BIHARI DIÉTA VII.

SZILÁGYI ZSOLT

Berettyóújfalu és a Sárrét kapcsolatrendszere.
A történeti földrajzi nézőpont egyik lehetséges olvasata

„Posztmodern” tájfogalom
A földrajztudomány megosztottsága az utóbbi évtizedekben egyre erőteljesebb formában ülepedett rá az említett diszciplínára. E kettősség, vagyis a
természetföldrajz (physical geography) és az emberföldrajz (human
geography) dualitása az oxfordi Nigel Thrift professzor megítélése alapján
nemcsak a kétféle szemlélet különbözőségén, hanem – többek között – az
ember, mint tényező, rendszerben való elhelyezése miatt is erősen fennáll.1 E
kettősség közötti szakadék áthidalására pedig kellően alkalmas a történeti
földrajz, amelynek egyik legfontosabb nézőpontja: miszerint az ember és az
ember által alkotott objektumok (legyenek azok, akár önmagukban álló épültek, városok, esetleg komplex településhálózatok stb.) milyen kapcsolatban,
viszonyban állnak nemcsak egymással, hanem elsősorban a szűkebb vagy
tágabb értelemben vett környezetükkel, amely környezet lehet egy régió,
vagy esetünkben egy táj is.
A táj fogalmának e helyütt pusztán rövid áttekintését adhatjuk.2 Eszerint a
tér (s egyben a táj is) egy „tudatosan kialakított, mesterséges konstrukció”,3
amely nem független a megfigyelőtől,4 mint ahogy a megfigyelő sem függet-

1

Harrison, Sephan - Massey, Doreen - Richards, Keith - Magilligan, Francis J. - Thrift,
Nigel - Bender, Barbara: Thinking across the divide: perspectives on the conversations
between physical and human geography. - Area. (2004) 36. 4. 435–442.
2
Bővebben lásd: Szilágyi Zsolt: Sárrét posztmodern perspektívában. A táj történeti földrajza: az egységesülés és a széttagolódás formái. Tér és Társadalom (2009) 23. 2. 113–133.
114–116. (A továbbiakban: Szilágyi 2009.)
3
Mészáros Rezső: A kibertér, mint új földrajzi tér. In: Kiss A. – Mezősi G. – Sümeghy Z.
(szerk.): Táj, környezet és társadalom (ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor
asszony tiszteletére). SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, SZTE Természeti Földrajzi
és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, 2006. 489–496. 492. (A továbbiakban: Mészáros 2006.)
4
Varró Krisztina: A régió mint diszkurzív termék. Tér és Társadalom. (2004) 18. 1. 73–91.
80. (A továbbiakban: Varró 2004.)
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len a megfigyelttől,5 vagyis „a tér mindig szubjektív fogalom marad”,6 –
miközben a túlzott antropocentrikus tér/tájfelfogás sem lehet eredményre
vezető.7 A térnek, így a tájnak is számos (természeti, gazdasági, társadalmi,
mentális, infrastrukturális stb.) dimenziója létezik,8 valamint hasonlóan
nagyszámú szintje, léptéke képzelhető el, illetve vizsgálható. Ezek az utóbb
említett különféle (közigazgatási, gazdasági vagy akár hétköznapi) léptékek
közel sem fix entitások, hanem maguk is változnak, ezért viszonylagosak,
relatívak.9 A lépték – az ausztrál Richie Howitt professzor szerint – lehet
méret (területi dimenzió), szint (hierarchiai dimenzió) vagy akár kapcsolat
(viszony-dimenzió) is.10 Eszerint a lépték, amelyet az elemzéshez választunk, meghatározza a tér, esetünkben a táj, a Sárrét kereteit.
Ezek alapján a táj lehet természetföldrajzi kategória, ekkor természeti
alapokon határolódik el,11 s lehet a társadalom és környezete között fennálló
kölcsönkapcsolat eredménye, ekkor kultúrtájról beszélünk, amely részben a
társadalom hatására idővel átalakul.12 A kultúrtáj ezek után „nem csupán a
földfelszín egy lehatárolt része, amelyet a térelemek lokalizációja jellemez”,
hanem az, a „polarizációs központok körül, centrum-periférikusan szerveződik”.13 Ezzel egybehangzó az a megállapítás, miszerint a központi település,
vagy települések azok, ahol egy adott terület társadalmi-gazdasági-kulturális
5
Faragó László: A térkép egy olvasata és a „területi” tervezés. Tér és Társadalom. (2003)
17. 1. 19–40. 21. (A továbbiakban: Faragó L. 2003.)
6
Benedek József: A földrajz térszemléletének hullámai. - Tér és Társadalom. (2002) 16. 2.
21–39. 36. (A továbbiakban: Benedek 2002.)
7
Kerényi Attila: Kényelmetlen, de alapvető. A táj eltérő értelmezései és azok tervezésivédelmi jelentősége. - Falu Város Régió. 2006. 3. 18-22. 22. (A továbbiakban: Kerényi 2006.)
8
Tóth József: Gondolatok a földrajztudomány legfontosabb kérdéseiről. In: Dormány
Gábor - Kovács Ferenc - Péti Márton - Rakonczai János (szerk.): A Földrajz eredményei az új
évezred küszöbén (Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged)http://geography.hu/mfk2001/
(Letöltés: 2008. augusztus 23.) 3–5. (A továbbiakban: Tóth 2001.); Vofkori László: Hagyományos és korszerű földrajztudomány: adalékok a földrajztudomány rendszertanához. In:
Barton G. - Dormány G. - Rakonczai J. (szerk.) Földrajzi kutatások (II. Magyar Földrajzi
Konferencia, Szeged) http://geography.hu/mfk2004/ (Letöltés: 2008. augusztus 23.) 7. (A
továbbiakban:Vofkori 2004.); Mészáros 2006. 491.
9
Paasi, Anssi: Place and region: looking through the prism of scale. - Progress in Human
Geography. 2004. 28. 4. 536–546. 537. (A továbbiakban: Paasi 2004.)
10
Howitt, Richie: Scale and the other: Levinas and geography. - Geoforum. 2002 33. 3.
299–313 (A továbbiakban: Howitt 2002.)
11
Marosi Sándor: Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, tájtipológiai eredmények. MTA FKI,
Budapest, 1981. (A továbbiakban: Marosi 1981.)
12
Nikitscher Péter: Paradigmaváltás a kulturális földrajzban. In: Táj, tér, tervezés (Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, Szeged) http://geography.hu/mfk2004/
(Letöltés: 2008. augusztus 23.) 2. (A továbbiakban: Nikitscher 2004.); Mészáros 2006. 493.,
vö. Csorba Péter: Tájökológia. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. (2. kiadás). 6. (A
továbbiakban: Csorba 1999.)
13
Benedek 2002. 38.
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kapacitása döntően megtalálható. S egyben ezek azok a települések, amelyek
köré a külső kapcsolatok révén a (különböző szintű) régiók szerveződnek.14
Vagyis a kultúrtáj, mint régió elemzésekor - valójában - visszatérünk ahhoz
a kanti gondolathoz, hogy sem a 7, sem az 5 nem hordozza magában a 12
előképét. A döntő, a két szám (pl. két település, természeti táj és épített környezet, vagy táj és társadalom) közötti kapcsolat: 7+5=12, ahol – átvitt értelemben – az eredmény maga a régió, mint kultúrtáj, amelyet a viszony (+,=)
határoz meg.15
Az elmondottak alapján a Sárrét értelmezésekor tehát a települések és a
társadalmuk, valamint a települések társadalmai között fennálló kapcsolatrendszer az alapvető. A helyi lakosok, s rajtuk keresztül e települések viszonya a tájhoz az, ami meghatározó akkor, amikor olyan kérdésre keresünk
választ, hogy mely falvak és kisvárosok alkották a sárréti településhálózatot,
s ezek között Berettyóújfalu helye hol, s milyen formában jelölhető ki.
Sárrét, mint mentális régió
A Sárrét meghatározó, jellegadó arculata – amelyről maga a táj is a nevét
kapta – a mocsár volt. Az ott élő emberek mindennapjaira a láp megannyi
tekintetben (döntő) hatással bírt. A vízzel borított felszín mind gazdálkodási,
mind közlekedési és védelmi szempontból – végtelenül leegyszerűsítve –
lényegileg „egyveretűvé” formálta e tájban élő társadalom szerkezetét, homogenizálta a falvak funkcióját és struktúráját (eltekintve néhány kivételes
fekvésű, későbbi kisvárostól, mint Berettyóújfalu vagy Szeghalom), valamint a helybeliek lelkületében erős kötődést szült a vízi világhoz. Az így
kialakult koherens gazdasági, társadalmi forma a Sárrétet – minden bizonynyal – valóságos történeti tájjá avatta.
A 19. század második felében a lecsapolások alapvető változásokat indítottak el. A jellegzetes, eredetei tájalkotó elem, a mocsár, s vele együtt a vízi
világ néhány évtized leforgása alatt, szinte máról-holnapra felszáradt. Mindezzel fizikálisan az a koherens erő is megsemmisült, amely e történeti táj
rendszerében a központi szerepet játszotta. A közigazgatásilag erősen szétszabdalt sárrét nélküli Sárrét (mint táj) az „amputációt” követően, már csak
ezért sem tudott egységes gazdasági területté, régióvá alakulni. (Még akkor
sem, ha a századvég előtti évtizedekben felfutó, rövidéletű gabonakonjunktúra lokálisan ezzel kecsegtetett.) A mozaikszerű közigazgatási és piaci vonzáskörzetek még erősebben szétszakították a tájat. Ahol sem olyan nagyvá14

