
Kunhegyes — a helyét kereső
„kisváros"
A településtervezés szakembereinek többsége a településhálózat tagai között
kialakult kapcsolatokat — tehát tulajdonképpen a központ—vidék közötti vonzás-
körzeti kötődéseket — tartotta és tartja a területi egységek legfőbb kialakítójának
(BELUSZKY P. 1974). Ebből következik, hogy a településhálózat központi funkcióit
betöltő elemei városok, függetlenül attól, hogy ez tükröződik-e közigazgatási jog-
állásukban. Ezen ellentmondás feloldásaként figyelemre méltó, hogy az utóbbi
években (1984—86) közel harminc kiemelt szerepkörű települést várossá nyilvání-
tottak, így a közigazgatásilag elismert városok száma hazánkban ma már lassan
megközelíti a tényleges városi szerepkörű települések számát (130—150 település)
(ENYEDI SY. 1980).

A járások 1983. végén történő megszüntetése több, korábbi járásszékhely
várossá nyilvánítása új fejlődési távlatokat adott a kisvárosok egy csoportjának.
Napjainkban több, korábban „eljelentéktelenedésre" ítélt egykori járási centrum
p(Í.Bácsalmás, Vasvár, Sümeg, Tokaj) újraértékelésének, városa válásának lehetünk

szemtanúi. Ez a kedvező változás azonban Kunhegyes esetében még várat magára.
Az egykori mezőváros, a korábbi több mint 10 000 fős járásszékhely ma is kiemelt
alsófokú központ, nagyközség. Központi szerepköre sem az 1971-es Országos Tele-
püléshálózat-fejlesztési Koncepcióban, sem a későbbi módosítás nyomán nem kapott
megfelelő méltányást. Ennek oka elsősorban az, hogy Kunhegyes környéke, illetve
az un. „nagykun városok" térsége olyan terület, ahol a sajátos történelmi múlt
következtében három nagykun város (Karcag, Kisújszállás, Túrkeve), valamint két
közeli mezőváros (Mezőtúr, Törökszentmiklós) szinte összefüggő, folyamatos városi
övezetet képez Szolnok megye K-i, DK-i részén. Az öt említett város középfokú
központként, vagy középfokú társközpontként szerepel a fejlesztési tervekben, a
központkijelölések során ugyanakkor figyelmen kívül maradt a városi övezet pere-
mén fekvő Kunhegyes. A nagyközség korábban a szolnoki járáshoz tartozott, az
1984-es közigazgatási átszervezés óta Kisújszállás városkörnyékének települése.

Kunhegyes mellőzését véleményünk szerint sem településföldrajzi fekvése, sem
közel évszázadnyi városi és járásszékhelyi múltja nem teszi indokolttá. Jelen
munkánkban éppen ezért megkíséreljük feltárni és bemutatni Kunhegyes nagyközségi
jogállású településnek és környékének azokat a kapcsolatait, amelyeket a „kisváros"
központi szerepkörű intézményei és munkahelyei hoznak létre. Az ilyen jellegű
településközi kapcsolatok léte, intenzitása is egyértelműen azt bizonyítja: Kun-
hegyes funkcionális tekintetben ma is kisvárosi szerepkörű település. így szerepel
egyébként a településföldrajzi szakirodalomban is (BELUSZKY P. 1980.).

Kunhegyesnek, mint kisvárosi szerepkörű településnek a vonzási területéhez
felmérésünk szerint ma mintegy 8—12 település mintegy 30 000 lakosa tartozik.
Ez a tény is indokolja a címben jelzett kérdéskör részletezésést.
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I. Kunhegyes központi szerepkörét és vonzáskörzetét befolyásoló fontosabb
tényezők

Kunhegyes földrajzi fekvése kedvezett a település centrum-jellegének kialakulá-
sához. A nagyközség az Alföldnek csaknem középső részén lévő Nagykunság
(Szolnoki-löszöshát) közepén fekszik. A középkori Hegyes Egyház (SZABÓ I.—
SZABÖ L. 1980.) az árvízmentes térszín ártérre néző peremén alakult ki, s később,
a török hódoltság idején került a történelmi Nagykunsághoz (GYÖRFFY L. 1956.).
Ezen az árvízmentes területen húzódott a Debrecen és Erdély felől Szolnokra menő
„sóút", s ebből az útból éppen Kunhegyes környékén ágaztak ki a kisebb jelentőségű,
de a környező falvak, tiszai átkelőhelyek felé haladó utak. Az útvonalak kunhegyesi
összefutása ma is jelentős közlekedési centrummá teszi a települést a környező
falvak számára (SIMON L—TÁNCZOS-SZABÖ L. 1978.), bár a kisvárost elkerülő
vasúti és közúti főútvonalak kissé mérséklik az előnyösebb közlekedésföldrajzi
fekvést.

