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Csatári Bálint

Tiszazug tünetcsoport
Az 1980-as évek végének magyar társadalma és gazdasága - végre már ki

lehet mondani - beteg. S a betegségre jellemző tünetek összessége, a szindróma
a társadalom és gazdaság működési terében - azaz a települési térben - is ész-
lelhető'; sőt ott összegződik, ott mutatja meg valódi megnyilvánulásait a diag-
nózishoz. Sokan mondják már persze azt is, hogy a betegség feletti kesergéssel,
annak - úgymond - csak a regisztrálásával nem jutunk előbbre, mégis el kell
végezni ezt a munkát minden olyan területre, egységre, kistérségre, kistájra,
amelynek népessége tudatában mélyen gyökerező földrajzi tartalma van, s a kór
"áttéteit" is tetten lehet benne érni.

A Tiszazug tipikusan olyan halmozottan hátrányos helyzetű, szélsőségesen
agrárjellegű, fogyó népességű", többszörösen is periférikus helyzetű" kistáj, ahol
az elmúlt négy évtized alig hozott valamit, ráadásul azt is úgy, hogy a térség
lakói, a települések társadalmának közösségei szinte csak elszenvedték. így nem
váltak, nem válhattak részesévé a "szervetlen átalakulásnak". A Tiszazug népének
legfeljebb egyetlen cselekvési lehetősége volt - elvándorolni. Márpedig ez a
demográfiai magatartás önmagában a "betegség" abszolút tünete, de csak okozat,
s előtte igen sok ok- okozati "áttétel" lezajlott a vizsgált területen.

A történeti pálya
Elise Reclus mondta: "a földrajz térbeli történelem, a történelem pedig időbeli

földrajz". Hogyan állunk hát e szellemes definíció értelmezhetőségével a Tisza-
zugban?

Térségünk fejlődési vonalán a folyószabályozások jelentették azt a forduló-
pontot, amely teret és időt nyitott számára. Hozzátehető azonban, hogy maga
ez a Szolnok megyei déli "csücsök" már akkor is hátrányos helyzetű volt. Kun-
szentmárton a nagykun mezővárosok perifériáján, a Tiszaföldvár-Csépa falusor
pedig zömmel nagybirtokosok kezén, a szabad-paraszti mezővárosi Kiskunságtól
vagy Szentestől, Csongrádtól "a folyók és gazdálkodási rendszerek által elvá-
lasztva".

A szabályozások után a 36 százalékról 71 százalékra növekedő szántók sem
voltak azonban elégségesek a gyarapodó népesség eltartására, hiszen a birtokosok
csak a gyatrább, időszakosan vízjárta földeket adták el; a homokos, magasabb
partos részeket pedig a gazdagabb kunszentiek vették meg, akik azon szőlőt
telepítettek. Ez a szőlő- és gyümölcskultúra a kiskunságihoz hasonlóan - a múlt
század utolsó éveitől kezdve - szinte mégis a végső lehetőség volt a tagfelzár-
kózáshoz. S mi sem igazolja ezt jobban, mint az, hogy a földosztás után is évről
évre nő a három szintesen, tehát igen gazdaságosan és biztonságosan művelt
szőlők és gyümölcsök aránya. Mai, modern szóval mondva: terjed az innováció.
De történik más is, jön a beszolgáltatási rendszer, a "kulákozás" s a kollektivi-
zálás, amely éppen akkor "fejezi le" a térség parasztját, amikor pályájára állt,
elindult felfelé. Jellemző, hogy az ugyancsak ezen időpontban létrehozott "szo-
cialista tanyaközség", Cserkeszőlő mintegy "szigetként" fejlődött a területen, a
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tanyavilág, s a háztájik, később a fürdő révén, illetve "ha ez a rendszer hozta
létre, hát más elbírálást is igényel" alapon olyan átalakulást tapasztalhatunk,
amelynek jelzőszámai az ország valamennyi községétől összehasonlíthatatlnul
megkülönböztetik.

