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Gondolatok Beluszky Pál „Tiszafüred vonzásterülete"
című cikkéhez

A szerző Tiszafüred község vonzásterü-
letéről szóló rövid tanulmánya méltán
kelthetett figyelmet a gazdasági geográ-
fusok körében. A helyi ismeretterjesztés
területén általában ritkák a földrajzi vo-
natkozású publikációk, s ha mégis ilyen-
ről beszélünk, rendszerint természeti föld-
rajzi témát kell rajta érteni.

A gazdasági geográfia fiatal tudomány,
őt megillető helyét még nem foglalta el
az ismeretterjesztés és a népművelés te-
rületén. E fiatal tudománynak jelenleg
kevés a művelője, szerepe azonban gazda-
sági életünkben a területi tervezés foko-
zott érvényrejutásával egyre nagyobb lesi.

Éppen ezért érdeklődéssel és figyelem-
mel olvastam Beluszky Pál cikkét, s írá-
somban e rövid tanulmánynak nem a tár-
gyi anyagához kívánok hozzászólni, ha-
nem a témakört érintő egyes elméleti té-
telekhez és koncepciókhoz fűzök néhány
gondolatot.

Az elméleti bevezetőben maga a szerző
szögezi le, hogy vonzásterületről beszélve,
település-földrajzi fogalommal van dol-
gunk. Azonban a település-földrajz az
általános gazdasági földrajznak egyik rész-
diszciplináját képezi, s mint ilyen a tár-
sadalmi tudományok közé tartozik. Ez
utóbbi tény viszont meghatározza a tele-
pülés-földrajzi vizsgálatok célját, mód-
szerét és jellegét. Mindezek előrebocsátá-
sa mellett általában helyes az az elméleti
mag. amely köré az ismeretanyagot a szer-
ző összegyűjtötte, illetve rendezte. A tele-
pülések funkcionális kérdései legszorosab-
ban összefüggnek azok vonzáskörzeti (el-
látókörzeti) vizsgálatával. A kettőt elvá-
lasztani úgyszólván lehetetlen. Ebben a
vonatkozásban jellemző, hogy a szakiro-
dalom is — de maga a szerző is — rend-
szerint városokról beszél, mint a telepü-
lések társadalmi-gazdasági munkameg-
osztásának legfejlettebb, legdifferenciál-
tabb típusáról.

Mint tudjuk, a települések egyben a te-
rületi munkamegosztásban is sajátos ke-
retei, így kifejezői a társadalmi-gazdasági
élet területi megosztottságának, minden-
kori színvonalának. A városok tehát ilyen
értelemben is a legtipikusabb példaként
szolgálnak. Ezért helyes a Tiszafüred köz-

ségre vonatkoztatott analógia, a városok
ilyen irányú vizsgálata alapján végig-
vezetett okfejtés.

Tiszafüred mint nagyközség is betölt
bizonyos központi funkciót, melyet a köz-
igazgatásban elfoglalt helyzete is kifejez.
(Járási székhely.) Ez esetben egy fejlődés-
ben lévő településről beszélünk, mely a
várossá válásnak bizonyos elemeivel már
rendelkezik. Nyilvánvaló, hogy a kutatást
vagy annak eredményességét nem befo-
lyásolhatja az a körülmény, hogy a von-
zás- vagy ellátókörzeti vizsgálatok mód-
szere tekintetében az alacsonyabb rendű
települések esetében is hasonló módon
járunk el, mintha vizsgálatunk egy na-
gyobb, a munkamegosztás fejlettebb fo-
kán álló, kifejezetten városi funkciókat
ellátó településre terjedne ki. Sőt, a ti-
pikus vizsgálatához szükséges szemlélet
és módszer egyszerűbb szinten is (a tipi-
kus jegyeivel nem teljes mértékben ren-
delkező) segít elválasztani a lényeget a
lényegtelentől, segít eldönteni, hogy az
adott település vonatkozásában lehet-e
érdemben beszélni a felvetett problémák-
ról.

Példánkra vonatkoztatva ez azt jelenti,
hogy a tiszafüredi vonzáskörzeti vizsgálat
— mely a városokéhoz hasonló módszer-
rel történik — egyben arra is feleletet ad,
hogy itt egyáltalán beszélhetünk-e von-
zott területről. Az így felvett és össze-
gyűjtött ismeretanyag alapján megállapít-
ható, hogy az egyes témaköri vizsgálatok-
hoz szükséges fogalmi kritériumok (pl.
inga vándorforgalom) mögé sikerült-e
olyan mennyiségű érdemi anyagot gyűj-
teni, melynek figyelembevételével egy
bizonyos területen vagy helyen ténylege-
sen beszélhetünk — példánknál maradva
— inga vándorforgalomról. Ha egy tele-
pülésből csupán egy-két fő az, aki akár
oda- vagy akár elingázik naponta, akkor
ez a momentum az adott település von-
zásterületi vizsgálatában nem játszhat
fontos szerepet. Tehát ami a tipikus eset-
ben (példánkban • a városoknál) rendsze-
rint jelentős tényezőként jelentkezik, az
más esetben — a nem tipikusnál — (ki-
sebb vagy nagyobb községek) minden va-
lószínűség szerint csak az esetlegesség
erejéig jöhet számításba.
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tía a fogalmi kritériumok többségében
(ez a települések vonzáskörzeti vizsgála-
tánál kiterjed a társadalmi-gazdasági élet
úgyszólván egész területére: ipar, mező-
gazdaság, közlekedés, kereskedelem, mun-
kaerőforgalom, kulturális és egészségügyi
ellátás, közigazgatás, stb.) a fent említett
jelenség tapasztalható, vizsgálatra érde-
mes témáról, vonzáskörzetről természete-
sen nem lehet beszélni.

