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Az alföldi települések sajátosságai 
a 'történések' mögött a századokon átnvúlóan, hosszú távon is bizonyos ..szer-

kezetek" lényegesek, amelyek a jelen számára egyszerre jelölnek ki határokat és kí-
nálnak lehetőségeket." (Szűcs Jenő)* 

Az Alföldnek meglehetősen rossz híre volt - s talán van napjainkban is - a közvéleményben, de még 
a szakmai körökben is (..elmaradottság", falusias kinézetű mezővárosok, ..isten háta mögötti" tanyák, 
külterjes mezőgazdaság, unalmas. ..lapos" táj...). Kiragadott példaként idézzük a fél évszázadokon át 
Szarvason lelkészkedő Tessedik Sámuel egynémely megjegyzését: „Az. ilyetén nagy faluban |ti. az al-
földi mezővárosokban. B. P.] való rendetlenséget az. ember majd el nem hiheti, hanemha azt maga látta 
légyen. A házak, utcák nem egyebek a káosznál vagy zűrzavarnál, melyen a rendhez szokott szemnek 
[kie.: B. P.) álmélkodnia kelletik. A rendkívül való nagy falunak bírája nem tud magán segíteni, midőn 
naponként a rendetlenségeket nevelkedni és elhatalmazni látja. A legnagyobb gonosztévők, lókötők és 
más gaz nép csoportokban tartózkodnak a faluban, de ki keresné és kérdezné őket a házaknak és utcák-
nak ilyetén zűrzavarjaiban." Tessedik szerint az Alföldön „...gyökeret kapott a földmívelésnek rossz 
módja, melyet a sovány termés és a gabona hiányossága még most sem irthatott ki." A tanyavilágban 
élő „ifjú paraszt" pedig „. . .a tudatlanságban és balgatagságban felnevelkedvén, semminémű jobbító 
módot, sem javulást el nem hiszen..."2 

Még Petőfi is - akinek pedig, tudjuk, „szép" volt az Alföld! - lenéző gúnnyal írt a legnagyobb alföl-
di mezővárosról. Debrecenről: „Ha porba vagy sárba akarsz, fulladni, csak ide jőj, itt legkönnyebben 
cért érhetsz; de az orrodat jól befogd, mert különben, mielőtt megfúlnál, a guta üt meg a szalonnaszag-
nak miatta."3 A XX. század „Alföld-szakértői" közül pedig elég Kaán Károlyt idéznünk: „Évszázados 
kezdetlegességben, számba jöhető kultúra nélkül... Ez az Alföld, ha nem is minden részében."4 (A ta-
nyavilágot ostorozó írások közül pedig elég Czettner Jenő egyetlen mondatát citálni: „Mintha csak a 
Kongó vidék négerei között jártam volna, olyan elmaradott ezeken a vidékeken a posta, iskola, orvosi 
szolgálat.") 

Ezen írás dramaturgiája szerint most az „Alföld-barát" megnyilvánulásokból kellene idéznünk. (S a 
feladat nem is lenne nehéz, hogy mást nem említsünk, maga Tessedik is. könvvnyi elmarasztalás után 
megállapította: „Nem tagadom; a paraszt itt e tartományban még most is sokkal, igen sokkal jobban áll. 
mint más magyarországi, amint is más nemzetbéli hozzája hasonló parasztok." S feltehetnénk azt a kér-
dést is. milyen lehetett valójában az alföldi mezővárosok társadalma, ha a nemzeti felbuzdulás idején, a 
XIX. század első felében e miliőből érkeztek legtöbben a megpezsdülő irodalmi életbe. Csokonai Vi-
téztől Fazekas Mihályon. Katona Józsefen, a Debrecenben nevelődött Kölcseyn. Arany Jánoson át Pe-
tőfiig.) Ehelyett vessünk egy pillantást az /. láblázat adataira, az „orvoslátta holtak" arányának XX. 
század eleji alakulására az ország vármegyéiben.5 Az első pillanatban feltűnő, hogy az orvosi ellátás 

1 Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. - Történeti Szemle, 1981/3. 
2 Az idézetek Tessedik Sámuel. „A paraszlember Magyarországban micsoda és mi lehetne" c. könyvéből - Pest 

1786-va lók . 
3 Idézi Szabó Zoltán „Szerelmes földrajz" c. kötetében (Bp. 1999). 
4 Kaán Károly A Magyar Alföld. - Gazdaságpolitikai tanulmány. Bp. 1927. 
5 A magyar statisztikai szolgálat a XIX. század legvégétől kezdve közölte az. elhunytak orvosi kezelésére vonat-

