
Tiszafüred vonzásterülete*

Csupán az autarchia fokán álló települések nélkülözhetik a rendszeres kapcsor-
latot a környező vagy távolabbi településekkel. Természetesen még ilyen esetekben
sem beszélhetünk teljes izoláltságról. Fejlettebb gazdasági és társadalmi fokon, külö-
nösen oly települések esetében, amelyek elindulnak a városiasodás útján — hisz a
városok alapvető kritériuma, hogy bizonyos központi funkciókat látnak el,1 a város
a területi munkamegosztás jellegzetes településformája,2 —, a település és a környék
kapcsolata igien élénk. A központot s a vele állandóbb jellegű kapcsolatban lévő tele-
püléseket vonzásterületnek nevezzük. Pontosabban: vonzásterületen3 a településföld-
rajz azt a területet érti, melynek lakosai számára az illető település bizonyos központi
funkciókat ellát. Ebben a megfogalmazásban nem foglaltatik benne az ellátó terület
fogalma. Az ellátó terület szolgáltatja a városnak az élelmet, a különböző feldolgo-
zandó nyersanyagokat/' Tiszafüred esetében azonban nem teszek éles különbséget a
két fogalom között, hiszen ameddig az élelem s a különböző nyersanyagok felhoza-
tala személyesen történik, addig az ellátó terület és a gazdasági vonzásterület tulaj-
donképpen egybeesik. Tiszafüred esetében ez az általános jelenség. A kereskedelem
által forgalomba hozott áruk származási helyét, a szállítás irányait s módjait vizs-
gálni pedig már nem tartozik feladataink közé. hisz ebben az esetben a településnek
közvetlen energiái már kevésbé hatnak az egyéb — szervezési, kereskedelempolitikai
— tényezők mellett.

Természetesen abban az esetben, ha a környezetből kiemelkedik egy-egy kisebb
központ, mint például Tiszafüred — ez a település még nem lát el minden központi
funkciót. Magasabbrendű, differenciáltabb funkciókkal rendelkező városok vonzás-
területükbe kebeleznek több, esetleg egész sor kisebb központot anélkül, hogy ezek
a kisebb központok vonzásterületeit megszüntetnék.5 E központok felett még maga-
sabbrendű, még jelentősebb központ állhat. (Közigazgatási tekintetben: járási szék-
hely, megyei székhely, főváros.) Hierarchikus rend alakul ki a városok között.6

Tiszafüred nagy község, járási székhely Szolnok megyében; az 1949. évi nép-
számlálás szerint 10 654 lakosa van.7 Lakóinak száma, valamint a település leg-
nagyobb részének morfológiai képe nem sejtet jelentősebb várost. Megállapíthatjuk,
hogy városias funkciókat tölt be. ha a városok hierarchikus rendjében előkelő helyet
nem is foglal el. Ezt a megállapításomat igazolják a vonzásterületi vizsgálatok.

Milyen tényezőktől függ a vonzásterület nagysága?
Könnyű megállapítani, hogy a város nagysága s a vonzásterület nagysága kö-

zött bizonyos összefüggés áll fenn,8 mégpedig nagy általánosságban egyenes arány.
A vonzásterület kialakításában igen nagy szerepe van a közlekedésnek. Gvors és
olcsó közlekedés jelentékenyen növelheti a vonzásterületet, amit a jó közlekedési vo-
nalak mentén kinyúlaködó vonzási csápok is bizonyítanak.9 Fües a vonzásterület a
település funkcionális típusától, a közigazgatási beosztástól, a környező telenülések
nagysásától, jelentőségétől, jellegétől, esetleg bizonyos tradíciók nyilvánulhatnak
meg. stb.

Tiszafüred a füzesabony—debreceni vasútvonal mentén fekszik, s e vonalból
áffazik el a tiszafüred—karcagi szárnyvasút. A vasútvonalaknak a közlekedésben be-
töltött szerepéről le?szemléletesebben az izokrón-ténképek tájékoztatnak.1"

Tiszafüred gyorsközlekedési izokirón-térkéoe szerint az eev óra alatt megköze-
líthető helységek számg nagy. Igaz, hosy az *>-*ves települések vasútállomásainak msg-

• Az itt közölt tanulmány a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Inté-
zetében készült hosszabb, részletesebb dolgozat rövidített változata. (Szerk.)
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közelíthetőségét vettem figyelembe. Amennyiben a települések központját vagy a tele-
pülés egészét vesszük számításba, a kép természetesen bizonyos mértékig kedvezőt-
lenebbé válnék.

