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PEREMLÉTBEN?
A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón

A Tiszazug történeti-néprajzi kutatása már a hetvenes években elkezdődött. A szolnoki
Damjanich János Múzeum muzeológusai Szabó László néprajzkutató vezetésével 1968-tól
gyűjtöttek a térségben, kiállításokat rendeztek, s publikálták eredményeiket. Olyan neves
kutatók dolgoztak itt 1985-ig, hosszú éveken keresztül, mint Szabó László, Pócs Éva,
Bellon Tibor, Barna Gábor, Botka János. Az összegző tanulmányok ekkor sajnos nem
készültek el, a tájegység történeti-néprajzi komplex bemutatása nem történt meg. Komoly
eredményeket soroló résztanulmányok azonban fellelhetők a térség falvairól, mint pl.:
Csépa monografikus feldolgozása. A 10 éves a Tiszazug kutatása, A Kunszentmárton és a
Tiszazug kisipara című kiadványok szintén a korabeli kutatás fontos lépései voltak.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által támogatott Percmlétben
kutatási program 2007. július l-jén indult és 2011. június 30-án zárható le. Célja a
Tiszazugban lezajlott és jelenleg zajló társadalmi, gazdasági, mentális, kulturális
folyamatok elemzése és értelmezése. A néprajzi, társadalomtörténeti, szociológiai kutatás
szándéka a segítségnyújtás a vidék társadalmi, gazdasági fejlesztésével kapcsolatos
különböző tervek elkészítésében. A kutatás célja az is, hogy a kistérség ilyen fokú
leromlásának történeti, szociológiai, néprajzi magyarázatát adja, feltárja a közelmúltban
tovább élő vagy ekkor kialakult vagy felerősödő káros tendenciákat.

A kutatás: jelenkor-kutatás, ezért beletartozik nemcsak a földrajzi, néprajzi, hanem a
történeti értelemben vett Tiszazug. Települések szerint: Martfű, Tiszaföldvár, Cibakháza,
Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszaug, Tiszasas, Csépa, Szelevény, Cserkeszőlő,
Kunszentmárton (Kungyaluval, Istvánházával), Mesterszállás, Öcsöd. A kutatás időbeli
határait nehéz meghatározni. A kutatók 19. sz. közepétől a jelenkorig vizsgálják témájukat,
előzménynek tekintve a 18-19-dik századot.

A kutatás vezetője Horváth László megyei múzeumigazgató, s a neves és tapasztalt
tudósok mellett helyet kaptak a fiatal, bár már kezdőnek nem nevezhető kutatók is. (Barna
Gábor, Béres Mária, T. Bereczki Ibolya, Kotics József, Szabó László, Bagi Gábor, Bartha
Júlia, Benedek Csaba, Gecse Annabella, Kaposvári Gyöngyi, Pusztai Gabriella, Pusztai
Zsolt, Szabó István, Túri Zoltán.

A négy kutatási év során a Tiszazugra vonatkozó bibliográfiai segédanyag elkészítésén
és megjelentetésén kívül, tanulmányok egész sorának megírását, tanulmánykötet
megjelentetését tervezik a szakemberek, s két konferencián számolnak be az elért
eredményekről. A 201 l-ig tartó program lezárása nemcsak tudományos eredménnyel jár a
Tiszazug és a megye településeinek, lakosainak, hanem mindennapi életükre is kedvező
befolyást gyakorolhat.
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