A sajátos településviszonyok ellentmondásosan érintették Kunhegyes központtá
válását. A tőle K-re, DK-re lévő nagykun mezővárosok ma is viszonylag népes
kisvárosok, még ma is számottevő külterületi lakosággal (tanya). Központunktól É-ra
és Ny-ra ugyanakkor apró- és kisfal vak helyezkednek el (200—2000 lakos), közép-
falvak (2000—5000 lakos) társaságában. Kunhegyes — mint a Nagykunság peremén
fekvő, s egyben legkisebb lélekszámú nagykun mezőváros — a múlt század közepétől
kezdett a környékbeli kisebb települések számára a „város" lenni.
Mezővárosi státusa révén piaci és vásári központ lett, a mezővárosi céhes iparosok
a környező Ny-i és É-i falvak lakosságát is ellátták termékkel. Éppen ennek,
a periferikus fekvésnek, illetve a kiváltságos Nagykunságból kifelé irányuló tele-
pülésközi kapcsolatoknak ett az eredménye, hogy Kunhegyes — a Jász-Kun Kerü-
letek megszűnése (1876.) valamint a rendezett tanácsú városi jogról történt lemondás
(1895.) után — a XIX. század végén a felső-tiszai járás székhelye lett. Ezt a rangját
egészen 1965-ig, a járás megszüntetéséig megtartotta.

A kezdetben kedvezőtlen területi kiterjedésű felső-tiszai (kunhegyesi) járás
(idetartozott az akkor Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében lévő távoli Dévaványa,
a 15—20 km-nyire Ny-ra fekvő Tiszaroff és Tiszabura viszont nem) az 1950-es
megyehatár rendezés nyomán csaknem teljesen a vásári-piaci területi kapcsolatokra
épült. 1950-től a kunhegyesi járáshoz tartozó falvak (Tiszagyenda, Tiszaroff, Tisza-
bura,, Pusztataskony*, Abádszalók, Tomajmonostora, Kunmadaras, Bánhalma*,
Kenderes) ugyanis szinte teljesen körülvették a központot, és megközelítőleg
10—20 km-re voltak a székhelytől.

A középfokú közigazgatás intézményei mellett fokozatosan jelentek meg más,
központi szerepkört „hordozó" intézmények is a XX. század első felében (nyomda,
polgári iskola, bankok, egészségügyi intézmények stb.). Az intézmény- és központi
funkció-gyarapodás a felszabadulás után is folytatódott: az 1950-es és az 1960-as
években Kunhegyesen szakmunkásképző intézet, gimnázium, művelődési központ
épült, megkezdte működését a környező falvakat is ellátó szülőotthon, sőt a Víz-
gépészeti Vállalat egysége révén még ipari üzem is megtelepedett a járásszékhelyen.