A füzesabony—debreceni vonalon az egyórás izokrónon belül található maga
Füzesabony (vasúton 49 perc), Mezőtárkány, Egerfarmos, Kétútköz, Poroszló, Egyek,
Ohat-Pusztakócs, Gyökérkút, Hortobágy-Halastó, a karcagi vonalon Tiszaszőlős, Tisza-
szentimire, Pusztakettős. Tiszaörvényt nem érinti a vasútvonal, de távolsága a község
középpontjától alig 4 km, így gyalogosan va.iy szekéren 1 órán belül elérhető. Tehát
nyolc jelentékenyebb község. (Néhány felsorolt vasútállomáshoz nem tartozik jelen-
tékenyebb település.) Ezen községek lakóinak száma kb. 33 000. Ha még e községek
közé soroljuk az autóbusszal egy óra alatt szinten elérhető Tiszaigart és Tiszaörsöí,
akkor ez a szám eléri a 37 000-et.

Tiszafüred gyorsközlekedési izokrónja.
(Szerkesztette: Beluszky Pál.)

Ha a kétórás izokrón által befogott területet vizsgáljuk, akkor az előbbi tele-
pülésekhez kell számítanunk Borsodivánkát, Üjlőrincfalvát, sőt Egert, Tiszacsegét,
Balmazújvárost, valamint Polgárt, Kunmadarast, Karcagot. Még ha az elméletileg
nyert értékeket nem is tekintjük teljes mértékben mérvadónak — Karcag pl. 95 perc
alatt érhető el vonaton, tehát a vasútállomás a kétórás izokrónon belül esik, vi-
szont a város egy része nem érhető el a fennmaradt 25 perc alatt —, még így is igen
nagy azok száma, akik 2 óra alatt Tiszafüredre juthatnak. EUméletileg ez a szám
130 000-en felül van, de gyakorlatilag is megközelíti a 100 000-et.

Természetesen csupán az izokrón-tériképek alapján teljesen téves képet kapha-
tunk Tiszafüred vonzásterületéről, mind mennyiségileg, mind minőségileg. Pl. Füzes-
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abonyt az egyórás izokrón érinti, míg Tiszaderzs két óra alatt sem érhető el, mégis
Tiszafüred és Tiszaderzs kapcsolatai élénkek, ugyanakkor Tiszafüred és Füzesabony
között jelentékenyebb kapcsolat nincs.

A közlekedés másik fontos tényezője a közút. A település hídváros jellege a
közutakat is bizonyos csomósodásra kényszerítette, noha ezt sem szabad eltúloznunk.
Tiszafüreden főközlekedési útvonal nem halad át. Legfontosabb a debrecen—füzes-
abonyi útvonal, jelentős a Kenderes—Tiszafüred és a Tiszaroff—Tiszafüred közti
közút, míg a Tiszafüred—Tiszaörvény közötti forgalom kis jelentőségű helyi bekötő-
úton bonyolódik le.

Mivel több közeli községnek vasútállomása nincs, ezért az autóbusz-vonalaknak
nagy jelentőségük van. Nagyiván—Tiszafüred, Tiszafüred—Füzesabony—Eger. Kun-
hegyes—Tiszafüred, Tiszafüred—Kisköre vonalon, valamint Tiszaszöllős, Tiszaderzs,
Abádszalók, Tiszabura, Tiszaroff felé autóbuszjáratok bonyolítják le a forgalmat.
Az autóbuszjáratok az izokrón-térképet természetesen kedvezően változtatják meg.

Tiszafüred összforgalmi izokróntérképe.
(Szerkesztette: Beluszky Pál.)

Tiszaigart, Tiszaderzset, sőt Abádszalókot sorozzák az egy órán belül elérhető hely-
ségek közé.

Vegyük sorra ezután azon funkciókat, amelyekben Tiszafüred központi szerep-
körre tett szert.

Legkönnyebb a közigazgatási vonzásterület felmérése, hisz itt pontosan körül-
írt határokkal találkozunk.

