
Ártéri gazdálkodás a Közép-Tisza
mellett a 19. század első felében
A földrajztudomány szerint a középső Tiszavidék ál-vizektől látogatott talaját
mezőségi típusú feketeföld, réti talaj, sok helyen szik és homokos réteg alkotja.
A folyót övező alacsony területek az ármentesítés előtt — időszakos árterek
vagy állandóan vízzel borított lapályok voltak, amelyek eredeti növényzete mo-
csárerdőkből, fűzfa- és nyárfaligetekből, lápvegetációkból állt. A 18. század
végén készült katonai felmérés és néhány régi térkép is meglehetősen egyhanr
gúnak, megközelíthetetlen, egységes mocsárnak, lapos síkságnak ábrázolja a
Tisza két partján Tiszafüred és Csongrád között elhelyezkedő területet.

A katonai felméréshez kapcsolódó országleírásban1 Tiszasüly határáról pél-
dául a következő szöveget olvashatjuk: „Ez a vidék néhány mérföldre több-
nyire vizenyő és mocsár, amelyet a Tisza évenként elönt és az év nagyobb
részében járhatatlan, csak száraz időben használható legelő vagy rétként". Ve-
zsenyről megtudjuk, hogy „a Tisza alja mocsaras . . . áradásai rendszerint ta-
vasszal és június vége felé vannak, amikor az egész környező vidék víz alá
kerül". A falvak határában lévő mocsarak a 18. század végén egy sor község-
ben sohasem száradtak ki teljesen.

A Tisza mentén élő lakosság számára azonban a terület korántsem volt egy-
séges mocsárvilág. Az ártéren a néhány deciméteres szintkülönbségek is fonto-
sak voltak, amelyek befolyásolták a növény- és állatvilág kialakulását, és vele
együtt a letelepedett lakosság gazdálkodását, életmódját is. Az őslakosság a
vízszabályozás előtt az ártér hasznosításából: halászatból, vadászatból, ártéri
erdők haszonvételéből, a magasabb területeken állattenyésztésből élt. A 19.
század elejéig folytatott ősi ártéri gazdálkodásra vallanak a korabeli és későbbi
térképeken, a különféle felmérésekben és összeírásokban előforduló hely-
nevek is.2

A helynévanyag legérdekesebb része a felszínformákra vonatkozik. Az ősi
ártéri gazdálkodásban a felszíni formák neve a különféle felhasználás lehetősége
miatt sokkal változatosabb volt, mint a szántóföldi művelés alá vont területeké.
Általában háromféle magasságot különböztettek meg:

— a legmélyebb, rendszeresen elöntött vagy állandóan vízzel borított
területeket,

— a mélyfekvésű, ideiglenesen elöntött réteket, legelőket,
— a magasabb földdarabokat.

Első csoportba tartoztak a Tisza holtágai, a kisebb vízfolyások, tavak és mocsa-
rak. A Holt-Tiszát Tiszaabádon Keserűnek, Tiszaroffon Kis-Tiszának, Tisza-
örvényben és Tiszaderzsen egyszerűen Morotvának nevezték. A falvak határá-
ban igen sok halászatra alkalmas, kisebb-nagyobb szabad víztükörrel rendel-
kező tó volt. Az elnevezés általában a vízállás alakjára utal. Például Tiszaha-
lászon volt a Kerek-csillagtó, Hosszú-csillagtó, Tiszaszalókon a Lepény-tó, Ke-
rek-tó, Csépán a Kopolya, több helységben a Kengyel-tó. A tiszabői Tükrös-tó,
a tiszaszalóki Fénytó elnevezés a nagyobb szabad vízfelületre mutat. A tavak
illetve mocsarak másik neve a vidéken a fertő. Itt már kisebb volt a szabad
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vízfelület, a vízinövények a tavat erősen benőtték, többször sajátos állatvilág
is kialakult. Szolnokon volt a ragadós fűvel benőtt Mézes-fertő, Tiszabőn a sötét
vizű Tinta-fertő, Tiszaburán a Bibic-fertő, Tiszafüreden a Vadas-fertő, Tisza-
nánán a Csikos-fertő; Tiszaderzsen a Dudás-fertőt pedig a sípoló nád hangjáról
nevezték el.