Faragó László: Térstruktúra: térideák és megvalósításuk a településhálózat-fejlesztésben.
Tér és Társadalom. (2007) 21. 4. 21–38. 34. (A továbbiakban: Faragó L. 2007.)
15
Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája. ICTUS Kiadó, Gödöllő, 1995. 62–63. és 190–191.
(A továbbiakban: Kant 1995.) vö. Faragó L. 2003. 27.
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ros, de még csak középváros sem feküdt (éppen a korábbi mocsár miatt),
amely a terület regionális integrációjában vezető szerepet játszhatott volna.
E szerepet, eme városhiányos térben a kisvárosok és a majdnem városok,
centrumfalvak vették át. Mivel azonban ezeknek a településeknek jellegükből adódóan a hatósugaruk nem terjedhetett ki az egész Sárrétre, így csupán
egy-egy kisebb terület felett játszhatták el új szerepkörüket. Ez a töredezettség pedig meghatározó jelleggel bírt abban a folyamatban, melynek során
nem alakult ki az egységes, koherens gazdasági régió a Sárréten. Ehelyett, az
országos településhálózatban alacsony hierarchiai szintű helyi központok
köré szerveződött terek azok, amelyek lényegében a Sárrétet átfedésekkel
ugyan, de felosztották. Ilyenformán nem egy (egységes) Sárrétről, hanem
egy-egy kisvároshoz (Berettyóújfalu, Szeghalom) vagy centrumfaluhoz
(Komádi) „kötődő”, több Sárrétről beszélhetünk (lásd később).
Noha – megítélésünk szerint – a Sárrét fizikálisan szétdarabolódott, mégis az „egységes” egykorvolt Sárrét képzete mentálisan, a helybeliek énképében, lelkületében - ha nem is mindig jellegadóan, de mégis - továbbélt. A
Sárrét-fogalom, a Sárrét-kép az egymást követő helyi generációkban – alighanem – egyre torzultabb, transzformáltabb és egyre halványabb formában
jelent meg. Erre utal a 19. század derekán született idős Csontos bácsi16 és a
fél évszázaddal fiatalabb szeghalmi iskolaigazgató Nagy Miklós17 képe a
Sárrétről. Az előbbi pontos, tapasztalati képpel, míg az utóbbi már csak közelítő elképzeléssel bírt a Sárrétről. Vagyis az egykori vízi világ meghatározó (továbbélő) képe az, amely a településeket és így a társadalmukat – a
későbbiek során is – a hajdani mocsárhoz kötötte, főleg a helybeliek tudatában kialakítva ezzel egy, immár pusztán lelkekben, gondolatokban létező
„mentális régió” képzetét. Ezt a képzetet erősítette fel a lecsapolás után változatlan - esetenként még nagyobb - szegénység, mint közös attribútum,
mely a sárréti identitástudatot továbbszilárdítva növelte az itt élőkben, s ami
a két világháború közötti helyi költészetben, főleg sárrétudvari Nagy Imre
verseiből tükröződik legerőteljesebben.18 Részben e szegénység fogta össze
az itt élőket, s ez volt az, mely döntő jelleggel a bélyegét is rányomta a „táj”,
a mentális régió arculatára. Ez utóbbi pontos lokalizálása – éppen az egyénenként és generációnként változó tudat, tudati kép miatt – megoldhatatlan
feladat, azonban azt megállapíthatjuk, hogy mekkora területet ölelt fel a
16