Tiszafüred Szolnok megye tiszafüredi járásának központja. Hét önálló tanácsú
község tartozik hozzá, mégpedig Tiszaörvény, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszaszentimre,
Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, összesen 17 614 lakossal.

Tiszafüred négy megye — Szolnok, Heves, Hajdú-Bihar s Borsod — összeszö-
gelésénél fekszik, közigazgatási helyzete ezért többször ment át változáson. Jelenlegi
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járásában helyzete nem a legmegfelelőbb, annak északi csúcsában helyezkedik el.
A legutóbbi megyerendezés (1950) előtt Heves megyéhez tartozott. A megyerendezés
a járás területét is erősen megváltoztatta, ugyanis Tiszaderzs és Tiszaszentimre nem
tartozott a járáshoz, ellenben a Tisza jobbpartján fekvő Poroszló, Űjlőrincfalva,
Sarud és Tiszanána járási székhelye Tiszafüred volt. Tiszafüred tehát a rendezésnél
vesztett közigazgatási vonzásterületéből. (Az elvesztett kb. 14 200 lakos helyett ka-
pott kárpótlásul kb. 7 000 lakost s negyedakkora területet.)

A jelenlegi közigazgatási beosztás nem a legszerencsésebb, hisz pl. a szom-
szédos Poroszló, amely vasúton 13 perc alatt elérhető, nem tartozik a járáshoz, viszont
Nagyiván, amely vasúton és gyalogosan nem érhető el három óra alatt, járásunkhoz
tartozik.11 Természetesen az autóbuszjárat könnyebbé teszi az érintkezést, noha az
átszállás, a magasabb viteldíj még így is eléggé elszigeteli Nagyivánt a járási szék-
helytől.

Az igazgatási kapcsolat a járási székhely s a járáshoz tartozó községek között
élénk, a közhivatalok (járási tanács, járásbíróság, telekkönyvi hivatal, katonai ki-
egészítő parancsnokság, járási rendőrkapitányság, stb.) mellett sok a járásilag szer-
vezett vállalat, intézmény.

A gazdasági vonzásterület sokkal többrétű, vizsgálata is érdekesebb, hisz a
spontán alakulás következtében sakkal több „geografi'kum" van benne.

Nézzük először a piac vonzásterületét.
A piac — az állatvásárok vonzásterületét lásd alább — forgalma igen élénk.

A 10 000 lakosú község kb. 40%-a nem őstermelő, tehát 4 000 ember részben vagy
egészben a piacon szerzi be élelemszükséglete nagy részét. A piac forgalmát azonban
egyéb, alább majd részletezendő jelenségek is növelik. Tekintsük át először a szál-
lítóterületet.

Tiszabábolna: a Tisza túlsó partján. A nagyobb távolság miatt elsősorban érté-
kesebb termékeket, baromfit, tojást, jelentősebb mennyiségű kukoricát, valamint az
ártéri rétek szénaierimelésével fenntartott nagy szarvasmarha-állomány termékeit,
vajat, túrót, tejfelt, stb. szállít.

Tiszavalk: azonos fekvésű község, termékei hasonlóak. Piaca csaknem kizárólag
Tiszafüred.

Négyes: azonos termékeket produkál, csak kisebb mennyiségben, mint az
előbbi két község.

Borsodivánka: távolabb fekszik, kisebb mértékben vesz részt a tiszafüredi piac
ellátásában. A tejtermékek mellett gyümölcsöt is — főleg almát — szállít.

Poroszló: közel fekszik Tiszafüredhez, s noha élénk hetipiacokat tart, mégis
jelentős mennyiségű árut hoz fel, elsősorban gyümölcsöt, zömmel almát, kisebb meny-
nyiségben zöldséget, kis mennyiségben tejterméket.

Űjlőrincfalva: a kis község (lakosainak száma alig 600 fő) aránylag nagy meny-
nyiségben szállít a tiszafüredi piacra tejterméket, baromfit.

Sarud: a nagyobb távolság miatt kis felhozatal, elsősorban baromfi, tojás.
Tiszanána: hasonló a szerepe Sarudhoz. Meglehetősen távol fekszik, s a rend-

szeres kapcsolat egyik oka feltehetően kialakult szokás: néhány évvel ezelőtt a tisza-
füredi járáshoz tartozott közigazgatásilag.

