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SURÁNYI DEZSŐ

Gyümölcsfák a Tisza menti homokon

A csongrádi gyümölcskultúráról

Csongrád 22 ezer lakosú város a Tisza mellett, szemben a Hármas-Körös torkolatával.
A határa 233,24 km2, a település körülbelül 6 km hosszan nyúlik el a Tisza jobb partján.
Területe nagyobbrészt úgynevezett fekete föld (zömmel jó minőségű csernozjom, 60%) és
mély fekvésű rét (öntéstalaj, 10%), homok (20%), valamint szik (10%) alkotja a város
talajait. Legmagasabb pont a Keselypart (97 m) és legalacsonyabb Bokrospuszta (82 m)'.

Nagy múltú város, első okleveles említése 1075-ből való, I. Géza bocsátotta ki2.
Anonymus Gesta Hungaroruma. azonban régibb voltát is idézi. Érdemes néhány jellemző
részletet kiemelni, hisz azok történeti-ökológiai dokumentumok. Ebben Árpád
csalódottságát jelzi a Salánnak adott válasza: „A földet, amely a Duna és a Tisza között
terül el, ezenkívül a Duna vizét... a magunk pénzén szereztük... küldöttük a tizenkét fehér
lovat meg a szóban volt többi mást... Ő maga (ti. Salán vezér).. .egy nyaláb füvet küldött
Alpár homokjáról és egy korsót a Duna vizéből3..." Árpád a hagyomány szerint Tetétíenen
tartott haditanácsot4, majd csatába vonult. „Salán vezér pedig, amint látta, hogy övéi
alulmaradnak a küzdelemben, futásnak eredt... a Tiszát kicsiny folyónak vélve,... a Tisza
vizébe vesztek ...5

„... addig a mocsárig mentek (ti. Árpádék), melyet Körtvély-tónak mondanak, s ott
maradtak a Gyümölcsény-erdő (Silvam Gemelsen) mellett harmincnégy napig ... Majd a
vezér azt a helyet Ondnak, Ete apjának adta a Tisztától a Botva-mocsárig és a Körtvély-
tótól (Curtueltou) Alpár homokjáig ... Ond fia Ete sok szlovént gyűjtött össze, s Alpár
vára meg a Bődi-rév között igen erős földvárat építtetett, melyet a szlovének a maguk
nyelvén Csongrádnak (Surungrád), azaz Fekete várnak neveztek6.

Csongrád az Alföld egyik legértékesebb földdel bíró városa, aranykorona értékben
különösen az Alsórét, Arany-sziget, Bökény, Kenderföld, Kisrét és Patika emelkedik ki .
Kertövezete jelentős és a város fejlődését dinamizáló terület, kisebb foltokban a cser-
nozjomra, de jobbára a homokon igen értékes szőlő- és gyümölcskultúra honosodott meg .
A garamszentbenedeki apátság alapító levelében már említett település a kiváló adott-
ságain túl, a bencés életfilozófiának is köszönhetően, az elmúlt évszázadokban sikeresen
foglalkozott a szőlő- és gyümölcskultúrával. Az Ellésparton megtelepült (vélhetően
bencés) kolostor szerzetesei számottevő hatást gyakoroltak az alpári, csongrádi és
tiszazugi szőlők, gyümölcsöskertek kialakulására9. Az idézett munka, valamint e sorok
írójának két írása is foglalkozik a kérdéssel10.

