
A Szolnok megyei
oktatási-kulturális központok
fejlettsége és vonzási területe*
A települések közötti oktatási és kulturális kapcsolatok
területszervező hatása

A települések oktatási, közművelődési intézményeinek számbavételével, a tele-
püléshálózatbeli koncentrált elhelyezkedésük nyomán kialakuló településközi
kapcsolatok felmérésével egy, a lakosság életkörülményeit is nagymértékben
befolyásoló tényezőt vizsgálunk. Egy-egy térségben ugyanis a lakosság közérze-
tét az alapfokú oktatási és kulturális intézmények jelenléte, illetve a középfokú
oktatási és kulturális centrumok viszonylag könnyebb elérhetősége is döntő
mértékben befolyásolhatja. Bizonyított, hogy az egyes alsó fokú intézmények
létesítésének és működtetésének is van egy racionális, minimális népességszám-
küszöbértéke, mely nyilvánvalóan fokozottabban érvényes a közép vagy maga-
sabb fokú ellátás intézményeire (pl. kórház, szakáruház, közép vagy felső fokú
iskolák); így nem véletlen, hogy ezek egy-egy vidéknek a központi szerepkörre
legalkalmasabb településén koncentrálódnak. Ilyen módon jönnek létre a maga-
sabb szerepkörű oktatási és kulturális centrumok is, melyek nemcsak az intéz-
ményeket befogadó település népességének ilyen jellegű szükségleteit, hanem a
környező falvak lakóit is szolgálják.

Az intézményhálózat mai adottságait ismerve úgy gondoljuk, hogy a gimná-
ziummal, szakközépiskolával, szakmunkásképző intézettel, illetve a legalább
„B" típusú könyvtárral, a differenciáltabb közművelődési igényeket is kielégítő
művelődési központtal, vagy múzeummal, esetleg levéltárral, színházzal rendel-
kező települések jelentik ma Magyarországon a településhálózat központi (váro-
si) kulturális-oktatási funkciójú elemeit. Ezek az intézmények tehát „központ-
képző" tényezők, s az intézmények igénybevétele nyomán központ-vidék (város-
falu) jellegű településközi kapcsolatok jönnek létre. Településhálózati szempont-
ból tehát a fenti intézmények valamelyikét befogadó települések egy-egy kisebb-
nagyobb térség városának (központjának) tekinthetők, jóllehet sok esetben sem
közigazgatási, sem egyéb tekintetben nem is városok.

Nyilvánvaló, hogy az objektíve létező közép- vagy magasabb fokú oktatási
és kulturális centrumok intézményi adottsága, az intézmények száma, differen-
ciáltsága, fejlettsége, felszereltsége nem azonos. Ennek következtében a közpon-
tok között egy meghatározott hierarchikus rend alakul ki. A terület oktatási és
kulturális centrumai így egy egymáshoz kapcsolódó vonzásterület-rendszert
hoznak létre, amely lefedi a szóbanforgó térség közép- vagy magasabb fokú kul-
turális és oktatási igényeit.

•A cikk az 1986. évi megyei közművelődési pályázat díjnyertes munkája alapján készült.
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Jelen munkámmal egy 1984/85-ben végzett adatfelvétel nyomán megkísér-
lem bemutatni Szolnok megye oktatási és kulturális centrumainak fejlettségét,
valamint e központok területi kapcsolatait. Abban a reményben, hogy segítséget
nyújthatok az egyes oktatási" és kulturális központok településhálózati szerepé-
nek, tájszervező hatásának jobb megismeréséhez.

I.