Nem a térben, hanem a "tért kezelőkben" van tehát a történelmi pályahiba.
S hol még? Tiszaföldvár - kontra Martfű - kontra Kunszentmárton. E három
településből az első a nagybirtokos székhely diszkriminálandó óriásfaluja, a má-
sodik - a tőkés fejlődést követően - a szocialista vidéki decentralizációs ipar-
politika várossá avanzsáló megyei fellegvára, a harmadik a Békés megyéből ok
nélkül átcsatolt Öcsödből, s a vele szerves települési kapcsolatban soha nem
álló dél-tiszazugi falvakból létrehozott járás büszke nagykun székhelye. S hol
a kontra? Ott, hogy fejlődniük csak lés kizárólag! a másik kárára lehetett, amelyet
e három település meg is tett a történelmi pályája közelmúltjában, miközben
önmaguk is a periférián voltak, s a periféria perifériájára szorították a hozzájuk
tartozó /vagy odarendelt/ kisebb falusi településeket. S nálunk ez jól ismert tünet:
"ha a nagyok ezt teszik, miért ne tennék a kisebbek is". Csépa - Tiszasas -
Tiszaug, három sokat próbált, "ágrulszakadt" kis falu egy családban, kény-
szerházasságban bő egy évtizedig, mindvégig rivalizálva egymással. De ez már
a nagy történelmi pályának része, mert az elmúlt négy és fél évtized abból csak
egy résztáv, s most ismét sokan állítják, hogy új történelem kezdődik. Minde-
nesetre a történeti- földrajzi adottságok ezúttal sem sokkal kedvezőbbek, mint
az előző új kezdetén.

A demográfiai állapotok
A falvak - világjelenségszerű - népességcsökkenésén oktalanság volna sirán-

kozni. Bár ez is egy tünet. Sokkal szomorúbb az, mikor annak következményeként
a "szervezet" harmóniája felborul, s a betegség visszafordíthatatlan tüneteket
produkál. Az 1980-as évek végén csaknem pontosan annyian élnek a Tiszazugban,
mint 120 évvel ezelőtt. S mialatt Cserekszőlő népessége nyolcszorosára, Cibak-
házáé másfélszeresére nőtt, addig Tiszaugé csak harmadával lett több, Kunszent-
mártonban /Szelevénnyel együtt/ 7 százalékos a többlet, de némi hiány van már
Tiszakürtön /ahol 1930-ban még kétszer annyian éltek, mint 1870-ben/, ötödével
lett kevesebb Csépa és Tiszasas, negyedével Öcsöd, harmadával Nagyrév, felével
Tiszainoka népessége.

Az említett 10 település lakóinak száma 1949 óta rohamosan gyorsuló ütemben
fogy. 1963 óta megszakítás nélkül minden évben kevesebben születtek, mint
ahányan meghaltak; a természetes fogyás /de borzasztó kifejezés/ 75 év alatt
megkétszereződött. Ez a népesség - figyelemmel a később említendő elvándor-
lásokra is - már meg sem szülte azt a generációt, amelyik ma az egyszerű"
népességreprodukciót biztosíthatná. S milyen szomorú tünet: nemcsak a növekvő
számú idősek "miatt" magas a halálozási arány. A Tiszazugban valamennyi kor-
csoport halandósága magasabb, mint a megyei átlag. Az öngyilkosságok aránya
is kétszerese annak, a keringési betegségekben meghaltak 1/3-ával vannak többen,
sok a májbetegség is; de az is tény, hogy az egy orvosra jutó tiszazugiak száma
kétszerese a megyei átlagnak, s a lakás-, az élet- és munkakörülmények is szá-
mottevően alacsonyabbak.

