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A nagykunsági tájakon a magyar Alföld arculatának minden típusa meg-
található . . . Ebben az ismertetésben a Hortobágy-Berettyó menti részeken já-
runk, a régi Ecseg-pusztán, mely ma már az új mezőgazdasági kultúra térhódí-
tásával - csaknem ellvesztette - a pusztai jellegét. Azonban az új nagygazda-
ságok üzemegységei, rendezett szántótáblái, erdőtelepítések, öntözőberendezések,
nagy rizstelepek, állatfarmok, gyorsan kifejlett új község, stb. mellett megtalál-
ható még a Berettyó-menti részek sokféle állat- és növényvilága is. Nyárfaerdők,
fűzesek, kubikok savanyúfüves zsobokosok, lapálylegelők és kaszálók váltják itt
egymást. Szikes legelők, gémeskutak, pásztorkunyhók, gulyák és egyéb nyájak
továbbra is vannak, de már szűkebb téren mozognak.

A Berettyó ezt a tájat - de a további szakaszán is - a vidéket minden
irányú kanyarokban járja. Egész északi határánál csatlakozik bele a Hortobágy-
csatorna, ezért lett belőle: Hortobágy-Berettyó. (A Berettyó felső szakaszát Szeg-
halomnál csatornával a Körösbe vezették.) A túrkevei nép egyszerűen Kanális-
nak nevezi a kanyarokat átvágó, csatorna összekötései miatt. A gáton belüli ár-
tereket pedig hullámtérnek nevezik itt. Egyes helyeken kiszélesedett ártereknek
külön helyneve van. Ugyanígy a kanyarokba benyúló zugoknak is. A gátakon
kívül ágazó holtágai a középszakaszon: a malomzugi, túrkeddi, pásztózugi. Túr-
keve alá kanyarodó holtág a Malogzugot zárja körül. A Pásztózugot körülhatá-
roló holtág Mezőtúr alá kanyarodik. A túrkeddi ág a Lyukas halomnál Csejtre,
az Endrőd-Gyomai határon halad tovább. Ecsegen nincs holtág. Itt a folyó a
gátak között kanyarog.

A Berettyó régi neve: Túr, Túrvize. Dr. Vadász Pál kutatása szerint Tas
és Szabolcs vezérek honfoglaló lovasai a Túr vize mellett lovagoltak. Sok régi
és meglévő helynevek születtek a Túrvize melllett: Túrkevi, Túrkeve, Túr keddi,
Túrkedd, Túr Mezőtúr, Nagytúr, Túrtő, Túrpásztó, Túrkaba, Túrérhát. Szabá-
lyozás előtt Túrtőnél volt a torkolata, vagyis ott ömlött a Körösbe. A túr szó
török eredetű, de a folyónak ez a régi neve az avarok idejéből való. A XVIII.
század végén lett Berettyó. Olyan feljegyzések is vannak, hogy csak itt, Ecsegtől
Mezőtúrig, az alsó folyása volt Túr. A fel'ső része régen is Berettyó volt. Szabá-
lyozás előtt alig folyt. Nemcsak a tekervénye miatt volt lomha a folyása, de
mivel a mocsarak, lápok, semlyékek, erek, vadvizek területein folydogált keresztül,
így azokon pangott a vize, vagy időnként száradt el. Ilyen pangó vízálDások ma
is vannak körülötte a szabályozáskor keletkezett kubikokban és a holtágakban.

Tipikus Berettyó-vidék Ecseg, mely 1950 óta Ecseg falva néven önálló köz-
ség. Területéből 4000 k. hold közigazgatásilag és tulajdonilag is Túrkevéhez tar-
tozik. A XVII. század végén a törökök kiűzése idején sok faluval együtt a régi
Ecseg-falu is elpusztult. Ez a falu már az Árpádok idejében is megvolt. A mai
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Templomzugon, az Óberettyó keleti partján feküdt Ecseg község. A tatárjáráskor
pusztult el először és a török hódoltság idején is többször elpusztult - mindig
visszaépült - de a legutóbbi elpusztulása után már nem. Régi romjainak dom-
borulatai ma is jól láthatók. Temploma a falu elpusztulása után még nagyon
sokáig megmaradt. Századunk ekjén még öles fala volt meg. Romos állapotában
is a nép egyszerűen templomnak nevezte. Ettől kapta ez az egyébként mély ka-
nyarulatú zugi rész a Templomzug helynevet. A templom fundamentumának
körvonalai most is kivehetők. A templomhelyen porladó téglák és tégladarabok
most is némán hirdetik a századokon át fennálló Ecseg-falu és az egész Ecseg
legnagyobb történelmi emlékét. A legdúsabb legelő van itt az alacsony dombokon.
A templomzugi erdő nagyra nőtt fái is a falu helyén díszlenek.

