
<Ezer év a Tisza mentén

Eligazító szavak összeállításunkhoz

Tisztelt Olvasónk,

a megszokott folyóiratszámtól eltérő anyagot tart most kezében. Két témakörbe
sorolható képes összeállítást, amely témakörök azonban összekapcsolódnak.
Összekapcsolja őket az a határozott szándék, hogy a millennium méltó megünneplésére
rendezett, egy esztendeig fennálló nagy felületű kiállításhoz a katalóguson túl is eligazítást,
tájékoztatást nyújtó segédanyagot kapjanak kezükbe az érdeklődők. Az összeállítás
anyagának egy példánya, a Tisza menti községek adattára magában a kiállításban is
használható-olvasható, hiszen három darab lapozóként beépített kötete — Bodolai Mária
és Berta Ferenc szolnoki múzeumi munkatársak színvonalas kivitelezésében — bárki által
felüthető, forgatható. Másik anyagegyüttesünk: A Tisza és mellékfolyói a befolyás
sorrendjében pedig térképekre feldolgozva, s dokumentumanyaggal, fotókkal illusztrálva
képezi a Szolnoki Galéria Ezer év a Tisza mentén című kiállítás törzsanyagát.

Maga a kiállítás, s ebből következően ezen összeállításunk is a Szolnok megyét és
Szolnok városát meghatározó, alaptörténetét adó Tisza folyó honfoglalástól számított ezer
esztendejét villantja fel. Jó és rossz, szerencsés és balszerencsés eseményeivel. Ám mivel
a Kárpát-medencében való megjelenésünk-megtelepedésünk óta mindig is úgy tartották,
hogy a Tisza a legmagyarabb folyónk — hiszen egykor magyar földön eredt s magyar
földön is torkollott — úgy gondoltuk, hogy ezer esztendő elég okot szolgáltat arra, hogy
a teljes folyás szakaszán, vagyis Rahótól Titelig beszéljünk róla.

A most közzétett anyag nem önálló kutatás eredménye. Azokat a tanulmánykötet jellegű
kiállítási katalógus tette közzé. Fontosnak tartottuk azonban, hogy nyilvánvalóvá, s egy
helyen tanulmányozhatóvá-szemlélhetővé tegyük azt az anyagunkat, amit a kiállítás során
használtunk, amiből építkeztünk. így jelen kiadványunk birtokosa szinte egy kézikönyvet,
kvázi Tisza-lexikont tarthat a kezében, ha nem is teljesen hibátlant és nem is
százszázalékosat.

Mindennek megokolható magyarázata van. Ez pedig a következő.
Közölt anyagunk, mint említettük, akiállításhoz készült, annak szerves része. Márpedig

egy kiállítás sohasem lehet olyan részletező és teljességre törekvő, mint egy tanulmány,
mint egy monográfia. Csak szeletet mutathat be, egy gondolat mellé csoportosíthat
láthatóvá tett tárgyi, dokumentum, fotó és rajz anyagot. Ezért mindazok a megjegyzések
amelyek egy-egy tanulmánykötetben, szakcikkben irodalom vagy lábjegyzetként
beépülnek, itt törvényszerűen el kell hogy maradjanak. Esetünkben is elmaradtak.
Kiindulásként Görög Demeter 1848-ban Pesten kiadott Tisza szabályozás előtti térképét
vettük alapul (Magyar atlasz, azaz a magyar-, horvát- és tótországi megyék és szabad
területek földképei), erről olvastuk le a Tisza menti településeket eredetüktől a titeli
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beömlésig, jobb és bal parti megoszlásban, melyet a kiállítás egyik indító tablóján láthat
is a közönség. Igyekeztünk a felsorolt községeknek statisztikai adatait is kigyűjteni.

1845-ben a Széchenyi— Vásárhelyi nevéhez köthető nagyszabású Tisza-szabályozás-
nak a munkálatai beindultak. Történelmi viszonyainkat is figyelembe véve tudjuk, hogy
ezek a munkálatok 150 évre visszamenőlegesek, illetve még ma sem értek véget. Viszont
folyamatosan — ha akadozva is — folytak. 150 évnek a teljes áttekintését sem a kiállítás,
sem pedig jelen kiadványunk nem vállalhatta. Csak időmetszeteket adhattunk, s ezeket
úgy kellett kiválasztanunk, hogy azok nemcsak a Tisza-szabályozás jelentős periódusaival
essenek egybe, de megfeleljenek a társadalom azon fejlődési fázisainak is, amelyekben
megindultak az ország településeinek a regisztrációs munkálatai, statisztikai feldolgozásai.
Az volt a célunk, hogy a kettőt: az írásos adatokat és vízszabályozási munkálatok
eredményeit összhangba hozzuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy a magyarországi nagy
tájátalakító munkálatok már eredményeket felmutató fázisában, gyakorlatilag a
századforduló időszakában regisztráljunk. Ez ugyanis megvalósult, követhető tényanyag.
Viszont ez azt is jelenti, hogy a vízszabályozás előtti térképanyagunk elavult. Levágások,
gátépítések, vízelterelési munkálatok folytak ez alatt az idő alatt, amik már nem
egyezhettek kiindulási térképünkkel. Voltak települések, amelyek a levágások követ-
keztében távolabb kerültek a Tiszától, s azért felsorolásunkban nem szerepelnek. Voltak
olyan községek amelyeket összevontak, sőt nevüket is megváltoztatták. Az erre vonatkozó
századfordulós adatokat az akkor legnagyobb és legjobb tudós gárdát foglalkoztató
lexikonok (Pallas, majd utódja a Révai Nagylexikon) címszavai alapján állítottuk össze.

A századforduló után megváltozott az ország arculata. Trianon után összecsöktek a
határok, az a Tisza, amely nálunk eredt és nálunk folyt végig, három-négy ország
tulajdonává lett. Ez azt is jelentette, hogy abbamaradtak a megkezdett vízszabályozási
munkálatok. Nem lehetett egyetlen vízgyűjtő területben gondolkodni, minden utódország
a maga elképzelése szerint használta a folyót. Az 1940-es években jött a másik változás;
mikor is a bécsi döntések után visszacsatolták az anyaországhoz a Trianon által elcsatolt
területeket. Ebből az időből származik második statisztikai időmetszetünk, amely az
adattárunk második részét képezi. (Csonka-Magyarország Közigazgatási helységnévtára,
1941, kiadatott Budapesten, szerkesztette: Vitéz Várady Károly.) 1941 az az időpont, ami
ezt bezárja, hiszen utána ismét nem lehetett a Tisza teljes hosszában gondolkodni. Adataink
tulajdonképpen ezt a két: véleményünk szerint teljesnek tekinthető időszakot fogja át és
ad róla egy megközelítően hű képet. Amit lehet árnyalni, lehet kiegészíteni, de ilyen
teljességében sehol nem lehet megtalálni. Annak ellenére, hogy az 1950—60-as évektől a
Tisza-szabályozás újra központi kérdéssé vált. De ekkor már teljesen megváltozott és csak
a mai határokon belüli szakaszra vonatkozott.

Szabó István
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