
HAGYOMÁNYOK
Tiszafüred városi szerepkörének

múltja és jelene
Ismeretes, hogy az Elnöki Tanács 1984. január 1-i hatállyal Tiszafüredet vá-
rossá nyilvánította, s ezzel jogilag is megszületett Szolnok megye nyolcadik
városa. E döntés tulajdonképpen Tiszafüred településhálózatban betöltött
központi szerepének elismerését jelentette. A településtudományok művelői
körében leginkább elterjedt vélemény szerint a város funkcionális értelemben
különül el a településhálózaton belül: központot jelent egy bizonyos terület
számára (ENYEDI GY. 1980.). Ezen a területen a város központi szerepkörű
intézményei szükségszerű, viszonylag állandó jellegű kapcsolatokat alakítanak
ki a környező településekkel: így alakulnak ki a városok vonzáskörzetei. A
fentiekből következik, hogy nem minden központi szerepkörű települést is-
mer el a közigazgatás jogilag is városnak, illetve ez az elismerés utólagos (er-
re pontosan az 1984. január 1-i változások adnak jó példát).

Ebben a munkámban Tiszafüred központi (városi) szerepkörének alakulá-
sával foglalkozom, de a szerepkör változását, alakulását mindig a vonzáskör-
zet alakulásával együtt tárgyalom. Témaválasztásomnak kettős oka van: Egy-
részt nyilvánvaló: Tiszafüred egy „városhiányos régióban" tölthet és tölt be
központi szerepkört, mivel 2984. január l-ig a Jászberény—Eger—Leninvá-
ros—Debrecen—Karcag—Kisújszállás városok által határolt területen belül
nem volt városi jogállású település. Másrészt a vizsgálódás indoklására fel-
hozható még egy hazánkban egyedülálló tény: Tiszafüred négy megye (Szol-
nok, Heves, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén) határán állva tölt be
központi szerepkört a településhálózatban. A vizsgálat eredményei azt is bizo-
nyítják, hogy ez a sajátos fekvés hátrányosan hatott és hat a központ és vi-
déke kapcsolatainak alakulására.

Tiszafüred városi szerepkörét befolyásoló fontosabb tényezők

Településünk folyómenti fekvése, a településviszonyok sajátosságai, a környék
gazdasági élete, Tiszafüred közlekedésföldrajzi fekvése, illetve a középfokú
államigazgatási szerepkör mindig is fontos, de nem ellentmondásmentes té-
nyező volt a kisváros központi szerepének, vonzáskörzetének alakulásában.

Tiszafüred a Nagykunság elkeskenyedő É-i szélén, nem messze a Horto-
bágy határától, a Tisza mellett fekszik (BORSY Z.—SZABÓ J. 1980.). A tele-
pülés határában fontos tiszai átkelőhely alakult ki, s ez az átkelőhely Tisza-
füred központi szerepének fejlődésében a leglényegesebb természetföldrajzi
mozgatórugó mind a mai napig.
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A sajátos településviszonyok is elősegítették és ma is segítik Tiszafüred
központtá válását. Az Alföldnek ezen a részén a természeti és társadalmi té-
nyezők hatására az aprófalvak (főleg a Tisza borsodi oldalán) közép- és nagy-
falvakkal (pl. a hajdú-bihari Egyek környékén) keverednek. E vegyes telepü-
lésállományú terület közepén fekszik Tiszafüred, mely már 1744-ben mező-
városi kiváltságot kapott, de ezt a rangot a múlt század végére elveszítette.
Ennek ellenére településünk továbbra is a terület piaci és forgalmi központja
maradt, sőt új funkciókkal is gyarapodott: a polgári közigazgatás kiépülésé-
vel járásszékhely lett, majd századunk elejétől kereskedelmi, pénzügyi és kul-
turális centrum. A településhálózatban betöltött központi helyzet elismerését
jelentette, hogy az 1971-ben elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési
Koncepció Tiszafüredet középfokú központként vette számításba.

Tiszafüred olyan gazdaságilag kevésbé fejlett térség kisvárosa, ahol az
életkörülmények átlagtól kedvezőtlenebbek (BELUSZKY P. 1981.). A környék
gazdasági életének alapvető tényezője a mezőgazdaság, s csak Tiszafüred éle-
tében játszik meghatározó szerepet az ipar. Településünkön a foglalkoztatot-
tak többmint 40%-a az iparban és az építőiparban, 37%-a pedig a tercier
szektorban dolgozik. Így tehát Tiszafüred speciális foglalkozási és gazdasági
szerkezetével is elkülönül környezetétől.

