foglalja össze az ismertetett korszak eseményeit.
Dumping-e az orosz kivitel? Erre a kérdésre
válaszol Surányi-Unger Tivadar. A dumpíng szó
fogalmának szabatos meghatározása után behatóan
tárgyalja a szovjet-kivitelnek természetét. Megállapítja, hogy annak egyedüli mérvadó célja az, hogy
biztosítsa az ötéves gazdasági terv megvalósulását,
amelynek a szerző szerint nincsen a kapitalizmus ellen irányuló, közvetlen támadó célja. Megállapítja
továbbá, hogy a szovjet áruit általában nem adja
olcsóbban a belföldi áraknál s azért az orosz kivitel a helyes fogalommeghatározás szerint nem tekinthető dumpingnek.
Andreich Jenő logikusan felépített dolgozatában az okozati és függvényszerű kapcsolatoknak,
a tudományos gazdasági kutató munkában jutó
szerepét igyekszik tisztázni. Az utóbbi években a
gazdaságstatisztikai kutatás hatalmasan fejlődött,
számsorai egyre differenciáltabbak lettek s ezáltal
lehetővé vált az egyes jelenségeknek szabatosabb
megfigyelése, az alakulásukra ható okoknak tisztázása, súlyuknak megmérése és így a jelenségek
összefüggésének matematikai módszerek alkalmazásával való meghatározása. A matematikai módszerek alkalmazása a gazdasági jelenségek vizsgálatánál a törvényszerűségek megállapítását jelentékeny
mértékben megkönnyíti. A matematikai magyarázatok azonban általában nem elegendők a jelenségek
magyarázatához. A gazdasági
törvényszerűségek
végeredményben csak ideális feltételek mellett, hipotetikusan érvényesek. Az érvényesség fokának
megítéléséhez szükség van a realitások korelátumának ismeretére. Az egyszerű okozati összefüggések
a bonyolult gazdasági törvényszerűségek feltárására
nem alkalmasak s azért a modern gazdasági módszertan legújabban teljesen a függvényszerü kapcsolatok matematikai tárgyalási módjára tér át.
Utolsónak illeszkedik be az emlékmű magas
színvonalú
tanulmánysorozatába
Laky
Dezső
professzornak Csonka-Magyarország kriminalitásáról írt tanulmánya. A kötet szerkesztője szerénységének megnyilvánulását látjuk ebben a beosz{ásban, de egyúttal szerencsés helymegjelölését an-

nak a témának, amelyben a népességnek, a gazdasági és társdalmi életnek az előző tanulmányokban
tárgyalt problémái összetevődve jutnak kifejezésre.
A szerző a háború előtti 1903—1908. és 1909—1913.,
a háború alatti 1914—1917. és a háború utáni
1921—1925. és 1926—1929. évek adatainak összehasonlításával tárgyalja a kriminalitás fejlődését.
Az összeomlás sajnos lehetetlenné tette az 1918—
1920. évek adatainak begyűjtését. A rendelkezésre
álló adatoknak nyers összehasonlítását megnehezíti az a körülmény, hogy Csonka-Magyarország
népességének kor, anyanyelv, vallás, foglalkozás,
műveltség stb. — a kriminalisztika szempontjából
oly döntő kihatású ismérvek — szerint való megoszlása lényegesen más, mint volt Nagy-Magyarországé. Így pl. a népesség nyelvi megoszlásából
szinte teljesen hiányzanak a románok, akiknek a
kriminalitása aránylag csaknem kétszer akkora
volt, mint a magyar vagy a német anyanyelvű lakosságé. A háborús korszak adatainak értékét
erősen befolyásolja, hogy a katonai bűntettesekről
nincsenek adataink s azonkívül itt megnehezítik az
összehasonlítást a mobilizált ország eltérő foglalkozási, jövedelemelosztási, szociális, stb. viszonyai is.
A lefolyt mozgalmas időkben különösen szembeszökik a bűnügyi statisztikának az a hiánya, hogy az
adatokat a jogerősen kimondott Ítélet éve és nem a
bűntett elkövetésének időpontja szerint csoportosítja.
Szerző elismeréssel hangsúlyozza azért a Központi
Statisztikai Hivatal újításának jelentőségét, hogy
1926 óta ez utóbbi szempontból is feldolgozza az
anyagot. A kriminalitásra kiható újabb törvényeink
tömör ismertetése után a tanulmány a legfontosabb
kriminálstatisztikai
adatokat tárgyalja.