Móricz Zsigmond: Kép a Sárrétről (1935. április). Uő (szerk.) Riportok (1930–1935) III.
köt. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1958. 654. (A továbbiakban: Móricz 1958.)
17
U. Nagy István: Péter András emlékkönyv (1926–1976). Békés Megyei Tanács V. B.
Művelődésügyi Osztálya, Szeghalom Nagyközség Tanácsa, Péter András Gimnázium és
Szakközépiskola, Szeghalom, 1976. 117. (A továbbiakban: U. Nagy 1976.)
18
Körmendi Lajos: A költő, akinek a párnája is tövisből volt. - Bárka (2005) 13. 1. 98–104.
különösen 102. (A továbbiakban: Körmendi 2005.)
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sárréti mocsárvilág, valamint ahhoz mely települések kötődtek, s hogy ezáltal hol kereshetjük a potenciális mentális régió magterületét.
Magterület
A 20. század eleji sárréti települések közvetlen gyökerei a lecsapolások
előtti időkbe vezetnek vissza bennünket, hiszen az új sárréti településállomány jelentős része a 18-19. század folyamán népesült be újból. Lényegében
tehát a 19. század Sárrétjének a lokalizálása a feladatunk, ugyanis az állandóan vízzel borított területek viszonylagos ismeretében tudjuk csak megállapítani a hozzá kötődő települések sorát. Ehhez elengedhetetlennek vélünk
három, egymásba szövődő alapgondolatot (és nem definíciót) újrafogalmazni.
1. A sárréti települések száma – a megítéléstől függően – változó, hiszen
éppen Györffy István írta 1922-ben a Sárrétről, hogy „területén harmincnegyven község osztozott.”19 Láthatóan, ő maga is bizonytalan abban, mely
települések sorolhatók az említett tájhoz, ám e tudatos bizonytalanság vagy
inkább óvatosság legkevésbé sem meglepő, elvégre ahogy később Teleki Pál
fogalmazott: a „tájfelosztások sohasem lehetnek élesek, - sőt egyedüli érvényűek sem”.20 Így aztán kutatásaink során egyre erőteljesebb formát öltött
ama álláspont, miszerint a vizsgálati céltól csak erősen befolyásolt tájlehatárolás létezik.
2. Az ember, mint tájalkotó, ható tényező önálló individuum, szubjektum.21 Tehát Enyedi György földrajzprofesszor szavaival: „a megélt tér élménye nem reflektál a tér mesterséges felosztásaira. A tájak határa ezért
soha sem pontos, hiszen [...] sokfélék a helyi társadalom tagjainak észben és
szívben élő határai”.22 Ezt a gondolatot erősíti Hamar József tájépítészmérnök koncepciója is: ahol a táj „térben vagy időben bizonytalan határú, élesen
nem látható, pontosan nem meghatározható, de mégis érzékelhető (sokszor
nem is annyira érzékelt, inkább érzett) kiterjedésű fogalmat jelez. Ahogy
nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy a szívünk tája (szívtája) milyen
nagyságú kiterjedést is jelez a szervünk körül, […] hasonlóan vagyunk […]
19

Györffi István: A rétes emberek. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.) Alföldi népélet.
Válogatott néprajzi tanulmányok. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1983. 99–122. 107. (A
továbbiakban: Györffy 1983.)
20
Teleki Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai II. Centrum Kiadó, Budapest, 1936. 437. (A
továbbiakban: Teleki 1936.)
21
Kádár László: A magyar ember a magyar tájban. In: Bartucz Lajos (szerk.) A magyar nép.
A művelődés könyvtára 9. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Kiadása, Budapest, 1943.
69–90. 69. (A továbbiakban: Kádár 1943.)
22
Enyedi György: Bevezetés. In: Enyedi György – Horváth Gyula. (szerk.) Táj, település,
régió. MTA Társadalomkutató Központ. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002. 13–17. 14. (A
továbbiakban: Enyedi 2002.)
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a táj lehatárolásával is”.23 A Sárrét éles határai helyett, inkább egy olyan
területet jelölünk ki, amely mindenekelőtt egy magterületnek fogható fel.24
3. A tájalkotó tényezők időben nem tekinthetők állandónak, ami egyben
előrevetíti a tájhatár lehetséges elmozdulását is, amit rövidtávon az állandóság, hosszabb távon inkább a változás jellemez.25 Ilyen változásnak fogható
fel a lecsapolás, mellyel maga a mocsár szűnt meg, s ilyen az is, amikor a táj
mentális kohéziója a helyiek gondolatvilágában generációkon keresztül torzulva változott, befolyásolva ezzel az immár „megfoghatatlan”, képlékeny
„határokat”.
Ezek után nehéz volna olyan definíciót alkotni, amely mindeme tekintetben helytálló (ilyen nem létezik). Éppen ezért csak egy lehetséges olvasatot
mutatunk be, hangsúlyozva: ez a táj idővel átalakult, s mint egységes tér
csakis a helyiek képzeletében élt tovább. Ilyenformán a Sárrét meghatározni
kívánt magterülete, s a hozzá kapcsolódó „holdudvara”, mint mentális régió
úgy fogható fel, ami olyan terület, ahol a lecsapolást követően a Sárrét elnevezésen nem a hajdani mocsaras-lápos terület helyét, hanem azokat a településeket, települések csoportját értjük, amelyek kialakulásában, későbbi arculatuk formálódásában a mocsár közvetlenül vagy közvetett módon kiemelkedő, sőt döntő, befolyással bírt.26 Vagyis olyan tér, ahol a kohéziót az ember
és az egykori vízi világ közötti közvetlen vagy közvetett kötődés szimbolizálja.

