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Szabó István - Szabó László:

Rejtélyes Tiszazug
Történeti és néprajzi jellemzők a 19-20. században

A Szolnok megye déli részén fekvő Tiszazug jelenlegi tizenegy községét a
történeti és néprajzi kutatások kulturális egységek, úgy nevezett néprajzi cso-
portnak tekintik. Évszázadok óta elvált ez a kistáj a tőle nyugatra és keletre
fekvő Kis-, és Nagykun kiváltságos területektől, Csongrád megye nagy mező-
városainak tágas puszta, majd tanyás határától /Csongrád, Szentes/ és Szolnok
városának Alsó-Varsány pusztáig /ma Rákócziújfalu/ húzódó érdekeltségétől.
Történetileg a Tiszazughoz tartozó kilenc település /Martfű és Cserkeszöllő
csak 1950-ben alakult önálló községgé/ gazdálkodás és kultúra tekintetében
mindig is egységet alkotott. Azonban hiányzott az a "mi-tudat", ami kritériu-
ma az önálló néprajzi csoportnak. Az 1920-as évek végén kirobbanó nagy bot-
rány, a tiszazugi arzénes per nemcsak az ország közvéleménye számára tette
ismertté e kis tájat, hanem gyorsította egy egységes tiszazugi tudat kialakulá-
sának egyre erősödő folyamatát is. A per bélyegét az érdekelt községek népe
feledtetni akarta, s meg akarta mutatni, hogy nem ez az igazi jellemzőjük. Nap-
jainkra e törekvésük olyannyira sikerrel járt, hogy a Tiszazuggal érintkező,
közigazgatásilag ideig-óráig hozzá tartozó más települések lakói is tiszazugi-
nak mondják néha magukat/Kunszentmárton, Mesterszállás, Öcsöd/. Új nép-
rajzi csoporttal állunk tehát szemben, amely azonban a környező vidéktől már
régen élesen elvált gazdasági, kulturális és jogállás tekintetében is.

Az alábbiakban megkíséreljük erre vonatkozó kutatási eredményeinket úgy
összegezni, hogy az a Tiszazug napjainkban felvetődő, a társadalmat is világos
helyzetbe hozó problémát értelmezze, magyarázza.

A TÖRTÉNETI MÚLT FŐBB TANULSÁGAI
ÉS A KÜLSŐ KAPCSOLATOK.

A garamszentbenedeki apátság 1075-ös alapító levele a Tiszazug adomány-
birtokai között említi Ságot, amely fontos révátkelőhely. Határában halasta-
vak vannak, s ezeket az alpáriakkal együtt közösen használják. Az oklevélben
a birtok körülírásakor szerepel még Kürt és Ug is /utóbbi folyónévként/. Ság fa-
lu a török hódoltság korában elpusztult és később sem telepedett újjá. Az Ár-
pád-korban a mai Tiszazug területén egész sereg apró falu volt, amelyek egy
részét a tatárok elpusztították, más részük a gabonatermelés fellendülésével,
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a természeti gazdálkodás elhagyásával vált a pusztásodás folyamatának áldo-
zatává a XIV. századtól. Ságot az Árpád-kori adatok alapján tipikus halászfa-
lunak tekinthetjük, amelynek feladata az volt, hogy a birtokos apátságot hal-
lal ellássa.

A Tiszazug felszíne változatos, jobbára öntéstalaj, amelyet erek, tavak szab-
daltak össze. Belőlük magasabban fekvő hátságok emelkednek ki. Jellemző
földrajzi neve volt a területnek a -sziget /Búzás-sziget, Szöllós-szigef, a -hát,
/Compód-hát, Nagy-háty, de az -ér, -part, -fertő is. A régészeti terepbejárások
igazolták, hogy ezeken a szigeteken atörök korvégéig kislétszámú telepek mu-
tathatók ki, amelyek korábban falvak, a hódoltság korában pedig menekültek-
nek védelmet nyújtó lakott helyek voltak. Ezek a kiemelkedő részek egyúttal
a földművelés színhelyei is.

A kora Árpád-korban még Ság a legnagyobb település, ám később állandó-
an változik a kép, más települések is felemelkednek. így a török korban a meg-
lehetősen bezárt Sas és Kürt vette át Ság szerepét, s nyújtott menedéket idő-
ről időre az elfutó szomszéd falvak lakóinak. Nagyrév a Tiszazug északi részén
átkelőhely jellege miatt már a középkorban fontos, s Tiszaföldvár csak a XVIX-
VII. századtól szorítja háttérbe. Cibakháza a Földváry család támogatását él-
vezi, s a XVIII. század közepén már jelentős hely: 1832-ben mezővárosi rangot
is kap. Tiszainoka a XVIII. századtól kezdve Tiszakürtöt is megelőzi népesség
számban, s csak a vízszabályozásokkal válik jelentéktelen hellyé. Csépa mint
kulturális nemesi falu eltérő jogrendjével emelkedik ki, de a XX. század köze-
pétől fokozatosan a legszegényebb községgé válik. A falvaknak ez a szerepnö-
vekedése vagy csökkenése nemcsak külső történeti eseményekkel függ össze,
hanem szerepet játszik benne az is, hogy az egyes birtokosok vagy részbirtoko-
sok milyen fokú lehetőséget biztosítottak jobbágyaiknak, mennyire építették ki
saját majorságukat, s később fontossá vált az is, hogy a vízszabályozásokkal,
majd az ezt követő szólótelepítésekkel a lakosoknak mennyi új birtok jutott a
kezére, mennyit szakítottak el a községrendezések a művelt területekből a Ti-
szajobb partján fekvő községek javára. Az a kép, amelyete a falvak ma mutat-
nak népességszám, gazdasági szerepkör tekintetében, nemrégtől datálható,
gyökerei a tájátalakításokig vezethetők csak vissza. Némely falu azonban már
ezt megelőzőleg elindult a sűlyedés vagy emelkedés útján.

Kétségtelen, hogy az egyes korszakokban felemelkedett, más-más községek
a Tiszazug belső kapcsolatrendszerét mindit átrendezték. Ennek ellenére még-
is elkülöníthető egymástól az Alsó-, és Felső-Tiszazug. Az Alsó-Tiszazug /Sze-
levény, Csépa, Tiszasas, Tiszaug, Tiszakürt, Cserkeszöllő/ a Bor-Kalán nem-
zetség érdekeltségi körébe tartozott, míg a Felső-Tiszazug /Tiszainoka, Nagy-
rév, Cibakháza, Tiszaföldvár, Martfű/ a szolnoki váréba, amely királyi birtok.
Csongrád megye határa ugyan Tiszaug és Tiszakürt között húzódott - sőt a tö-
rök időkben volt rá eset, hogy Martfűig -, ám a hódoltság korában Tiszakürt
volt az a hely, amely a Dél-Tiszazug népességének legtöbbször menedéket
adott, majd szervesen ehhez a területhez kapcsolódott. Tiszakürt orientációjá-
nak megváltozása összefügg azzal is, hogy a XVIII. században itt birtokot nyert
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Steösselek, majd örököseik /a Ludy, Tige, Bolza családok/ Tiszakürtön alakí-
tották ki birtokuk központját, amelyhez Sas és Ug is hozzátartozott. A Felső-
Tiszazugban a XVIII. századtól a Földváryak a meghatározó birtokosok, akik-
nek Tiszaföldváron és Cibakházán van összefüggő birtoktestük, s e két közsé-
get személyükben kapcsolják össze. A többi felsótiszazugi faluban több kisebb
részbirtokos nemes található /Nagyrév: Vajda, Harangi, Tiszainoka: Róth, Je-
szenszky/. 1734-től a Földváryak ugyan a Podmaniczky családnak adják át Ti-
szafbldvárt, ez azonban már nem változtat azon, hogy a két volt Földváry-bir-
tok a meghatározó. A Podmaniczkyak birtokába kerülése Tiszafbldvár jelentő-
ségét még inkább megnövelte, birtokjogilag egyértelműen hozzácsatolva Mart-
fű pusztát, s egyúttal e birtokrészt bekapcsolták a jobbparti Vezsenyen keresz-
tül Dél-Pest megyei birtokaik /Aszód/ lácolatába.