Mivel a XX. századi helyzetből lehetséges e sikeres gazdasági ágazat eredményeit
bemutatni, mindössze csak néhány korábbi felmérés és jegyzék adatait használjuk fel —
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vagyis nem törekedve a kronológiai folya-
matosságra. Csongrád első kataszteri fel-
vételezését 1786—89 között készítették el,
e szerint a belterületen 380 házikertet talál-
tak, egy részük a Kis-Bökényben volt. A
városhoz legközelebbi szőlők a Györfös-
ben alakultak ki, összterületük 49 hold
1546 négyszögöl. De a szőlők nagy része
Márna és Elles környékén díszlett. A
legtávolabbi Jámbori Jánosé volt Bokros
alatt, s további 688 személynek vele együtt
1192,7 holdat képviselt a szőlőbirtoka. A
városnak több részén is dohánykerteket
műveltek. A veteményes kert pedig (külső
részeken is!) 10 hold 1243 négyszögöl
(288 főnek), kenderföld 87 hold 747
négyszögöl (552 főnek) területe teremtett
biztonságot az itt lakóknak". Ugyanakkor
az 1828. évi összeírás szőlőrovata mellett
sem almások (pomaria), sem szilvások
(pruneta) létére nem lehet következtetni,
amely főleg az összeírok számlájára róható
fel, s így nem a valódi helyzetet tükrözi12.
Megjegyzendő az is, hogy a nyelvtörténeti
vizsgálatokból kitűnik, hogy Györfös és
Felgyő a dióra utal. Mégis mint látható, szintén nem említi mint gyümölcsfát egyik
korabeli forrás sem. A feltételezést erősíteni látszik, hogy a Károlyi-uradalomban végzett
felmérésben az inventárium 25 almafa és 370 szilvafa tényét igazolta13, vagyis hogy
elsősorban az adóköteles ingóságokat és ingatlanokat vonták a jegyzékbe.

A talajtípusok sokfélesége, élő nagy vízfolyások (Tisza, Hármas-Körös), a kicsiny
Vidre és Kurca, valamint a közeli Holt-Tisza- és Holt-Körös-ágak, mint morotvák, mély
fekvésű szikes vagy tőzeges aljzatú területek, továbbá a mikrodomborzat mintázatai az
amúgy sík területet igen változatossá varázsolják. A Tisza menti homokhátba belevágó
folyó természetes határt szab a szőlőknek, amint többé-kevésbé a csernozjom kiterjedése
is. A Patika és a Kilences magasabb fekvésű részein, valamint a Kisréten és Arany-
szigeten pedig értékes gyümölcsöskertek alakultak ki. Egy másik sajátosság Csongrádon
a kertek szerepe a gyümölcsszükséglet biztosításában, bizonyos fajokat szinte csak itt
termesztettek (birs, naspolya, füge málna, szamóca, köszméte, ribiszke, mogyoró), a
szedret, a sulymot és epret (Morus) pedig gyűjtögették14. A város gyümölcskultúrájában
elsősorban a szőlőhegynek (Öregszőlők, Erzsébet, Ibolyás, Halesz és Bokros) volt ki-
emelkedő szerepe, hiszen a gyümölcstermés után nem volt adókötelezettség, de a ház
körüli kert jelentősége, valamint az ártéri részek haszna sem vitatható.

A homoki és fekete földi gyümölcsfajok eloszlása tökéletes ökológiai ismeretre vall,
például a ház „hátuljához" ültették a málnát, a somot, vagy esetenként a ribiszkét, a napos

1. fotó
Az Urbán úti Szt. Orbán-szobor feszülettel
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2. fotó
Gyalogművelésű Kadarka és Ezerjó között Magvaváló szilvák

és Vörösmeggy fák

részen a szamócát és kösz-
métét. A csongrádi sajátsá-
gok sora még nem ér véget,
mert az utcai élő sövények
aranyribiszkéből, ritkán my-
robalánból álltak, továbbá
direkt termő szőlősövények-
ből is áll. A birtokhatár jelö-
lését dió- és eperfák szolgál-
tak a szőlőkben (különféle
tövises fákon, cserjéken
kívül: akác, koronaakác,
vadnarancs). Nagy víz ide-
jén az Öregszőlők mene-
déket nyújtottak a Tisza el-
len, például 1876-ban, ami-
ről Váry Gellért megemlé-
kezett az Emléklapok-ban15.

Az 1959. évi fakataszter
lényegében rögzíti azt a
mennyiségi és minőségi ér-
tékű számokat a városról,
ahová a gyümölcskultúra
fejlődött és jutott a kertész-
kedő lakosság révén, meg-
szenvedve a háborúkat, gaz-
dasági válságokat és rossz
politikai döntések sorát.
215.545 db fatermetű gyü-
mölcsfa élt Csongrádon (1.
ábra) s 122.046 tő bogyós-
féle (2. ábra). A gyü-
mölcsfákból közel 80 ezer a
házaknál és az utcai részen,
illetve a szőlőkben volt a
fákból 76 ezer db16. A fon-
tosabb fajok közül csak a

naspolya és például az eperfa nem számított igazán „homoki" gyümölcsnek, az 1. táblázat
szerint a többinél nem kevesebb, mint 50%-a az állománynak a szőlők közé került, s csak
az urasági földeken telepítettek tisztán gyümölcskertet (3. ábra). Az alma és a csonthéjasok
magas aránya arra mutat, hogy e fajok felszaporítása a szőlőkben nagyon tudatos
munkának volt köszönhető. A háznál, szőlők között, üzemi gyümölcsösben és szórvány-
ban előforduló gyümölcsfák arányát és számát a 3. ábra összegezi.