23

Hamar József: TÁJ-TÁGítás. Tágszem (E-folyóirat). 2006. 11. http://www.tagszem.
hu/files.php (Letöltés: 2008. augusztus 24.) 3. (A továbbiakban: Hamar 2006.)
24
Vö. Varró 2004.
25
Korpás Emil: Magyarország települési tájegységei. Földrajzi Közlemények. 1934. 10–12.
193–195. 193. (A továbbiakban: Korpás 1934.) („a történeti tényezők sem hagyhatók figyelmen kívül”); Faragó Tamás: Településtörténet, történeti táj, történeti térbeliség. - Történeti
Statisztikai Tanulmányok. (1984) 5. 5–38. 15–16. (A továbbiakban: Faragó T. 1984); Kósa
László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920).
Planétás Kiadó, Budapest, 1998. 30–31. (A továbbiakban: Kósa 1998.); Győri Róbert: A
történeti régió. In: Nemes Nagy József (szerk.) Régiók távolról és közelről. Regionális tudományi tanulmányok 12. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest, 2005. 63–71. (A továbbiakban: Győri 2005.)
26
Vö. Csávás István: A Nagysárrét monográfiája. Közlemények a Debreceni Tisza István
Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből (1941) 6. 1–27. 6. (A továbbiakban: Csávás 1941.)
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1. ábra: A Sárrét pleisztocén kori főbb folyóhátai (A) és vízjárta területei a folyószabályozás előtt (B) (Forrás: Saját szerkesztés.)

Az 1.B ábra elemzése alapján elmondhatjuk, hogy a Nagy-Sárrét mocsaras-lápos vidéke többek egybehangzó véleménye szerint nem Berettyóújfalunál, hanem Bakonszegnél kezdődött,27 ott, ahol a Berettyó medrét vesztette. Északról a berettyóújfalu-szerepi folyóháton Bakonszegtől nyugatra fekvő községek: Sáp, Bihardancsháza, Bihartorda, Nagyrábé, Biharnagybajom,
Sárrétudvari és Szerep határolták. A Nagy-Sárrét északi és északnyugati
kiszögellését Báránd, Püspökladány, Karcag és Kisújszállás fogta közre,
azonban e települések határainak „elmocsarasodásában” már a Tiszának is
szerepe volt.28 Közben Glaser Lajos a Sárrét és a hortobágyi mocsárvilág
határaként, vagy inkább átmeneti zónájaként értelmezi Püspökladány-Karcag
vonalát.29 Délnyugaton Túrkeve, délen Dévaványa, Szeghalom s Füzesgyarmat, keleten Darvas és Zsáka övezte. (E koncepció talán egyik legvitathatóbb része a három nagykunváros – részben praktikussági okokból – vizsgált tájhoz történő hozzáillesztése. Ez akkor elfogadható, ha a Sárrétet önmagában (!) vizsgáljuk, ám, ha a környező tájak kontextusában szemlélődünk, akkor e kisvárosok értelemszerűen már inkább a Nagykunság részeinek tekintendők.)
27

Glaser Lajos: Az Alföld régi vízrajza és a települések. Földrajzi Közlemények 1939. 4.
297–308.302. (A továbbiakban: Glaser 1939.); Papp Antal: A Nagy- és Kis-Sárrét vidékének
régi vízrajza. Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 1956. 27. 1-7. 5. (A továbbiakban: Papp 1956.); Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa.
Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1992. (Első kiadás: 1942.) 23. (A továbbiakban: Szűcs 1992.)
28
Papp Antal: Fiatalkori vízrajzi változások a Tiszántúl középső részében történelmi adatok
alapján. Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből.
1960. 42. 1–11. 2. (A továbbiakban: Papp 1960.)
29
Glaser 1939. 302.
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Ezzel szemben a Kis-Sárrét, a Sebes-Körös Sárrétje Körösnagyharsány,
Körösszakál határában kezdődött. Északról részben Magyarhomorog és Komádi szegélyezte, részben pedig a két kapcsolódó: Furta illetve Füzesgyarmat-Darvas körüli részmocsár peremén ülő, előbb nevezett három község,
valamint Vekerd, Csökmő és Szeghalom övezte, míg nyugatról Körösladány,30 délről pedig a Vésztő-Okány-Zsadány települések által rajzolt vonal
határolta körbe.
Az előzőek alapján tehát Berettyóújfalu települését nem tekintjük a sárréti magterület részének, ez azonban nem azt jelenti, hogy ne fűzte volna számos közigazgatási, gazdasági-kereskedelmi vagy akár kulturális szál az említett tájhoz. Berettyóújfalu sokkal inkább tekinthető a sárréti magterület
„holdudvarához” tartozó településnek, amelynek, mindezek ellenére az átalakuló mentális régióban - ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk – kiemelkedő térszervező szerep jutott a 19. század utolsó harmadától kezdve.
A lokalizálást követően térképen ábrázoltuk a települések közigazgatási
határait, melyek egyben kijelölik számunkra azt a fiktív közigazgatási határvonalat is, amely által közrefogott területet a továbbiakban Sárrétnek, „sárréti magterületnek” tekintünk, s mely egyben a későbbi elemzéseink alapját is
képezi (2. vö. 4. ábra). Eszerint a Sárrét területén közigazgatási tekintetben
négy megye s hét járás osztozott (2.A és 2.B ábra).