A hódoltság koráig a Tiszazug északi részén, de a Tiszazugon kívül fekvő je-
lentős mezőváros, Tiszavarsány határozta meg a Tiszazug északi részének ori-
entációját. Egy jelentős kereskedő, s átkelőhely jellegű mezőváros vonzásköré-
be kerültek, s éppen ezért ezidőben egyik település sem tudott jelentőssé vál-
ni. Mind a földvári, mind a nagyrévi révek jelentéktelenek voltak a varsányi-
hoz képest. Varsány XVII. századi pusztulásával azonban fokozatosan megnö-
vekedett ezek szerepe, sót Cibakházáé és Tiszainokáé is. Mivel Varsány és
Martfű nem telepedett újjá, ezért Mezőtúr felől, s a Nagykunság irányából ér-
kező áruk Tiszaföldvárnál, kisebb mértékben Nagyrévnél jutottak át a Duna-
Tisza közére. A mai Mezótúr-Mezőhék-TiszafÖldvári /Martfű/ út a XVIII. szá-
zadtól Szolnok után a legjelentősebb forgalmat bonyolította le.

A Podmaniczkyak ellenőrzése alatt álló Földvári-vezsenyi rév a kor viszo-
nyaihoz képest jelentősen ki volt építve. Tiszaföldvár gazdasági szerepkörét,
népességnövekedését szinte meghatározta. Tiszaföldvár azonban mégsem tu-
dottgazdasági szerkezete miatt/mezőgazdaság, jelentéktelen ipar/ várossá nö-
vekedni, ebben gátolta az is, hogy a távoli Mezőtúr éppen kereskedelmi útja se-
gítségével látta el a Felső-Tiszazugot is áruval, akadályozta Tiszafoldvár ki-
bontakozását, ugyanakkor távolabb lévén, maga nem válhatott a Tiszazug köz-
pontjává. Sikertelen maradt a Földváry családnak az a kísérlete is, hogy Ci-
bakházát mezővárossá téve, azt a térség jelentős településévé fejlessze. A vá-
rossá válás után megfigyelhető bizonyos kibontakozás, azonban az 1870-1876
között végbemenő kanyar átvágás a települést elszakította a Tiszától, s csupán
az Árvízmentesítö és Belvízszabályozó Társulatot tudta határon túl nyúló in-
tézményként működtetni. A megyerendezéssel városi rangja is megszűnt, s
1876-ban nagyközséggé alakult.

A Felső-Tiszazugtól Szolnok városát az elpusztult Varsány-puszta válasz-
totta el, amelyért a kishatárú Szolnok állandóan harcolt ugyan, de ezt csak bér-
letbe tudta megszerezni. Szolnok kamarai város volt, s a faúsztatás, sószállí-
tás, illetve az átmenő utak forgalma nem a város polgárainak gyarapodását,
hanem a kincstárét szolgálta. Varsány pusztulása után ezért a Felső-Tiszazug
Szolnokhoz csak laza szálakkal kapcsolódhatott, hasonló volt a viszonya, mint
Mezőtúrhoz. A XX. században szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a folyó,

77



vasút és közút egymás mellett haladván a Földvárhoz tartozó Martfű pusztán
építette fel a cseh Bata-cég a Cikta Cipőgyárat, amely 1950-ig csak gyártelep,
ma pedig már városi rangot kapott település /1989/. 1950-től a Tisza Cipógyár
és a községgé alakult gyártelep állandó fejlesztése komoly munkalehetőséget
biztosít elsősorban a Felső-Tiszazug lakóinak, s lassanként nemcsak e térség
orientációját határozza meg, hanem sokrétűen is átveszi az egykori Varsány
szerepkörét.

A Dél-Tiszazug a XVIII. századig elsősorban Csongrád városához kötődött,
a Tisza és a Körös viziútjai is ide kapcsolták. Tudomásunk van arról is, hogy a
török elől menekülő csongrádiak Tiszasason kerestek menedéket. 1719-ben
azonban a Nagykunsághoz tartozó szentmártoni pusztát jászapáti telepesek
szálljak meg, s csakhamar e térségben versenytárs nélkül rohamos fejlődésnek
indul Kunszentmárton. Megszerzik 1782-ben a rév privilégiumot, s ezzel a
Földváry család itteni révjeit szinte kikapcsolják. 1806-ban már hidat avatnak,
1807-ben pedig városi rangot kapnak. Kun szentmárton e térségben előbb a hoz-
zátartozó Mesterszállás pusztán és Csorbán terjeszkedik, majd a Köröstől dél-
re fekvő Csongrád megyei pusztákon /Cserebökény, Nagytőke, Magyartés/, de
fokozatosan megindul Istvánháza, Gyalu és Szelevény puszták megszerzése
irányában is. Az iparosodott /Szolnok megyében a XIX. század közepén a legi-
parosodottabb települések közé tartozik/ Kunszentmárton fokozatosan az Al-
só-Tiszazug központjává válik, kisipari termékekkel látja el a Tiszazugot, fel-
vásárolja és a körösi réven vizén tovább juttatja a mezőgazdasági termékeket,
vásárai a Tiszazug szempontjából felülmúlják a csongrádi vásárokat, ugyanak-
kor a szegényebb kunszentmártoni lakosok megkezdik a már említett puszták,
illetve a Kürthöz tartozó Kisasszony-puszta/Cserkeszöllő/földjeinek felvásár-
lását is. Kunszentmárton éppen ezért nem engedte kifejlődni a tiszazugi köz-
ségeket, sót rovásukra terjeszkedett. 1896-tól azonban lemond városi jogáról,
bár ez a kunszentmártoniak Tiszazugba való benyomulását, földvásárlását
egyáltalán nem befolyásolja. A helyi politika több képviselője arra törekedett,
hogy a városi rangot visszaszerezze, s számtalan cikkben, programban fejtet-
ték ki azt a véleményt, hogy Kunszentmártonnak a Tiszazugra támaszkodva
kell a városfejlődést biztosítani. Nagy reményeket fűztek a Kunszentmárton-
Tiszazug vasútvonal megépítéséhez, a villamosításhoz, amelyről úgy gondol-
ták, hogy a húszas évek elején létesített helyi erőtelep fogja majd ellátni az
egész Tiszazugot villamosenergiával. Anyagi okok miatt távvezeték kiépítésé-
re azonban nem került sor, a Tiszazugot 1946-1947-ben a szolnoki távvezeték-
re kötve villamosították. Jóllehet, Kunszentmárton tervei nem valósultak meg,
a Tiszazug szempontjából mindez nem változtatott a lényegen: Kunszentmár-
ton az Alsó-Tiszazug gazdasági és kulturális centruma maradt és Csongrád
csak néhány községre - főként Csépára - terjeszthette ki befolyását. 1925-ben
Gyalu és Istvánháza pusztákat - minthogy jóformán kunszentmártoniak lak-
ták - hivatalosan is elcsatolják Szelevénytől, s Kunszentmárton részévé lesz-
nek. De folyik a szőlőtelepítések révén az előrenyomulásuk Tiszakürt és Cibak-
háza térségében is.
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A GAZDÁLKODÁS. A GAZDÁLKODÁS FELTÉTELEI. AZ
ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS. A VÍZSZABÁLYOZÁSOK. A
PARCELLÁZÁSOK. A SZŐLŐTELEPÍTÉS
JELENTŐSÉGE. A LEGÚJABB SZERKEZETVÁLTOZÁS.