Kunhegyes az 1960-as évek közepén — az igazgatási, oktatási-kulturális, egész-
ségügyi, kereskedelmi és szolgáltatási funkciók vizsgálata (BELUSZKY P. 1966.)
alapján — teljes értékű járási székhely szintű központ. Ugyanebben az időben a
legközelebbi centrumok közül Kisújszállás és Túrkeve részleges, Tiszafüred pedig
hiányos járási székhely szintű centrum. A középfokú közigazgatási szerepkör meg-
szűnése után Kunhegyes központi funkciói ellentmondásosan fejlődtek. Mivel az
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1960-as évek végén induló vidéki ipartelepítés éppen a központi szerepkörre kijelölt
vagy kijelölendő településekre koncentrált (BALOGH B. 1978.), nem kapott kiemelt
hangsúlyt az iparosítás (GULYÁS B.—PALATÍNUS I. 1970.) sem. A mégis megvaló-
sított ipartelepítés nyomán Kunhegyesen a szocialista iparban dolgozók száma 1970.
és 1982. között 11-szereséré" növekedett (157-ről 1748 főre), a szocialista iparban
lekötött állóeszközök értéke pedig harmincegyszeresére (8,7 millió Ft-ról 278,7 millió
Ft-ra). A legnagyobb létszámú ipari üzem — a Beloiannis Híradástechnikai Gép-
gyár — megjelenése pedig szükségessé tette a szakember-utánpótlás biztosítására a
híradástechnikai szakközépiskola megszervezését. Ugyanakkor az intézményhálózat
fejlődése lelasult, az egészségügy, a szolgáltatás és a középfokú közigazgatás terén
más központok (Kisújszállás, Karcag, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Szolnok) sze-
repe lett meghatározó a térségben. A nagykunsági városok közelsége tehát az
Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióban is megfogalmazott hátránnyá
vált Kunhegyes számára: az 1970-es évek végére funkcióhiányos járási székhely
szintű centrummá vált (BELUSZKY P. 1980.).

Kunhegyes közlekedésföldrajzi helyzete, elérhetősége azonban lehetővé tenné,
hogy a városi intézmények és szolgáltatások minél szélesebb skáláját ezen a telepü-
lésen biztosítsuk a környező falvak lakossága számára. A kisváros közlekedési
vonzáskörzetébe ugyanis 8 település mintegy 15 500 főnyi lakosa tartozik (Tisza-
gyénda, Tiszaroff, Tiszabura, Pusztataksony, Abádszalók, Tornajmonostora, Űjszent-
györgy és Bánhalma). Ez azt jelenti, hogy a felsorolt falvak számára az összes
számításba jöhető településhálózati centrum közül Kunhegyes megközelítése és
felkeresése a legkönnyebb és legkényelmesebb: az utazás 30 percen belül (kivétel
Tiszabura) lebonyolítható. A közlekedésföldrajzi helyzet vizsgálata nyomán tehát
megállapítható, hogy Kunhegyes számára maradt egy olyan terület, ahol középfokú
központi (vagy társközponti) szerepkört tölthet be. A kijelölt többi centrum ugyanis
a nagyobb távolságok miatt ezt a szerepet még Kunhegyes „átvonzva" sem képes
betölteni maradéktalanul.

2. Kunhegyes központi szerepkörű intézményei és azok területi vonzása

A város (központ) és vonzáskörzet-fogalomból következik, hogy város és vidéke
között a tömeges kapcsolatokat az alsó- és középfokú városi intézmények (szaküzle-
tek, középiskolák, rendelő- és gondozóintézetek, általános kórházak stb.) és a mun-
kahelyek vonzása váltja ki. Nyilvánvaló azonban, hogy ezeknek a városi intézmé-
nyeknek a fejlettsége nem egyforma még az azonos szerepkörű városokban sem, így
nem lehet azonos területi vonzásuk sem.

Napjainkban a kiskereskedelem vonzása teremti a legszorosabb kapcsolatot egy-
egy város és vidéke között: egy-egy kisváros szakboltjaiban vagy áruházaiban fordul
meg a legtöbb „vidéki". Kunhegyes kiskereskedelmi szerepköre jelentős a megyében
a 10 legnagyobb kiskereskedelmi központ mezőnyében a csoport közepén helyezkedik
el. A kiskereskedelmi vonzás tényleges intenzitásának és területi kiterjedésének
megállapítására 1982. november 15—20. között Kunhegyes szakboltjaiban vevőszám-
lálást végeztünk. A jelzett időszakban Kunhegyes üzleteiben 7957 vásárló fordult
meg, közülük 2864 fő (36%) vidéki volt. A hat nap alatt Kunhegyes üzleteit 17 tele-
pülésről kereste fel legalább 10 vásárló: ez is mutatja a kisváros kiskereskedelmi
jelentőségét. A 4,00 vásárló/100 lakos alsó határértékkel megrajzolt vonzáskörzethez
10 környező település több mint 19 000 lakosa tartozik. (Bánhalma, Tomaj monostora,
Üjszentgyörgy, Tiszaszentimre, Abádszalók, Pusztataksony, Kisköre, Tiszabura, Tisza-

35



roff, Tiszagyenda.) Természetes, hogy a közvetlen közeli kis települések erősebben
(Bánhalma, Űjszentgyörgy, Tomajmonostora), a távolabbiak (pl. Abádszalók, Kis-
köre) gyengébben vonzódnak. Figyelemre méltó, hogy Kunhegyes kiskereskedelmi
vonzása D-en és K-en kevésbé érvényesül (Kenderes illetve Kunmadaras irányába),
hisz ezekre a településekre más közeli, erős kiskereskedelmi központok (Kisújszál-
lás és Karcag) gyakorolnak jelentősebb vonzóhatást.