Bár Tiszafüred távolabb esik a fontosabb közlekedési főútvonalaktól,
mégis a tiszai átkelőhely miatt, több útvonal találkozása révén jelentős köz-
lekedési csomópont. Az 1. ábra alapján is megfigyelhetjük, hogy Tiszafüred-
ről 1 órán belül 32 település érhető el tömegközlekedési eszközökkel. Igaz, hogy
a 32 település közel feléből más, Tiszafüredhez hasonló (vagy nagyobb) köz-
pont könnyebben elérhető, de így is 17 falu számára Tiszafüred a legközeleb-
bi központ, közlekedésföldrajzi vonzáskörzetét tehát ez a 17 falu alkotja.
Érdekesség, hogy a 17 faluból 7 település (Egyek, Félhalom, Telekháza, Ohat,
Poroszló, Űjlőrincfalva, Sarud) a szomszédos megyékben található.

A városi szerepkör alakulását befolyásoló tényezők sorában végezetül
szólnunk kell még Tiszafüred többmint egy évszázados középfokú közigazga-
tási funkciójáról is. Városunk 1850. óta volt folyamatosan járásszékhely. Igaz,
hogy a tiszafüredi járás területe gyakran jelentős mértékben változott: 1950-
ig a járás a Tisza mindkét oldalára kiterjedt, 1950. után viszont csak a folyó
balpartján lett illetékes, s gyarapodott területe D és DNy-felé (más járások
megszüntetésével). A járásszékhelyi rangból adódó államigazgatási-szervezési
funkció azonban mindvégig kedvezően hatott a település fejlődésében.

Tiszafüred városi szerepkörének és vonzáskörzetének
múltbeli alakulása

Egy település vonzáskörzetének, városi szerepkörének múltbeli feltárása, kö-
rülhatárolása meglehetősen problematikus feladat. Törekvéseinknek részben
a megfelelő adatok hiánya, illetve a módszerek kidolgozatlansága szab határt.
A vonzáskörzetek múltbeli feltárásában azonban már számos eredmény, hasz-
nos módszer született (DANKÖ I. 1963., GYIMESI S. 1975., DÖVÉNYI Z.
1977., BÁCSKAI V.—NAGY L. 1980.). Tiszafüred esetén helyzetünket meg-
könnyebbíti, hogy az 1950-es években született hasonló témájú tanulmány
(BELUSZKY P. 1959.).
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Ismereteink szerint Tiszafüred a XVIII. század közepétől kezd kiemel-
kedni a környező települések közül. A stratégiai fontosságú tiszai híd „híd-
város" szerepet kölcsönzött Tiszafürednek. Az átkelőhely melletti fekvés kü-
lönösen kedvezett az iparosok, kereskedők letelepedésének.

Egy központ és vidéke között a kapcsolatok alakulását jól jellemezhetjük
az iparosok vándorlásának, illetve a céhek felépítésének vizsgálatával. A ti-
szafüredi Kiss Pál múzeumban az egyik legnépesebb füredi céhnek, a ko-
vács-kerékgyártó céhnek az anyagát vizsgáltam át. Ezek alapján megállapít-
ható, hogy a céhnek az 1850-es években 26—31 tiszafüredi és 20—26 vidéki
mester volt a tagja. A 26—31 füredi mesternél a jelzett évtizedben 47 vidéki
legény tanult, mely utal a füredi mesterek hírnevére, vonzerejére. A vidéki
mesterek és az itt tanuló inasok lakóhelyét vizsgálva következtethetünk a ti-
szafüredi iparosok (és talán a vásárok) vonzáskörzetére is. Legtöbb céhes
mester, illetve Füredre szegődő legény a központot közvetlenül határoló fal-
vakból került mezővárosunkba. Egyekről, Poroszlóról, örvényről, Szőlős-
ről, Igarról. További 14 település jelenti a vonzáskerület „külső övezetét". A
céhes iparosok és a céhen kívüli fazekasok termékeinek elterjedése alapján
megkísérelhetjük óvatosan körülhatárolni Tiszafüred korabeli vonzáskörzetét,
a vásárok és az iparosok „hatásterületét". Ezek alapján megállapíthatjuk,
hogy a múlt század közepén a tiszafüredi iparosok munka- és piaci kapcsola-
tai a Tisza jobb partján a Tiszanána—Szentistván—Ároktő falvak által, a bal
parton szorosabban a Tisza mellett a Tiszacsege—Egyek—Tiszaőrs—Tiszasző-
lős vonal által határolt területekre terjedtek ki.

A zárt városgazdaság korában a központ és vidéke kapcsolatának meg-
határozó elemei még kifejezetten gazdasági-termelési jellegű (piac, iparosok
vándorlása) tényezők voltak. A kapitalizmus kibontakozásával a gazdasági-
termelési jellegű kapcsolatok szerepe egyre csökkent, s megnövekedett a „vá-
rosi intézmények" által kiváltott kapcsolatok súlya. A XIX. század végére a
középfokú igazgatási, a kereskedelmi és az iparos-szolgáltatói szerepkörök
mellett új elemként megjelent az oktatási-kulturális és a gazdaságszervezői
(pénzintézetek) funkciói is.

1877-ben múzeum, 1913-ban polgári iskola alakult, melyek látogatói, illet-
ve tanulói jórészt a környező településekről kerültek ki. A századfordulón
létrehozott pénzintézetek szintén „körzeti" feladatokat láttak el.