A falvakból a városok felé irányuló oktatási és kulturális kapcsolatok számba-
vételére ezideig csak néhány város (Nyíregyháza, Dombóvár, Tiszafüred, Eger)
vonzáskörzetének kutatásakor volt lehetőség (BELUSZKY P. 1974., BERTA B.
1987., VADÁSZ I. 1981.. POZDER P. 1986.). Ezeknél a vizsgálatoknál azonban
csaknem kizárólag a középfokú oktatási intézmények vonzása által keltett tele-
pülésközi kötődéseket kutattuk jórészt azért, mert a közművelődési intézmé-
nyek ilyen jellegű adatai elérhetetlenek voltak számunkra. Egy egész megyére
vonatkozó megfigyeléskor azonban fontosnak tartjuk a kulturális kapcsolatfaj-
ták számbavételét is, márcsak azért is, hogy pontos képet kapjunk egy-egy város
és vidéke között a középfokú oktatási és kulturális kapcsolatok arányáról. Ezt
az egész megyére kiterjedő egyidejű gyűjtés és adatszolgáltatás tette lehetővé,
melyet az MTA Regionális Kutatások Közponja és a helyi tanácsok segítségével
végeztünk el 1984/85-ben. így lehetővé vált az egész megyére vonatkozó helyzet
egyidejű rögzítése.

Az egyes centrumokhoz kapcsolódó települések vonzásintenzitásának jellem-
zése előtt érdemes megvizsgálni a szóbanforgó központok fejlettségét, intézményi
adottságát, hisz tapasztalataink szerint ez a vonzásalakításának egyik legfonto-
sabb tényezője. A pontosabb kép megrajzolása érdekében többféle módszerrel
végeztük el ezeket a vizsgálatokat. Az oktatási centrumok jellemzésekor egy-
részt a befogadó település középfokú iskoláiban tanuló diákok számát a központ
1000 lakosához viszonyítottuk. Ez a leginkább elfogadott, s a statisztikai gyakor-
latban is legtöbbször alkalmazott eljárás. Emellett kiszámítottuk az egyes okta-
tási és kulturális központok ún. diszperziós értékét is, mely több tényező össze-
vetésével fejezi ki a centrumok adottságát, szerepét, illetve az intézmények
jelentőséget. (BELUSZKY P. 1967.).

Megyénknek 14 településén (Szolnok_ Jászberény, Jászárokszállás, Jászapáti,
Ojszász, Törökszentmiklós, Tiszaföldvár, Kunszentmárton, Mezőtúr, Túrkeve,
Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes, Tiszafüred) gimnázium, 12—12 településén
szakközépiskola (Jászberény, Jászapáti, Űjszász, Szolnok, Törökszentmiklós,
Tiszaföldvár, Martfű, Mezőtúr, Túrkeve, Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes) illet-
ve szakmunkásképző intézet (Jászberény, Jászapáti, Szolnok, Martfű, Kunszent-
márton. Törökszentmiklós, Mezőtúr, Kisújszállás, Kenderes, Karcag, Kunhegyes,
Tiszafüred) működik. Így tehát összesen 16 középfokú oktatási központi szerep-
körű település található megyénkben, bár 6 centrum csak kétféle iskolatípussal
(Kunszentmárton, Martfű, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Túrkeve, Űjszász), kettő
pedig egy-egy intézménnyel (Jászárokszállás, Kenderes) rendelkezik.

Az oktatási intézményekben tanulók 1000 lakosra eső mutatója alapján a
centrumok között az alábbi sorrend állapítható meg: Szolnok (84 tanuló/1000
lakos), Kunhegyes, Jászapáti, Kisújszállás, Űjszász, Martfű, Jászberény. Kun-



szentmárton, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Karcag, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Túr-
keve, Kenderes, Jászárokszállás (25 tanuló/1000 lakos). A fentiek alapján kimu-
tatott legjelentősebb központokban mindhárom középfokú oktatási intézmény-
típus fellelhető, az viszont nem véletlen, hogy az egy intézménnyel rendelkező
centrumok jelentősége a legkisebb.