Kunhegyes két középfokú oktatási intézménye három iskolatípussal (gimnázium
és híradástechnikai szakközépiskola, mezőgazdasági és ipari szakmunkásképző inté-
zet) jelent továbbtanulási lehetőséget a környező falvak lakossága számára. Szolnok
megyében egyébként Kunhegyes középfokú oktatási funkciója igen jelentős: az 1000
lakosra jutó középiskolai tanulók száma alapján a kisváros Szolnok után a 2. helyet
foglalja el (77 középiskolai tanuló'100 lakos). A két tanintézet 723 tanulója közül a
496 (68%) vidéki 38 településről került Kunhegyesre. A 0,50 tanulokibocsajtas 100
lakos küszöbértéket alapul véve Kunhegyes oktatási intézményeinek intenzív von-
záskörzetébe 15 település tartozik (a Tiszaszőlős—Tiszaörs—Kunmadaras—Kenderes
—Tiszaroff és a Tisza közé eső terület). Az elmúlt években készített felmérések azt
igazolják, hogy középfokú oktatási (elsősorban a szakmunkásképző) és kulturális
(körzeti bemutatóházként működő művelődési központ, könyvtár) intézményei révén
Kunhegyes méltó társa (és vetélytársa) a két közeli, hagyományos nagykun iskola-
városnak: Kisújszállásnak és Karcagnak (VADÁSZ I. 1985.).

Napjainkra Kunhegyes ingázási központtá is vált, jólehet munkaerővonzó sze-
repköre ma még eléggé szerény (DÖVÉNYI Z. 1985.). 1980-ban a bejárók és az eljá-
rók egyenlege pozitívvá alakult (25 fő), mely jórészt a már jelzett iparosítás ered-
ménye. Településünkön 1984 júliusában 4212 munkahely volt, melyek közül 590
helyet vidéki munkavállalók foglaltak el. Bár a munkaerővonzás 19 környező tele-
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pülésre terjed ki, az intenzív vonzáskörzetet (1,00 ingázó/100 lakos küszöbértéke) 9
közeli falu alkotja. Kunhegyes munkahelyei elsősorban Tornajmonostora, Űjszent-
imre és Abádszalók, valamint Tiszagyenda eljáró aktív keresőit vonzzák.

A vonzásintenzitás átlagos értéke eléggé magas (3,14 munkavállaló/100 lakos),
Kunhegyes azonban mégsem tudja magához kötni a környező települések ingázói-
nak jelentékenyebb hányadát. A 9 intenzíven vonzódó faluból az 1980-as évek elején
több mint 3000 fő az eljáró dolgozók száma, közülük a Kunhegyesen munkát találók
száma egy évtized alatt ugyan megkétszereződött, az ingázók összes számához viszo-
nyított aránya viszont változatlan maradt (505 fő, 17%). Kunhegyes iparosodó tele-
pülésekre jellemző foglalkozási szerkezete (az ipari munkahelyek 53%-át nők fog-
lalják el, a férfiak több mint 40%-a a mezőgazdaságban dolgozik) és a környékbeli
faívak foglalkoztatottsági gondjai az iparosítás befejezetlenségére, illetve a további
ipartelepítés szükségességére utalnak.