A Tiszazug szigetszerű elkülönülésének egyik oka az volt, hogy a Jászság és
Kunság szabadparaszti, illetve az északi és déli mezővárosok majdnem szabad-
paraszti fejlődésű területei ölelték körül, miközben a Tiszazug népe földesúri
hatalom alatt élő jobbágyállapotú volt. Ez a jobbágyi állapot a dunántúli vagy
felvidéki viszonyokhoz képest meglehetősen szabadnak tűnt /mindannyian ta-
xás jobbágyok/, de a környezetben a társadalmi különbség mégis meghatározó
volt. Azt jelentette, hogy míg a Kunsághoz tartozó Kun szentmártonban a száz
holdat meghaladó parasztbirtok szinte ismeretlen volt, nagybirtok pedig egyál-
talán nem létezett, addig a Tiszazugban még 1935-ben is - noha ekkor már bi-
zonyos nagybirtokokat parcelláztak - még mindig 46 százalékot tesz ki a száz
hold feletti, többnyire úri birtokok száma. Az ötven és száz hold közötti paraszt-
birtokok sem igen fordulnak elő ezen a tájon. Ugyanakkor, nem számítva az
egy hold alatti, igen jelentős számú nincsteleneknek minősülöket, az egy- és
száz hold, s közé eső birtokok átlagos nagysága mindössze hat kataszteri hold,
s ez már önmagában véve is mutatja, hogy a jó minőségű földek ellenére sem
folytathattak jelentős paraszti gazdálkodást e tájon, nem vehették fel a ver-
senyt a szomszédos területek erős, terjeszkedőképes, kiváltságoktól támogatott
szabadparaszti gazdaságaival.

A 46 százalékot kitevő úri birtokok azonban 1935-ben is alacsony területei
átlagot mutatnak /79 kh/. A XVIII. század elején az itt gyökeret verő új birto-
kosság a régebben itt élő Földváry család gyakorlatát követve taxás szerződést
köt jobbágyaival, csekély mértékű, főleg távolsági fuvarozásban robotot igé-
nyelve. Ezek a szerződések még a földesúri egyéb jövedelmeket /révjog, kocs-
máitatás, mészárszék/ is bérbe adják a falvaknak, s lényegében független, sza-
bad állapotú jobbágyi réteget hoznak létre. Maguk majorsági gazdálkodás ki-
alakítására a XVIII. század végéig szinte nem is törekszenek. Ez az állapot von-
zó lehetett, s nem véletlen, hogy más alföldi területekhez hasonlóan jelentős
mértékben felduzzad a lakossága.

Az Alföldön, de a Dunántúlon is számtalan példát találunk arra /Baranya,
Fehér megyék, Kisalföld, Csongrád, Csanád/, hogy a korszerű mezőgazdaság
módszereit birtokaikon alkalmazó uradalmak hatva a paraszti gazdaságokra
is, azokat fellendítették, eredményessé tették a kisüzemi technikát, gazdálko-
dást is. Ez a tiszazugi nemesi és úri birtokosok esetében sohasem következett
be. A XVIII. század végén a Steösselek, mint legnagyobb birtokosok próbálkoz-
nak meg Kürt és Ug határában korszerűbb majorsági gazdálkodás kialakítá-
sával.
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1787-ben kelt instrukciójuk a kor színvonalán áll /a juhászatban új, a tehe-
nészetben svájcer fajták beállításával, a gabonatermesztésben vetésforgók ki-
alakításával, illetve takarmánytermesztéssel kísérleteznek/. Tudjuk azonban,
hogy ezeket az instrukciókat gazdatisztjeik tőkehiány miatt a valóságban so-
ha nem hajtották végre, s később pedig az egész Steössel birtok az örökösök ke-
zén darabokra szakadva minden további ilyen próbálkozást lehetetlenné tesz.
A XIX. század elején a Podmaniczkyak tiszaföldvári birtokán különítenek el
majorsági földeket, de ez a próbálkozás is megfeneklik a század közepére. Más
birtokosoknál a korszerűbb gazdálkodás elvei meg sem jelennek, s ha majorsá-
gi földeket szakítanak is ki, az a leghagyományosabb jobbágyi technikával ke-
rül megmunkálásra. A birtokosok jövedelmének parasztokét meghaladó nagy-
sága abból adódik, hogy a folyókanyarulatokban lévő legjobb földeket különí-
tik el a maguk számára /Inoka határában Csámpa puszta, Nagyrév határában
Külső-, és Belső-Sáp/. A XIX. század második felére a történeti birtokos csalá-
dok földjei részben felaprózódnak, részben bérlők kezére kerülnek, s ez tovább
csökkenti a komolyabb gazdaságok kialakításának esélyét. A tiszaföldvári Kö-
vér János tud csak a század végén korszerű tehenészetet, sertéstenyészetet ki-
alakítani a bérlők közül, illetve a XX. században a cibakházi Swáb birtok, s a
Tiszazugba is benyúló Bagi major gazdálkodik eredményesen szántóföldjein. A
XX. században Schweinger Lajos borkereskedő szőlőtelepítéssel ér el Tiszakür-
tön jobb eredményeket, a történeti birtokosok közül jóformán a Steössel örökös
Bolza család közelíti csak meg a kor színvonalát. A XVIII. század elejétől a job-
bágyi szolgáltatásokra épülő úri életforma, a tőkehiánnyal küszködő sikerte-
len kísérletek sorozata semmiféle vonzerőt nem gyakorolt a parasztságra, s
megállapítható az is, hogyha nagyobb keresethez kívántak jutni a Dél-Tisza-
zug lakói, inkább a csongrádi, szentesi parasztgazdákhoz álltak cselédnek, s
nem a helyi uradalomban kerestek munkát.