Az oktatási centrumok diszperziós értékeinek vizsgálatakor jelentősen mó-
dosul a kép. Itt a számítások alapját ugyanis a tanulók létszámán túl az egyes
iskolatípusok képzési profiljának egyedisége, differenciáltsága is képezte. A sor-
rend: Szolnok (értéke: 0,0139), Jászberény (0,0298), Törökszentmiklós, Karcag,
Mezőtúr, Üjszász, Martfű, Kunhegyes, Kisújszállás, Tiszaföldvár, Túrkeve, Jász-
apáti, Kunszentmárton, Kenderes, Tiszafüred (0,1412), Jászárokszállás (0,1521).
/grj/ egyértelműen kirajzolódik a több gimnáziummal, a közel tízféle szakközép-
iskolával és a nagylétszámú, sokféle szakmát oktató szakmunkásképző intéze-
tekkel rendelkező Szolnok, valamint a népes gimnáziumot, egyféle, bár egyedi
szakközépiskolát (erősáramú), nagylétszámú, több mint 30 szakmát oktató szak-
munkásképzőt befogadó Jászberény jelentékenyebb szerepköre.

A megyében lévő kulturális centrumok jelentőségének vizsgálatakor szintén
diszperziós számításokat végeztünk, mivel egyes intézményekben a vidéki láto-
gatók pontos létszámát nem tudtuk megszerezni. A szóbajöhető települések
(Jászberény, Jászapáti, Szolnok, Törökszentmiklós, Tiszaföldvár, Kunszentmár-
ton, Mezőtúr, Túrkeve, Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes, Tiszafüred) intézmé-
nyeinek (könyvtár, művelődési otthon, múzeum, mozi, színház, levéltár) össze-
vetése után minden központot egy-egy összevont diszperziós érték jellemez.
Az intézmények megfigyelésekor egyébként eleve a kiemelt szerepkörű telepü-
lések vizsgálatára törekedtem (kivétel Martfű, ahonnan nem sikerült adatokat
beszereznem). Korábbi magasabb közigazgatási szerepköre és vélhetően ebből is
adódó (?) jobb intézményi adottságai miatt azonban Kunhegyes és Jászapáti is
bekerült a megfigyelt települések körébe. A vizsgált centrumok sorrendje: Szol-
nok (diszperziós érték: 0.0108), Jászberény (0,0675), Mezőtúr, Karcag, Tiszafüred,
Túrkeve, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kisújszállás, Tiszaföldvár, Kun-
hegyes, jászapáti (0,3515). A sorrend nyilván némi magyarázatra szorul. A me-
gyei és regionális feladatokat is ellátó intézmények révén (színház, levéltár,
megyei könyvtár, megyei művelődési központ, Damjanich Múzeum) talán nem
véletlen, hogy Szolnok 32-szer jelentősebb a még számottevő központnak tartott
Jászapátitól. Meglepő lehet, hogy Tiszafüred és Túrkeve megelőzi Törökszent-
miklóst, Kunszentmártont és Kisújszállást. Ennek magyarázata, hogy Tiszafüre-
den és Túrkevén a mozi, művelődési otthon, könyvtár (bár az egyes intézmények
adottságai igen-igen eltérőek) mellett múzeum is van, míg az utóbbi három
településen 1984-ben ilyen intézmény nem volt.

A magasabb szerepkörű oktatási és kulturális központok intézményi adott-
ságai azonban csak egyfajta lehetőséget biztosítanak a környező települések
számára. Valójában csak a ténylegesen létrejövő településközi kapcsolatok ala-
kulása dönti el: egy-egy központ milyen szerepet tölt be a környék ellátásában.

A falvakból a középfokú oktatási intézmények felé irányuló kapcsolatokat
számszerűen ismerjük. Ennek alapján pontos képet alkothatunk arról, hogy egy-
egy központi szerepkörű település milyen szerepet tölt be a környezetében el-
helyezkedő falvak életében. Megállapíthatós hogy Szolnok és Jászberény jelenti
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A megyebeli falvak kulturális központok felé irányuló kapcsolatait az ala-
csonyabb intenzitás jellemzi. Ez a művelődés önkéntes jellegéből is adódik.
Míg a középiskolákba egy adott korosztály döntő többsége eljut, addig a műve-
lődési intézmények látogatása alapvetően önkéntes jellegű, legjobb esetben
belső igényből fakadó tevékenység. Az egy-egy faluból kiinduló kapcsolatokat
azonban az „egyközpontúság" jellemzi, vagyis a falvak kulturális kapcsolatte-
remtésében általában egyetlen központnak van csaknem kizárólagos szerepe.