Ecseg hosszú időn át Aba Sámuel nemzetségének volt a nemesi birtoka.
Az Erdélyi Fejedelemség idején Rákóczi-birtok lett. A Rákóczi-szabadságharc
után részben Borbély Balázs kuruc ezredes leszármazottai birtokába került. Rész-
ben pedig a váradi pálos-rend tulajdona lett. A XVIII. század végén II. József
a Magyar Katolikus Vallásalapnak adományozta. Egészen 1945-ig mint Ecseg-
puszta, majdnem egészében a Vallásalap tulajdona volt. A ma Túrkevéhcz tar-
tozó részt a város közel 200 esztendeig bérelte, majd 1926-ban megvásárolta.
A többi részeket pedig nagybérlők bérelték, kizsákmányoló gazdálkodást foly-
tatva. Csak a húszas években indulhatott itt meg egy kisebb paraszti bérlőcsoport,
valamint egyéni paraszttulajdonok kezdtek telePülni. A Berettyó szabályozása
előtt még egy évezred alatt sem változott, szilaj jószágtartás és legeltetés volt itt.
A legősibb pusztai élet: vadászok, halászok, pákászok, szilajpásztorok, betyárok
és egyéb ríti-emberek világa volt ez.

Állatvilága a múlt század 60-as éveitől nagyot változott. A vizek szabályo-
zása előtt a kanyargó Óberettyó mindenfelé elterült. Erek, fokok, derékok, kotuk,
semlyékek, rónák, szigetek, tiszták, fenekek, lápok, stb. vízállások tespedték
a vidéket. Itt a víziszárnyasok, gázlók rengeteg fajtája élt. (Lásd alább az Ecseg-
tónál.) Vadak: őz, farkas, róka, vaddisznó, vidra, borz, görény, gözü, vízipatkány,
stb. Másfélék: teknősbéke, kígyók, békák töméntelen fajtája, csík, rák, pióca,
hód és a halak sokfélesége. A felsoroltakon kívül csigák és megszámlálhatatlan
sok apró víziféreg, rovar élte ezt a vadont. A lecsapolás után ez a sokszínű
állatvilág nagyrésze eltűnt, elpusztult a ríti emberekkel együtt. Új embertípusok
jelentek meg a rítben. Béresek,, parasztok ökrökkel, lovakkal, ekékkel. A rideg
pásztoréletet is a tavasztól őszig tartó legeltetés váltotta fel. Korlátok közé szorult
a szabad jószágtartás és a portyászó, böngészgető, szabad pusztai élet.

Talajai túínyomórészben szikesagyagok, kötött szikesek, rétiagyagok. Az erek-
ben vannak jó termő, kotus, vagy az itteni néven rítifődnek mondott földek.
A hátas részeken: (Borz, Mályvás, Zsombíkakol) fekete, szelídagyag talaja is
van. Növényzetét ezek a talajtípusok határozzák meg. Szabályozás előtt az egész
vidéket ez a növényvilág jellemezte, amely a Berettyó mentén ma is él. Fűz, nyár,
rekettye az eredeti faállományú növényzete, de már a század elejétől elkezdődő
fásítások folyamán meghonosodott itt: a kanadai nyár, olkjfűz, szil, kocsányos
tölgy, kőris, a mélyrétegű, szelídagyagokon az akácfa is. Ecseg keleti határán
húzódó Ág-ér partján sűrű, gazdag akácsor van. Ugyanilyen sűrű akácsor hatá-
rolja Zsombokakolt és Vonalszigetet. Még ezeknél is gazdagabb - szinte akácerdő-
sáv - veszi körül Remetelapost. Vegyes fákból álló, nagyobb erdőrészletek van-
nak most már Kenderes szigeten, Gástyáson, Templomzugon, Terehzugon, Temp-
lomelején és több helyen vannak kisebb facsoportok. A jellegzetes vízinövényei:
sás, gyékény, káka, sziki-káka, szittyó, nád, súlyom, tavikáka, hínár. A lapályos
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legelőrészek legjellegzetesebb szállfüve az Ecsetpázsit (Alopekurus pratensis).
Az itteni nép és a környék is Perjének nevezi. A laposokban többféle savanyúfű
van, ilyen a Csetkáka is.A kevésbé vízjárta laposokon megtalálható a Rétiperje,
Réticsenkesz, Jubcsenkesz, Angolperje és a Tarackos tippan is. A száraz szikes-
legelők főnövénye: az Aljubcsenkesz (Fesztuka pseudovina), népies neve: Tippan,
vagy ,y eresnadrág". További szikespusztai fű mék: a Mézpázsit, Szörf ti, Gumós-
per/e. Az ecsegi legelők legértékesebb aljfüve a Bodorka (Trifólium retusum).
Ez nem tévesztendő össze az itt kevesebb mennyiségben élő Szikiberévei. A Bo-
dorka teszi vastaggá a rendet és ezzel legértékesebb a széna. Nem minden évben
„jön elő" a fűtermés között, de nem vész k i . . . Váltakozó évek tavaszán újra
dúsan sarjad. Ezeken kívül még a vadontermő hereféléknek, füveknek, tövisek-
nek, gyomoknak sokféle alföldi fajtája megtalálható itt.