Komor,
mélytónusú színekben néhány erőteljes ecsetvonással, lenyűgöző képét tárja elénk annak a romlásnak,
mely a háború következményeként Magyarország erkölcsi életében végbement. A békeévek kriminalitásának reményteljes fokozatos enyhülését a háborús
évek különleges életviszonyai által okozott átmeneti
csökkenés után a bűnügyi adatoknak ijesztő arányú
felszökkenése váltja fel. A becsületsértési és kihágási
ügyek kikapcsolásával, csupán a súlyosabb elbírálás
alá eső bűncselekményeket vizsgálva látjuk, hogy az
1921—25. évek állagában az elítélteknek százezer 12
éven felüli lakosra eső aránya 45% -kai több, mint
az 1909—1913. években, s kétharmaddal több, mint
a világháború éveiben. Az 1926—1929-ben számottevő javulást állapíthatunk ugyan meg, de még így
is jó egyötöddel magasabb az arányszám a háború
előtti időszakénál. Bűncselekmények szerint vizsgálva
szerző behatóan tárgyalja különösen azt az érdekes
jelenséget, hogy míg a háború előtt a személy ellen
irányuló összes bűncselekmények arányszáma átlag
80%-kai meghaladta a vagyon ellen irányuló bűncselekményekét, addig a háború alatt ez a két arány-
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lalja össze a szerző. Az 1927. évi rövid fellendülés
a mezőgazdaságot kivéve, a gazdasági életnek majd
minden terén kedvezően éreztette hatását s különösen a hitelélet terén, a betétek emelkedésénél
mutatott hatalmas mozgalmat. A mezőgazdasági
népesség vásárlóerejének csökkenésében látja a
szerző a rövid fellendülést követő válságkorszak
legfőbb okát. A tanulmány az 1931 júliusában bekövetkezett pénzügyi összeomlásig tárgyalja anyagát s azzal a megállapítással zárul, hogy a magyar
válság legfontosabb és végső oka a régi gazdasági
terület feldarabolása. A dolgozat függelékeként
szerző igen tanulságos színkrónikus tabellában foglalja össze az ismertetett korszak eseményeit.
Dumping-e az orosz kivitel? Erre a kérdésre
válaszol Suráiuji-Unger Tivadar. A dumpíng szó
fogalmának szabatos meghatározása után behatóan
tárgyalja a szovjet-kivitelnek természetét. Megállapítja, hogy annak egyedüli mérvadó célja az, hogy
biztosítsa az ötéves gazdasági terv megvalósulását,
amelynek a szerző szerint nincsen a kapitalizmus ellen irányuló, közvetlen támadó célja. Megállapítja
továbbá, hogy a szovjet áruit általában nem adja
olcsóbban a belföldi áraknál s azért az orosz kivitel a helyes fogalommeghatározás szerint nem tekinthető dumpingnek.
Andreich Jenő logikusan felépített dolgozatában az okozati és függvényszerű kapcsolatoknak,
a tudományos gazdasági kutató munkában jutó
szerepét igyekszik tisztázni. Az utóbbi években a
gazdaságstatisztikai kutatás hatalmasan fejlődött,
számsorai egyre differenciáltabbak lettek s ezáltal
lehetővé vált az egyes jelenségeknek szabatosabb
megfigyelése, az alakulásukra ható okoknak tisztázása, súlyuknak megmérése és így a jelenségek
összefüggésének matematikai módszerek alkalmazásával való meghatározása. A matematikai módszerek alkalmazása a gazdasági jelenségek vizsgálatánál a törvényszerűségek megállapítását jelentékeny
mértékben megkönnyíti. A matematikai magyarázatok azonban általában nem elegendők a jelenségek
magyarázatához. A gazdasági
törvényszerűségek
végeredményben csak ideális feltételek mellett, hipotetikusan érvényesek. Az érvényesség fokának
megítéléséhez szükség van a realitások korelátumának ismeretére. Az egyszerű okozati összefüggések
a bonyolult gazdasági törvényszerűségek feltárására
nem alkalmasak s azért a modern gazdasági módszertan legújabban teljesen a függvényszerű kapcsolatok matematikai tárgyalási módjára tér át.
Utolsónak illeszkedik be az emlékmű magas
színvonalú
tanulmánysorozatába
Lnky
Dezső
professzornak Csonka-Magyarország kriminalitásáról írt tanulmánya. A kötet szerkesztője szerénységének megnyilvánulását látjuk ebben a beosztásban, de egyúttal szerencsés helymegjelölését an-

nak a témának, amelyben a népességnek, a gazdasági és társdalmi életnek az előző tanulmányokban
tárgyalt problémái összetevődve jutnak kifejezésre.
A szerző a háború előtti 1903—1908. és 1909—1913.,
a háború alatti 1914—1917. és a háború utáni
1921—1925. és 1926—1929. évek adatainak összehasonlításával tárgyalja a kriminalitás fejlődését.