A megyében Szolnok, Jászberény és Kunhegyes kimagasló szerepet tölt be
a környező települések középfokú kulturális ellátásában: a vonzásterületükhöz
tartozó falvak átlagosan évi 2,97 és 3,19 látogató 100 lakos közötti értékkel jelle-
mezhetők. A megyei művelődési központ és a Szigligeti Színház révén Szolnok
vonzásterülete a Vezseny—Űjszász—Tiszasüly vonal és a Tisza, illetve a Szajol—
Rákócziújfalu—Rákóczifalva térségre terjed ki, bár a Damjanich Múzeum és a
megyei könyvtár kulturális vonzóhatása a megye egész területén is jól érzékel-
hető. Jászberény kulturális vonzásterületének alakításában elsősorban a Jász
Múzeumnak van meghatározó szerepe: a jeles közgyűjteményt a jászsági telepü-
lések valóban magukénak érzik és igen intenzíven látogatják. Kunhegyes erő-
teljes kulturális szerepe azért is figyelemre méltó, mert a magas vonzásinten-
zitást hiányos intézményhálózat mellett éri el: a körzeti bemutatóházként műkö-
dő művelődési központ azonban jelentős településközi kapcsolatokat teremt.
Ezek után talán nem megíepő, ha a Bánhalma—Tiszaroff—Abádszalók—Tisza-
szentimre közötti területen a Kunhegyes felé irányuló kulturális kapcsolatok
az elsődleges jelentőségűek.

E három fontos kulturális centrum mellett további 3 közepes jelentőségű
központot kell még kiemelni a megyében: Törökszentmiklóst, Tiszafüredet és
Kunszentmártont. Törökszentmiklós és Kunszentmárton ezt a kiemelkedő sze-
repkörét elsősorban a településhálózati adottságokkal „magyarázhatja", Tisza-
füred esetében azonban a településhálózati tényezők mellett a kiegyensúlyozot-
tabb intézményi feltételek is adottak (múzeum, „B" típusú könyvtár, művelődési
központ). Mindhárom központ elsősorban saját városkörnyéke számára jelenti a
vonzási centrumot. Mezőtúr, Kisújszállás és Karcag a közvetlen közelben fekvő
falvak számára elsődleges fontosságú, Tiszaföldvár viszont múzeuma révén
néhány tiszazugi falu kulturális kapcsolatteremtését uralja. A legkisebb jelen-
tőségű Túrkeve és Jászapáti kulturális szerepköre a megyebeli falvak számára.
Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy Jászapátin csak a könyvtár tölt be szá-
mottevő vonzófunkciót, Túrkevén pedig a Finta Múzeum.

A falvak lakosságának a közművelődési intézményekkel létesített kapcsola-
tairól összegzésként elmondható, hogy azok nem lebecsülendő súlyúak. Az adat-
gyűjtés során nem minden intézménytípusnál sikerült a falvakból kezdeménye-
zett kapcsolatteremtések számát pontosan felmérni (pl. a művelődési otthonok-
nál vagy a moziknál), így azok összegzéséből csak hozzávetőlegesen pontos követ-
keztetések vonhatók le. Az viszont így is szembetűnő, hogy a kapcsolatot létesítő
75 falu közül húsz 20,00 évi kapcsolatteremtés•100 lakos fölötti (ezen belül Bán-
halma, Berekfürdő, Pórtelek, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős és Tornajmonostora
mutatója 40,00 fölötti) értékkel kötődött a városi funkciójú intézményekhez
1984-ben. Huszonhét falu viszont 5,00 kapcsolatteremtés/100 lakos alatti muta-
tóval (ezen belül 0,99 értéktol kisebb vonzódást Csataszög, Jászivány, Jászszent-
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andrás, Pusztataskony, Szakállas és Szászberek esetében tapasztaltunk) jelle-
mezhető.