30

Látszólag a térkép alapján az utóbbi település már kevéssé tartozik a szoros értelemben
vett mocsárvilághoz, azonban ne feledjük, hogy a Kis-Sárrétet bemutató alaptérkép az 1815.
évi állapotokat tükrözi, ennélfogva a már korábbi Szeghalom környéki lecsapolások eredményeképp a környéken jelentős területek – többek között a körösladányi területek – szabadultak
fel, s váltak szárazulattá a térkép tanulsága szerint (is).
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Az 1910. évi fejlettségi mutatók (2.C ábra),31 az 1914. évi közigazgatási
határok (mely egyben közigazgatási vonzáskörzetnek is minősültek),32 s
végül az 1925. évi gazdasági, piaci vonzáskörzetek33 alapján (7.D ábra) a
Sárrétet három, egymástól élesen elváló társadalmi-gazdasági kohéziójú
területre bontottuk (2.D ábra). Ezek közül a legfejlettebbek a Nyugati-Sárrét
települései voltak. Ide tartozott a három nagykunváros: Karcag, Kisújszállás
és Túrkeve,34 amiről Györffy István úgy vélekedett, hogy ezek a Sárrét Kunságba átnyúló részét képezték, melyet, így akár Nagykun-Sárrétnek is nevezhetünk;35 de részét képezte az a Püspökladány is, amely nem tartozott a
Nagykunsághoz. Ezzel szemben - a helyi viszonyokhoz képest - a KözépsőSárrét átlagos fejlettségi szintet mutatott ekkor. E terület főleg az egykori
Szeghalmi járást takarta, amihez keleti irányból Csökmő, nyugati irányból
pedig az átlagon aluli fejlettségi szintje ellenére, a földrajzi közelsége, illetve
a közigazgatási enklávé-jellege miatt mégiscsak ide sorolható Dévaványa

31

A hat mutató a következő: (1.) a halottak közül orvosi kezelésben részesültek százalékos
aránya, (2.) a 6 éven felüli, írni-olvasni tudó népesség százalékos aránya, (3.) az 1900–10
közötti vándorlási egyenleg százalékos értéke, (4.) a nem mezőgazdasági foglalkozásúak
százalékos aránya, (5.) az egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszteri tiszta jövedelem koronában, (6.) a jobb minőségű házak százalékos aránya. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új
Sorozat. A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. I. rész. A népesség
főbb adatai. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1912. 42. kötet. (A
továbbiakban:MSK ÚS 42.); Népmozgalom 1901–1910. Magyar Királyi Központi Statisztikai
Hivatal, Budapest, 1912. 46. kötet. (A továbbiakban MSK ÚS 46.); A Magyar Szent Korona
országainak 1910. évi népszámlálása. II. rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenként. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1913. 48.kötet. (A
továbbiakban MSK ÚS 48.); Az 1930. évi népszámlálás. I. rész. Demográfiai adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1932. 83. kötet. (A továbbiakban: MSK ÚS 83.); Az 1930. évi népszámlálás. II. rész.
Foglalkozási adatok. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1934. 86. kötet.
(A továbbiakban: MSK ÚS 86.); Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. I. rész.
Törvényhatóságok és községek (városok) szerint. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1936. 99. kötet. A továbbiakban: MSK ÚS 99.); A változókkal kapcsolatban ld.
Győri Róbert: Bécs kapujában. Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20.
század elején. Korall (2006) 24-25. Június. 231–250. 232-236. (A továbbiakban: Győri 2006.)
32
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914. A Magyar Szent Korona országai. Talma
Könyvkiadó, Baja-Pécs, 2005. 22–23. térképoldalak. (A továbbiakban: MKA (1914) 2005.)
33
Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár Dokumentációs Gyűjtemény, Statisztikai Gyűjtemény. Békés vm. 1-6. (479–506. sz.), Bihar vm. 1-6. (507–565. sz.), Hajdú vm. 1-2. (1087–
1101. sz.), Jász-Nagykun-Szolnok vm. 1-6. (1214–1260. sz.) (A továbbiakban: NM EAD 8/A
1925.)
34
Györffy István: Magyar nép magyar föld. Turul Kiadás, Budapest, 1942. 24–25. közötti
térképlap (A továbbiakban: Györffy 1942.); vö. uo. 54.
35
Uő 1983. 106. vö. Szűcs Sándor: Biharnagybajom határának régi vízrajza és a község
kialakulása (különlenyomat). Debreceni Szemle. 1934. 10. 3. 3. (A továbbiakban: Szűcs
1934.)
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csatlakozott.36 Végül a Keleti-Sárrét területe – az említett szempontok, s
források alapján – többé-kevésbé homogén, átlagon aluli fejlettségű településekből állt össze, amely a Bihar vármegyéhez tartozó, mintegy húsz kis és
középnagy falut foglalta magába.

2. ábra: A Sárrét különböző szempontú térfelosztása a 20. század első felében
(Forrás: Saját szerkesztés.)