kozó adatokat, azt, hogy az elhalálozottakat haláluk előtt kezelte-é orvos vagy sem. Ez az adat a „fejlettségre" 
vonatkozóan fontos mutató: tükrözi egyrészt az orvosi ellátás igénybevételének lehetőségét (pl. van-e a telepü-
lésben orvos vagy csak egy távolabbi községben-városban vehető igénybe az orvosi segítség), a lakosság 
anyagi viszonyait, nemkülönben mentalitását, a mindennapi élei kulturáltságát. 
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igénybevétele - a várttól eltérően - az alföldi vármegyékben ért el kiemelkedő értékeket - az akkori 
országterület 72 vármegyéjéből az első tízbe hét (!) alföldi megye került, a legkedvezőtlenebb helyzetű-
ek közé viszont egy sem. De hasonló képet kapunk az írni-olvasni tudás esetében is, pedig ez is általá-
nosan használt „fejlettségi mutató". Nem lehet tehát mindenkor és minden tekintetben megkésettnek, 
elmaradottnak tekintenünk az Alföldet. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az Alföld és az ország többi 
nagytája között6 - sőt az Alföld és Közép-Európa tájai között - szembetűnőbb és mélyrehatóbb különb-
ségek mutatkoztak, mint két szomszédos nagytáj között az esetek többségében megszokott, s e különb-
ségek meghaladják a természeti környezetből, tájképi eltérésekből, a gazdasági ágazatok eltérő súlyá-
ból. a gazdálkodás mikéntjéből, a „népélet" sajátosságából fakadó szokványos különbségeket.7 

I. táblázat. Az elhaltak közül orvosi kezelésben részesültek aránya, 1911, % 

A legkedvezőbb 
helyzetű vármegyék 

Orvosi kezelésben 
részesült A legrosszabb 

helyzetű vármegyék 

Orvosi kezelésbe 
részesült A legkedvezőbb 

helyzetű vármegyék 7 éven 
aluli 

7 éven 
felüli 

Össze-
sen 

A legrosszabb 
helyzetű vármegyék 7 éven 

aluli 
7 éven 
felüli 

Össze-
sen 

1. Békés 93.2 88,8 90.9 1. Lika-Krbava 3.9 12.4 8.2 
2. Csanád 91,9 86,5 89.2 2. Szolnok-Doboka 12,1 15.2 13.8 
3. Hajdú 93.1 83,9 88.5 3. Árva 16.5 17.7 17,3 
4. Moson 90.4 83,3 86.7 4. Kolozs 19.7 16.6 18.1 

5. Jász-Nagykun-
Szolnok 88.2 77,8 83.2 5. Hunyad 19,6 17.7 18.4 

6. Csongrád 87.0 78.4 82.8 6. Torda-Aranvos 15,8 21.5 18.8 

7. Pest-Pilis-Solt-
Kiskun 83,3 78.5 80.9 7. Máramaros 18.2 21,3 19.6 

8. Brassó 83,6 74.8 78.1 8. Verőce 10,0 33,5 20.3 

9. Fejér 81.7 73.4 77.3 9. Varasd 8.9 32.1 20,7 

10. Bács-Bodrog 76.0 76.4 76,2 10. Zágráb 10,7 34.8 23,5 

11. Szabolcs 75,5 68.3 72.2 11. Modrus-Fiume 18,0 28.7 23.6 

12. Torontál 69,0 69,4 69,2 12. Ugocsa 21,8 25,9 23,8 

13. Pozsega 74.2 51.0 66.7 13. Tolna 9.6 36.3 24.0 

14. Pozsonv 71,8 58,5 64.3 14. Krassó-Szörénv 24,5 25,1 24,9 

15. Heves 65,7 60,0 63,0 15. Sáros 21,3 27,6 24.9 

A jelentősebb eltérések: 
• Az Alföldön a mezőgazdaság és a „ város " a közelmúltig nem voltak egymást kizáró fogalmak. Az 

Alföldön az agrártermelés bázisán keletkeztek olyan néptömörülések, amelyekben már „megéltek" a 
városi funkciók, anélkül, hogy jelentősebb hinterlandra támaszkodhattak volna. így az alföldi városokat 
még a XX. század első felében is túlnyomórészt agrárnépesség lakta. (1900-ban Hódmezővásárhely 
keresőinek 64%-a élt a mezőgazdaságból, a 80 ezer lakosú Szabadkán arányuk 54%-ot tett ki, s Szeged 
lakosságának kétötödét ugyancsak a mezőgazdaság tartotta el - igaz. egy részük a tanyákon élt.) Az ag-
rárszerepkör túlsúlya miatt a közgazdasági vagy statisztikai városforgalom nem tudott mit kezdeni e te-
lepülésekkel s falvaknak tartotta azokat, még ha számos „városi" intézménnyel is rendelkeztek. 

6 Ne feledjük, ..trianon" előtt e nagytájak közé tartozott a Felföld, Erdély, a Partium, a Bánság, sőt Horvát-
Szlavonország is. 