A következő községek a Tisza balpartjáról valók:
Egyek: mintegy 10 km-re Tiszafüredtől. Külterjes gazdálkodást folytat, ezért

főleg szemesteranényt — kukoricát, gabonaféléket — szállít, noha ma?a is tart élénk
terménypiacokat. Ezenkívül jelentősebb mennyiségű tejterméket hoz a füredi piacra.

Tiszaigar: termelése hasonló Egyekéhez, szintén elsősorban gabonaféléket szál-
/ lít.

Tiszaörs: belterjesebb, változatos termelést folytat, így piacra hozott árui is
változatosak, gyümölcs, dinnye, baromfi, kisebb mennyiségben zöldségféle. Gabona-
felhozatala is számottevő, különösen a rizsfelhozatal.

Nagyiván: Tiszafüredtől messze esik, vasútállomása nincs. Természetesen emiatt
az árufellhozatal aránylag kicsi. Gabonát és főleg rizst produkál.

Tiszaszentimre: a tiszafüredi piacra na?y mennyiségű rizst hozhat fel. Különö-
sen addig, ameddig a kereskedelem nem tudta ellátni az igényeket, a rizs legfőbb
szállítója Tiszaszentimre volt.

Tiszaderzs: jellegzetes terménye a burgonya. A homokos düne-borította tér-
szín s a talaj kedvez a termelésnek. Tiszafüred s a tiszafüredi piacon keresztül a
környék legfőbb burgonyaellátója.
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Tiszafüred piacának vonzásterülete (felhozatal).
(Szerkesztette: Beluszky Pál.)

Tiszaszőlős: változatos termékekkel jelenik meg a füredi piacon. A gyümölcsöt,
baromfit s a burgonyát említhetjük.

Tiszaörvény: Tiszafüredhez közel fekvő kis falu. Alföldi viszonylatban nagyon
belterjes gazdálkodást folytatott. Felhozatala igen jelentős. Elsősorban gyümölcsöt —
többek között sok dinnyét, szőlőt — zöldségféléket, baromfit s gabonaféléken kívül
minden terményt; szállít.

Végül meg kell említenünk Egert. A híres egri kofák Tiszafüredre is eljutnak,
s gyümölcsöt, bort, kisebb mennyiségben primőrárukat hoznak.

Természetesen a határok nem olyan merevek, ahogy a térkép ábrázolja. Egyes
esetekben még távolabbi falvakból is felkeresik a tiszafüredi piacot. (Tiszadorogma,
Abádszalók, Kömlő stb.) A vonzásterület különben is évi pulzaciót mutat. Ennek több
oka van. A távolabbi vagy erősebben differenciált termelésű falvak kapcsolata csak
az év egyes szakaszaiban intenzív. Egy-egy speciális termékkel távolabbi falvak is
megjelennek a tiszafüredi piacon, pl. Abádszalók paradicsommal. Ezeket azonban
nem vettem számításba a térképszerkesztésnél, hisz kapcsolatuk az év legnagyobb
részében igen laza.

A szállító terület említett pulzációját, változásait okozhatja, hogy — fontos
n-ezögazdasági munkák idején — a távolabbi falvakból az átlagosnál kevesebben ke-
res ;k fel a tiszafüredi piacot. A Tisza jobbpartján fekvő néhány falu — Tiszabábolna,
Tiszavalík, Négyes — lakosai elé időnként a közlekedés állít akadályokat.
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Megállapíthatjuk, hogy a tiszafüredi piac vonzásterülete a hozzá hasonló tele-
pülések átlagos piac-vonzásterületénél jóval számottevőbb.12

Mi lehet ennek az oka?
Elsősorban az, hogy Tiszafürednél meglehetősen eltérő termelésű területek talál-

koznak. Tiszafüred "környékén különböző talajú területek érintkeznek, s a különböző
talajféleségeken különböző termelési ágak alakulnak ki.13 Ez a termésbeli különbség
először is azt eredményezi, hogy a tiszafüredi igényeiket egy község kielégíteni nem
tudja, hisz a termelés meglehetősen egyoldalú. így több község — községcsoport —
vesz részt a piac ellátásában. Ugyanakkor a tiszafüredi piac nemcsak Tiszafüred ellá-
tását biztosítja, hanem a községek egymásközti termékcseréje is itt bonyolódik le.
Tehát bizonyos mértékben vásárvárosi funkciókat tölt be Tiszafüred. így például
Kunmadaras gyümölcsszükségleteinek egy részét itt szerzi be, az élénk gabonapiacon
szintén jelentős a vidék-vidék közti csere. Az egriek is kétoldalú kereskedelmet foly-
tatnak. Az itt eladott bor, gyümölcs, stb. helyett baromfit, tojást visznek Egerbe.