A paraszti gazdaságok az egész Tiszazugban a mindenkori vízjáráshoz iga-
zodtak. 1824-ben a vízszabályozások előtt a Tiszazug területének 45 százalé-
kát borították el rendszeresen az árvizek, áradások. Hogy ez milyen nagy felü-
let, megmutatkozik abból, hogy Kisköre és Szeged közötti szakaszon a jobb part
átlaga 33,8 százalék, s ugyanennyi Tiszaderzs és Hódmezővásárhely között an-
nak a bal-partnak az átlaga, amelybe a Tiszazug is beletartozik. Major Bálint
1896-ban visszaemlékezve Nagyrév gazdálkodásának múltjára, a földművelés-
ről alig ír valamit, mert "a szántóföldek nagyon gyökeresek és soványak vol-
tak", szinte alig termeltek valami sásas búzát. Annál többet ír a legeltető állat-
tartásról, az állatok soros legeltetéséről és a gazdag füvű rétekről. Leírásából
kitűnik, hogy a nagyréviek tulatiszai, bőgi szőlői sokkal értékesebbek voltak,
mint a szántók. A gazdaságok jövedelme mind az uradalomban, mind a parasz-
toknál az állattartásból származott. A néprajzkutatás a víz szabályozás előtti
paraszti gazdálkodást egyértelműen az ártéri gazdálkodás fogalmával jelöli.
Ebben a fogalomban összetett haszonvétel foglaltatik. Kétségtelen, az állattar-
tás meghatározó szerepe a gazdasági ágazatokon belül, de egyáltalán nem je-
lentéktelen a gyűjtögető gazdálkodás sem. Különös jelentősége volt a nádnak,
amely építőanyag és tüzelő, a gyékénynek, amely a házi ipar, a különböző tar-
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tóedények, és egyéb használati tárgyak alapanyaga. Nagy jelentősége volt a
gondozott, gyakran ültetett füzeseknek, amelyek nemcsak a kosárfonás számá-
ra adtak alapanyagot, hanem fonott fal, patics fal is készült belőlük. A füzesek
használatának külön jogrendje volt. A gyűjtögetett ártéri és vízinövények /sú-
lyom, sóskafélék, gyógynövények/táplálék, takarmány és gyógyítószerként szé-
les körben használatosak voltak, a vadmadarak tojásai /főként vadkacsa/, a hu-
rokkal, tőrökkel befogott madarak, kisállatok /nyúl, fácán/, sőt az elvágott szár-
nyú, felnevelt, ház körül tartott vadkacsák, vadlibák, illetve a hal és teknősbé-
ka a táplálkozás rendjének meghatározói voltak. Csak példaként említjük meg,
hogy nagypéntek előtt csónakszámra szedték össze a vadkacsa tojását, hogy
ebből tarhonyát, lebbencset, más száraztészta féléket csináljanak: őszig tartó
határbeli munkák egyik fő alaptáplálékát. A kisebb-nagyobb vadak, elsősorban
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az óz /ebből kolbászt is készítettek szalonnával keverve/ elejtése sem volt jelen-
téktelen.

A fő gazdasági ág - mint említettük - az állattartás volt. A paraszti gazda-
ságok legjelentősebb állatfajtája a szarvasmarha, amely tejelő és igavonó jó-
szág is volt egyben. Lovat inkább az uradalmak tartottak, de meg kell említe-
nünk, hogy Csépa nemesei insurekcionális kötelezettségük miatt inkább lovat
tartottak, s messze kiemelkedtek környezetükből lovaik minőségével és
mennyiségével. Valószínűleg a szomszédos Tiszasas többi községeknél önállób-
ban gazdálkodó jobbágyi népessége Csépa hatásának köszönhetően foglalkozik
az átlagosnál jelentősebb mértékben lótartással. A juh tartás a vizes határban
nem kifizetődő. A visszaemlékezések szerint a juhlegelőnek való homokon -
ezek uradalmak tulajdonai - sem bontakozhatott ki nagyobb mértékű juhtar-
tás, mert a királydinnyés legelők felsebezték a juh lábát és száját. A Tiszazug
kilenc településén 1852-ben összesen 12.184 db juhot írnak össze, ugyanakkor
egyedül Kun szentmártonban 17.716 db-ot. A Tiszazug adataiban pedig még az
uradalmak állományai is benne van. Elmondható, hogy a paraszti gazdaságok-
ban ekkor a vezető szerepet játszó szarvasmarha tartása is jelentéktelen, csak
a táplálkozást és az igavonást szolgálja.

A szántóföldi növénytermesztésben a búza vezet, amely jó minőségű, azon-
ban vetésterülete rendkívül csekély, hiszen a határnak 1852-ben mindössze
36,7 százalékát foglalja el. Ez a mennyiség csak az önfenntartásra elegendő és
tudjuk, hogy az uradalmak is csak igen kis mennyiségű búzát tudtak értékesí-
teni a múlt század közepe táján.

Külön emlékezünk meg a szőlő és gyümölcs termesztéséről. 1852-ben 2.006
kh. az összterület, 2,5 százaléka volt szőlővel betelepítve, s tudjuk, hogy két-
szintes művelés folyt, azaz gyümölcsfák is voltak a szőlők közé ültetve. Hatá-
rához képest Cibakházának, Tiszakürtnek és Csépának jelentősek a szőlőterü-
letei, ebből azonban a lakosoknak eladásra nem jutott, csak táplálkozásukat
színesítették termékeikkel. Tudjuk azt is, hogy e 2,5 százalékba az ártéri vad
és telepített gyümölcsösök - melyeket nem egyéni tulajdonjog alapján használ-
tak - nem számítottak bele. A félvad és a kertekbe telepített szőlő és gyümölcs
azonban még az évi szükségletet sem fedezte, s nagy keleté volt a Felső-Tisza
vidékéről tutajokon leúsztatott gyümölcsnek is.

A Tiszazug életében, gazdálkodásában döntő szerepe volt a Tisza szabályo-
zásának. A Tiszazugot érintő első jelentősebb munkálatok 1853-ban a jenői ka-
nyar átvágásával indultak meg, majd a Tiszaugi felső és alsó kanyarulatok
1856-ban megkezdett átvágásáig intenzíven folytak e munkálatok, a vidék sze-
gény rétegének kubikus munkalehetőségét is biztosítva. Az átvágások és gát-
építések mellett rendkívül jelentős szerepe volt az 1871-ben alakult Cibak-Sá-
pi Ármentesítő Társulatnak, amely 1876-ban átalakult Cibakházi Ármentesí-
tő és Belvízszabályozó Társulat néven olyan összetett társulattá, amely a bel-
vizek levezetését is feladatának tekintette, s nemcsak a nagyobb áradásoktól
szabadította fel a Tiszazugot, hanem a mélyebb fekvésű részek vizeit elvezet-
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ve tovább növelte a földművelésre alkalmas területet. Hogy milyen nagyjelen-
tőségű volt az átalakulás, az kitetszik abból is, hogy a szántóföldek területe jó
60-70 év alatt megduplázódott. Ez a nagyarányú változás teljesen átalakította
a paraszti életformát. A víz alól szabadult területek - mint tudjuk - évekig kü-
lönösebb gondozás nélkül is bő termést hoztak. Ezzel párhuzamosan a nincste-
leneknek lehetőségük nyílt kiegészítő keresetre a folyószabályozásoknál, ami
egy időre megoldotta a Tiszazug szociális problémáit. A paraszti gazdaságok
szántóterülete megnövekedvén, jelentősebb szerepet kapott bennük a gabona-
termesztés. Ugyanakkor a korábban tartott állatlétszámra szüksége volt a gaz-
daságoknak, hiszen ezek javarésze munkaállat is volt. A tagosítások során el-
különített úrbéres jobbágyi és zsellér legelők azonban már szűknek bizonyul-
tak, a rétek csökkenése miatt kénytelenek a parasztgazdák gabonaföldjeikből
a termesztett takarmány számára is kihasítani egy darabot. Egy 8-10 holdas
gazda egy pár lovat, 1 tehenet borjával és 2-3 disznót tudott tartani a Tiszazug-
ban. Ennél nagyobb állatállományt már a ráeső legelőrész kis volta miatt nem
vállalhatott. Ezzel szemben például az öcsödi határban egy tanyás gazda gyen-
gébb földön, de 10-12 holdon már 4 lovat, 4-5 tehenet, 2 ökröt, 3-4 magdisznót,
15-20 birkát tartott, igaz, itt lehetőség volt ideiglenes bérletekre is. ATiszazug-
ban azonban a gyűjtögetés, a határ szabadabb élésének lehetősége a vízszabá-
lyozásokkal és a vele egyidejű tagosításokkal összeszorult. Ugyanakkor a né-
pesség növekedése még a század végéig tart. A nagybirtok majd 50 százalékos
részesedése a bérlők kezére jutása miatt kisbérletek megszerzésére, vagy föld-
vásárlásra nem adott módot. A paraszti gazdaságok megmaradtak korábbi
nagyságukban, a lecsapolások számukra nem jelentettek birtokgyarapodást.
Ugyanakkor a korábbi sokrétű ártéri lehetőség, komplex haszonvétel helyett
mindössze két üzemegységre szűkült minden gazdaság. Egy földművelő-szem-
termelő és egy szűk legelőhöz kötött állattartó egységre. Mivel a birtoktestek
a népesség növekedéssel még tovább aprózódtak, a tiszazugi lakosság teljesen
elszegényedett. A történeti birtokos családok egy része az addig legelőként
használt, de víztől is öntözött homoki földjeit áruba bocsájtotta Szelevény, Ist-
vánháza, Kungyalu, Cserkeszöllő és Tiszaföldvár határában, azonban az elsze-
gényedett tiszazugi lakosság nem tudott versenyezni a kunszentmártoni, ná-
luknál pénzesebb polgárokkal, akik szőlőtelepítés céljából már korábban is sor-
ra vásárolták az említett területeket. Valójában csak a Tiszazug északi részén
/Tiszaföldvár-Homok, Nagyrév-Bög, Cibakháza és Inoka-Csámpa/marad a he-
lyi lakosok birtokában a parcellázott homok.