Az ártéri gazdálkodás jellegzetes vízfolyásai a fokok és erek, amelyeken
keresztül a víz a területet elöntötte. Ezek részben a Tiszából közvetlenül ered-
tek, részben a tavakat kötötték össze. Az ér és fok fogalmát a községekben
élesen megkülönböztették. A fokok kimélyítésében a víz erején kívül az emberi
beavatkozás is közreműködött, míg az erek természetes vízfolyások voltak. Ki-
mélyített, mesterséges fok volt például Tiszafüreden a Kenderáztató-Nagyfok,
Tiszahalászon a Foktorok, Hosszúfok, Tiszaburán a Nagyfok, Kisfok, Kettős-
fok; míg Tiszavezsenyben a Matóka-ér, Kotló-ér, Bese-ér, Tiszaburán a Keresz-
tes-ér, Piroska-ere, Tiszahalászon a Százastó-ere természetes medrükben
folytak.

A szárazabb, de mélyfekvésű részek elnevezése legtöbb esetben a lapos vagy
lapossá. (Például Tiszaburán a Falutava-lapossa, Súlymos-lapossa, Keresztesér-
lapossa, Tiszaabádon a Fényes-lapossá.) E területek sokszor tó vagy ér mellett
feküdtek, és így ugyanazt a nevet viselték. Mélyfekvésű területet, esetleg haj-
dani vízállást jelöltek a tiszaburai Kékfenék, Görbefenék, a szolnoki Tófenék,
a tiszaderzsi Rásafenék, a tiszaszalóki Farkasfenék elnevezések. A mélyebb,
rendszerint folyókanyarban lévő területekre utal a szög, vagy szeg kifejezés.
Szolnok mellett például az Alcsi-szög, Cibakházán a Sárszeg, Tiszapüspökin a
Nagyszög, Kisszög. E területek rétnek, legelőnek voltak alkalmasak, ha levo-
nult róluk a víz.

A magasabb helyeket — csaknem minden községben — halomnak vagy hát-
nak nevezték. A halmok általában legeltetésre, állatok téli szállására voltak
megfelelőek, míg az ún. hátakon alakulhatott ki legkorábban a földművelés,
mindenekelőtt a kertgazdálkodás. Egy falu határában rendszerint több halom
volt. (Például Tiszaroffon találkozunk a Borshalom, Gyulahalom, Őrhálom,
Nagyréven a Kőhalom, Zsidóhalom elnevezéssel.) A hát összetételű dűlőnév
elsősorban a Szolnoktól délre eső községekben vált gyakorivá. (Például Görbe-
hát, Tarlóshát, Mályváshát Csépán; Tarackoshát Tiszavezsenyben, Kerektóhát,
Rekettyéshát Tiszaugon.) A magasabb területeket egyes esetekben csúcsnak,
dombnak, taréjnak, oldalnak is nevezték.