7 E meglepő s feltűnő másságot az Alföldre vetődő utazók, a tájjal foglalkozó tudósok is észlelték. Den Hollan-
der amsterdami geográfus professzor, miután hosszabb időt töltött az Alföldön, így írt: az utazót.. . a Duna 
bal partján merőben más táj fogadja, melynek láttán meglepetését alig titkolhatja. . a természet és a környezet, 
a lakosság eddigi, ősi élete és a történelmi fejlődés olyan települési, gazdálkodási formákat hozott létre, ame-
lyek egyedülállóak." (Den Hollander, A. J.: Az Alföld települése és lakói. Bp. 1980.) 
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• A múlt századelő térképeiről is kitűnik, hogy a peremterületektől eltekintve - Szatmár, Bereg, a 
Bodrogköz, a Partium alföldies jellegű tájai, a Bánság stb. - szabályos falu alig akadt az Alföldön. Az 
Alföld térképén ma megjelenő falvak többsége ún. tanyaközség, csak a XIX. század második felében, 
sőt többségük a második világháború után keletkezett. (Mező)város volt határos (mező)várossal. Ebből 
következett, hogy az alföldi városok, a legnagyobbakat kivéve, vonzáskörzettel sem rendelkeztek, ala-
posan zavarba hozva ezzel a geográfusokat, akik szerint a város = központ. (De az Alföldön Karcagnak. 
Nagykörösnek, Hajdúböszörménynek, sőt Hódmezővásárhelynek stb. egyszerűen nem volt módja von-
záskörzetre szert tennie.) 

• Viszont a ritkásan elhelyezkedő, nagy határral rendelkező mezővárosok „közeit"' a XIX. században 
egyre inkább sűrűsödő sajátos szórványtelepülés, a tanyavilág töltötte ki. A szórvány Európa számos 
országában megszokott települési forma, csakhogy a tanya nem önálló, hanem tartozék-település, s 
mint ilyet, kiterjedésében, tartós fennmaradásában, települési-gazdálkodási rendszerré szerveződésé-
ben originális alföldi településformának tekinthetjük. A „valódi tanya" - a tartozék-tanya - mindvégig 
egy osztott települési rendszer egyik, nem önálló, önmagában meg nem ál ló-ezér t önállóan, az anyate-
lepülésektől elszakítva meg sem ítélhető - egysége, mely a belterületi házzal együtt alkot egy lakó- és 
gazdálkodási egységet, családi gazdaságot. A család s gazdasága a belterületi lakás és a tanya között 
megosztva funkcionál, a család, a családtagok valamilyen, a tanyásodás eltérő fázisaiban eltérő 
„amplitúdójú" ritmus szerint váltva egyaránt lakta tanyáját és belterületi otthonát; a család, de az egész 
mezővárosi társadalom bizonyos térbeli tagolódást kapott. 

• Ebben a településrendszerben nehéz volt egyértelműen megkülönböztetni a falut a várostól: a ta-
nyán élő sem volt „falusi", hanem a mezővárosi társadalom tagja, a mezővárosi földművelő sem tipikus 
városi polgár. így a határok elmosódottsága nemcsak a települési rendre, hanem az alföldi társadalomra 
is jellemző. A mezővárosokban volt „átjárás" pl. a kézművesek és földművesek kőzött, nem különültek 
el lakhelyüket tekintve, életvitelükre nézve.8 

• Az alföldi (mező)városok társadalmát átszőtték az ,, agrárius " vonások. Még a „valódi polgárok" 
vagy a városi értelmiség - kereskedők, ügyvédek, orvosok, lelkészek és így tovább - életében is a told s 
a gazdálkodás sajátos helyet foglalt el; trezorjuk inkább a föld. mintsem a városi emeletes ház. a drága 
lakberendezés. Földben tartotta fölös pénzét, vagyonát. Ennek hatására sokrétű, különösen amióta Ma-
gyarországon is a mozgékony vállalkozói tőke lelt a „fejlődés motorja". Az „iparszorgalom" s a keres-
kedés mérsékelt gyarapodását ez a mentalitás is magyarázta a XIX. század második felében. 

• Végül említsük meg. hogy az Alföldön a formák és a funkciók nem mindig feleltek meg egymásnak 
- lásd az alföldi városkép és a betöltött szerepkör meg nem felelését. 

Miben rejlenek e feltűnő „másságok" okai - a kérdés kézenfekvő. Születtek is egyes részleteiben 
helytálló magyarázatok. 

• Gyanúba lehet keverni a természeti viszonyokat. A gyanúnak van is némi alapja. Pl. az építőkő hiá-
nya hozzájárult a mezővárosok „földszintes" voltához (persze a Pó-alföldön pompás téglavárosokat 
építettek), a városfalak hiányához. Az Alföldön a városfejlődés kevés természeti energiára támaszkod-
hatott (bányakincsek, jó bort termő hegyoldalak, természet-kijelölte útvonalak, vásárvonalak hiánya). 
Ám e tényből az alföldi településrendszer a maga bonyolultságával, „rendszerszerűségével" aligha ve-
zethető le. a társadalomfejlődés sajátosságairól nem is beszélve, mint ahogy arról sem. hogy pl. a Kisal-
föld - vagy Európa számos más alföldje - miért nem járta a Nagy-Alföld útját. Az „Alföld-jelenséget" 
megítélésünk szerint nem a táj alföld-volta váltotta ki, de a természeti környezet áttételeken keresztül 
szerepet játszott az Alföld sajátos fejlődési útjának alakításában. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy 
az „Alföldi-út" a maitól merőben eltérő természeti viszonyok között formálódott. Az Alföldön az ár-
mentesítések előtt négy, a kultúrtáj formálódásának merőben eltérő feltételeket nyújtó térszín-típus kü-
lönült el: 