Az összeomlás sajnos lehetetlenné tette az 1918—
1920. évek adatainak begyűjtését. A rendelkezésre
álló adatoknak nyers összehasonlítását megnehezíti az a körülmény, hogy Csonka-Magyarország
népességének kor, anyanyelv, vallás, foglalkozás,
műveltség stb. — a kriminalisztika szempontjából
oly döntő kihatású ismérvek — szerint való megoszlása lényegesen más, mint volt Nagy-Magyarországé, így pl. a népesség nyelvi megoszlásából
szinte teljesen hiányzanak a románok, akiknek a
kriminalitása aránylag csaknem kétszer akkora
volt, mint a magyar vagy a német anyanyelvű lakosságé. A háborús korszak adatainak értékét
erősen befolyásolja, hogy a katonai bűntettesekről
nincsenek adataink s azonkívül itt megnehezítik az
összehasonlítást a mobilizált ország eltérő foglalkozási, jövedelemelosztási, szociális, stb. viszonyai is.
A lefolyt mozgalmas időkben különösen szembeszökik a bűnügyi statisztikának az a hiánya, hogy az
adatokat a jogerősen kimondott Ítélet éve és nem a
bűntett elkövetésének időpontja szerint csoportosítja.
Szerző elismeréssel hangsúlyozza azért a Központi
Statisztikai Hivatal újításának jelentőségét, hogy
1926 óta ez utóbbi szempontból is feldolgozza az
anyagot. A kriminalitásra kiható újabb törvényeink
tömör ismertetése után a tanulmány a legfontosabb
kriminálstatisztikai
adatokat tárgyalja.
Komor,
mélytónusú színekben néhány erőteljes ecsetvonással, lenyűgöző képét tárja elénk annak a romlásnak,
mely a háború következményeként Magyarország erkölcsi életében végbement. A békeévek kriminalitásának reményteljes fokozatos enyhülését a háborús
évek különleges életviszonyai által okozott átmeneti
csökkenés után a bűnügyi adatoknak ijesztő arányú
felszökkenése váltja fel. A becsületsértési és kihágási
ügyek kikapcsolásával, csupán a súlyosabb elbírálás
alá eső bűncselekményeket vizsgálva látjuk, hogy az
1921—25. évek átlagában az elítélteknek százezer 12
éven felüli lakosra eső aránya 45%-kai több, mint
az 1909—1913. években, s kétharmaddal több, mint
a világháború éveiben. Az 1926—1929-ben számottevő javulást állapíthatunk ugyan meg, de még így
is jó egyötöddel magasabb az arányszám a háború
előtti időszakénál. Bűncselekmények szerint vizsgálva
szerző behatóan tárgyalja különösen azt az érdekes
jelenséget, hogy míg a háború előtt a személy ellen
irányuló összes bűncselekmények arányszáma átlag
80%-kai meghaladta a vagyon ellen irányuló bűncselekményekét, addig a háború alatt ez a két arány-
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szám már egyszinten mozgott s a háború utáni időszakban határozottan és nagymértékben felcserélődött, úgyhogy 1921—1925-ben a személy ellen
irányuló bűncselekmények arányszáma a felénél is
kevesebb a vagyoni bűncselekményekénél. Még
jobban rávilágít azonban erre a változásra az
arányszámok abszolút értékének módosulása. A személy ellen irányuló bűncselekmények aránya 542-ről
(1904—1908) a vizsgálat alá vont háború utáni első
korszakban 296-ra csökkent, a vagyon ellen irányulóké viszont 300-ról 604-re emelkedett. A változást
főleg a könnyű és súlyos testi sértések eseteinek
ritkulása, a másik oldalon pedig a lopások, a csalások és sikkasztások megdöbbentő elszaporodása
okozta. Ijesztően növekedett a nők bűnözése, a
visszaeső bűnösök száma és alig találunk itt-ott egyes
adatot, mely erkölcsi züllésnek ezt a borzalmas ké-

pét csak némileg is enyhítené. Ezek között azonban
bizonyára az a körülmény a legbiztatóbb, hogy a tárgyalt utolsó négy évben mégis legalább viszonylag
javulás mutatkozik. Különös érdeklődéssel tekinthetünk azért a szerzőnek ebben a tanulmányban beígért részletesebb munkálatai elé, melyek a legújabb
évek adataival kiegészítve el fogják dönteni, hogy
kriminalitásunk kedvezőbb alakulásába vetett reményeink megvalósultak-e vagy sem.
Szemlénkben csak vázlatos ismertetését adhattuk
a nagyértékű emlékműnek, melynek tanulmányai
nagyszerű kifejezői a magyar tudomáiíy' fejlettségének, Kenéz Béla kimagasló professzori működésének,
tanítványai nagyrabecsülésének és t k k y v Dezső • V3r.
nagy tudással párosult szervezőtehetSégének.
Dobrovits Sándor dr.
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