A gyűjtögető, halászó, vadászó lakosság életét döntő mértékben az ártéri te-
rületen talált állat- és növényvilág határozta meg, amelynek elnevezései szin-
tén fennmaradtak a helynevekben. Az ártéri erdőkre, facsoportokra, a szára-
zabb területek bokor- és fűfajtáira, a mocsári növényzetre vonatkozóan egy-
aránt előfordultak az elnevezések. Tiszavezsenyben volt a Malád-erdő, Tisza-
abádon a Nagyerdő, Tiszaigaron, Kőtelken a Szilashát, Körtvélyeshát, Csépán
a Szilfa-dűlő, Kőtelken a Fástó, Sarudon a Makkos-dűlő. A szárazulatok nö-
vényzetének elnevezésére utal a Kiskörén található Fehér fű-dűlő, Tiszavar-
sányban a Fűkért, Tiszaugon a Reketyéshát, Nagyréven a Mogyorós-sziget, Ti-
szavezsenyben a Szénásér, Tarackos-hát, Tiszaabádon a Bodzáshát. Gazdag a
vízinövényvilág elnevezés is. A súlyom neve Tiszanánán, Tiszaigaron, Csépán,
Cibakházán, Kőtelken egyaránt előfordult. Sarudon volt a Liliomos, Zsombékos-
dűlő, Tiszaabádon a Gyékényes, Tiszaderzsen, Tiszahalászon a Kolokányos-tó,.
Tiszaburán a Tökös-tó, Kőtelken a Nádasér.
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A mainál változatosabb volt, a mocsarakban és a száraz területeken élő állat-
világ is. Leggyakoribb vízben élő állatfajta a csík, amelynek neve tavak, fer-
tők, mélyebb fekvésű részek elnevezéseiben egyaránt előfordul Csépán, Kis-
körén, Tiszapüspökin, Tiszanánán. Ezen kívül volt Kiskörén Rákhát-dűlő, Csé-
pán Compóhát, Szolnokon Béka-akol-dűlő, Tiszavezsenyben Vidrás-ér, Tisza-
burán Békás-lapos; a tiszakürti Bába-tó elnevezés pedig az öregasszonyok által
űzött piócafogásra utal. Igen gazdag volt a madárvilág is. Tiszaabádon volt a
Varjas-tó, a Sas-halom, Szolnokon a Gólya-lapos, Tiszaörvényben a Túzok-
halom, Tiszafüreden a Daruhát, Tiszaigaron a Hollós-ér, Csókás-hát, Cibakhá-
zán a Madarastó, Madaras-part, Kőtelken a Gémállás-dűlő. A mocsári bozótok-
ban — mint a helynevek tanúsítják — farkas, róka, kígyó is előfordult.

Több helynevet találunk a halászattal, állattenyésztéssel, földműveléssel kap-
csolatban is. A tiszanánai tónak Halastó volt a neve, Tiszaabádon volt a Halász-
halom, mely árvízkor menedékül szolgált; Tiszaburán található a Csónakvonó-
fok, Kőtelken a Csónakvonó-dűlő, amely a víziközlekedés eszközére utal. A 19.
század elejéig az ártereken jó megélhetési forrás volt az állattenyészés. A ló,
sertés, szarvasmarhatartás, a szárazabb legelőkön a juhászat kapott fontos sze-
repet. Gyakorlatilag az egész ártér legelő volt, csak a belsőségekbe, kertekbe
nem mehettek be az állatok. Az árttéri állattartás emlékét őrzik Tiszabőn a
Tátos-mocsár, Cibakházán a Kis- és JVagryíátos-dűlők elnevezései, Tiszanánán
a Disznóhát, Tiszaörvényben a Bikás-dűlő, Szolnokon a Disznóhát-laposa, Ti-
szakürtön a Göböly-járás, Tiszaalpáron a Csordai-járás, Tiszavezsenyben a
Juhász-domb helynevek. Árvíz idején az állatokat a magasabb területekre kel-
lett hajtani, és itt várták meg, míg a víz elvonul. Ezeken a területeken nem
minden esetben jutott a jószág elegendő táplálékhoz: erre mutatnak több köz-
ségben a Koplalóhát elnevezések. Az állatoknak a pásztorok — szintén a maga-
sabb halmokon — téli szálláshelyeket létesítettek. Ilyen szálláshely volt Kis-
körén a Nagy-állás dűlő helyén, Tiszaroffon, Tiszaburán az Akolhát pusztán.

A földművelés kertgazdálkodás formájában folyt. Az időszakosan vízzel borí-
tott területekre rövid tenyészidejű kerti növényeket telepítettek. Tiszanánán,
Tiszaabádon, Kiskörén találkozunk kenderföldekkel, Tiszahalászon, Tiszaabá-
don, Cibakházán például káposztát, borsót, lencsét, repcét, zöldséget termeltek.
A 18. század végén készült leírások (pl. Vályi András munkája3) említik a gabo-
natermelést is, azonban ez alárendelt szerepet játszott. A föld egyes községek-
ben csak zab, árpa termelésére volt alkalmas, sőt a tavaszi vetést az árvíz
miatt néhány esetben nem is lehetett elültetni.