Egyébként igen nehéz ezt a tünetet minősíteni, hiszen a népesség csökkenése
önmagában még nem jó vagy rossz. A fogyás is, az elvándorlás is lehet jó, ha
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egy túlnépesedett, önmagát eltartani nem képes terület populációja addig fogy,
amíg annak belsó" egyensúlya helyre nem áll. De itt már igen régen, csaknem
három évtizede felbomlott ez az egyensúly. Gondoljunk csak arra, a vándorlás
25 éves összesített egyenlege 12.137 fő, azaz teljes Kunszentmárton lakosságával
azonos méretű'. S a "negatív növekedés" eredménye először a szelekció, majd
a sokat hallott "kontraszelekció" /elegendő az Öcsödön már a népesség több
mint harmadát kitevő cigányságra utalni/. Az elvándorlók 40 százaléka 19-29
év közötti - a falusi élet minden perspektíváját elvesztett - fiatal volt, a legkép-
zettebbek, a legtörekvőbbek. S hogy hová mentek? A szélrózsa minden irányába.
Szinte elképesztő: csak Csépa és volt társközségeit tekintve az ország 270 te-
lepülésébe költöztek szét belőlük. S így nem csodálható az sem, hogy 2,2 százalék
az analfabéták aránya, a harmincezernyi emberből alig több mint háromezernek
van középiskolai végzettsége, s nincs ezer diplomás ahhoz, hogy értelmiségiként
a helyi társadalom élére állhassék. A népesség tehát demográfiai és szakkép-
zettségi mutatóit tekintve is bizony súlyosan károsodott már ahhoz, hogy gyorsan
"gyógyulhassák" fel.

A gazdaság
A szervezet, az élő organizmus energiát, táplálékot igényel. S ennél az ana-

lógiánál maradva, ez egyre fogy. A mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése után
- később még a községhatárokat is átlépő üzemi koncentrációval is béklyózva
- a terület agrártermelése nem tudta kihasználni adottságait. Eltartóképessége -
mind a jövedelmeket, mind a produkált termékek termelési színvonalát tekintve
- fokozódó ütemben maradt el a megyei átlagtól. Széthulltak az éppen felfutó
szőlő- és gyümölcstermelő kisgazdaságok, a vízbőség ellenére sem volt megfelelő
öntözés, de a megváltásként várt melléküzemági tevékenység sem fejlődött. Az
ipar sem jelent meg időben és megfelelő struktúrában. Bár a "szőrmegyár" Kö-
zép-Európa legnagyobb ilyen üzeme, s tradíciói a mezővárosi paraszt-polgári
kisiparig nyúlnak vissza, a budapesti anyavállalattól való függése, nehézségei
közismertek. Korszerűsödött ugyan a téglagyár is, de ez inkább az ipari mun-
kahelyek megszűnését, mint bővülését eredményezte.

Jelentős számú, az aktív keresők harmadát kitevő ember száll tehát autóbuszra
és vonatra naponta, szembesülve azzal, hogy az ingázási központok /Kecskemét,
Martfű, Szolnok/ mennyivel jobban ellátottak, fejlettebbek, mint az a kis "gyar-
mati" falu, ahová esténként a háztáji második gazdaságába és kis otthonába
"megtér". Azért a szervezet önfenntartó /és önkizsákmányoló/ mechanizmusa is
tetten érhető. Míg a terület hat nagyüzeme az elmúlt évek átlagában kb. 400
millió forint értékű terméket állított elő, addig csak Cserkén a 100 ha fólia alatt
200 millió volt ez az érték. Általában is adatokkal igazolható: a Tiszaugban a
mezőgazdaságban foglalkoztatottak családi és személyes jövedelemviszonyai lé-
nyegesen magasabbak, mint a megyei átlag. Sajnos az esetek többségében az
elvándorlást, a végleges elköltözést finanszírozzák ebből a pénzből.