36

Bővebben lásd: Szilágyi Zsolt: A Sárrét helyzete a regionális központok által rajzolt
térben 1920 előtt és után. In: Demeter Gábor - Bagdi Róbert (szerk.) Migráció és asszimiláció
Északkelet-Magyarországon és a Partiumban (1715–1992). Studia Historico-Demographica
Debrecina I. Thallóczy Lajos Alapítvány a Keleti Kutatásokért. Debreceni Egyetem Kossuth
Egyetemi Kiadója, Debrecen, 2007. 186–200. 192–194. oldalak 4–6. ábráját. (A továbbiakban: Szilágyi 2007.) Az utóbbi falunak igencsak sajátságos a helyzete, ui. közigazgatásilag a
Tiszai felső járáshoz tartozott, amelynek központja Kunhegyes volt, ám közéjük az említett
három nagykun település, mint rendezett tanácsú (később megyei) város ékelődött. Így Dévaványa - amelynek lakossága már 1910-ben több volt, mint 13 ezer fő - sajátos módon elszakadt járásközpontjától, s egyszerre több irányba vonzódott, ám mégis leginkább a Sárréti járás
településeivel volt elsősorban rokonítható.
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Tájpotenciál
A „klasszikus településföldrajz” egyik sokat használt fogalma a vásárvonal, amely ott alakul ki, ahol eltérő természeti adottságú területek (pl. alföldek, domb- és hegyvidékek) találkoznak egymással. A Kárpát-medence fő
vásárvonala - amely részben Temesváron, Aradon és Nagyváradon át húzódik – pusztán közvetett formában „érintette” tájunkat keleti irányból.37 Így,
mint vásárvonalnak csak meglehetősen közvetett módon volt szerepe a Sárrét sajátos belső fejlődésében. Ennél, sokkal nagyobb jelentőségű volt az
árvízjárta és ármentes térszín ún. ártérpereme, ez esetben a tágabb értelemben vett mocsárperem (3. ábra). A mocsarat körbeölelő eme erővonal nemcsak falvakat, hanem egész sor mezővárost hívott életre, amelyek a különböző természeti környezetből adódó eltérő gazdálkodás produktumainak, a
másfajta árukínálat különböző terményeinek, jószágainak és termékeinek
biztosított piacot, árucsere lehetőséget. Ez a helyzeti energia voltaképpen
település-, sőt városfejlesztő tényezőként érvényesült a tágabb értelemben
vett Sárrét nyugati és déli peremén, a szinte egymás mellett (döntött) Yalakban fekvő Karcagtól, Mezőtúron át egészen Békés vagy Gyula mezővárosáig. E centrumok fejlődését mindemellett nagymértékben segítette az a
másik helyzeti energia, amelyet a rajtuk áthaladó, s egyben a mocsarat megkerülő fő kereskedelmi útvonal áruforgalma biztosított. Láthatóan a mocsárperem, mint vásárvonal - elegendő, ha a Sárréttől keletre eső területre tekintünk - önmagában csupán gyenge erővonalat képezett. Ahhoz, hogy városfejlesztő hatásúvá váljék, szükség volt folyóvízi közlekedési adottságokra is.
Márpedig a Sárrét keleti peremén belépő Sebes-Körös és az északi részén
határába érő Hortobágy-Berettyó közötti mintegy 50–60 km-es szakaszon
mindössze egyetlen folyóvíz haladt keresztül: a Berettyó, amely a mocsárperem vásárvonal energiáját felerősítve Berettyóújfalu helyzeti energiáját növelte településtelepítő tényezőből városfejlesztő tényezővé.

37

Beluszky Pál: A társadalmi gazdasági folyamatok színtere - az ország természeti adottságai. In: Beluszky Pál (szerk.) Magyarország történeti földrajza I. Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs, 2005. 71–101. 91. (A továbbiakban: Beluszky 2005.) Vö. Takács Péter: Mezőváros-képző kényszerek és lehetőségek Magyarországon a XVIII. Század végén és a XIX.
század első felében. In: Frisnyák S. (szerk.) Az Alföld történeti földrajza. A Nyíregyházán
2000. április 18–19-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Az MTA SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke,
Nyíregyháza, 2000. 407–414. 410. (A továbbiakban: Takács 2000.)
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3. ábra: A Sárrét tájpotenciál viszonyrendszere a lecsapolásokat megelőzően
(Forrás: Saját szerkesztés.)

A sárréti és a Sárrétet körbeölelő településekről tehát általánosságban elmondható, hogy közülük csak azok emelkedtek akár a lecsapolást megelőzően, akár azt követően a funkcionális értelemben vett városok sorába, amelyek helyzeti energiái között a mocsárperemi vásárvonal, a folyóvízi közlekedési lehetőség és a fontos kereskedelmi útvonal is szerencsésen adott volt.
Bármelyik hiányában a lecsapolást megelőző időkben csak településtelepítő
tényező(k)ről beszélhetünk. Berettyóújfalu, Szeghalom, de Gyoma is elsősorban részben ezeknek köszönhette várossá fejlődésének potenciális feltételeit. Ugyanakkor sietve hozzá kell tennünk azt is, hogy eme három mezőváros, de különösen Berettyóújfalu és Szeghalom várossá válásában egy másik
tényező is legalább ilyen fontos szerephez jutott. Arról az újabb helyzeti
energiáról van tehát szó, amelyet a hajdanvolt Kis- és Nagy-Sárrét mocsara
között, azaz a Sárréten átvezető északkelet-délnyugati irányú útvonal kölcsönzött az említett településeknek, mint olyan „kapu-pozíció”, amelyet a
Sárrétre be- és kilépő forgalom tartott életben.
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A folyószabályozásokat követő (gyors) tájátalakulás megváltoztatta nemcsak az itt élők életkörülményeit, hanem egyfelől a helyi gazdaságot38 és
másfelől a helyi társadalmat is. A megváltozott életmód magával hozta a
lakosság lelki, szellemi arculatának átformálódását. Korábban a járható főbb
útvonalak Szűcs Sándor szavaival élve: „messzi elkerülték ezt a vidéket”,39
szinte érintetlenül hagyva a mocsár falvait – amelyek nemcsak a környező
világtól, hanem gyakorta egymástól is el voltak zárva –, s minthogy egymással is alig érintkeztek, egy rendkívül zárt, elzárt világ alakult ki. A magterület e többszintű izolációját váltotta fel a folyószabályozási munkálatok elindulásával kezdetét vett új helyzet, amely a maga teljességében a 19–20. század fordulóján bontakozott ki. A szabályozási munkálatokkal párhuzamosan
1857 őszén érte el a vasút a Sárrét északi-északnyugati területét. A szolnokdebreceni fővonal részeként Kisújszállás, Karcag és Püspökladány is bekapcsolódott a vasúthálózatba. Majd, alig egy évvel később megnyílt a nagyváradi pályaszakasz is, amely az utóbbi „mezővárosból” ágazott el két, északsárréti község, Báránd és Sáp határán Berettyóújfalu irányába.40
Az előbbieken túl a polgári átalakulás korszakában egy újabb helyzeti
energia megjelenése volt az, amely hozzájárult a sárréti kisvárosi hálózat
megszületéséhez. A kisebb közigazgatási szerepkörök többnyire járásközpontokba történő telepítésével lehetőség nyílott arra, hogy például Túrkeve,
Kisújszállás, Szeghalom, de Berettyóújfalu is funkcionális értelemben vett
(kis)városi rangra emelkedjék. Eme attribútum – utólag tekintve – különösen
fontosnak bizonyult abban, hogy megjelenjenek, s megtelepedjenek olyan
más funkciók, szolgáltatások, amelyek helyi szinten már szélesebb teret
nyithattak a fejlődés és a modernizáció előtt.
Bár a Sárrét a vízszabályozási munkák befejeztével a századfordulóra elveszítette korábbi természeti helyzeti energiáját, az mégis - a történelmi fejlődés révén - átöröklődött, új formában konzerválódott, sőt - mint láthattuk újabbakkal bővült. Ilyen volt a Sárréten az a szintén „új” helyzeti energia is,
amely minden település esetében jelentős változást eredményezett, midőn a
víz alól felszabaduló területeken megindult, a kezdetben leginkább csak
helyi igényeket kielégítő, szántóföldi gazdálkodás. A megváltozott határhasználattal a sárréti táj értéke emelkedni kezdett, sőt 1910-re az ármentesí38