A Nagyatádi-féle földosztást történeti irodalmunkban eddig általában ered-
ménytelennek ítélték. A Tiszazugban azonban ez és az ezt követő többszöri ki-
sebbosztások 1935-ig más eredménnyel jártak. Itt az úgynevezett rossz földek,
amelyeket az uradalmak nem használtak, kimérésre felajánlottak, a homokon
feküdtek és szőlőtelepítésre alkalmasak voltak. 1935-ig 4.519 kh-t osztottak ki
3.179 igénylő között, 1.42 kh-os átlaggal. Tiszaföldváron 2.423 hold került fel-
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osztásra 1.530 igénylő között 1,58 holdas átlaggal. Akik szőlőt telepítettek,
azoknak ez egy idő után jövedelmi forrásává válhatott.

A szőlő előnyeinek felismerése a homoki legelők felosztása és vételi lehető-
sége, a Nagyatádi földosztás, majd az 1945 utáni földosztások nyomán a szőlő-
terület állandó növekedése figyelhető meg. 1852-ben 2.006 kh az összterület
2,5 százaléka, 1895-ben 2.617 kh, vagyis 3,27 százalék, 1935-ben 5.652 kh, azaz
7,8 százalék, 1957-ben 7.014 kh, ami az összterület 11 százalékát jelenti. A csú-
csot, 12-13 százalék körüli részesedést az 1960-as évek elején érték el a tisza-
zugi szőlők.

A Tiszazug gazdálkodásának, társadalmának régebbi és mai alakulásában
a szőlő, gyümölcs és kertkultúra döntő szerepet játszik. Sajnos e helyt nem áll
módunkban a téma részletes kifejtése. Egy azonban vitathatatlan, a szőlő je-
lentőségének felismerése Tiszazugban a múlt század utolsó harmadától kezd-
ve egy eredeti paraszti tőkefelhalmozási forma volt. Minden energiát ebbe ölt
a táj népe, ez vezette le a kiéleződött társadalmi ellentéteket, késleltette az el-
szegényedést, s adott - ha sovány kenyeret is - a legszegényebbeknek. Elma-
radt mind a nagybirtok, mind a kisgazdaságok szántóföldi művelésének kor-
szerűsítése, s az értékek, a tapasztalatok és a mezőgazdasági tudás a szőlőben
és gyümölcsben halmozódott fel, ez lett a táj huszadik századi legfőbb kiviteli
cikke /bor, gyümölcs/.

Az egyirányban koncentrált anyagiak a XX. század közepe táján hozhatták
volna meg a tiszazugi lakosok számára a hasznot. Nem véletlen, hogy a földosz-
tás után további telepítések következtek be. Annál sajnálatosabb - s mi ebben
látjuk a Tiszazug problémáinak egyik okát napjainkban -, hogy a táj népe mun-
kájának eredményét nem takaríthatta be. A beadási rendszer, majd az 1958-
1961 közötti évek szövetkezetesítése az egész betelepített területre halálos íté-
letet mondott ki. A meghagyott háztájik csak 800 négyszögölet érhettek el csa-
ládonként a szőlőben, s kizártak minden egyéb egyéni földhasználatot. A ter-
melőszövetkezetek birtokába átkerült szőlők művelését a tsz-ek nem tudták
megszervezni, hiszen annak két, sót háromszintes jellege eleve csak egy család
kisüzemi munkájára épült. Rendkívül munkaigényes növénykultúra lévén, "et-
te a munkaegységet", a termelőszövetkezet kevéssé jövedelmező, de a legtöbb
munkát igénylő ágazatává vált. A szövetkezetek fel sem voltak készülve a bor
tárolására, kezelésére, forgalmazására. Másfelől, a lakosság mozgékonyabb,
fiatalabb része az ötvenes, hatvanas években megkezdi az elvándorlást /a be-
adások, a kulákozás, majd a szövetkezetesítés hatására/, s a jobbik eset az, ha
a fejlődő Martfű, vagy az iparosodó Kunszentmárton ingázóivá válnak. A sző-
lő lényegében a hatvanas évekre erős pusztulásnak indul, elöregedik, új tele-
pítések nincsenek, s elöregedik az a faluban maradt réteg is, amely telepítette
a szőlőket, értett hozzá és szívesen foglalkozott volna vele. 1976-ban, amikor
munkaközösségünk a Tiszazug szőlő és gyümölcstermesztésének vizsgálatát
tűzte ki célul, már csak a hajdani, tizenöt éve még virágzó és jól termő szőlők
és gyümölcsösök romjaival találkozott. Felverte a gaz, s kiszántásra ítélték. El-
pusztult vele együtt az a szubjektív mozgató erő, amely a lakosság szőlőhöz va-
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ló viszonyát majd egy századon át meghatározta, semmivé lett a felhalmozott,
szőlővel kapcsolatos ismeretanyag, amely nemzedékek kezén formálódott.

Hatalmas kölcsönökkel megkezdik a kiszántott szőlőterületek nagyüzemi
igényekhez igazított, kordonos rendszerű telepítését. A szőlő azonban mindmá-
ig nem nyerhette vissza a táj életében korábban betöltött szerepét.

Mindezen túl a leglényegesebb az, hogy a hagyományos telepítésű szőlőte-
rületek kiszántása semmivé tette a paraszti tőkefelhalmozás majd egy száza-
dos egész eredményét. Eredményei ugyanis a szőlőbeli lakásokba, építmények-
be áramlottak, kis emberek életkörülményeinek, életfeltételeinek javítását
szolgálták, a nagyobb gazdaságokban pedig bortárolók, hordók, prések, perme-
tezők, stb. minőségi szintjét emelték. Ez a készlet, az épületegyüttesek értel-
metlenné váltak, megsemmisültek. E tájon jelentős uradalmi felhalmozás sem
ment végbe, így a kollektivizálás során, vagy megelőzően a földosztásnál a sző-
lőben hasznosítható eszközanyagon túl nem volt mit köztulajdonba venni.

