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A ROP pályázat keretében a 7. kutatócsoport feladata a Mátészalkai kistérség mellett a
Hajdúhadházi kistérség kutatása. A kutatás célja a térség településeinek az imázsteremtő
kulturális jelenségeinek a megfigyelése. Köztudott, hogy jelenleg zajlanak az új
gazdasági-közigazgatási átszervezések. Vannak olyan kistérségek, amelyek már
létrejöttek, s vannak olyanok, amelyek ugyan létrejöttek, de sehogysem állnak össze. Ez
utóbbi jellemző a Hajdúhadházi kistérségre.

A kistérségeknek az a feladata, hogy összefogja a hozzá tartozó települések
önkormányzatait és működtesse azokat a többcélú közös társulásokat, melyeken keresztül
komoly anyagi támogatásokkal elindulhat a vidékfejlesztés.

Tehát a létrehozott kistérségekben csakis az együttműködés, az együvé tartozás hozhat
eredményeket, ahol nemcsak a helyi hatalmi elit próbálja összehangolni a Többcélú
Kistérségi Társulás címe alatt futó teendőket1, hanem a lakosság is kialakítja az együvé
tartozást kifejező társadalmi kapcsolatokat, hiszen ennek hasznossága, értelme nekik szól,
őket, a lakhelyüket szolgálja.

Mi történik akkor, ha valamelyik kistérség úgymond mondvacsinált, olyan mesterkélten
létrehozott társulás, amely mellőzi a természetes együvé tartozásnak a látszatát, s
figyelmen kívül hagyta a történelmi múltat, és ami még közlekedés szempontjából sem
tartozik egy egységes közúti hálózatba? - vethetjük fel a kérdést. Erre példa a
„Nemzedékek Kutatóúton" pályázat keretében kutatott Hajdúhadházi kistérség.
Összetétele sem földrajzilag, sem történelmileg, sem kulturálisan nem alkot egységet.

Tizenegy település tartozik eredetileg a Hajdúhadházi kistérséghez. Ebből ötnek van
városi rangja: Hajdúhadház, Téglás, Nyíradony, Hajdúsámson és Vámospércs. Falvai:
Bocskaikert, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Fülöp, Nyírábrány és Újléta. Kétségkívül a
legnagyobb települése ennek a kistérségnek Hajdúhadház, amely ezért lett nagyságánál
fogva a kistérség központja. Ez azt jelenti, hogy innen kell irányítani és összefogni a
Többcélú Kistérségi Társulás feladatait és működését.

A történelmi-földrajzi tagolódások, tagoltságok, tájegységek, legyenek azok makro-
vagy mikroszintűek, nem egyik napról a másikra napra, rövid időn belül jöttek létre,
hanem történelmük formálta együvé tartozóvá illetve a szomszédos tájegységektől
jellegzetes különbségek miatt eltérővé, különállóvá. Mindegyik tájegység kialakulásában
logikusan észrevehető valami természetesség, öntörvényszerűség. Ez adódhatott az adott
térséget jellemző azonos természeti viszonyokból, a lakosság etnikai összetételéből, a
megélhetést adó foglalkozási struktúrából stb. Ez az egység, az együvé tartozás az élet
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több területén, pl. gazdaság, szolgáltatások, oktatás, kultúra körében kifejeződött. Ezek a
kialakult vonzáskörzetek a mai napig léteznek, mivel az emberek, az ott lakók ennek
keretében tudják megoldani az előttük álló feladatokat.

Mi történik akkor, ha ezt az egységet felbomlasztja egy olyan rátelepedő, csak részeiben
behálózni akaró szervezet, melynek legfőbb feladata elindítani a fejlődést a vidék
lakosságmegtartó erejének megerősítéséért. Tudjuk jól, hogy erre a feladatra nagy szükség
van, ezt a feladatot megkerülni nem lehet.

A napjainkban létrehozott kistérségek működésbe hozásával vajon újrarendeződhetnek-e
a már létrejött tájegységek? Ha közelebbről számba vesszük a Hajdúhadházi kistérséghez
tartozó 11 település táji tagoltságát, akkor láthatjuk, hogy ebben a kistérségben egyrészt
vannak kiváltságos múltú hajdú települések, másrészt nyírségiek, amelyek nem alkotnak
egységet.