A 19. század elején a faluhatár nagyobb része nádas, tó, mocsár volt, amelyet
csak a hagyományos ártéri gazdálkodással tudtak hasznosítani. Az ártéri mező-
gazdaság (legeltetés, rétgazdálkodás, földművelés) azokra a területekre korlá-
tozódott, amelyek a víztől védve voltak. A jószág általában megfért a mélyebb
fekvésű, de rendszeresen kiszáradó legelőn, illetőleg azokon a területeken, ame-
lyeket szükség esetén kerti vetemények termelésére is használtak.

A 19. század elején az ősi ártéri gazdálkodás válságba jutott. A növekvő la-
kosság számára nem biztosított megélhetést a természetadta lehetőségek ilyen-
fajta felhasználása. Nehezítette a helyzetet, hogy a területen élő földesurak
igyekeztek kiszorítani a lakosságot az ártéri haszonvételekből, maguknak sze-
rezve meg a halászat, vadászat jogát. A falvak és mezővárosok lakóinak száma
egyre nőtt. 1828-ban a két mezőváros — Csongrád és Szolnok népessége 10 000
fölé emelkedett, Tiszaföldváron 3349, Tiszanánán 2847 fő élt. A Tiszafüredtől
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Csongrádig terjedő Tisza-szakasz mentén lévő községek lakosainak száma álta-
lában 1000—2000 között mozgott. 1000-nél kevesebb fő csak a pusztákon vala-
mint Tiszaugon, Nagyréven, Szajolban, Tiszapüspökin, Besenyszögön élt/' A
megnövekedett lakosság az árteret megpróbálta a korábbihoz képest más mó-
don hasznosítani. Elsősorban az állatok számát emelték. Már nemcsak a szára-
zabb területeken legeltettek állatokat, hanem azokon a lapályokon is, amelyek
állandóan veszélyeztetve voltak a Tisza áradásaitól. Hasonló a helyzet a rétek-
kel is. Míg korábban csak azokon a területeken kaszáltak, amelyeket az árvíz
rendszeresen megöntözött, azután elvonult róla, már sorra kerültek azok a mély-
fekvésű rétek is, ahol a víz romboló és nem jótékony hatása volt érezhető.
Egyre nagyobb jelentőséget kapott a szántóföldi termelés. Az erdők, bozótok
egy részét kiirtották, az egykori hátak, sőt lassan a halmok is eke alá kerültek.
A szántók később elérték a lapályosabb területeket, amelyeket gyakran el szo-
kott borítani tenyészidő alatt a víz.

Huszár Máyás 1824-ben — a Körösök felmérése alkalmával — elkészítette
a Tiszafüred—Szeged Tisza-szakasz térképét, amelyhez mellékletként az árte-
rekről kimutatást készített.5 Az igen értékes anyag községenként mutatja be,
hogy az árvíz milyen kárt tett az egyes művelési ágakban. Ügy is fogalmozhat-
nánk, Huszár Mátyás megjelöli azokat a művelés alá vont területeket, amelyek
a népesség növekedése, a faluhatár szűk volta miatt már a veszélyeztetett ár-
térbe kerültek. Hiszen a 19. század elején nem a Tisza árvizei lettek nagyobbak,
hanem az ember merészkedett állatokkal, ekével vagy kaszával azokra a terü-
letekre, amelyeket korábban másképp használt fel.