Lccsapolás után csak a Túrkevéhez tartozó része (Kis-ecseg) tartotta meg
továbbra is a füvespusztai jellegét, kisebb részben a vízinövényzetét is.
(Árterekben, kubikokban.) A nagy Ecseg-pusztai részen tanyák, majorok léte-
sültek és elkezdődött a szántóföldi növénytermesztés is. Csak foltokban marad-
tak meg a gyepes területek. A felszabadulás után pedig a szocialista mezőgazda-
ság létesítményei alaposan megváltoztatták ennek a kötöttségtől elmaradott pusz-
taságnak a képét.

Ennek a tájnak sok helyneve van, de a lakossága és a távolabbi környék
is, általában csak Ecsegnek mondja. Ecseg sok helyneve a földrajzi fekvéséből
adódik. (Az itteni öregembereknek is ez a véleménye.) Mivel a szabályozás előtt
víz állott itt minden mélyebb helyen, innen maradtak a „tó" elnevezések: Kerek-
tó, Kiritó, Füzestó, Ecsegtó, Vízláda. Az ,,erek"-ben is vizek álltak és innen szár-
mazik: Ág-ér, Csonka-ér, Szöllős-ér, Bürkös-ér, Nagy-ér, Lukács-ér, Szamár-ér,
Cimbás-ér, Kinder-ér helynevek. A kiszélesedett ér a rít: K-ödmönösi-rít, Dosztai-
rít, Káposztási-rít, Bogárosi-rít, Kelemenzugi-rít, Egyházba!mi-rít, Sártói-rít, Dé-
kány-rít, Katona-rít, stb. A vízbőll kiemelkedő területek lettek a „szigetek": Kér-
sziget, Hosszúsziget, Vonalsziget, Görbesziget, Barnasziget, Tótsziget, Kalmár-
sziget, Kenderessziget, Kereksziget, Kertészsziget, Csapósziget, csak itt a környé-
ken. A szigetekhez hasonló a „hát" elnevezések: Dinnyéshát, Hosszúhát, Tetves-
hát, Bokroshát, Akoliját, Gástyáshát. Ezek valóban, mind hátas területek. A Be-
rettyó kanyarulataiban benyúló földek itt a ,,zug"-ok, de vannak az erek kanya-
rulataiban benyúló zugok is. így: Templomzug, Bokroszug, Kelemenzug, Kórézug,
Gyilkoszug, Gyűrűzug, Rabzug, Farkaszug. Két határrész van az ottani halomról
elnevezve, bár itt több „kunhalom" van. Az Egyházhalom környéke az Egyház-
halbm határrész. A Bb'cskei-halom környékén pedig Böcske területe van.

Az ecsegi tájaknak nemcsak régi emlékeket őrző helyei vannak, hanem a ter-
mészetben gyönyörködtető részek is bőven akadnak a Berettyó mentén. A már
fentebb említett templomzugi erdő mellett a folyó kanyarulatánál van a Putri-
hídfő. A hídra forduló út mellett, bal felől emelkedik egy háromszögelési pont.
Ez a mérőpont jelzi Ecscg legmagasabb pontját (89 m). A mérőpont alatt leg-
szélesebb a gát, mely arra mutat, hogy itt a védgátba egy halom van beépítve, de
a térkép e pontján csak a magasságméret van jelölve. A hídfő jobb oldalán, Temp-
lomzug felől volt a Putri-csárda. A századfordulóig volt meg. Földbe mélyesztett
építmény volt. Innen kapta a „Putri" nevet. Ma is viseli ezt a nevet, nemcsak
fiz itteni fahíd, hanem ennek a közvetlen környezete is. Híres átjárója volt ez
a Berettyónak. Pihenő és hangulatkeltő volt a Putri-csárda ebben a rideg pusztai
életben. Pásztorok, számadók, bojtárok, hajcsárok, vásárosok, állattartó gazdák,
parasztok, halászok, vadászok, pákászók, vándor pusztai emberek, betyárok mu-
latóhelye volt ez, az utóbbiaknak menedéke, búvóhelye is. Ecseg minden tárgyú
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irodalmában benne szerepel a Putri-csárda, vagy vele kapcsolatos élmény. Aki
erről a magaslatról a kanyarodó folyót és a tájat kémlleli, nem szabadulhat attól
a gondolattól, hogy mennyi történelmi emléket takar a partmenti erdő és Putri-
hídfő . . .