A szőlőből beköltözött lakosságnak - ha egyáltalán helyben maradt - új la-
kóházakra volt szüksége, s ez nem az életkörülmények javulását, hanem in-
kább lakásprobléma kialakulását jelentette.

A TÁRSADALOM FŐBB KÉRDÉSEI. ÚJRATELEPÜLÉS. JOGÁLLÁS.
VALLÁSI VISZONYOK. TÁRSADALMI RÉTEGEK. MUNKA- ÉS ÜZEM-
SZERVEZET. ÉLETSZÍNVONAL.

Etnikai és történeti szempontból rendkívül fontos az, hogy a Tiszazug né-
pességének egy részét, főként a Dél-Tiszazugban kontinuusnak tekinthetjük.
Többirányú történeti, néprajzi és antropológiai vizsgálat igazolta, hogy e tájon
a lakosság egy része a török idők, majd a Rákóczi-szabadságharc idején sem
pusztult el teljesen, hanem a szigetekre, hátakra menekülve, vagy a Tisza el-
lenkező partjára átköltözve túlélte a viharos időket. A táj gazdálkodásának,
kultúrájának hagyományait ez a réteg örökítette tovább. Természetesen van-
nak olyan települések is, amelyeknek népe teljesen elpusztult, vagy a falu
hosszabb ideig néptelen volt. Ilyennek tekinthető részben Csépa, ám alapos
vizsgálatok tisztázták, hogy ide is a Nógrádba menekült nemesek utódai, le-
származottai tértek vissza, s vették birtokba ősi jogon egykori falujukat. Cibak-
háza lakossága feltétlenül kicserélődött, ám állandó lakottsága bizonyítható.
Szelevény azonban ténylegesen is elnéptelenedett, legfeljebb néhány halász él-
hetett a határban, az újratelepülőket pedig a XVIII. század elején földesúri túl-
kapások késztették futásra. Szelevény ezért nem is alakulhatott faluvá, major-
sági zsellérek lakták, s községi rangja igen kései. Tiszaföldvár népességét a
XVIII. század elején szintén földesúri túlkapások késztetik a falu elhagyására,
ettől kezdve lakossága folyamatos.

A Tiszazug vallási képének alakulása is tükrözi ezeketa mozgásokat. A Nóg-
rádból települt Csépa katolikussá lesz, csakúgy, mint Szelevény, illetve a foly-
tonos lakottságú Cibakháza. Tiszaföldváron pedig a katolikusság viszonylag
igen korán megtelepedik. A többi tiszazugi falu valószínűleg a Túri Tractus /a
debreceni református püspökség XVI. századi elődje/hatására reformált. S eb-
ben a hitben végig megmaradt. A Tiszazug esetében figyelemre méltó a két fe-
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lekezet változása. Ugyanis Csépa, Szelevény, Cibakháza, s részben Tiszaföld-
vár kivételével a többi községben a kultúra-meghatározó, folytonos és törzsö-
kös lakosságot a reformátusok alkotják. A katolikusok később vándoroltak be
Kunszentmárton, a Tisza jobb partja területéről, a katolikus tiszazugi közsé-
gekből és az ország egyéb részeiből. A két felekezet között az eredetileg refor-
mátus helyen szociális különbségek is voltak, a katolikusok az uradalmakba
bevándorolt cselédek leszármazottai, s többnyire földnélküliek, hasonló meg-
ítélés alá esik a kis számú evangélikus népesség is. /Tiszaföldvár, Csépa./ A Ti-
szazug népét a köztudat régen és ma is reformátusokként tartja számon. A múlt
században a katolikus községeket leszámítva ez teljesen reális. Az 1941-es nép-
számlálás szerint azonban megállapítható a katolikusok döntő súlya még a re-
formátus községekben is némely helyen. 1828-ban a Tiszazug 9 községében
3.617 római katolikus és 8.185 református lakos élt. 1895-ben már a katoliku-
sok többen vannak, mint a reformátusok, 1941-ben pedig 20.687 római katoli-
kus és 12.225 református lakja. Ezek a számok is mutatják, hogy a XIX. szá-
zad végi, XX. század eleji elvándorlás elsősorban a törzsökös református lakos-
ságot érintette. A jövevény katolikusok, akik természetszerűen cselédek vagy
nincstelenek, mégis életlehetőséget találtak ezen a tájon. Szállási Sándor a ti-
szazugi arzénes per hátterét tisztázni szándékozó kéziratos munkájában a Ti-
szazugnak három övezetét különítette el. Egyik az arzénes per által is érintett
Nagyrév központú északi rész, másik az egykéző tiszazugi rész, amely a dél-
nyugati községeket foglalja magába /Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszaug és Tisza-
sas/, a harmadik az egyke által nem érintett, de szociálisan a legelesettebb kör-
zet, amelybe Csépa és Szelevény /a szerintünk az ekkor már lakott mai Cser-
keszölló területe is/ beletartozott. Jellemző, hogy ez utóbbi az egyértelműen ka-
tolikus vidék /Cserkeszöllő is/. Az egykéző települések a törzsökös lakosságú
református községek, s azt is tudjuk, hogy Cibakháza néhány családját leszá-
mítva az arzénes per a református gazda-családokat érintette. Nem akarunk
ebből vallásra vonatkozó következtetést levonni, mert szociális probléma is,
kétségtelen azonban, hogy a katoliskus vallás szigorúbb erkölcsei a lakosságot
nagyobb szegénysége ellenére is inkább kordában tartották.

A népesség XIX. század második felében való nagy felfutása, majd 1960-ig
tartó újabb gyarapodása minden egyke ellenére összefügg a lecsapolások, majd
a szőlő nyújtotta jobb életlehetőségekkel, s az 1960 utáni nagyarányú csökke-
nése a mezőgazdaság szerepének hanyatlásával. Tisztában kell azzal is len-
nünk, hogy 1960-tól jelentőssé válik az ingázók rétege, akik Martfűn, Csong-
rádon, Kunszentmártonban, de még távolabb is csak hétvégeken térve haza,
vállaltak a Tiszazugon kívül munkát.

ATiszazug egész népessége a Martfűi Cipőgyár 1950 utáni felfutásáig/1950-
ben 791; 1952-ben 1.317; 1960-ban 3.514 a gyári munkások száma/, szinte tel-
jesen a mezőgazdaságból élt. Kun szentmárton ebben az időben jóformán csak
kézműipart mondhat magáénak, a nagyobb üzemet nem. Az iparosoknak csak-
nem a fele: 240 fő Tiszaföldváron él az 1925-ös esztendőben. Ugyanakkor Ci-
bakházának és Csépának van csupán viszonylag jelentősebb iparos rétege. Meg
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kell azonban azt is jegyeznünk, hogy az 504 önálló tiszazugi iparos létszámban
benne vannak az uradalmi iparosok is, akik valójában cselédek, s jellegzetesen
uradalmi ipart űznek /bognár, kovács, kádár/. Munkaközösségünk 1982-ben
részletesen foglalkozott Kunszentmárton és a Tiszazug kisiparával, s ekkor az
iparosok életkörülményeinek vizsgálatából kiderült, hogy nemhogy a Tiszazug-
ban, de még Kunszentmártonban sem nyújtott az iparosság egészének megél-
hetést maga az ipar. Szinte minden iparos arra törekedett, hogy földet, szőlőt
szerezzen magának jövedelme növelésére és életkörülményei stabilizálására.
Amikor a lakosság földbirtok szerinti megoszlását áttekintjük, tudnunk kell,
hogy a birtokosok között ott szerepelnek kisebb föld vagy szőlőbirtokosként az
iparosok is.