Huszár felmérése szerint a legnagyobb víztől borított legelők Tiszanánán és
Tiszakürtön voltak. Nagyságuk a 2000 magyar holdat érte el. 1000 holdnál na-
gyobb vízzel borított legelők voltak liszaszalókon, Tiszaburán, Szelevénypusz-
tán, Nagyréven, Tiszaugon is. A rétekben az árvíz Tenke, Tamás, Szelevény-
pusztákon, valamint Tiszanánán, Kiskörén tett komolyabb kárt. A gabonater-
melés egyre növekvő jelentőségére utal, hogy 1824-ben a szántóföldek a rétek-
nél és legelőknél nagyobb ártéri területet foglaltak el. Tiszasülyön csaknem
5000, Kiskörén csaknem 3000 holdat, Tiszakürtön 2400 holdat öntött el rend-
szeresen az árvíz, de Taskonypusztán, Tiszaderzsen, Tiszaroffon, Kőtelken is
meghaladja az 1000 holdat a víztől károsított szántók területe.

A 19. század első felében az ártéri gazdálkodás struktúrája átalakult. Meg-
változott a szántóföldi termelésből, állattartásból, ártéri haszonvételekből szár-
mazó jövedelem aránya. A három elem jelentőségét a természeti tényezők —
főként a talajviszonyok — erősen befolyásolták. Tiszaabádon például a föld
homokos volt, amelyen a búza egyáltalán nem termett meg. A legelőket és a
réteket rideg állattartással hasznosították. 1828-ban 95 szarvasmarha, 136 juh,
36 sertés volt a jobbágyok birtokában.6 A magasabb területeken foglalkoztak
szőlőműveléssel. Az állandó vízjárás homokos, köves, helyenként szikes talajt
hagyott hátra Tiszaszalókon is. Az árvíz által látogatott legelőkön 1828-ban 111
szarvasmarhát, 156 lovat, 168 juhot, 24 sertést tartottak. Tiszanána, Kisköre,
Tiszaroff a vidék leginkább veszélyeztetett területei voltak. Tiszanána köves,
homokos talaján a búza nem termett meg, viszont az állattenyésztés virágzó
volt. 1828-ban 472 szarvasmarha, 693 ló, 1246 juh, 112 sertés volt a faluban.
Kisköre homokos határában a lakosság főfoglalkozása a juhtenyésztés, amely-
nek helyét később a szarvasmarha foglalta el. Kiegészítésül termeltek zabot,
árpát is, azonban a búza nem termett meg. Nem volt alkalmas a búzatermés
lésre Tiszabura község homokos, köves határa sem. A lakosság állattenyésztés-
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sel foglalkozott, a legelőkön főként lovakat és juhokat tartottak. Tiszasüly a
19. század elején még puszta volt. Homokos szántóinak zömét víz borította. A
lakosság juhtenyésztésből élt. Kőtelken a határ nagyrésze tó és mocsár volt,
a szárazabb területeket szikes talaj borította. A földeket kapásnövények és búza
termelésére nem lehetett használni. A faluban 1828-ban 208 szarvasmarhát, 178
lovat, 591 juhot, 37 sertést tartottak a jobbágyok. Állattartásból éltek Nagykörű
lakói is. A szikes, homokos szántóföldek lapályos területen feküdtek, ahol inten-
zív földművelés nem alakulhatott ki.

A példákat tovább is szaporíthatnánk. A felsorolt esetiekben és általában a
homokos, szikes területeken a 19. század elején a lakosság főfoglalkozása az ál-
lattenyészés lett. Mellette a szántóföldi termelés egyre növekvő, de kiegészítő
jelleget kapott, mivel ezek a talajok csak rozs, zab, árpa termelésére voltak al-
kalmasak. Néhol foglalkoztak homoki szőlőmüveléssel is, az ártér korábbi hasz-
nosítása (halászat, vadászat, nádvágás) azonban már egyre kevésbé biztosított
jövedelmet.