Saját gazdasági ággá válhatna viszont a falusi turizmus, a rekreáció, a fel-
üdülés, a pihenés. Szinte a "minden rosszban van valami jó" alapon a terület
folyói, árterei, erdei, csendes falvainak míves régi parasztházai tálcán kínálják
ezt a lehetőséget. Osztották is a tsz-ek és a községek a telkeket szép számmal



A vidék gyarmatosítása 66

/lényegében koncepció és még inkább tervek nélkül/, de e valóban igen mo-
demnek ítélhető új falusi /térbeli/ funkvió megjelenésével sem járt sokkal több
az őslakosok számára, minthogy egy-egy szép nyári hétvégén még kenyeret és
tejet sem lehet kapni a helybeli szatócsboltokban. Nincs elég kövesút az üdülő-
zártkertekhez, sőt a villamosítottságuk és az ivóvízellátásuk sem megoldott. Nem
működik tehát a szervezet ideg- és érrendszere. Végül, hogy a betegségek szind-
rómává válásának az analógiáját teljessé tegyük, szóljunk az egész térség tele-
püléseinek hálózattá szerveződéséről, magáról a kistérségről.

A Tiszazug településhálózata
A települések általános fejlettségi állapota elkeserítő, bár az eddigiekből ez

szinte törvéyszerűen következik. Igen súlyos a tünet, de 1970 óta a kistérség
falvainak és városának infrastrukturális ellátottsági színvonala - a Szolnok me-
gyei átlagértékekhez viszonyítva - fokozatosan csökken. Több településben rela-
tíve romlottak a kiskereskedelem mutatói, a képesítés nélküli pedagógusok tíz
százalékos aránya kétszerese a megyei átlagnak, csökken a lakásállomány, és
alig újul meg. Sok mindenért utazni kell tehát, már az alapellátásért is. A falvak
térkapcsolati rendszere rendkívül széttagolt. Az adminisztratív kapcsolatok igen
súlyos gondja, az igazsgászolgáltatás Mezőtúrra kerülése, az egészségügyi /ren-
delőintézeti, kórházi/ ellátáshoz négyfelé /Szentesre, Kecskemétre, Szarvasra és
Szolnokra/ kell utazni. Sok mindenért még a megyét is el kell hagyni. így e
tipikus alföldi /megyei/ periféria helyzetének valaminő javításához is mind a
négy határos alföldi megyének össze kellene fogni.

Érdekes jelenség, de az egész országban nincs még egy ilyen kistérség, amely-
nek - Cserkeszőlőt kivéve - minden települése már megyével lenne határos. Ez
a közlekedési helyzetnek is "abszolút periféria" jelleget ad. Tiszaugrói Bács-
Kiskun megyén át lehet leggyorsabban Szolnokra jutni. De nem is ez a legsú-
lyosabb gond, hanem az, hogy a tarifa- és benzináremelések után, az alacsony
életszínvonal miatt a Tiszazug térsége még nem állt meg a lejtőn. S hogy meg-
állhat-e? Talán igen, bár ha az ország egésze is elmaradott, akkor aligha várható,
hogy egy ilyen - történelmileg is hátrányos helyzetű - kistáj hirtelen, mint egy
csodálatos mesében, elinduljon felfelé.

A Tiszazug kérdőjelei
A megoldás, a gyógyítás hosszú folyamat lehet csak. Mert a szervezet minden

tünetét együtt kell gyógyítani. Képes lesz-e a Tiszazug népessége, társadalma
újra fogalmazni "mi-tudatát", felmérni jelenlegi helyzetét, abban elhelyezni saját
magát és települését, szűkebb - szükségképpen egymásrautaltsággal rendelkező
- környezetét, kistérségét? Ki tudja-e használni a sajátos természeti környezete
által nyújtott két lehetőséget? Modemizálódhat-e ezen a bázison - az egyéni
vállalkozókedvet integrálva - a mezőgazdaság, ill. közös célként - egységes kon-
cepciók és tervek alapján - fejlődhet-e a természeti értékeket megóvva a Tiszazug
rekreációs és idegenforgalmi funkciója? Az előbbi kettőn túl lesz-e más mun-
kalehetőség? Akár extenzív alapon is olyan hatékony ipar/kisipar, kisvállalkozás,
társulás/, amely integráns részévé válik a terület gazdaságának, és magában hor-
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dozza az ipari kultúra tényleges megteremtését, majd később innovatív megújuló
képességét? Végül megállíthatók-e - a fenti kérdésekre adott pozitív válaszok
esetén - az összességében kedvezőtlen demográfiai és települési folyamatok/elö-
regedés, az infrastruktúra relatív lemaradása, a közlekedési elzártság, az alacsony
képzettségi színvonal, stb./?