Az 1945-ös földosztásig a következő társadalmi rétegeket különíthetjük el a
Tiszazugban:

1. Uradalmi cselédek. A társadalom legalsó rétegét alkották, akik egész év-
re bérért, kommencióért helyezkedtek el a tiszazugi uradalmakban vagy a Ti-
szazugon kívül. Legtöbben Szelevényen, Tiszaföldváron és Tiszaugon éltek, a
falu népével kapcsolatuk laza volt, s általában katolikus jövevények alkották
e réteg zömét. Emelkedésnek számított körükben, ha a faluba, vagy a szőlőbe
bérlakást vagy saját kisebb házat szerezhettek életük végén.

2. A gazdák cselédei. Rendszerint sokgyermekes családok még meg nem nő-
sült tagjai vállaltak munkát nagyobb gazdáknál éves cselédként, Tiszaföldvá-
ron, Cibakházán és Tiszasason. Volt azonban számottevő cselédtartó gazdaré-
teg is. Jellemző volt, hogy a nemesi Csépán csak 2-3 cselédtartó gazdáról tud-
nak. Szokás volt a Dél-Tiszazugi falvakból a csongrádi, szentesi és kunszent-
mártoni nagygazdákhoz cselédnek állni, mígTiszaföldvárról inkább a mezőtú-
ri határba szegődtek. Hazatérve, a nősülni szándékozó volt cseléd már nem tu-
dott hová szegődni, s megtakarított pénzén a szülői házhoz egy szobát ragaszt-
va napszámosként juthatott kenyérhez. Meg kell jegyeznünk, hogy cselédnek
még az 5-50 kh közötti birtokkategóriából is szép számmal álltak el, ha nagyobb
volt a család. Társadalmi presztízsük miatt azonban ezek mindig a falu hatá-
rán kívül szegődtek.

3. Szőlóbeli kapások. A XX. században alakult ki ez a réteg, s úgy véljük, a
Kecskemét, Nagykőrös környéki gyakorlat nyomán alakították ki a helyi ha-
gyományokat. A kapások lakást kaptak a szőlőben, s a szóló egész évi munká-
ját végezték, a hulló gyümölcsöt felszedhették, illetve néhány fát kaptak ter-
mésével együtt. Meghatározott bért is kikötöttek. Ezért meghatározott
mennyiségű ledolgozással, azaz robottal tartoztak a gazdának, de egyben biz-
tos keresetük is volt részes munkák végzésével a gazdánál. Mivel a Tiszazugon
belül nem volt nagyszámú a kapást tartó szőlősgazda, ezért a csoporthoz tar-
tozók gyakran Lakitelek, Kerekdomb környékén, Tiszakécske határában vagy
még távolabb is vállaltak munkát, s néhány évi ottlét után megkísérelték a ha-
zatérést.

4. Munkások. Ez a csoport rendkívül összetett volt, közös vonásuk, hogy
hosszú szerződésekkel nem kötik meg magukat, egyetlen életlehetőségüket, a
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másoknál vállalt munka jelenti és igyekeznek minden elképzelhető munkaal-
kalmat megragadni. Elkülöníthető e csoporton belül a még munkássá nem vált
fiatalkorú csoport, amely nem teljesen független a szülői háztól és sokszor szü-
leik szegődtetik. Az igazi munkásoknak a Tiszazugban a napszámost tekintet-
ték, aki szabadon vállalt mindenféle munkát, de cselédnek nem állt el, csalá-
dos emberként saját házában lakott, s életcéljának kis darab föld, főként szőlő
megszerzését tekintette. Mivel a Tiszazugban a munkavállalási lehetőséget a
gazdák, de még az uradalom is néhol ledolgozáshoz kötötte, az úgynevezett sza-
bad munkavállaló napszámos harmados föld /rendszerint kukorica/ vállalása
fejében tudta biztosítani az évi részes vagy bérmunkát. Arobot alól /évi 5-7 nap/
ő sem mentesült. Ez a réteg volt az, amely nagyobb távolságokra is eljárt arat-
ni, vagy summásként öt-hat héten át is /Békés és Fehér megye/.

5. Kocsis-lovas emberek. Feles bérlők. Valamennyi földdel, saját házzal ren-
delkezniök kellett, mert a fogatot /sokszor csak egy ló/ csak így tudták fenntar-
tani. A fogat nemcsak társadalmi rangot adott, hanem lehetővé tette földbér-
let vállalását is. Rendszerint feles bérletet adtak a Tiszazugban a húszas-har-
mincas években, s az egész család munkája szükséges volt ahhoz, hogy ered-
ményesen megmunkálhassák. Cibakházán s Schwab birtok felparcellázása
után nyílt lehetőségük éppen a kocsis-lovas embereknek a földvásárlásra vagy
bérletre. Megragadták a kínálkozó fuvarlehetőségeket is.

6. Kisgazdák. Legalább 5-6 hold szántó, 4-800 négyszögöl szőlő jelentette a
Tiszazugban a kisgazda minőséget. A legszélesebb birtokos paraszti rétegnek
tekinthetjük, ide tartozott a 15 kh-sok több mint fele, és az 5-50 kh-sok 40-50
százaléka. Ez a birtokos parasztság 35-40 százalékát jelentette. Élt ez a réteg
földbérleti lehetőségekkel is, hogy növelje gazdagságát, gyermekeik a saját gaz-
daságban dolgoztak, legfeljebb fiatal korukban /10-14 év/ vállaltak napszámos
munkát másutt. Ezek életmódja már szinte ideálisnak tűnt a Tiszazugban. E
birtokkategórián belül a cél az volt, hogy a szőlőterületet növeljék a XX. szá-
zadban, s ezzel a birtok értékét emeljék.

7. Iparosok, kereskedők. 1925-ben a Tiszazugban 504 iparos és 202 keres-
kedő szerepel a statisztikákban. Valamennyi egyúttal a kisbirtokosok között is
számontartott /legalább 1 kh alatti kategóriában/. Ezek életszintje, életmódja
a kisgazdákéhoz is hasonló.

8. Nagygazdák. Az 50-100 kh közötti birtokosok teljes egészében /46 család/
és az 5-50 kh közöttiek mintegy negyede, az összes birtokosok kb. 5 százaléka
tartozott e kategóriába. Nagyobb réteget Tiszafóldváron, Cibakházán és Tisza-
sason alkottak, ezeken a helyeken a községi élet meghatározói voltak. Ők azok,
akik gabonát is tudnak eladni, állatokat visznek piacra és nagyobb mennyisé-
gű bort. Az említett falvakon kívül zárt tömböt úgyszólván sehol sem alkottak.