Dóka Klára: A Körös és Berettyó vízrendszer szabályozása a 18–19. században. (Egy táj
átalakulása). Közlemények Békés megye és környéke történetéből 7. Békés Megyei Levéltár,
Gyula, 1997. 22. (A továbbiakban: Dóka 1997.)
39
Szűcs 1934. 3–4.
40
Erdősi Ferenc: Az Alföld közlekedési hálózatának kialakulása Trianonig - különös tekintettel a vasúti fővonalakra. In: Frisnyák Sándor (szerk.) Az Alföld történeti földrajza. A Nyíregyházán 2000. április 18–19-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Az MTA
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Nyíregyházi Főiskola Földrajz
Tanszéke, Nyíregyháza, 2000. 361–368. 363. (A továbbiakban: Erdősi 2000.)
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tett – köztük a sárréti – térszínek gazdasági értéke is többszörösére ugrott,41
meghatározva ezzel a helyi gazdaság arculatát, fő (agrár)irányvonalát.
Sárréti településhálózat a 20. század első felében
Az említett 31 településből 1910-ben – Beluszky Pál és Győri Róbert
vizsgálata alapján42 – négy (csupán Karcag, Kisújszállás, Szeghalom és Túrkeve) bizonyult városnak, amelyből az utóbbi három (rendre: teljes körű,
hiányos valamint részleges funkciókkal rendelkező) kisváros volt. Egyedül
Karcag tekinthető (hiányos funkciójú) középvárosnak. E négy településen élt
ekkor, s három évtizeddel később, 1941-ben is változatlanul a Sárrét lakosságának 35 százaléka, mintegy 60 ezer ember. Az 1930-as, már külterületi
adatokat is feltüntető népszámlálás eredményei alapján pedig azt is megállapíthatjuk, hogy a sárréti „városlakók” 23 százaléka tanyán élt, vagyis az
említett 35 százalék helyett a Sárrét népességének mindössze 27 százaléka
volt ténylegesen városlakó, mely alig elmaradva, nagyjából megfelelt az
országos (29 százalékos) értéknek.
A tájat 1910-ben körbeölelő várgyűrűk, a vártnak megfelelően, koncentrikus elrendeződést mutattak, amelyek nem is annyira meglepő módon a
vizsgált tér nyugati felén összesűrűsödtek. Ez egyfelől jelzi a kimutatható,
nyugat-keleti irányú fejlettségi lejtőt, másfelől - ezzel párhuzamosan - rámutat a tér erősen városhiányos keleti felére (4.A ábra). Ezek s más vizsgálataink alapján elmondható, hogy a Sárrét jellegadóan városhiányos területnek
bizonyult. A tájat körbeölelő központok körül kirajzolódó, intenzíven és
kevésbé intenzíven vonzott települési „zónák” körvonalai egyértelműen jól
mutatják azt a városhiányos teret (4.B ábra),43 mely számításaink alapján a
Sárrét területének 58 százalékát, lakosságának ezzel arányban állóan mintegy 55 százalékát (92 ezer főt), míg településeinek döntő többségét, 83 százalékát érintette ekkor.44 Mindez rávilágít arra a rendkívül fontos körülmény41
Lóczy Dénes: Az alföldi tájak változó hasznosítása és értéke. - Frisnyák S. (szerk.) Az
Alföld történeti földrajza. A Nyíregyházán 2000. április 18–19-én megtartott tudományos
konferencia előadásai. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a
Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, 2000. 221–228. 225–226. (A továbbiakban: Lóczy 2000.)
42
Beluszky Pál – Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Dialóg Campus
Kiadó, Budapest-Pécs, 2005.214–228. (A továbbiakban: Beluszky-Győri 2005.)
43
Mivel a mutatók meglehetősen széles intervallumot ölelnek fel, így a kellő finomságú
„vonzásárnyalatok” megjelenítéséhez 9 részkategóriát alakítottunk ki az ArcView GIS 3.2-es
szoftver segítségével.
44
Az általunk lehatárolt Sárréten 1910-ben 30 települést tartottak nyilván, ám az 1913-as
országos helységnévtárban már 31 szerepelt, ugyanis Újiráz 1913. február 5-én kivált Csökmő
területéből. (MKA (1914) 2005. 169.) A nagyváradi székeskáptalan által alapított falu létesítésére Ferenc József még 1908 decemberében adott engedélyt. (Karácsonyi János: Újiráz
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re, hogy ebben a városhiányos térben miért bírhattak súlyukhoz képest öszszehasonlíthatatlanul nagyobb „hinterlandot” olyan mikrocentrumok, mint
Berettyóújfalu vagy éppen Szeghalom.45

4. ábra: A Sárrétet körbeölelő koncentrikus városgyűrűk 1910-ben (A), s a gravitációs modell által, mikrocentrumok nélkül megrajzolt városhiányos tér a Sárréten
ugyanebben az időben (B) (Forrás: Saját szerkesztés.)