A központi funkciók gyarapodása ellenére Tiszafüred még századunk kö-
zepén is elsősorban igazgatási és piaci központ maradt, miközben mezővárosi
rangját elveszítette. Nem véletlen, hogy az 1950-es években Beluszky Pál el-
sősorban a piaci és termelési jellegű kapcsolatok (a tiszafüredi tejüzem gyűj-
tőkörzete) alapján rajzolta meg településünk vonzáskörzetét. A vizsgálatai
szerint 16 településre kiterjedő piaci vonzásterületet borsodi, hevesi, hajdú-
bihari és Szolnok megyei falvak alkották.

Térségünk korábbi gazdasági elmaradottságára, Tiszafüred városi fejlő-
désének — általában a mezővárosok fejlődésének — elégtelenségére utal,
hogy a városi intézmények áltál kiváltott kapcsolatok szerepe válójában csak
az utóbbi két évtizedben vált igazán jelentőssé. A kereskedelemben az üzlet-
hálózat kiépülésével egyre inkább visszaszorult a piacok és vásárok súlya.
Tiszafüreden is három áruház, több szakbolt épült az utóbbi évtizedekben.

1951-ben gimnázium, az 1960-as években szakmunkásképző létesült Ti-
szafüreden, s ezzel településünk középfokú kulturális-oktatási funkciója meg-
erősödött. Az 1950-es években szülőotthon, TBC-gondozóintézet, az 1960-as
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években szakorvosi rendelőintézet épült, s ezzel a középfokú egészségügyi él-
látás egyes elemei megjelentek településünkön. A lakossági szolgáltatást vég-
ző egységek bővülése, korszerűsítése lehetővé tette a környező falvak igé-
nyeinek kielégítését is.

Településünk központi szerepkörének megerősítését célozta az 1960-as
évek végén megkezdett iparosítás is, mivel a Tiszafüreden létesített új mun-
kahelyek a környékbeli falvak lakosai számára is munkalehetőséget bizto-
sítottak.

A vázolt folyamatok eredményeként a központ és vidéke közötti kapcso-
latokban szinte kizárólagos tényezők lettek Tiszafüred államigazgatási sze-
repköréből, illetve a város ellátó-szolgáltató tevékenységéből és a munkaerő-
vonzásból fakadó kapcsolatok.

Tiszafüred városi „intézményeinek" és munkahelyeinek
vonzáskörzete (1979-1981. évi adatok alapján)

A fentiekben kifejtett város- és vonzáskörzet-fogalomból következik, hogy
város és vidéke között a tömeges kapcsolatokat az alsó- és középfokú városi
intézmények (szaküzletek, középiskolák, rendelő- és gondozóintézetek, általá-
nos kórházak stb.) és a munkahelyek vonzása váltja ki. Nyilvánvaló, hogy
ezeknek a városi intézményeknek a fejlettsége nem egyforma minden, közel
azonos szerepkörű városban, s így nem azonos területű vonzáskörzetük sem.

A településhálózat-kutatás eddigi hazai eredményei alapján egyértelműen
elmondható, hogy napjainkban a kiskereskedelem vonzása teremti a legszo-
rosabb kapcsolatot város és vidéke között.

Tiszafüred jelentős kiskereskedelmi központ, Szolnok megyében az 1 főre
jutó kiskereskedelmi forgalom alapján csak a megyeszékhely előzi meg. A
vonzás területi kiterjedésének és intenzitásának megállapítására nem álltak
rendelkezésemre adatok, ezért 2979. október 8—23. között Tiszafüred szak-
boltjaiban vevőszámlálást végeztünk. A felvétel hetében Tiszafüred üzletei-
ben 18 379 vásárló fordult meg. A vásárlók 41,2%-a vidéki volt, s a hat nap
alatt az üzleteket 34 településről kereste fel legalább 10 vásárló.

A vevőáramlás intenzitása — melyet a heti vásárlások 100 lakosra vetí-
tett értékével jellemezünk — nagy szélsőségeket mutat. Legerősebben a Ti-
szafüredtől DK-re és D-re fekvő Szolnok megyei falvak vonzódnak (72,2 vá-
sárlás/100 lakos és 22,0 vásárlás/100 lakos értékekkel). A szomszédos, de más
megyékben lévő, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező Egyek és Poroszló
viszont kisebb intenzitással vonzódik, mivel ezeken a településeken az üzlet-
hálózat a nagyszabású helyi lakosság miatt aránylag differenciáltabb. A von-
zásintenzitás fokozatos és övezetes csökkenése mellett figyelemre méltó,
hogy a 4,00 vásárló/100 lakos határértékkel megrajzolt vonzáskörzet 24 tele-
pülést foglal magába. Ezekben 37 815 ember él. A kiskereskedelem vonzáskör-
zete minden irányban átlépi a megyehatárt, a 24 faluból 12 a három szomszédos
megyében van.

(Folytatjuk!)
DR. VADÁSZ ISTVÁN
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