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Botka János: Egy tiszazugi falu,

Csépa története

A Szolnok megyei levéltár köteteként
vehetjük kézbe a legdélibb Szolnok me-
gyei község, a tiszazugi Csépa történeti
monográfiáját.

A könyv csak részben tagolódik a
hagyományos községtörténeti monográ-
fiák beosztása szerint. Első nagyobb fe-
jezete a község és környékének termé-
szetföldrajzi viszonyaival, valamint tör-
ténetének legkorábbi szakaszaival fog-
lalkozik nagyjából a középkorig, fel-
használva a vidék gazdag régészeti
szakirodalmát is. Lényeges vonása a
könyv további részének: Csépa község
történetét a szerző szűkebb környeze-
tével együtt ugyan az országos esemé-
nyek tükrében rajzolja meg, figyelme
azonban mégis a sajátos helyi esemé-
nyekre összpontosul: ezek szabják meg
a monográfia történeti periodizációját
is. A korszakolást tehát nem országos
eseményekhez, hanem a község saját
történeti sorsfordulóihoz igazítja. Ez
nagyjából a Tiszazug sorsfordulóit is
jelenti. Ezért kerül egy fejezetben tár-
gyalásra a község kialakulásától az
1700-as évekig terjedő periódus, amely
további három részre tagolódik: a köz-
ség középkori története a török hódolt-
ságig, a hódoltság kora, valamint a sza-
badságküzdelmek kora.

A község mai története a XVIII. szá-
zad eleji újratelepítéstől számítha-
tó. Csépa mai jellemzői az azóta eltelt
két évszázadban alakultak ki. A közel-
múlt és a jelen eseményeinek megérté-
séhez is ennek az időszaknak az alapos
ismerete szükséges. A leginkább meg-
határozó tényezőt a község nemes ki-
váltságaiban kell látnunk. Botka Já-
nosnak nagyszerűen sikerült rekonst-
ruálni ezt a korszakot, bár a XX. szá-
zadi forradalmak és háborúk következ-
tében a forrásanyag nagyon meggyé-
rült. Megismerjük a nemesi önkor-
mányzat kialakulását, működését,
amely keretet adó, irányító, szervező
eleme volt a csépai társadalom életé-
nek. A kulturális nemesi község feuda-
lizmuskori viszonylag kedvezőbb hely-
zete a magyarázata Csépa — szomszéd-
jaihoz mért — viszonylag gyors fel-
emelkedésének, a népesség ugrásszerű

gyarapodásának, a kisbirtokrendszer do-
minanciájának, a nagybirtok teljes hiá-
nyának. A szűk határon belül azonban
gyors volt a telekaprózódás, a zsellére-
sedés is.

Csépa a jobbágyfelszabadítás, a ki-
váltságok elvesztése után elvesztette
előnyét a környező településekkel szem-
ben, s a — korábban a kiváltságos
helyzet, a fejlődés egyfajta jeleként ér-
tékelt — népességnövekedés súlyos tár-
sadalmi gondok forrásává lett. A vidék
egyik legnagyobb agrárproletárt, sum-
mást kibocsátó települése lett a község.
A nagyarányú birtokaprózódas pedig
a földtulajdonos rétegek számára sem
jelentett mást, mint anyagi helyzetük
fokozatos romlását, elszegényedést. Lé-
nyegében nem fordította meg ezt a ten-
denciát, bár jórészt módosította, a ho-
mokterületek szőlővel való betelepíté-
se, az ármentesítés során felszabadult
és feltört területek bevonása a paraszti
gazdálkodásba. így vált századunkra
az egykori „Nemes Csépa" a vidék
egyik legnagyobb, de egyúttal egyik
legszegényebb településévé.

A kapitalizmuskori Csépa bemutatá-
sánál érezhető legjobban a források
hiánya. Kellő óvatossággal és kritiká-
val talán nagyobb mértékben lehetett
volna támaszkodni a visszaemlékezé-
sekre, a különböző helyi egyletek, tár-
sulások jórészt még magántulajdonban
lévő iratanyagára, s a vidék sajtójára.

Mértéktartó, jól megírt rész szól a
felszabadulás utáni időkről, az új tár-
sadalmi rend építéséről. 1960-nal záró-
dik ez a fejezet. Azóta csaknem két év-
tized telt el. Bár a község azóta számos
új létesítménnyel dicsekedhet, a népes-
ség számának alakulása, az életkor sze-
rinti megoszlás, a foglalkoztatottak
ágazati aránya stb. jelzik, hogy van
mit tenni Csépa, s a hozzá hasonló
nagyságrendű települések jövője érde-
kében.

Botka János munkáját haszonnal for-
gathatja minden helytörténész, törté-
nész, néprajzkutató, hiszen kiváló fel-
alapossággal megírt tanulmányról van
készültséggel, példamutató filológiai
szó. (Szolnok, 1977. Levéltári Füze-
tek 3.)
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