A falvak kapcsolatteremtéseiből a különféle központi kulturális intézmé-
nyek eltérő súllyal részesednek. Nem meglepő, hogy a 75 faluból 34 esetben a
városok művelődési központjai, házai felé irányuló kapcsolat dominál. Huszonöt
falu kulturális kapcsolataiból a múzeumok felé irányulok vannak többségben.
Ebből a csoportból kiemelkedik 13 jászsági település, melyek összefüggő térséget
képezve Jászberény múzeuma felé vonzódnak. A vizsgált további 16 falu kultu-
rális kapcsolatainak többsége a könyvtárak felé irányul.

II.

Megfigyelésünk nyomán Szolnok megyében is igazolódott, hogy a falvaknak a
középfokú oktatási és kulturális központok felé irányuló kapcsolataiban valóban
az oktatási funkciókból fakadó kötődések a jelentősebbek. Számításaink szerint
az oktatási kapcsolatok heti legmagasabb mutatói elérik a 31—32 tanuló 100
lakos értéjtet is (pl. Tiszavárkony. Tomajmonostora), de a legalacsonyabbak is
meghaladják a heti 2—3 tanuló 100 lakos értéket (Kungyalu, Szakállas). Ez azt
jelenti, hogy egy-egy város környékén a középiskolák vonzásintenzitása — ki-
mondottan jó közlekedési adottságok (napi bejárás lehetősége) esetén — a kis-
kereskedelmi vonzással is vetekedhet (BELUSZKY P. 1980.). A kulturális intéz-
mények szívóhatása ugyanakkor a fentiektől lényegesen szerényebb. Tapaszta-
lataink szerint legjobb esetben az 1,37—1,90 heti kapcsolaMOO lakos értékig
emelkedhet (pl. Bánhalma, Tomajmonostora), legrosszabb esetben pedig az alig
érzékelhető heti 0,005—0,006 kapcsolat 100 lakos ( = évi 0,7—0,8 kapcsolat/100
lakos) mutató körül alakulhat (pl. Jászivány, Pusztataskony).

A fenti kép azonban — a megyebeli helyzet többé-kevésbé részletes ismere-
tében — több esetben módosításra szorul. A környezetükben lévő falvak számá-
ra legfontosabb 3, megyebeli kulturális központ (Szolnok, Jászberény, Kunhe-
gyes) környékén ugyanis a települések kulturális kapcsolatteremtési mutatói
igen jelentékenyek. Itt az évi 5,5—14,00 és a heti 0,11—0,27 kapcsolatteremtés'100
lakos értékek már jobban megközelítik a középiskolák vonzási mutatóját (heti
2,00—6,00 kapcsolat 100 lakos), mint más, megyebeli központok körzetében (pl.
Kunszentmárton, Mezőtúr vagy Törökszentmiklós környékén). Más összefüggés-
ben vizsgálva ezek az értékek a jelzett 3 fontosabb központnál meghaladják a
szolgáltatási intézmények vagy heti piacok által kiváltott településközi kapcso-
latok intenzitását, Kunhegyes esetében pedig meghaladják a középfokú egész-
ségügyi intézmények vonzásintenzitását (VADÁSZ I. 1984.). Ez tehát arra utal,
hogy a kulturális intézmények szerepe a településhálózati kapcsolatok alakításá-
ban adott esetben igen fontos lehet.

Ez a kitüntetett szerep azonban vélhetően több tényező következménye.
Mint már korábban is láttuk, Jászberény és Szolnok kulturális intézményei szá-
mottevőek, Kunhegyesen viszont mindössze egy színházi előadásokra is alkalmas
művelődési központ és egy, még „B" típusúnak sem tekintett, de jól felszerelt
könyvtár van. A kétségkívül kedvező intézményi adottságok azonban fontos
anyagi támogatással egészülhetnek ki. A színházi előadásokat, nagyobb rendez-
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