A tiszafüredi állatvásárról már Fényes Elek is megemlékezik.14 Az állatvásá-
rok ma is igen élénkek, noha valószínűleg nem oly nagy területre terjesztik ki hatá-
sukat, mint régebben. Rendszeresen részt vesznek a tiszafüredi állatvásárokon a kö-
vetkező községek: Egyek. Nagyiván, Tiszaszentimre, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszőlős,
Tiszaörvény, Kocsi tanyák, Poroszló. A vonzásterület tehát aránylag nem nagy —
igaz, ho|?y még néhány községet ide sorolhatnék, ezek részvétele azonban nem szá-
mottevő. Figyelembe veendő, hogy jelentős vetélytársakkal kell e téren számolnia
Tiszafürednek. A vásárlók igen nagy körzetből, főleg nyugat felől keresik fel a tisza-
füredi áUatvásárokat. Esetenként az északi iparvidék területéről is jönnek, mivel a
füredi állatvásárok árai az országos átlag alatt vannak.

Ugyancsak a környék mezőgazdasága látja el nyersanyaggal Tisziafüred néhány
ipari üzemét.

Ezen üzemek közül legnagyobb vonzásterülettel a tiszafüredi tejüzem rendel-
kezik. Három megyéből 22 község szállítja Tiszafüredre a felvásárolt tejet: Tisza-
csege. Egyek, Kócs, Tiszaörvény, Tiszaszőlős. Tiszaszentimre. Tiszaigar. Tiszaörs.
Nagyiván, Tiszaderzs, Abádszalóik. Tiszabura, Tiszaroff. Tisz^avenda, Tomaimonos-
tora, Űjszentgyörgy (puszta), Kisköre, Tiszanána. Sarud. Űjlőriincfalva, Poroszló. E 22
helyről naponta évi átlagban kb. 27 000 litert15 szállítanak, a nyári hónapokban töb-
bet is, mintegy 35 000 litert. Természetesen az összegyűjtött mennyiségnek csak kis
része szolgál a helyi szükséglet kielégítésére, nagy részét Budapestre szállítják.
A vonzásterület nagyságára jellemző, hogy hat község — Tomaimonostora Kisköre.
Tiszabura. Tiszaroff. Tiszagyenda. Kunhegyes — kívül esik a 20 km-es körön, sőt
Tiszaroff és Tiszasvenda a 30 km-esen is. A távolság a közutakon még nagyobb.
(Tiszagyenda kb. 45 km.)

A tiszafüredi kisipar fejlett voltáról régi statisztikai adatok is tanúskodnak.
A település fejlődésével Rzonban nem tartott lépést a kisiparosok' számbeli fejlődése.
Ez általános jelenség: a kibontakozó gvárioar egyre több kisiparos-egzisztenciát tett
törvkre. 1920-ban mát* csak 517 az iparral foglalkozók száma. Esves irvqrő?ak teljesen
eltűntek, mint pl. n világhíres tiszafüredi nyeregjrvártás.16 fazekas innr. vagy erősen
visszaszorulnak. Mivel legtöbbször éppen a legdifferenciáltabb iparágak szorulnak
vissza, a vonzásterület szűkül.

TiszRfiirpd p^etében figyelermbe kell 'fennürtk:. hosv a krv-nv°-'ő tpi^níii^^k
nagy lélekszámú falvak. A tiszafüredi járásban pl. egyetlen 1000 lélekszámon aluli köz-
ség van. s a falvak átlaglélekszámp 2411. Ekkora népességgel rendelkező község ncrlig
már maga is el tudja tartani azokat az iparosokat, akik ,i mindennsni STii.Vsn.f?letP-
ket elégítik ki. Az 1955 végéről származó adatok szerint17 a kisioarhói élők (kisioari
termelőszövetkezetekkel együttesen) százalékos aránya: Tiszafüred 7°.v Egvek 3.3°',,.
Tiszaszőlős 2,2%, Poroszló 3,0%, Tiszaigar 1,7%, Tiszaörvény 1,7%, Tiszaörs 1.6%.