Ugyanilyen elmélkedéssel állunk meg, ha az Egyházhalom tetejéről nézünk
le a volt Ecsegtóra. Valamikor e halom tetején páltos-kolostor állott, ugyanis ak-
kor még a váradi pálosrend tulajdona volt. Innen kapta a nevét. A XIX. század
második felében már szélmalom volt halom tetején, amit 1902-ben bontottak le.
A halom mellett elfekvő malomkövek és malomkő darabok ma is őrzik a szél-
malbm emlékét. Dr. Vadász Pál, az egyházhalmi föld utolsó egyéni tulajdonosa
itt kezdte el tudományos munkáját. Ásatásainak helye a halom oldalán most is
látható. Az Egyházhalom közelében kezdődik el és északkeleti irányban 6-7
km-en húzódik az „Ördögárka". A bemosódott árok mindenütt egyforma széles-
ségűnek látszik, ami azt jelenti, hogy méretre ásták. : •>. m lehetett az árok felső
szélessége. Ugyanilyen széles a mellette lévő - régen ellaposodott - földhánvás
is. Konkrétan csak egy dolog állapítható meg róla, hogy ember csinálta . . . Ere-
detéről és céljáról a szájhagyomány szerint senki sem tud. A tudósoknak pedig
megoszlik róla a véleménye.

Az Egyházhalmot nyugatról és délről az Ecsegtó vette körül1. A XIX. század
közepéig, a vizek lecsapolásáig volt meg. Ecseg legjobb szántói közé tartoznak
a tó helyén keletkezett, fekete humuszos talajok. A csurgói vízátemelőtől alak-
talan kiterjedésekkel egészen Kelemenzugig nyúlt. Dinnyéshát, Remetelapos, Kcr-
sziget, Egyházhalom, Keltemenzug mélyfekvésű részei együttese volt az Ecsegtó.
A rítes-emberek eldorádója volt ez. Sok volt itt a csík, rák, pióca, hal, kecske-
béka, stb. Madárvilága volt rendkívül gazdag. Itt élt a ma már alig ismert, szén
madár: a Daru. Ugyanígy ismert volt itt a Gödény, vagy Batonanak nevezett
óriás madár. Itt élt a Hattyú és a Kócsag is, alig van már ezekből Magyarorszá-
gon. A ma is létező vízimadarak sokaságától volt hangos ez a táj: Vadkacsa,
Vadlúd, Gémek több fajtája, Kárókatona, Bölönbika, Vakvarjú. Búvár. Nádi-
veréb, Billik, Sirály, Szajkó, Bíbic és még sok más, apró vízimadár tette széppé
és érdekessé az Ecsegtó vízi és vízinövény-világát. Ez a sok évszázadon át vege-
táló növény- és állatvilág hátramaradt korhadványaitól jó termő az Ecsegtó
helye.

Hasonlóan szép és súlyponti helye Ecsegnek a Csurgó. Ez a Terehalom tete-
jére épített gátőrház és mellette hatalmas szivattyútelep a volt Ecsegtó és kör-
nyékének a Berettyóba történő belvízbeemelésére. Ezért ez a hely neve: Csurgó.
A gátőrház alatt van a gátba beépült Terehalom. Eredeti magassága nincs már
meg. Nagv fontosságú erődítmény lehetett itt, ugyanis a nagy vizek világában telje-
sen víz vette körül. Innen öt határrész határvonala indul ki: Terehzug. Gyűrűzug,
Dinnyéshát, Remetelapos és Csudabala határvonalai találkoznak a Tcrchalmon.
Rcmetelapos egészen erdőnek látszik. Pedig csak sűrű - egyoldalán többszörös -
fasor veszi körül. Területe már szántó. Ecseg egyik legszebb kis tájegysége.