A város—falu kapcsolatok alakulásakor vizsgálnunk kell a szolgáltatási, illetve
a középfokú egészségügyi intézmények tevékenységéből fakadó kapcsolatokat is.
Kunhegyes esetében azonban ezek a tényezők igen mérsékelt szerepet játszanak a
központ—vidék viszony alakulásában. A szolgáltatást végző fontosabb intézmények
közül (autó-, motor javítás, elektromos háztartási gépek és híradástechnikai cikkek
javítása, mosás, vegytisztítás, építőipari javító, karbantartó szolgáltatás) Kunhegye-
sen az 1980-as évek elején csak egy kiskapacitású GELKA-műhely és egy Patyolat-
felvevőhely működött. A GELKA-műhely munkáját igen szerény adatokkal jelle-
mezhetjük: 1983. első felében összesen 723 db híradástechnikai berendezést és ház-
tartási gépet javítottak, de ezeknek mindössze 6%-a származott a környező falvak-
ból. Nem meglepő tehát, hogy Kunhegyes szolgáltatási intézményei nem hoznak létre
zárt vonzáskörzetet, a nagyközség szolgáltatási szerepköre tehát nem jelentős a kör-
nyező falvak számára.

Hasonlóan jellemezhető Kunhegyes középfokú egészségügyi funkciója is. Tulaj-
donképpen korábban létrehozott, a középfokú egészségügyi intézmények decentrali-
zált szakmáinak szakrendelései, intézményei (Szülőotthon, TBC-gondozóintézet) je-
lentik a középfokú egészégügyi szerepkörét az egykori járásszékhelynek. Ezeket az
intézményeket 9 környező településről keresik fel, de az igen alacsony vonzásinten-
zitási mutatók (0,05—0,7 heti betegforgalom/100 lakos) is jelzik a hiányos funkciót.

3. Néhány következtetés

a) Az ágazati vonzásterületnek a településföldrajzban leginkább elfogadott módszer
(BELUSZKY P. 1974. PAPP A. 1981.) szerinti összegzése után Kunhegyes vonzáskör-
zetéhez 12 település 30 600 főnyi lakossága tartozik (1. ábra). A vonzás intenzitására
jellemző, hogy a 12Í jelzett település 100 lakosából egy hét alatt 35 lakos teremt vala-
milyen kapcsolatot Kunhegyes központi szerepkörű intézményeivel. Ez az átlag ter-
mészetesen nagy szélsőségeket takar: Bánhalma mutatója (93,4 heti kapcsolatterem-
tés/lOO lakos) többszöröse a vonzáskörzethez sorolható legkisebb értéket adó (10,7
heti kapcsolat/100 lakos) Kunmadarasénak. Pontosan Kunmadaras, Kenderes, vala-
mint Kisköre alacsonyabb értékei (10—12 heti kapcsolat/100 lakos) utalnak egyúttal
arra is, hogy ezekre a területekre más központok (Karcag, Kisújszállás, Heves) hatá-
sa Kunhegyestől jelentősebb lehet. A Bánhalma—Tiszagyenda—Tiszaroff—Tiszabura
—Pusztataksony—Abádszalók—Xiszaszentimre—Űjszentgyörgy—Tomajmonostora tér-
ségre viszont Kunhegyes központi szerepkörű intézményeinek hatása a legerősebb,
megelőzve minden más város hatását. (VADÁSZ I. 1984.)
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b) Ha Kunhegyes vizsgált funkcióinak fejlettségét, területi vonzásuk kiterjedé-
sét egyenként összevetve szemügyre vesszük, feltűnő aránytalanságokat, egyenetlen-
ségeket tapasztalunk. Legkirívóbb a kisváros középfokú oktatási-kulturális szerep-
körének fejlettsége és a szolgáltatási intézmények elmaradottsága közötti nyomasztó
ellentmondás. Nyilvánvaló, hogy ezzel is magyarázható: az 1980-as évek elejére Kun-
hegyes az Alföld városhálózatán belül a „funkcióhiányos járási székhelyszintű váro-
sok" csoportjába került (BELUSZKY P. 1980.).

c) Kunhegyes ma kiemelt alsófokú központ, Kisújszállás városkörnyékének
nagyközsége. Vizsgálataink azonban azt bizonyítják, hogy a településhálózatban a
mai besorolástól magasabb szerepkört tölt be: az intenzív vonzáskörzetbe tartozó
falvak számára egyértelműen a „város". Éppen ezért indokoltnak tartjuk Kunhegyes
középfokú centrumjellegének a hivatalos fejlesztési elképzelésekben is megnyilvá-
nuló elismerését.

DR. VADÁSZ ISTVÁN

Rékassy Csaba: Camping
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