Ebből is látható, hogy helytelen általánosságban a kisipar vonzásterületéről
beszélni, ehelyett az egyes iparágak vonzásterületéről külön-külön kell szólnunk.
Tiszafüred esetében valamennyi iparágat vagy legalábbis az iparágak zömét meg-
vizsgálni nem tudtam, nem is szükséges, mert néhány iparág > vonzásterületéből már
általánosítani tudunk. Az iparágak kiválasztásában a differenciáltabb iparágakat
helyeztem előtérbe.

Órások, órajavításokat nagy területek lakóinak számára végeznek Tiszafüreden.
Általában azt mondhatnánk, hogy a tiszafüredi piacon résztvevő községek lakói ve-
szik igénybe ezt az iparágat.
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Szabóipar. Noha a környező falvak majd mindegyikében dolgozik szabó kis-
iparos, ezek általában sem mennyiségileg, sem minőségileg riem tudják az igénye-
ket kielégíteni. Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, Tiszaszőlős, Tiszaörvény, Tiszaderzs a
gyakoribb rendelők. Az elmúlt évtizedekben — de régebben is — igen nagy volt
a konfekció árukat előállító sziabók száma, ezek nagy területen belül jártak vásárra:
Polgártól Balmazújvárosig, Karcagtól Tiszabábolnáig, Tiszadorogmáig, Sarudig, Heves
megye területén, de még a Nyírségbe is eljutottak. Elsősorban azonban a Kunság
felé gravitáltak a szabók is.

Cipész, csizmadia. Szintén a nem rendelésre készítő, hanem kész cipőket és
csizmákat előállító cipészek és csizmadiák tettek szert nagy vonzásterületre. Ma már
a vásárrajárás megszűnt, de a Cipőipari KTSZ minőségi cipői, felsőrészkészítő mű-
helye, s nem utolsósorban jó anyagellátása folytán megrendelői közül sok az egyeki,
tiszaörvényi, tiszaszőlősi, igari, őrsi, tiszaderzsi, sőt tiszaszentimrei, nagyiváni, stb.
megrendelő.

A fémiparosok — lakatos, motorszerelő, gépész — a múltban s ma is nagy
vonzásterülettel rendelkeznek. Mind a ktsz, mind a kisiparosok rendelői a Kunságig
terjedő területről, Kunmadarasról, Kunhegyesről, Abádszalókról, Balmazújvárosról,
a hortobágyi gazdaságokból, de még Debrecenből is kerülnek ki. A Tisza jobbpartján
fekvő községek közül is Poroszló, Borsodivánka, Üjlőrincfalva, Sarud gjravitái erre.
Természetesen merev határt húzni itt sem lehet.

Az eddig elmondottakból is látszik, hogy Tiszafüred vonzásterülete a kisipa-
rosok vevőkörét vizsgálva is tetemes. Ez a vonzásterület azonban szűkülőben van.

A település központi jellegének érzékeny fokmérője a kiskereskedelem viszony-
lagos fejlettsége. Ez indította a német JVee/et arra, hogy a központi funkciók rang-
sorának mértékéül használja a kiskereskedelemmel való ellátottságot. Az itt közölt
1930-as adatok alapján számított értékek Tiszafürednek a környék kereskedelmében
elfoglalt helyzetét igyekeznek érzékeltetni.18

A vizsgált terület átlagos kiskereskedelmi ellátottságához viszonyítva (átlagos
ellátottság 1) a következő értékszámokat kapjuk: Tiszafüred 2,74, Poroszló 1,58, Tisza-
szentimre 1,3, Tiszaszőlős 1, Egyek 1,05, Tiszanána 0,99. Tiszaörivény 0,93, Sarud 0,84,
Nagyiván 0,7, Tiszaörs 0,74, Tiszaigar 0,42. Tiszafüred központi funkciói szépen ki-
tűnnek ezekből az adatokból. Szolnok megyére számítva ezen értékeket, a következő
adatokat kapjuk: Karcag 1,39, Tiszafüred 1,32, Kisújszállás 1,18, Kunmadaras 1,17,
kunhegyes 1,07, Törökszentmiklós 1,04, Túrkeve 0,96.