A Szolnoktól délre eső területeken más volt a gazdálkodás. Tószeg életében
a halászat fontos szerepet játszott. A jóminőségű feketeföld mindenféle gabo-
nát megtermett. Tiszavárkony lakói is szívesen foglalkoztak halászattal. A
szántóföldeken is intenzív termelés folyt, az állattenyésztés azonban már nem
volt jelentős. Még fontosabb volt a halászat Tiszavezseny községben. A Tiszá-
ban és a mocsarakban kecsege, tok, harcsa, ponty, csuka volt a zsákmány. A
legelők ló- és szarvasmarhatartásra nem voltak alkalmasak. A szűk, de jómi-
nőségű termőföldet kertgazdálkodással hasznosították. Tiszaföldvár határát is
humuszos, feketeföld borította, ahol a gabonán kívül zöldség, kender, káposzta,
burgonya, dinnye is megtermett, jelentősebb állattartással azonban nem fog-
lalkoztak. Hasonló adottságokkal rendelkezett Cibakháza. A falu határát borító
termékeny humusztalaj alkalmas volt a szántóföldi termelésre és kertgazdál-
kodásra egyaránt. A halászat még a 19. század közepén is jelentős szerepet
játszott. A Tiszazugban elhelyezkedő településeket (Tiszaug, Tiszakürt, Tiszaino-
ka, Tiszasas, Csépa) a Körös és Tisza árvize egyaránt fenyegette. A gyakori
elöntés miatt a mélyedésekben, morotvákban állandó víz volt, ahol az év nagy
részében halászni lehetett. A szarvasmarhát a nyirkos legelőkre nem tudták
kihajtani, azonban a termékeny, humuszos termőföldön kertgazdálkodás ala-
kulhatott ki. Szelevénypusztán foglalkoztak dohány, szőlő, Csépán köles, kuko-
ricatermeléssel is. A halászat Tiszasas és Tiszaug községekben volt jelentősebb,
ahol a halból a lakosság ellátásán kívül kereskedésre Ls jutott.

A felsorolt példák alapján és általánosságban elmondható, hogy a termé-
keny, fekete humuszos talajjal rendelkező falvakban a földmüvelés, ezen belül
a kertészkedés döntő jelentőségű volt a gazdálkodásban. A földművelést az ár-
tér hasznosításának ősi módjai (főként a halászat és a nád vágás) egészítették
ki. A humuszos talajon gazdagon burjanzott az ártéri növényzet, az árvíz után
a mocsarak nehezebben száradtak ki, mint a homokos területeken. Az árkok-
ban, morotvákban sok volt a hal, viszont a hosszabb ideig nyirkos legelőket az
állatok nem kedvelték. A fejlettebb mezőgazdaság, kertgazdálkodás és a primi-
tív életforma jól megfért egymás mellett: az árvizes területeken halászó, gyé-
kényfonással, vesszőfonással foglalkozó lakosság elszegényedve szívesen dol-
gozott bérlőként, később napszámosként a nagyobb gazdaságokban és egyút-
tal munkaerőtartalékot jelentett számukra. Az ártér magasabb területein folyó
intenzív mezőgazdaság egyúttal a primitív életforma konzerválója is lett.
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A tiszai ártereken a 19. század elején a földművelés, kertgazdálkodás, állat-
tenyésztés fokozott elterjedésében a válságba jutott ősi ártéri gazdálkodás egyes,
ott még kevésbé jelentős elemei fejlődtek tovább, a természeti és társadalmi fel-
tételeknek megfelelően. A Huszár Mátyás által összeírt, vízzel borított szántó-
földek, mocsaras legelők és rétek, elárasztott veteményeskertek valamint az
egyre szűkebb faluhatár egész évben vízzel borított részei azt mutatták, hogy a
terület ilyen hasznosítása sem hozta meg a várt eredményt. Az ártéren szántó-
vető ember munkáját az elöntés veszélye fenyegette. A lakosság ellátása érde-
kében a termelést biztonságossá, minden esetben jövedelmezővé kellett tenni,
egyre inkább birtokba véve mezőgazdasági termelés céljaira a határ vízzel bo-
rított részeit. Legfontosabb feltétele ennek a 19. század 30-as éveitől a Tisza
szabályozásának napirendre tűzése volt.
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