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A Tiszazug-kutatás 3. konferenciája

2009. október 27-én zajlott Kunszentmártonban a Peremlétben? A Tiszazug néprajzi,
történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón (2007. júl. /.- 2011. jún. 30.) című program
harmadik konferenciája. Muzeológusok, egyetemi tanárok, egyetemisták ismertették a
2009-ben folytatott gyűjtések, tudományos kutatásuk eredményeit. A jelenben folyó
munkának azonban több évtizedre visszanyúló előzményei vannak.

Az 1970-es évek elejétől sikeres gyűjtőutakkal és látványos kiállításokkal indult a
Tiszazug néprajzi, történeti, nyelvészeti kutatása. A tizennégy évig tartó kutatási időszak
minden egyes szakasza nagyobb tanácskozással zárult. (Bővebben a dr. Barna Gábor és dr.
Szabó László tanulmányaiban, Tiszazugi Füzetek 8.) A tárlatokat és a tudományos konfe-
renciákat kiállításvezetők, tanulmánykötetek megjelenése kísérte. (Kunszentmárton és a
Tiszazug kisipara. Szolnok, 1982.; 10 éves a Tiszazug kutatása. Szolnok, 1981.) A tájegy-
ség történeti-néprajzi komplex bemutatása ekkor azonban nem történt meg, s időközben
fölmerült az igény olyan, a Tiszazugot bemutató történeti, földrajzi és néprajzi tanulmá-
nyok megírására is, melyek segítenék a térség felzárkóztatását, értékelnék az azóta eltelt
évtizedek változásait.

2007 közepén az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásával elin-
dulhatott ismét a kistérség tudományos kutatása neves etnográfusok, történészek, geográ-
fusok részvételével. Elsődleges feladatnak ma a Tiszazugban lezajlott és jelenleg zajló
társadalmi, gazdasági, mentális, kulturális folyamatok elemzését és értelmezését tekintjük.
Célunk, hogy olyan néprajzi, társadalomtörténeti, szociológiai kutatást végezzünk, mely
segít a vidék társadalmi, gazdasági fejlesztésével kapcsolatos különböző tervek elkészí-
tésében. Könyvtári, levéltári gyűjtések, interjúk készítése zajlott az elmúlt hónapokban.
Több ezer fényképfelvétel, sok óra hanganyag készült a Tiszazug falvaiban. Létrejött a
kutatás adatbázisa a kunszentmártoni és a szolnoki múzeumban; ahol minden beérkező
eredményt nyilvántartunk.

A jelenleg is folyó alapkutatások mellett 2008 nyarán elkészült saját honlapunk:
www.tiszazugkutatas.uw.hu. Ugyancsak számtalan forrás közül válogathatnak a térség
múltja iránt érdeklődők a Tiszazug-bibliográfia honlapján: www.peremletben.hu. Kutatói
találkozóinkon, konferenciáinkon (2007. november 27-én Kunszentmártonban, 2008.
június 3-án Kunszentmárton, a mezőváros című tanulmánykötet-bemutató és konferencia,
2008. október 7. Tiszaföldvár) mind több és több előadás hangzik el, melyek tudományos
módszerekkel és alapossággal vizsgálják a kutatási témák egyes területeit. Tanácskozá-
saink mindig nyilvánosak, s szívesen fogadjuk minden kedves vendégünket a hallgatóság
soraiban.

2008 és 2009 nyarán és őszén tíz egyetemista csoportot fogadtunk a Szegedi, a Miskolci
és a Debreceni Egyetemről Tiszasason, Cserkeszőlőben, Tiszakürtön. Ezúttal is köszönjük
a Tiszazug lakóinak a segítséget, a türelmet, mellyel lehetővé tették a diákok gyűjtő-
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munkáját. Az egyetemi hallgatókat és tanáraikat pedig elismerés illeti a számos értékes,
számunkra átadott dokumentumért.

A kutatás résztvevői több tudományterületet fognak át. Horváth László megyei múze-
umigazgató, történész (Szolnok), a kutatás vezetője a paraszti migráció kérdését vizsgálja.
Szabó László etnográfus, egyetemi tanár (Szolnok) a Tiszazug társadalomnéprajzának meg-
írását tűzte ki célként maga elé. Barna Gábor etnográfus, egyetemi tanszékvezető (Szeged)
a mindennapok életminőségét, életkereteit (család, civil társadalom: egyesületek és
szervezőik, kistérségi társulások és életstratégiák. Migrációs folyamatok.) kutatja. Kotics
József etnográfus, egyetemi tanszékvezető tanár (Miskolc) A nők helyzetének változása a
Tiszazugban témát választotta. T. Bereczki Ibolya etnográfus, főigazgató helyettes (Szent-
endre, Szabadtéri Múzeum) a lakáskultúra 20. századi változásait tekinti át. Bagi Gábor
történész (Szolnok) a történelemben visszanyúlva a jobbágyfelszabadítás előtti gazdasági-
társadalmi fejlődésre, a tájegység hátrányos helyzetének történeti gyökereire teszi a hang-
súlyt tanulmányaiban. Bartha Júlia etnográfus, néprajzi osztályvezető (Szolnok) Tiszasas
példáján méri fel az egykézést, mint társadalmi jelenséget. Benedek Csaba etnográfus
(Szolnok) az idegenek beilleszkedési körülményeivel foglalkozik a Tiszazugban. Gecse
Annabella etnográfus (Szolnok) a mai családi gazdaságokat, azok gazdálkodási modelljeit
vizsgálja. Kaposvári Gyöngyi irodalomtörténész, megyei múzeumigazgató helyettes a
Tiszazugnak az irodalomban betöltött szerepét elemzi, különös tekintettel az életmód
változásainak tükröződésére a 20. században. Pusztai Gabriella történész, a kunszentmár-
toni múzeum vezetője Kunszentmárton és a Tiszazug iparának átalakulását követi végig a
rendszerváltást megelőző évektől napjainkig. Pusztai Zsolt etnográfus, a mezőtúri múze-
um vezetője a víz (folyók, állóvizek, termálvizek stb.) életmódra gyakorolt hatását dolgoz-
za fel. Szabó István történész a Tiszazug művelődési viszonyait kutatja. Túri Zoltán geog-
ráfus, egyetemi tanársegéd (Debrecen) a tájfejlődés stádiumainak vizsgálatát végzi el egy
tiszazugi mintaterületen az integrált környezetátalakító-munkálatok kezdetétől napjainkig.
2008-ban kapcsolódott a kutatási programhoz Simon András etnográfus, egyetemi tanszék-
vezető helyettes (Szeged), Szűcs Norbert szociológus (Szeged).

A kutatás lebonyolítása az OTKA anyagi részvétele ellenére mégsem lehetséges
nagylelkű támogatók nélkül. A szervezők
és valamennyi résztvevő hálás köszönet-
tel tartozik a Kunszentmártoni Városi, a
Tiszafoldvári, a Cserkeszőlői és a Tisza-
sasi Önkormányzatnak, a települések pol-
gármestereinek, Tálas Lászlónak a Tisza-
kürti Arborétum vezetőjének, a helyi segí-
tőknek, akiket nagy számuk miatt név sze-
rint itt nem is tudok felsorolni. A további
években is számítunk önzetlen felajánlá-
saikra.

Ma nem használt Kaszás istálló
- Tiszainoka, 2008 (Fotó: Szabó L.)
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