Ma a kereskedelem vonzásterülete erősen visszaszorulóban van. Pontosabb meg-
fogalmazásban: a vonzott falvak száma csak kis mértékben csökken, ellenben a kap-
csolat intenzitása esik. Ez a visszaszorulás azóta történik, amióta a vidéki üzlethálózat
erőteljes fejlődésnek indult. A vidéki kereskedelem fejlődése ellenére mégl ma is bő-
vebb a választék, valamint néhány erősebben differenciált szaküzlet — bútorüzlet,
üveg-kerámia, könyv, mezőgazdasági gépek, fotó, kézimunka, sírkő, stb. — rendelkezik
vonzóerővel. Általában azt mondhatjuk, hogy a tiszafüredi piacra járó falvak lakói
vásárolnak itt. Gyakran természetesen a piacon való résztvétellel egybekötve.

Tiszafüred gazdasági, vonzása mellett egyéb téren is lát el központi funkciókat.
Középiskolája van, s ezt természetesen látogatják vidéki tanulók is. Az 1957—58-as
tanévben 125 vidéki tanulója volt a gimnáziumnak, 24 különböző faluból, illetve vá-
rosból.10 Ezek közül 15 alikot összefüggő területet. Legjelentősebb Egyek {27 tanuló),
Tiszaörs (20 tanuló), Tiszaszőlős (15 tanuló), Poroszló (12 tanuló). Az összefüggő terü-
let távolabbi községei: Üjszentmargita, Tiszacsege, Ohat, Nagyiván, Tiszaigar, Kun-
madaras, Tiszaszentimre, Tiszaderzs, Abádszalók, Tiszaörvény, Üjlőrincfalva. A távo-
labbi területek közül elsősorban a Jászság jöhet számításba.

Az egészségügyi intézmények vonzásterületét a közigazgatási határokon kívül
szintén a jó megközelítési lehetőségek határozzák meg. Kórházi jelenleg nincs Tisza-
füreden, — noha már az eddig elmondottakból kitűnik, hogy egyéb központi funkciói
névén erre is szükség lenne. A tervek szerint a közeljövőben elkezdődik az építése,
de szülőotthona, tüdőbeteggondozója, röntgenállomása, fogorvosi rendelője bizonyos
egészsé?íügyi vonzásterületet kiépítettek a városnak. A röntgenállomás s a tüdőbeteg-
gondozó működési területét hivatalosain is rögzítették. E területbe a járás községein
kívül Poroszló és Egyek is beletartozik. A működését nemrég megkezdő szülőotthont
a járás községein kívül szintén Poroszlóról, Egyekről, Tiszacsegéről. Abádszalókról,
Űjlőrincfalváról keresik meg. A kisebb községekben fogorvos még, nincs, e községek
lakói is Tiszafüredre járnak fogorvoshoz. A borsodi községek — Tiszavalk, Tisza-
bábolna, Négyes — e szempontból részben szintén Tiszafüredhez tartoznak, részben
viszont saját járási székhelyük, Mezőcsát elégíti ki ilyen' irányú szükségleteiket.
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Kedvező fekvésére már utaltunk: három irányból futnak ide a vasútvonalak,
az átkelőhely a közutakat is csomózásra kényszerítette. Közlekedési helyzete tehát
kedvező, nagy körzetben kedvezőbb minden más településnél.

Másik ok: erős vetélytársai a közelben nincsenek. A városok hierarchiájában
magasabb fokot elért városok nagy távolságban vannak: Debrecen 12 km, Szolnok 107
km (vasúton), Eger 47 km. Ezek a városok nem kisebbítik lényegesen Tiszafüred von-
zásterületét, legfeljebb a maguk más természetű kapcsolataival rátelepednek Füred
vonzásterületére.

A következőkben röviden vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy Tiszafüred merre
v o n z ó d i k .