Ez azt jelenti, hogy az adott település
funkcionális potenciálja még igen ala-
csony: egy nagyobb közösség területi mun-
kamegosztásából még csupán jelentékte-
len hányadot vállalt magára.

A fentieket a helyesen megválasztott
szemlélet és módszer láttán kellett meg-
említenem, és ez semmi esetre sem je-
lenti azt, hogy Tiszafüred község vonzás-
területének kutatásairól még korai lenne
beszélni. E település — mint említettük
— kétségtelenül betölt már bizonyos köz-
ponti funkciókat, és vonzásterületi vizsgá-
latának érdekességét inkább annak geog-
ráfikuma adja meg. Más szóval: talán
nem is az a legérdekesebb, hogy milyen
vonatkozásban, ágazatban gyakorol von-
zást ez a Tisza-menti településünk, ha-
nem inkább az, hogy merre gyakorolja
ezt.

A rövid tanulmánynak — úgy vélem —
egyik legfőbb mondanivalója éppen az,
hogy rámutatott a terület élő kapcsola-
taira, s ezen keresztül akarva, akaratlan
arra is, hogy jelenleg ellentmondás van
Szolnok megye ÉK-i részének közigazga-
tási beosztása és a település tulajdon-
képpeni területi munkamegosztása között,
— bár ezt a szerző külön nem hangsú-
lyozta.

A teljesség kedvéért természetesen meg
kell említeni, hogy „területet rendezni"
koránt sem lehetséges csupán vonzás-
vagy vonzódáskörzeti vizsgálatok alapján.
Ez csak része lehet egy sokkal részlete-
sebb, de egyben komplex gazdaság-
földrajzi elemzésnek. Azonban még az
ilyen munka sem jár teljes sikerrel ak-
kor, ha nem támaszkodik a műszaki és
természettudományok idevonatkozó isme-
reteire, tapasztalataira, fejlesztési ter-
veire.

Szólnom kell azonban a tanulmány né-
hány fogyatékosságáról is. E téren első-
sorban a túlzottan regisztratív eljárást
lehet kifogásolni. A közölt anyag tulaj-
donképpen nem más, mint szigorúan szá-
mításba vett és rendezett adatok több csoy
portja, szinte elvonatkoztatva társadalmi
léttől és gazdasági alaptól. Mindez a nem
kívánt mértékű „tárgyilagosság" szemléle-
tét kölcsönzi szereplőjének.

Az előbbiből következik, hogy a közölt
anyagból hiányzik az időbeliség. Tisza-
füred ilyen irányú életét múlt és jövő
nélkül ismerhetjük meg, pedig bizonyos,
hogy a jelen viszonyok is fejlődés útján
alakultak ki, és a jövőben is tovább fog-
nak változni. Mindezek mellett még a
jelen bemutatása sem teljes. Csak itt-ott
találunk néhányszavas utalást oksági kap-
csolatokra (pl. az átlagos piaci vonzás-
területtől való eltérés). A helyi mező-
gazdaság szerepe, illetve önálló számba-
vétele pedig teljesen elmaradt, s hatását
csupán a piaci észlelésekből ismerhetjük
meg, jóllehet a község egyetlen üzeméhez
is ez szolgáltatja a nyersanyagot.

Úgy tűnik, mintha Tiszafüred, azaz
maga a község mit sem tehetne róla. hogy
neki ilyen vagy amolyan vonatkozású
központi feladat jutott. A község, illetve
a település itt passzív létezésre van kár-
hoztatva, pedig valószínű, hogy az adott-
ságokon kívül neki is — társadalmi és
gazdasági életén keresztül — szerepe van
a jelen kialakításában. Annál is inkább,
mert az adottságok mindig csak lehetősé-
geket rejtenek magukban. Ezek megfelelő
kihasználása, valósággá érlelése mindig
társadalmi erők feladata.

Ezenkívül felmerül a kérdés: milyen
társadalmi-gazdasági alapokon gyakorolja
Tiszafüred meglévő központi funkcióit?
Erre feltétlenül feleletet kell adni. És ha
erre választ kapunk, akkor egyúttal a
fennálló vonzások, illetve vonzódások
okait is megismerhetjük.

Ez utóbbit kell egyrészről megmagya-
ráznia, másrészről kiegészítenie a „föld-
rajzi alapoknak". A szerző erre főként a
közlekedés vonatkozásában utalt, mely-
nek vonzásterületet növelő hatása isme-
retes. Ezen túlmenően azonban a földrajzi
környezet a mezőgazdasági termelésnek
is jelentős meghatározója lehet.

Az elmondottakat összegezve e rövid
tanulmány mégis pozitíven értékelhető.
Érdeme, hogy konkrét helyi témát vett
vizsgálat alá, mely ennélfogva közelebb
áll a felhasználhatósághoz, azaz jobban
realizálható a gyakorlat számára. Bár
több helyen részletesebb vizsgálatra lett
volna szükség, az elméleti koncepció és
az alkalmazott módszer általában helyes
volt, írásával a szerző célját — egy terü-
let vonzáskörzetének vázlatos bemutatása
— elérhette.

A gazdaságföldrajzi szakirodalom és is-
meretterjesztés szempontjából azonban a
téma megérdemli, sőt meg is követeli,
hogy a megjelent anyag kibővüljön, tel-
jessé váljék, miáltal helyi szakmabeli is-
mereteinket is méltán fogja gyarapítani.

Szabó Sándor
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