Ez a 11 település három egymástól markánsan eltérő tájegység kiszakított részeiből
tevődik össze.

A.) Az első Hajdúhadház, mint a nagy múltú, nagyhatárú, jó gabonatermő hajdúváros,
amely a szocializmus előtt rangos szerepet töltött be. A szocializmusban jelentős ipari
telepet hoztak létre a városban. Kapcsolatrendszere Debrecen és a szomszédos
hajdúvárosok felé irányult és irányul napjainkban is. A szocialista rendszerben Téglással
és Bocskaikerttel egy közigazgatási határt jelentett. Szétválásuk a rendszerváltozás után
népszavazással történt meg. Ennek a megnevezett három településnek az együvé tartozása,
a földrajzi közelségük és a közös közelmúltjuk miatt természetes, érthető. Az ott lakók
előtt elfogadott tényként kezelhető lehetőség a vidékfejlesztés megindításához ez az
együvé tartozás.

Azonban ők nem éreznek, és nem látnak semmi indokot a többi 8 településhez való
kötődéshez. Semmilyen tényszerű vonzáskapcsolatuk nincs a többi nyolc nyírségi
település felé. Onnan sem járnak át dolgozni hozzájuk. Hiszen közöttük ott van Debrecen,
továbbá a közúthálózat sem olyan, hogy a nyírségi településekről Hajdúhadházra
utaznának az ott lakók. A tömegközlekedés sem úgy van szervezve, hogy átszállás, vagy
átszállások nélkül a kistérség székhelyét el lehessen érni.

B.) A második kistájhoz öt település tartozik, amelyeket 1950-ig Ligetaljai járás fogta
össze. Ide tartozik Nyíradony, Nyíracsád, Fülöp, Nyírmártonfalva és Nyírábrány. A
ligetaljai járásnak Nyíradony volt a székhelye. Ezek a falvak, még ideértve Vámospércset
is, a történelem során együvé kovácsolódtak. Dél-Nyírségi Ligetalja név alatt ma is közös
társulásokat, kulturális rendezvényeket működtetnek, sikeresen. Többcélú vonzáskörzetük,
központjuk Debrecen. Eddig semmilyen vállalkozásuk nem irányult Hajdúhadház felé. Sőt
a távolságok miatt nem is vonzódtak arra felé. Az említett öt településen élő lakosság
inkább az országhatáron túl található szatmári és érmelléki magyar falvak irányába keresi
a kapcsolatokat etnikai összetételük és származásuk miatt.

Viszonylag különálló települést jelent Hajdúsámson és Újléta. Egymással nem alkotnak
egy vonzáskörzetet, bár mind a kettő Debrecennel közvetlenül határos. Míg Hajdúsámson
Debrecen északkeleti, addig Újléta délkeleti részénél található. Érdekes módon még
Hajdúsámsonnak sincs kapcsolódási pontja Hajdúhadházzal, ha csak a hajdúkhoz
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kapcsolódó hagyományápolás nem éleszti fel ezt a kötődést, de jelenleg sem gazdasági,
sem kulturális formális együttműködés nem létezik a két település között. Hajdúsámson
mivel Nyíradonnyal együtt egy főútvonal mellett fekszik, inkább a nyírségi
csoportosuláshoz tartozik.

C.) Igaz hogy még a terepkutatások kezdetén járunk, de már most megállapíthatjuk,
hogy ehhez a kistérséghez Újléta falu nehezen illeszthető. Újléta inkább Bagamérrel és
Álmosddal alkotna egységet, mint a számára nehezen megközelíthető Hajdúhadházzal.

A Hajdúhadházi kistérségen belüli megosztás természetesen nem jelent valamiféle
negatív szembenállást az ott élők között, csak sem a gyakorlatban, sem mentálisan nem
jelent egy működtetésre alkalmas közös vonzáskörzetet. Ennek nyomait a kulturális
rendezvényeken is tapasztalhatjuk. Közös imázsteremtésről nem beszélhetünk, helyette a
települések egyenként formálják kulturális arculatukat, kapcsolatteremtésben nem
igazodnak kistérségük keretéhez. Ezt példázza a Nyíracsádban végzett empirikus kutatás,
aminek a feladata imázsteremtés körülményeinek vizsgálata volt a település
legjelentősebb ünnepén.
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