3. fotó
Lakóház a Vöröskunyhó közelében
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1. táblázat
A szőlőterületek jelentősége a fontosabb

gyümölcsfajták megőrzésében16

Faj Szőlők között. %
alma
körte
birs
cseresznye
meggy
szilva
sárgabarack
őszibarack
mandula
dió

75,0
51,0
37,1
70,2
79,5
71,9
67,7
83,5
62,7
63,7

Csongrád gazdasági növekedése,
határhasználatának korszerűsödése
lényegében a XVIII. sz. derekától
figyelhető meg. Ugyanis a török hódolt-
ság, a végvári harcok és a felszabadulás
következményeit most nincs lehetőség
bemutatni, így csak az előbbiekre
irányítjuk a figyelmet". A legelőosztás,
a Károlyi-uradalom sikeres működése
még a Bach-korszakban sem akadt meg,
bár épp ekkor tömegesen jelentkeznek
súlyos kártétellel járó betegségek a
szőlőkben (peronoszpóra, lisztharmat és
a filoxéra — kis mértékben) és a
gyümölcsfákon (lisztharmat, varasodás
stb.)18. Müller Ignác 1769-beli térképe a
nagy hurkokat „leíró" Tisza meder von-

alát ábrázolja (4. ábra)19, a Tiszazug térképrészlete pedig a mostani szőlős-gyümölcsös
(zárt)kertek elhelyezkedését a város felett (5. ábra)20, annyi változott a XVIII. századhoz
képest, hogy a Györfosnél végérvényesen megváltozott a környezet részben a folyómeder
változása, részben a kör-
nyezet állapot rohamos rom-
lása miatt.

A nagyobb jövedelmet
biztosító szőlőt sem, a gyü-
mölcsöt még kevésbé
művelték önálló megélhetés
céljából, főfoglalkozásban.
Jellemzően, a bérlő, a feles-
gazda, a földműves, az ipa-
rosok, különféle értelmisé-
giek és köztisztviselők
szinte kivétel nélkül a
szőlőből és a gyümölcsből
így részben tudtak megélni.
Csongrád népe és megma-
radása a több lábon állás
példaképe. Ebből követ-
kezően a kétszintes termesztés célszerű követelményei nagyon sok idegen munkaerőt is
igényelt, a nagycsaládok, a segítő családtagok szerepe ugyanúgy megnőtt a századfor-
dulótól, mint a napszámosoké. Ennek azonban a végét az 1945 utáni változások gyorsítot-
ták: téeszbe hajszolt parasztság, birtokkuszáló tömbösítés, majd a csereföldek és háztájik
furcsa együttese, a legalább ennyire ellentmondásos kárpótlási gyakorlat, a tulajdonosi
réteg tragikus elöregedése, vele együtt a fák, s a szőlők elöregedése — a mostani

4. fotó
Nemesítő kedvű ember keresztezései meggyfákon
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5. fotó
A Csongrádi dió termése és magbele

agrárdekonjunktúrával párosulva —,
szinte végveszélybe sodorta a csongrádi
szőlők és belső házikertek létét és po-
mológiai értékeit21. Ezeknek a bemutatását
részben megtettük egy Kertgazdaság
tanulmányban22 és az egyik könyvünk23 fe-
jezetében, valamint az Aszaló napsugár-
ban24.

A csongrádi szőlőkben és kertekben a
leggyakoribb és még meglévő fajták a
következők, sajnos azonban a felsorolás
számszerűséget nem tartalmaz, illetve
hiányoznak belőle a tömbösítésnek talán
leginkább áldozatul esett Erzsébet és
Vöröskunyhó dülőbeli szőlők, s a bökényi
városrész kertjeinek az adatai25.