9. Cigányok. A XX. században a cigányok száma Tiszazug szerte megnöve-
kedett. Többnyire Békés megyéből szivárogtak be úgy, hogy a helybeli cigány
lakossággal rokoni kapcsolatba kerültek. Napjainkban komoly problémát je-
lentenek majd minden faluban, de különösen Csépán és Tiszaföldváron.
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Külön kell megjegyeznünk, hogy bár túlzónak tartjuk Szállási Sándor azon
megállapítását az 1930-as években, miszerint Tiszasason"... a község egységes
képét társadalmi tagozódás semmilyen szempontból nem zavarja. Nincs külön
gazda és munkásosztály, ha vannak is cselédek, ezek a legszebb viszonyban él-
nek munkaadóikkal..." Mégis, lényegében igaz a kép. Úgy véljük, a szerző ezt
és más községekre vonatkozó hasonló megállapításait úgy kell értékelnünk,
hogy az egyes kitapintható és általunk vázolt társadalmi rétegek között nin-
csenek éles ellentétek. Valóban bizonyos patriarchális viszony deríthető fel
munkaadó és munkavállaló között. Ennek oka az, hogy a szegénység az egyik
pillanatról a másikra való hirtelen elszegényedés a birtokfelosztások következ-
tében mindenkit fenyegetett. Egy jómódú kisgazda gyermekei szüleik halála
után már egy-két birtokkategóriát is zuhanhattak, munkásként kellett esetleg
megkeresniök kenyerüket. Vonatkozott ez még a nagygazdának nevezett réteg-
re is, amelynek tagjai örökhagyás után legjobb esetben kisgazdaként indulhat-
tak az életbe a birtokgyarapítás különösebb reménye nélkül. Nem tekinthetjük
véletlennek, hogy éppen ez utóbbi réteget érintette s a kizgazdák felső rétegét
leginkább az egyke a református tiszazugi falvakban.

A történeti és néprajzi vizsgálatok szerint a Tiszazug jellemző családformá-
ja a XVIII. század óta a többgenerációs kiscsalád. Nagycsaládok jelenlétét még
a palóc vidékről települt Csépa esetében sem tudtuk kimutatni, csupán megőr-
zött palóc nyelvjárásban gyökerező terminus fennmaradását igazolhattuk. A
szabad állapotú taxás jobbágyoknál a szántók a családokban öröklődtek, a ha-
tár egészét azonban közösségi formában használták. Az 1860-as években lezá-
rult tagosítások megmerevítették a birtokhatárokat és kiscsaládi keretek kö-
zött, a polgári egyenlő férfi és nőágat kielégítő öröklésjogot akadálytalanul be-
vezethették. A nagykunsági Kunszentmárton, Mesterszállás, a szomszédos
Kiskunfélegyháza és kiskunsági jász kirajzások népe az egyenlő örökösödés el-
vét a nagyobb földbóség ellenére is csak jóval később kezdi érvényesíteni, s
ugyanakkor megőrzi korábbi nagycsaládi formájának bizonyos vonásait, s nem
engedi, hogy a földek szétaprózódjanak. Csongrád, Szentes, Hódmezővásár-
hely, Mezőtúr, illetve Kecskemét, Nagykőrös patinás mezővárosi társadalma
is sikeresebben oldja meg ezt a kérdést. Érthető, hogy a tagosítást követő pár
évtized múlva az addig örökösödési szempontból korlátozott jobbágy utódok ki
voltak szolgáltatva a polgári kor viszonyainak, s felaprózódott földjei, melyek-
nek határait a tagosítás megmerevítette. A felszökő népességszám, illetve a le-
csapolásokkal nyert új, intenzívebben hasznosítható mezőgazdasági területek
ugyan elodázták a kérdést, a szőlő telepítése némileg késleltette a teljes elsze-
gényedést, a krónikus jegyek azonban a XX. században már megmutatkoztak.
1935-ben az összes birtokok száma 10.666. 1942-ben az összes házasok, özve-
gyek és elváltak száma /férfiak, nők együtt/11.570. Kiscsalád esetén valójában
minden özvegy, elvált, vagy házas önálló családegységnek tekinthető. Tudjuk,
a valóságban ez nem így van, egy családba beletartoznak özvegyek, elváltak is,
de ha a két számot, a birtokok és családok számát egymásból kivonjuk, birtok-
talannak találunk 908 családelemet.
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Azt is tudjuk, hogy a 10.000 feletti birtokok számában nagyszámú részbir-
tok van benne, azaz egy család használatában apai, anyai rész, sőt öregek ne-
vén lévő birtokrészek is vannak, miközbenaz egész alig két-három holdat ha-
lad meg. A család a Tiszazugban szintén birtoklási, gazdasági egység is, s ezért
nem közömbös, hogy az öröklésjog a kiscsaládokat mennyire szétforgácsolt bir-
tokhozjuttatta. A család, amely ugyanilyen szerkezetű volt a jobbágyvilágban,
akkor természetszerűen alkalmazkodni tudott a gazdálkodás összetett lehető-
ségeihez, s lehetővé tette az alacsony szinten való biztos megélést. Ugyanez a
család a polgári korszakban nem tudott megbirkózni a leegyszerűsítettebb, egy-
síkúbb haszonvételekkel, kiszolgáltatottabbá vált. E tekintetben is szigetsze-
rűen különül el a más jogú és családszerkezetű két kunságtól és a mezőváro-
soktól a Tiszazug.

A Tiszazug szigetszerűsége megmutatkozott az üzemszervezet rend-
szerében is. A kunszentmártoni paraszti gazdaságok, a szentesi és csongrádi
tanyai gazdaságok árutermelők voltak. A kunszentmártoni gazdaságokban kü-
lönösen élesen jutott érvényre az, hogy az egyes ágazatok a paraszti gazdasá-
gokon belül szorosan összekapcsolódtak és zárt rendszert alkottak: a földmű-
velés termékei átáramlottak az állattartásba, s a piacra való állatnevelés cél-
jait szolgálták. Csupán a 30-40 hold felettiek termeltek szántóföldi növényeket
eladásra. E zárt üzemszervezeti rendszer ugyanakkor a kisparaszti gazdasá-
gokat is piacképessé tette. Amikor a kunszentmártoni és mesterszállási gazda-
ságok már ezt a szisztémát a múlt század közepén tökéletesítették, a kiskun-
sági jász kirajzások a XIX. század hatvanas éveiben eredményesen alkalmaz-
ták egy sajátos változatban, s amikor Szentes és Csongrád határában más szer-
kezetű tanyai gazdaságok termeltek piacra, a Tiszazug paraszti üzemei még az
első bizonytalan lépéseket teszik meg az önállósodás felé, s benne vannak vagy
épp hogy kibontakoznak a természeti viszonyok meghatározta ártéri gazdálko-
dásból, amely a puszta önnfenntartást szolgálja. Ezt a nagy lemaradást később
sem sikerült csökkenteniök üzemszervezeti tekintetben. Az 1930-1940-es évek
szőlőtelepítései tették zárttá a kisparaszti gazdaságokat, de nem piacképesek-
ké, hanem egyenlőre csak olyanná, hogy a más ágazatokban megtermelt érté-
keket a szőlőbe fektessék. Éppen a befektetések haszna maradt el a későbbiek-
ben.

Nemcsak a parasztság, hanem az úri birtokosok, korábban a történeti bir-
tokos családok sem fektettek tőkét a gazdasági életbe. Később, a kollektivizá-
láskor vagy a megelőző földosztáskor nem voltak jelentős, köztulajdonba vehe-
tő értékek: korszerű eszközök, gazdasági épületek /magtárak, pincék, borhá-
zak, malmok/. Hiányoztak a rangos magán- és középületek is: kastélyok, falu-
képet meghatározó polgári házak, intézményi épületek, stb. Közigazgatási köz-
ponttá egyik település sem vált, s így komolyabb középületek sem épültek. A
néhány "kastély" vagy "úri épület" /Tiszakürt, Tiszainoka, Kungyalu/jellegte-
len, műemlékileg érdektelen, komoly értéket alig képviselő nagyobb építmény
számszerűen is csekély. Ez a szegénység jól mutatja a vidék alföldi viszonylat-
ban előnytelen anyagi helyzetét, amely több területen - úgy tűnik - máig kisért.
(A térség fejlesztési terveire következő számunkban visszatérünk.)
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