- Külön világ volt a sárrétek, lápok, holtágakkal szabdalt, az év nagyobbik felében vízzel borított 
alacsony árterek területe. Lakóik elsősorban a „rétből" éltek, zsákmányoló gazdálkodást folytattak, ex-
tenzív állat- - elsősorban sertés - tenyésztést folytattak. Az alacsony árterek világában dívott a fokgaz-

8 Márkus István elemezte ezt a jelenséget: "A falu, a kismezöváros és nagymezőváros ugyanannak az alföldi, ál-
lattartó cívis paraszti vagy kisnemesi, szabad paraszti termelőmódnak és életvitelnek, igényvilágnak, művelő-
désnek három eltérő nagyságrendű, felfelé haladva mind tágasabb, mind differenciáltabb góca." (""Az alföldi 
út" és elakadása. Valóság 1986/4.) 
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dálkodás. E vízi világról, az ott folvó életről leírások százai szólnak.0 Ám a mocsarak, lápok, erek-fokok 
világa hiába alkotta az ármentesítések előtt az Alföld legsajátosabb tájait, hiába volt kuriózum a páká-
szok, réti emberek birodalma, s vált a helytörténeti irodalom kedvelt témájává e vízi élet. az •"alföldi út" 
forrásvidékét nem erre kell keresnünk. 

- T ö b b tízezer négyzetkilométert tett ki a magas árterek, árvízjárta legelők, a sekély, nyár végére ki-
száradó tavak, vízállások, „laposok" területe. Ezeket tavasszal futották meg az árvizek, majd összefüg-
gő vízfelülettel borítva több ezer négyzetkilométert. Eke alá fogni aligha volt érdemes e réteket, legelő-
ket. nádasokat, ám az árvizek visszahúzódása után dús legelőket kínáltak az árterek. Ezeket félszilajon 
tartott nyájak legeltetésére használták; az állatok az árvizek idején a magasabb térszíneken legeltek, ta-
vasz végén, nyárelőn hajtották őket a kizöldülő legelőkre, hogy a telet gyakran a határ legmélyebb pont-
jain, nádasokban-sásosokban vészeljék át. 

- A z ármentes térszínek is különböztek abban, hogy a szántógazdálkodásra is alkalmas löszfelszínek 
voltak-é. vagy szántónak silány homokhátságok. A XIX. század második feléig ez utóbbiakat is első-
sorban legelőként hasznosították. 

Az Alföld vázolt természeti viszonyainak következménye, hogy a honfoglaláskor s utána évszázad-
okon át e tájat jóval ritkábban szállták meg eleink, mint a Dunántúlt vagy a Kisalföldet.10 Ez tette alkal-
massá az Alföldet arra, hogy a tatárjárás (1241) körüli években befogadott, még nomád életmódot foly-
tató népeknek uralkodóink itt jelöljék ki szállásterületüket. S e ténynek el nem hanyagolható szerep ju-
tott az „alföldi út" alakításában." Ugyancsak a táj adottságaiból fakadt, hogy az Altold földhasználata 
alapvetően eltért az ország többi, mezőgazdaságilag hasznosított tájától: a gazdasági élet egyeduralko-
dó ágazata az állattartás, mégpedig a XIX. századig a külterjes - „rideg" legeltető állattartás. 

Viszont a ridegen tartott állatok hatalmas legelőit nem lehetett a feudális birtokrendszerbe illeszteni, 
jobbágytelkekre osztani, hanem csak közösségek által, közösen hasznosítani. így az Alföldön csak hé-
zagosan épülhetett ki a feudális berendezkedés, számos alapvetően fontos kelléke hiányzott vagy alá-
rendelt szerepet játszott (feudális birtokrendszer, üzemszervezet, robotoltatás stb.). 

• Az Alföld - megkésett, „elmaradott" táj. Ez a leggyakrabban elhangzó magyarázat az Alföld 
„másságára". Csakhogy először is: „elmaradott" sokfeleképp lehet egy táj, régió. A dualizmus korában 
a Kárpát-medence legfejletlenebb, legszegényebb régiója Északkelet-Magyarország hegyvidéki tája 
volt (a „Kárpátalja"), merőben más településhálózattal, társadalommal; hasonló volt a helyzet Erdély 
jónéhány vármegyéjével vagy Horvát-Szlavonországgal. Az „elmaradottság" tehát inkább az Alföld-je-
lenség egyik tünete, mintsem oka. 