6. fotó
Ikerbarack a Csongrádi parasztbarack

7. fotó
A pollenkeverék játéka Jonathan gyümölcsén

(metaxénia)
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1.
Almafajták
Batul
Cár alma
Cigányalma
Citromalma
Eperalma
GravensteiniH
Húsvéti rozmaring
Jonathan
Kormos alma
London pepin
Nyári fontos
Pogácsa alma
Rétesalma
Szentiványi
Téli fontos
Tüköralma
Vajalma

Körtefajták
Arabitka
Árpás körte
Bosc kobak
Búzás körte
Császárkörte
Diel vajkörte
Hardenpont
Kálmán körte
Kovács körte
Serres Olivér
Szegfű körte
Téli esperes
Vilmos körte
Birsfajták
Bereczki birs
Csongrádi „bisalma"
Konstantinápolyi

Cseresznyefajták
„Fehércseresznye"
Germersdorfi óriás
Jaboulay korai
Májusi korai
„Ropogós" cseresznye
Meggy fajták
Aratómeggy

Cigánymeggy
Halyagmeggy
Pándy meggy
Spanyolmeggy
Üvegmeggy

Szilvafajták
„Aszaló" szilva
Besztercei szilva
Besztercei muskotály
Duránci szilva
Magvaváló szilva
Sárga ringló
Tarka szilva
Zöld ringló

Őszibarackfajták
Champion
Duránci barack
Elberta
Ford korai
Gumibarack
Korai Duránci
Mayflower
Parasztbarack
Szatymazi
Sárgabarackfajták
Korai piros
Magyar kajszi
Majombarack
Rózsabarack
Selyembarack
Tengeribarack

Diófajták
„Cinegés" dió
Milotai
Papírhéjú dió

Mandulafajták
Edesmandula
Keserű mandula
Köszmétefajták
Piros piszke
Sárga piszke
Zöld piszke
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A csongrádi származású fajták egy külön csoportot érdemelnek, amelyek különálló
fajták, fajtaváltozatok, klónok, s a csongrádi szőlők között vagy a házikertekben alakultak
ki. Ezek a következők26:

„Csongorádi" ropogós cseresznye: Germersdorfi óriásnál valamivel kisebb és korábbi,
Csongrádi „bisalma": alma alakú birsváltozat,
Csongrádi „piszke": piros, sárga és zöld termésű változatát termesztették,
Csongrádi dió: aszimmetrikus alakú, nagygyümölcsű, a Tökös dió változata,
Csongrádi duránci: középkorai érésű, vörösen rostos belű, nem magvaváló,
Csongrádi fehér: Ezerjó és Hárslevelű spontán hibridje,
Csongrádi Feri (szőlő): bórfestőnek is használt „garád-szőlő",
Csongrádi Germersdorfi óriás klón: a Saroktanyánál Brózik figyelt fel rá,
Csongrádi Kadarka: bőtermő, külön típus, színanyaga közepes,
Csongrádi Magyar kajszi: az Arany-szigeten Brózik Sándor találta,
Csongrádi nagymeggy: a Szentesi meggy változata,
Csongrádi parasztbarack: augusztusi érésű, zöldessárga húsú, magvaváló,
Csongrádi piros alma: piros fedőszín fedi a gyümölcsöt, kemény húsú, édesalma,
Kisréti naspolya: a Csongrádi naspolya alapfajtája, a Hollandihoz hasonlít.

Jegyzetek: 1. Kiss I.: Csongrád megyei város közigazgatása 1935. Tel. váz. 1. Csongrád. CsMT, Szeged 1989.
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18. Sebestyén, i. m. 249—293. és Barta L.: A legelőelkülönítés és az örökváltság Csongrádon 1997. Oppid.
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1989, 152—161. és uő. Mítosztól a valóságig 1993, 97—113.; további adatok Surányi három cikksorozata,
a Kertészet és Szőlészetben: Elfelejtett gyümölcsfajták 1—12. (1984): 33. évf. 2,. 4., 6,. 8., 10., 12., 14., 16.,
18., 20., 22., 24. sz. — A magyar gyümölcs évszázadai 1—21. (1985—1986): 34. évf. 2., 4., 6., 24., 26., 28.,
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