Csaknem minden helynév területén van látnivaló, vagv elgondolkoztató, kü-
lönösen azoknak, akik a régi pusztai tájakat értékelni tudják. Darabokra szakadt
már a végtelen füves puszta . . . Traktorok és mezőgazdasági dolgozó emberek
mozognak a régi gyepek helyén. Nagyobb, összefüggő legelőterületek: Szőllősön,
Gástyáson, Kórczugon, Kiritón, Szennyesszálláson, Terehzugon, Gyűrűzugon és
Bokrosban vannak még. Kevesebb csengő és kolomp hangja hallik már a meg-
maradt gyepeken. A füves tájakhoz tartoznak az itatókutak. A Túrkevéhez tar-
tozó legelőterületnek a régi legelőgazdálkodása ideiében 32 kútja volt. Ma már
csak 21 van használatban. A többi használaton kívül van, vagy már betemették.
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Minden kútnak neve és nevezetessége van. Ecseg régi uradalmi területein is híres,
nagy kutak voltak, de ezeket nagyrészben már artézi kút váltotta fel.

Űj arculatot adott Ecseg nagy részének az Állami Gazdaság létesítményei.
Kendersziget a központja, ht a múltban mindig elmaradott gazdálkodás folyt.
A szocialista mezőgazdaság elindulásakor itt létesült a vidék első állami gazda-
sága, melyből kinőtt az egész környéket magában foglaló: Nagykunsági Állami
Gazdaság. Ezzel párhuzamosan nőtt fel Ecsegfalva község és vele az - egy
község, egy tsz elve alapján — az életerős, 6000 holdas Ecsegfalvi Egyetértés
Termelőszövetkezet. Ecsegfalva az egész Ecsegen áthaladó vasút és kövesút két
oldalán: Hosszúhát és Biirkös területén épült. A húszas években indult itt meg
a település, azonban községgé csak a felszabadulás után fejlődött. A régi majorok
elavult, megrokkant épületeit korszerű gazdasági épületek váltották fel mindkét
nagyüzemben. Halastó, nagyarányú erdősítés, talajjavítás, kövesutak és hatalmas
öntözőberendezések segítik itt a mezőgazdasági termelést. Ecseg tájismerete, táj-
rajza sokkal bővebb, mint amennyit már erről írtak, de a helytörténete, néprajza,
társadalomrajza - melyről viszont már elég sokat írtak - még több . . . Sok kü-
lönböző sorsú ember él itt. A fentebb felsorolt pusztai, ríti-emberek mellett már
hosszú ideje megvolt az uradalmi cseléd és egyéb szolgasorsú emberek küzdelmes
életformája is, melynek színes helytörténete van. Hát még, ha hozzátesszük a szo-
cializmusba való átlépésüket és annak szívós, építő munkáját.

Ecsegnek már szélteskörű irodalma van, de még koránt sem kimerített. -
Györffy István néprajztudós, a Nagykunság legnagyobb ismerője, írta meg leg-
hívebben ennek a tájnak is a tájrajzát, társadalomrajzát, lakóinak életmódját.
Szűcs Sándor néprajzkutató és muzeológus írásaiban mindenütt ott szerepel Ecseg-
ről gyűjtött munkája is. Hermán Ottó is több időt töltött itt a múlt század végén,
amikor az ezredévi kiállításra gyűjtötte a pásztorélet eszközeit, emlékeit, szoká-
sait. Jelentős szókincsgyűjteménye származik az ecsegi pásztoroktól. Dr. Bereczki
Imre muzeológus Ecseg társadalomrajzához gyűjtött értékes munkát. Nem hagy-
ható ki innen Dr. Vadász Pál túrkevei történetíró sem, aki Egyházhalbm utolsó
egyéni tulajdonosa volt, több kiadott és kéziratban hagyott munkái maradtak
Ecsegről. Két elfelejtett túrkevei író: Szabadffy Elek és Laskai Mihály írtak
legtöbb szépirodalmi munkát Ecsegről. Regény, versek, novellák, elbeszélések
tanúskodnak erről. Laskai Mihály Ecseg legnagyobb bérgazdasága életéből vette
az „ígéret földje" című regényéhez a regényalakokat. A cselédek nyomorát tanul-
mányozta, amikor a földosztást regélte meg könyvében, melyhez ezt a tájat je-
lölte meg Ígéret földjének . . .

Az említetteken kívül még több néprajzkutató, régész, történész, riporter
foglalkozott és foglalkozik Ecseg életével. Pásztoremlékei és egyéb néprajzi, nép-
művészeti gyűjteményei: a túrkevei, szolnoki, dévaványai, karcagi, békéscsabai
múzeumokban, de ugyanígy a Magyar Néprajzi Múzeum kiállításaiban is egy-
aránt megtalálhatók. Nem egy külföldi kiállításon is látható volt már az ecsegi
pásztorcmlékek gyűjteménye.

Hagymásy Sándor
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