A vizsgálat néhány eredménye, tanulsága arra mutat, hogy - most egyelőre
a külső tényezőktől eltekintve - van esély a pozitív válaszokra. Az időbeli meg-
késettség eúenére is ilyen Kunszentmárton várossá válása, Cserkeszőlő páratlanul
dinamikus fejlődése. Tiszakürt valóságos "székhelyközséggé" válása, a három
zugi falu rekreációs funkcióinak bővülése, Öcsöd külső képének formálódása.
Nyilván további pozitív irányú elmozdulások akkor következnek be, ha azok
nem az egymás elleni érdekérvényesítés útján, egymásnak szinte a kárára, hanem
egy szisztematikusan és egészségesen működő kistérségi terület- és településfej-
lesztési politikában integrálódnak. Erre ma még nincs példa a magyar terület-
politikai gyakorlatban. Holott igenis vannak helyi, specifikus igények, s vannak
helyi lehetőségek is, amelyek száma megnőhet a szabályozórendszer további
változásával /a helyi akciókkal, a helyben maradó általános forgalmi adóval,
stb./.

Az hangsúlyozandó, hogy a Tiszazug jelenlegi elmaradottságának okai nem-
csak a területben keresendők, hanem a korábban felsoroltak együttes következ-
ményeként álltak elő. Külső segítség nélkül a kistérség tehát aligha képes meg-
újulni, minthogy elmaradásában is több külső elem játszott szerepet. Csak további
szociológiai és közgazdasági jellegű* vizsgálatok tisztázhatják azt, hogy a feltett
kérdések, illetve a kutatás során az ezekre adott /vagy kapott/ válaszlehetőségek
valóban változásokat hordoznak-e. Egyetlen igazán közös terület- és település-
fejlesztési cél azonban /tekintettel a kutatást finanszírozó Szolnok Megyei Tanács
tervosztályára is/ megjelölhető. Ez pedig a legtágabban értelmezett infrastruktúra
/műszaki és szellemi/ összehangolt, kistérségi fejlesztése, amely javíthatja az ott
élők társadalmi közérzetét, és fogadókésszé teheti a területet az ipar és a mező-
gazdaság korszerűsödésére, és az egyedi tiszazugi funkció, az üdülés és idegen-
forgalom kifejlesztésére.

A pozitív - a betegségre vonatkozóan negatív - válaszokat, feleleteket csak a
térség társadalma adhatja meg. Erre most valóban lehetősége kínálkozik. A te-
rápiához persze sok pénz is kell, amelyre bizton számíthatnak, ha belőle gyógyszer
készül. Egyetlen ország sem mondhat le ugyanis arról, hogy a területén szük-
ségszerűen kialakuló egyenlőtlenségeket rendre segítsen megszüntetni. Csakhát
garantálni kellene, hogy az erre a célra elkülönített pénzeszközök oda jutnak,
ahová szükséges, s akik kapják, azok fogadókészek és méltók rá. Ehhez és ezért
a megalakult Tiszazugi Települések Szövetsége sok mindent tehet.

A szerkesztőség megjegyzése:
A szerző a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

kecskeméti Településkutató Csoportjának a vezetője. 1985-88 között három évig
az ő irányításával folytatták a Tiszazug komplex vizsgálatát több munkatárssal.
Jelen írásában felhasználásra kerültek a kutatásban résztvevők gondolatai: Czapkó
Gáboré, Csordás Lászlóé, Keresztes Nagy Csilláé, Fekete Szabó Sándoré, Lakatos
Istváné és Szabó Lászlóé.