Aztán: teljesen bizonyos, hogy az Altold története során mindvégig „elmaradott" volt? Hogy az Al-
föld gazdálkodása primitív? Feltételezhető, hogy a Felvidékről, Dunántúlról származó, vagy Nvu-
gat-Európában iskolázott bírálók szemében az agrártermelés sikere fokmérőjének az egységnyi földte-
rületről nyert termék mennyisége számított, mert a gazdálkodás „szűk keresztmetszetét" az általuk pél-
daadónak vett tájakon a szűkösen rendelkezésre álló földterület jelentette. Az Alföldön hiány hosszú 
időn át munkáskezekben mutatkozott (alacsony népsűrűség, a hódoltság korának pusztításai), llv felté-
telek mellett viszont a rideg állattartás nyújtotta az egységnyi ráfordított munkaerőre jutó legnagyobb 
hozadékot; ez jelentette az okszerű gazdálkodást! De még a tanya sem az ördög praktikája! A tanya-
rendszer tette lehetővé a hódoltság idején s azután a parlagon maradt területek művelésbe vonását, újra-
hódítását, mindezt úgy, hogy a tanya gazdája a mezővárosi közösség tagja maradt. 

De ami talán ennél is fontosabb: az Alföld társadalmi szerkezetének elmaradottsága évszázadokon 
át korántsem volt egyértelmű! A "valódi" polgárság számaránya nyilván még szerényebb volt. mint a 
Dunántúlon. Ám a feudalizmus sem vált oly hézagtalanná, fojtogatóvá. nem épült ki oly szilárdan, mint 
az országban másutt. Az Alföld központi részén a lakosság zömét a szoros jobbágyi kötelékektől men-

9 Osváth Pál. a Nagy-Sárrét krónikása írta Szerepről: "A toronyból nézve a határt, abban a száraz szemmérték 
szerint 5-600 holdnál többre nem számíthatott, mert a község is csak mint tengeren egy kis sziget, úgy libegett 
a roppant víz között. Ekkor csupán Udvari felöl egy másfél öl keskeny, mindkét oldalról buja náddal szegélye-
zeit l'öldtöllésen lehetell Szerepre bejutni." (Bihar vármegye sárréti járása leírása. Nagyvárad 1875.) 

10 A XII. században a Kárpát-medence lakott területeinek népsűrűsége 8-10 fő/km2-re tehető, a Dunántúlon elér-
te a 15-16 fő/knr-t , ugyanakkor az Alföldön ennek harmada-negyede, 3 - 6 fő/km2 volt. 

11 Ugyanis a még nem feudalizálódott kunok beilleszkedése a magyarországi "viszonyokba" a XIV. század végé-
ig elhúzódott, hosszú időre prolongálva egy bizonyos feudalizmus-előtti állapotot az Alföldön, ennek pedig, 
mint látni fogjuk, döntő szerepe volt az alföldi sajátosságok kialakításában. 
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tes parasztok, kisnemesek. a szabadalmas területek polgárai tették ki. Ez a társadalmi szerkezet számos 
sajátos vonást kölcsönzött az Alföldnek: a mezővárosok ..félszabadságát", erős önkormányzatokat, szo-
ros együttélést a reformált egyház haladó-polgári irányzataival, nagyfokú társadalmi mobilitást stb. Az 
Alföld társadalma a gazdaságánál,.fejlettebb " volt. 

• Napv ilágot láttak oly feltevések is - nem is kevés - , melyek az „alföldi utat" nomád örökségnek 
tartják, elsősorban arra hivatkozva, hogy a „kertes" vagy más elnevezéssel kétbeltelkes mezővárosok 
alaprajza, funkcionális tagolódása hasonlóságot mutat a nomád népek téli szállásaival. Ezt a nézetet 
osztotta pl. az etnográfus Györffy István, a geográfus Mendöl Tibor, a holland geográfus, den 
Hollander, valamint az alföldi településrendszer szociográfus-szociológus kutatója. Erdei Ferenc.12 Ez 
a kapcsolat a téli szállások és az „ólaskertes" települések között éppenséggel elképzelhető, noha a 
X-XV. század közötti időből egyetlen megbízható nyom sem maradt fenn a kertes városokról. Ám az 
„alföldi út" jóval több, mint településformák szokatlansága: az elsősorban társadalmi jelenség, mely a 
feudalizmus keretei között alakult ki, így aligha „vezethető le" a törzsi-nemzetségi szerveződésű no-
mád társadalom sajátosságaiból. Az alföldi sajátosságok kapcsán olykor felemlítik az Alföld periféria 
voltát vagy „frontier" jellegét. Ezek helytálló észrevételek, hozzátesznek valamit az „alfoldiséghez". 
de ugyanazt kell mondanunk, mint korábban: periféria a fél világ, de mennyire mások a „fél világ" tár-
sadalmai, települései. 