Három város jöhet számításba: Szolnok, Eger, Debrecen.
Nézzük először a megközelíthetőség kérdését. Tiszafüred gyorsközlekedési

izokrón-íérképóről 'kitűnik, hogy — kedvező csatlakozás esetén — Eger közelíthető
meg a leggyorsabban, a kétórás izokrónon jóval belül esik, a leggyorsabb járatot
használva 92 perc alatt közelíthető meg. A kétórás izokrón Debrecen felé szigetekre
szakad, csak Debrecen-Vásárteret éri el, a nagyállomást nem. Lényegesen nehezebb
Szolnok megközelítése. A legkedvezőbb viszonyokat figyelembe véve sem érhető el
három óra alatt.

Tiszafüred összforgalmi izokrón-térképe azt mutatja, hogyha a nap bármely
órájában indulunk útnak, általában három óráig vonat nem ér utói bennünket, sőt
Karcag felé még, négy óráig sem. Tehát a füzesabony—debreceni vasútvonal közle-
kedése jobb. mint a tiszafüred—karcagié. A városok elérhetőségének sorrendje meg-
változott: első Debrecen, az ötórás izokrónon belül, második Eger, amely 6 órán belül
érhető el, míg Szolnokot épp hogy a 8 órás izokrón érinti. Közlekedési helyzete tehát
az előbbiekhez viszonyítva igen hátrányos. Gyakorlatban ez így fest:

Szolnok: 107 km. Egész napi tartózkodás esetén: a vonat indul: 4 óra 43'. érke-
zik: 8 óra 02'; vissza indul: 16 óra 20', érkezik: 20 óra 58'. Fél napi tartózkodás esetén:
a vonat indul: 4 óra 43', érkezik: 8 óra 02'; vissza indul: 13 óra 50', érkezik: 17 óra
32'. Ar: 46 Ft.

Eger: 47 km. Egész napi tartózkodás esetén: a vonat indul 6 óra 56';, érkezik:
8 óra 50'; vissza indul: 19 óra 05' vagy 16 óra 55', érkezik: 22 óra 13' vagy 19 óra
36'. Fél napi tartózkodás esetében: a vonat indul: 6 óra 56', érkezik: 8 óra 50', vissza
indul: 12 óra 25', érkezik: 14 óra 32'. Ára: 13 Ft.

Debrecen: 72 km. Egész napi tartózkodás esetén: a vonat indul 4 óra 50', érke-
zik: 7 óra 14'; vissza indul: 18 óra 00', érkezik: 20 óra 44'. Fél napi tartózkodás ese-
tén: a vonat indul;: 4 óra 50', érkezik: 7 óra 14'; vissza indul: 13 óra 56', érkezik:
16 óra 09'. Ára: 20,20 Ft.

Tehát a megyeszékhely a legnehezebben megközelíthető a három legközelebbi
város közül. Ezért Szolnok csak. közigazgatási téren, valamint a megyénként szerve-
zertt vállalatok igazgatása révén terjeszti ki vonzásterületét Tiszafüredre. Jellemző,
hogy a megyerendezés előtt jóformán semmi kapcsolat nem volt a két település
között, így a megyerendezés ezen intézkedése nem vette kellően figyelembe a föld-
rajzi adottságokat.

így aztán érthető, hogy a gyorsabban és olcsóbban megközelíthető Eger mág
most is jelentős vonzóerőt gyakorol Tiszafüredre. Speciális szükségleteit itt szerzi be,
egészségügyileg szintén erre vonzódik, iskoláiban ma is sok tiszafüredi tanul, s álta-
lában a Tiszafüreden nem található funkciókat tölti be.

Debrecen az újabb időben kezdi kiterjeszteni vonzásterületét Tiszafüredre. Fej-
lett szakiskolái, egyeteme, sokoldalú kereskedelme, klinikája gyakorol jelentős vonzó-
erőt.__A Debrecen felé eső szomszédos község, Egyek számára pedig már kizárólagosan
jelenti a „várost".
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íiszafüred vonzásterületének, illetve vonzódásának keresztmetszetét nem adhat-
tuk, azonban ,az itt elmondottak is bizonyítják, hogy milyen sokrétű s változatos egy
település kapcsolata a környező településekkel akkor is, ha ez a település a városia-
sodás útján még nem haladt túl messzire.21
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