• Az Alföld, véleményünk szerint, sajátos társadalomfejlődési út régiója. Elöljáróban utalnunk kell 
arra. hogy az utóbbi évtizedekben a társadalomtudományi gondolkodásban általánosan elfogadottá vált, 
hogy a társadalmak jellegét, működését meghatározó társadalmi-gazdasági-ideológiai-politikai-..néplé-
lektani" struktúrák nem azonosak Európa egyes nagyrégióiban (Id. a mottóul választott Szűcs Jenő idé-
zetet). A társadalomtudományok művelőinek véleménye a történeti régiók számos részletkérdésében 
nem egységes ugyan, abban azonban többnyire igen. hogy Európában két fejlődési alaptípus alakult ki. 
a nyugat- és a kelet-európai típus (főbb jellemzőiket Id. a 2. táblázatban). A két nagy régió között fekvő 
Közép-Európában e két alaptípus sajátosságai keveredtek. Érthető módon felmerült az a feltételezés, 
miszerint az Alföld sajátosságai abból fakadnak, hogy más „történeti régiókhoz" tartozik, mint környe-
zete. a Kárpát-medence többi régiója; vagyis az Alföld kelet-európai fejlődési utat járó tájegység nyu-
gat- vagy közép-európai környezetben. Ez utóbbi vélekedés azonban nem helytálló, mert a táj alapvető 
sajátosságát az államalapítástól a XIX. századig az jelentette, hogy gyengén feudalizált régió volt. a fe-
udális berendezkedésen folytonosan tekintélyes rések keletkeztek, ez lazább feudális függést, a telepü-
lések nagyobb autonómiáját, a jobbágy sorból való kimenekülés lehetőségét13 eredményezte. Oly követ-
kezményekkel járt tehát, melyek korántsem a kelet-európai út jellegzetességei. 

2. táblázat. A nyugat- és a kelet-európai történeti régió főbb jellemzői 

Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Az antik+germán örökség ötvöződése A bizánci (hellenisztikus) hagyomány továbbélé-
se 

A termőföld s a termelőeszközök vitathatatlan 
magántulajdona 

A termőföld az uralkodó tulajdona 

Ajobbágvok garantált joga a jobbágvtelekhez 
A földesúr korlátlan hatalma jobbágyai felett (a 
jobbágv adható-vehető. elszakítható a földtől -
Gogol: Holt lelkek) 

Az egyének érdekeltsége a termelés növelésében Az egyéni érdekeltség hiánya 

A jobbágyosztálv (és a földmagántulajdon) is ré-
sze a rendi társadalomnak (a hűbériség: jogilag 
szabályozott társadalmi képlet) 

Az államrend alapja az uralkodó despotikus ha-
talma 

Autonómiák léte (céhek, városok, egyházak, 
egyetemek, rendi és territoriális autonómiák) 

Autonómiák hiánya (az egyházak alávetettsége, 
városi autonómiák hiánya) 

12 Tömören fejezi ki ezt a nézetet Herman Oltó. aki a tanyarendszert, ezt az ..atavisztikus alkotmányt" a magyar-
ság ..megfagyott nomádságából" eredeztette. (A magyar nép arca és jelleme Bp. 1902.) 

13 Szabadalmas területek - Jászság. Kis- és Nagykunság. Hajdúság - , magukat megváltó mezővárosok, mezővá-
rosi polgárok megnemesitése stb. 
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Miért volt az Alföld története során mindvégig gyengén feudalizálódott régió? 

' A középkorban az árvízjárta, szántónak jobbára alkalmatlan, alacsony népsűrűségű táj legeltető ál-
lattartással volt hasznosítható, s a rideg állattenyésztés nem tette lehetővé a feudális birtokrendszer na-
gyobb területen, a maga teljességében való kiépülését. Kevés volt ajobbágytelek. a közös legelők hasz-
nálóit közösségként kellett a földesúrnak kezelnie - közös adóztatás, a személyes függés lazasága, a te-
lepülések nagyobb autonómiája- nem vált általánossá és nagyobb méretűvé a robotoltatás (a szemé-
lyesjobbágyi függés legnyilvánvalóbbika). vagyis nem szilárdult meg a feudalizmus mikro-szerkezete. 
A nomád népek betelepítése prolongálta a feudalizmus előtti állapotokat. A már a középkor végén vi-
szonylag népes mezővárosok autonómiája, épp a közös gazdálkodás miatt nagyobb, mint egy kis job-
bágytelepülésé, érdekérvényesítő képességük nem elhanyagolható, már ekkor „kifelé tekintgettek" a 
még meg sem szilárdult „feudalizmusból". (Nem véletlen, hogy Dózsa Cegléden hirdette meg antifeu-
dális felkelését, s hogy a felkelés ideológusait is a mezővárosi kolostorok adták.) 

• A hódoltság korában a töröktől megszállt területekről elmenekültek a feudális hierarchia csúcsán 
lévők, a vármegye, a földesurak, a felső-papság. Noha jogaikat megkísérelték továbbra is érvényesíteni 
- az elmenekült vármegyék rendeleteket hoztak, adókat követeltek, csakúgy, minta földesurak - . a feu-
dalizmus eltűnt az alföldi lakosság mindennapjaiból. A török ugyan keményen adóztatott, de a települé-
sek s lakóik mindennapi ügyeibe nem szólt bele. A települések autonómiája növekedett. A hadjáratok, 
rablóportyák nyomán elpusztuló falvak, jobbágyközségek életben maradt lakói a némi védelmet bizto-
sító mezővárosokba menekültek, a pusztán maradt faluhatárokat is a mezővárosokból művelték: itt le-
geltették nyájaikat. A háborús állapotokat túlélő mezővárosok hatalmas határra tettek szert az elpusztult 
falvak határainak megvásárlása vagy bérlése nyomán.14 Kecskemét pl. a XVI-XVII. században kb. fél 
millió holdon gazdálkodott. (Kecskemét bérelt pusztája volt pl. a mai Kiskunfélegyháza. Kiskunmajsa, 
Lajosmizse. Pusztaszer, Csengele, Csólyospálos stb. határa.) A hatalmas határok hasznosítása még in-
kább szilaj pásztorkodással volt biztosítható. Közismert, hogy e századokban Nyugat-Európa és 
Eszak-ltália szinte korlátlan piacot kínált élőmarha-kivitelünknek.15 A mezővárosok népessége növeke-
dett. a népesebb mezővárosok lélekszámajóval meghaladta a királyi Magyarország szabad királyi váro-
sainak népességszámát. (Debrecenben a XVI. század közepén 12 ezren, a XVII. század derekán 15 ez-
ren éltek. A XVII. század közepén Szeged és Kecskemét kb. 6 ezer lelket számlált, ugyanakkor pl. Sop-
ronban 1633-ban 4 ezren (!) éltek. Bártfán pedig mintegy ezren. (!) A mezővárosok maguk választották 
elöljáróikat, papjaikat, szervezték gazdálkodásukat, rendeleteket hoztak, adót szedtek, földjeiket saját-
jukként kezelték. A mezővárosok lakóinak többsége a protestantizmushoz csatlakozott. Szerencsé-
sebb-ügvesebb polgáraik jelentős vagyonra tettek szert.16 Vagyis egyáltalában nem jobbágyként, job-
bágytelepülésként viselkedtek, különösképpen nem kelet-európai jobbágyként. Ekkor, a hódoltság ko-
rában teljesedett ki az „alföldi út": e folyamat lényege, hogy az Alföld igen rövid idő alatt úgy került át 
egy „feudalizmus előtti" állapotból egy, a feudalizmust meghaladó állapotba, hogy közben a feudaliz-
mus kifejlett, tipikus formája meg sem szilárdult. 

• Mert igaz ugyan, hogy a török kiűzése után az újra berendezkedő feudalizmus csatákat nyert az Al-
földön is: v isszatértek a vármegyék, a földesurak, sok település elvesztette hajdúszabadságát - kivéve a 
hat „öreg" hajdúvárost - , a Hármas Kerületet eladták a Német Lovagrendnek, lakóik (átmenetileg) job-
bágysorba kerültek. Ám a mezővárosoknak sikerült lazább feudális függésüket továbbra is megőrizni-
ük. Sikerült, mert gazdasági erejük jelentős maradt, a rideg állattartás a XVIII. században is vezető ága-
zata az alföldi gazdálkodásnak, azt pedig csak közös - mezővárosi - keretek között lehetett folytatni. 
Mert a XVIII. században mindvégig, a telepítési akciók ellenére az Alföld szűkölködött munkáskezek-
ben. s a szigorúbb fellépés egyszerűen továbbvándorlásra késztette volna a mezővárosok lakóit a gyé-
rebb lakosságú területek felé. Ezt a „feudalizmus utáni" állapotot jelzi, hogy a korszak végén egyre több 
mezőváros váltotta meg magát földesurától, s vált így gyakorlatilag egyenlővé a szabad királyi váro-
sokkal. 

14 Megjegyzendő, hogy a bérlet polgári tulajdonlási forma. 
15 Pl. 1592 nyarán két és fél hónap alatt Bécs piacain-vásárain 55 és félezer magyarországi marhát kínáltak el-

adásra. Az 1500-as évek derekán mintegy évi 80 ezer, az 1580-as években 120-150 ezer marhát hajtottak kül-
honi piacokra a Hódoltság területéről; a váci révnél 1563 júliusa és 1564 márciusa között 30 248 szarvasmar-
hát vámoltak el. 

16 A nagykőrösi Ádám Márton 1640-ben 653 „marhaszám" után adózott - ez a valóságban ennél is több állatot 
jelentett - ; a debreceni főbírótól. Dobozi Istvántól 1707-ben a portyázó rácok 700 marhát raboltak el. Az 
1570-es török adóösszeírás szerint Szegeden egy háztartásnak átlagosan 72 marhája volt. 
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Vagyis az Alföld ..másságának" forrása nem más. mint egy a környezeténél „nyugatiasabb " társa-
dalmi-gazdasági modell eltérése a közép-európai viszonyoktól. Hogy ez. olyan konkrét formákat öltött, 
amilyeneket, egyéb tényezők - természeti környezet, történelmi szituáció, gazdasági-gazdálkodási igé-
nyek stb. - sokszoros kölcsönhatásának eredménye.17 Az „alföldi út" legjellegzetesebb terméke, egy-
ben annak hordozója az alföldi mezőváros, de a tanyás települési-gazdálkodási rendszer is „levezethe-
tő" belőle. 

Dr. Beluszky Pál 

A Körösök vidékének történelmi földrajza 
és korai népei1 

Kevés olyan nép van a világon, amelyik még a világűrből, műholdfelvételről is észreveheti szülő-
földje területének határait, ha az nincsen pirossal jelölve. A magyar nép ilyen. A történelmi Magyaror-
szág esetében a lánchegységek kijelölik a Kárpát-medencét, a politikai értelemben vett Magyar Király-
ság területét. Ezen belül két hatalmas síkságról beszélünk, aNagyalföldről és a Kisalföldről. Sok föld-
rajztudós Magyarországot - vagy ha úgy tetszik Hungáriát - a föld legteljesebb medenceországának, 
éppen emiatt legindividuálisabb államegységének tartotta. 

Azonban a történelmi Magyarország területe vízrajzi szempontból is egységet alkotott - éppen a 
lánchegységeknek köszönhetően - . azaz. a Vaskapunál, amit fenékvégpontnak nevez a történeti-földraj-
zi irodalom, gyakorlatilag Magyarország minden vize átfolyt. Néhány folyó volt kivétel, mint a Poprád, 
ami kifelé fut. vagy az Olt. mely már a Vaskapu után folyik a Dunába, tehát a történelmi Magyarország 
vízrajzi egységet is alkotott. Földrajzi szélességi és hosszúsági fokai alapján gyakorlatilag a kontinentá-
lis területek csoportjába sorolható: a szélességi fok. mely a napfény beesési szögét, a napfényes órák 
számát is meghatározza, valamint a hosszúsági fok, amivel például a csapadék, valamint az időjárás 
más szélsőségei függnek össze. A szélességi fok meghatározása azért fontos számunkra, mert pontosan 
ezen a vidéken lévő egyik tája. a Körös-Maros köze az. ahol a napsütéses órák száma a legnagyobb: 
összefoglalóan azt lehet mondani, hogy ez a Kecskemét-Gyula vonal tágabb környéke. 

A földrajzi jellemzők 
Előadásom tárgya, a Körösök vidéke a Nagy- vagy Magyar Alföldön terül el. Kiterjedése körülbelül 

százezer négyzetkilométer, ennek durván fele esik a mai Magyarország területére, és a föld egyik leg-
teljesebb medencesíksága. Szűkítve a kört. a Körösök vidéke egy nagy obb magyar táj, a Kárpát-meden-
ce legegy ségesebb nagytája, az. ún. Tiszántúl része, mely elfoglalja az Alföld jelentős részét. A Tiszán-
túl északi és nyugati határa maga a Tisza folyó, déli határa a Maros, keleti határa pedig az 
Erdélyi-Szigethegység vagy Középhegység, szűkebb értelemben véve az Aradi-Hegyalja területe. Na-
gyon érdekes, nagyon változatos táj ez. A Körösök vidéke ezen részének, pontosan ahol most az akadé-
mián vagyunk. Szarvas és környékének mintegy 90 méter a tengerszint feletti magassága: ugyanakkor a 
szintén a Tiszántúlhoz tartozó Nyírség dombjai száz méterrel magasabbak, a 180 métert is elérik. Ki 
gondolná, hogy ugyanarról a tájegységről, hangsúlyozom nagytájról beszélünk, melyen belül száz mé-
ter különbség is adódik, ami alföldi viszonylatban nem kevés. 

Rátérve a Körösökre, magyar forrásokban először 1075-ben szerepel a Körös a garamszentbenedeki 
apátság alapítólevelében. A 'Körös ' - mint általában folvóneveink többsége - indoeurópai eredetű, a 
Cres (sötét víz) szóból származik. Nem igényelnek túl nagy fantáziát ezek a folvónevek. mert ha bele-
gondolnak a Duna. Don, Dnyeszter. Dnyeper szavak mind ugyanarra az indoeurópai tőre mennek 

17 Szűcs Jenő is feltette a kérdést: „Nyugatias képlet volt az alföldi mezőváros?" Válasza lényegében igenlő: 
„Eredetében, a maga félparaszti, félpolgári kommunális szabadságaival és önkormányzatával kétségkívül an-
nak (ti. a nyugati modellnek - B. P.) "közép-kelet-európai" variánsa volt." (Vázlat Európa három történeti régi-
ójáról. Történelmi Szemle 1981/3.). 

1 A XXXVII. Honismereti Akadémián, Szarvason 2009. július 1-én elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
(Szerk.) 
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