A többi 27 település, amely a Sárrét faluhálózatát alkotta, hierarchiai
szempontból szintúgy nem tekinthető egyneműnek, mint ahogy - láttuk - a
sárréti kisvárosok sem voltak azok. A brit Harold E. Bracey nevéhez fűződnek azok az 1950-es 60-as években folytatott településpolitikai kutatások,
amelyek felismerték a városok mellett a vidék, vagyis a falvak szolgáltatásellátottságának különböző szintjeit. Kutatási eredményeinek egyik központi
gondolta, hogy a nagyobb falvak, mint szolgáltató központok kulcsszerepet
játszanak a saját lakosságuk ellátásán túl, a kisebb falvak és tanyák lakóinak
keresleti igényeinek kielégítésében. A központi vagy centrumfalvak (central
villages) kifejezést használva különbséget tett e településtípusok három cso-

története. In: Szekercés Pál (szerk.) Újirázi Emlékfüzetek I. (80 éves Újiráz). Újiráz Község
Polgármesteri Hivatala, Budapest, 1992. 7–13. (A továbbiakban: Karácsonyi 1992.)
45
A városközpont-vonzáskörzet hányados értéke Szeghalomnál 3,22, Berettyóújfalunál 3,09
volt. Ezt az értéket egyedül Gyoma közelítette meg a Sárrétet körbeölelő vonzásközpontok
közül: 2,31.
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portja között,46 mely csoportképzés némileg önkényes voltára kellően fel is
hívta a figyelmet.
A Sárrétre kapott eredmények alapján elmondható, hogy 1925-ben e falvakból mintegy 15 község (56 százalék) bizonyult különböző szintű centrumfalunak, vagyis olyan településnek, ahol legalább 5, többnyire vegyeskereskedés, szatócs vagy egyéb speciális bolt, nagykereskedés üzemelt (1.
táblázat). Ugyanakkor eme településeken jelentősnek tekinthető az előbbieken túlmutató, más jellegű szolgáltatások „megkapaszkodása”, egyben jelenléte is, amely a hierarchiai szintek alapján erős pozitív korrelációt mutatott
egymással (r = 0,98). Tehát a magasabb hierarchiájú faluszinteken többféle,
s egyre specializáltabb (úgy, mint a kelmefestő, az üveges, a műszerész, az
órás, a kalapos vagy akár a női szabó, a cukrász, s persze a pék stb.) szolgáltatás volt megtalálható, vagyis a kereskedések száma együtt mozgott a más
típusú szolgáltatások számával.
1. táblázat: A sárréti falvak Bracey-féle hierarchiai szintek szerinti csoportbontása
(1925)
centrumfalu
I. rendű

1

db
7

%
25,9

A
(705!)*
48-20

B

C

D

1434,4

29

19,7
8-

II. rendű 2

5

18,5

18-10

13,6

24

13,0
5-

III. rendű 3
egyéb
falvak

3
12

44,4

összesen

27

100,0

11,1

5-6

5,7

11

8,0
2-

1-4

3,0

11

6,2
rBD = 0,98

Forrás: NM EAD 8/A 1925. (Saját számítás.)
A = kereskedések számának min. és max. értéke
B = az A oszlop átlaga
C = egyéb szolgáltatások számának min. és max. értéke
D = az C oszlop átlaga
rBD = B és D oszlop korrelációs együtthatója

46

Mills, Dennis: Aspects of Historical Geography 2. The Open University. Social sciences.
Units 16-17. The Open University Press, Milton Keynes, 1982. 88-89. (A továbbiakban: Mills
1982.). A metódus meglehetősen egyszerű. Eszerint minden olyan (nem városnak minősülő)
települést, ahol 20 vagy ennél több kereskedés (bolt) működött az elsőrendű központi falvak
típusába sorolt. Másodrendűnek bizonyultak a 10-19, s harmadrendűnek az 5-9 kereskedéssel
rendelkező falvak. Ezek a különböző szintű centrumfalvak a hierarchiai szintekben lefelé
haladva egyre csökkenő számban még további, más jellegű szolgáltatásokat is tudtak nyújtani.
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1
Püspökladány (705), Komádi (a hiányzó adat ellenére az egyéb szolgáltatástípusok e csoportra jellemző hasonló mintázata végett soroltatott ide), Vésztő (48), Biharnagybajom (43), Dévaványa
(32), Füzesgyarmat (29), Sárrétudvari (20)
2
Körösladány (18), Csökmő (16), Okány (14), Nagyrábé (10), Báránd (10)
3
Zsáka (6), Szerep (6), Bakonszeg (5)
*
a kiugróan magas érték Püspökladány vasúti csomópontszerepének tulajdonítható

5. ábra: Bracey-féle faluhierarchia a Sárréten (1925) (Forrás: Saját szerkesztés.)

Az első-, másod- és harmadrendű központok között, természetesen, markáns különbségek mutatkoztak. Ezek közül a kisvárosi szinthez legközelebb
álló elsőrendű centrumfalvakat emeljük ki. Az e csoportba tartozó települések a sárréti falvak negyedét alkották. Kiemelkedő szerepet betöltve a sárréti
falusi társadalom szolgáltatás-ellátásában. Átlagosan 34 kereskedés és 20
egyéb szolgáltatástípus volt megtalálható ezekben a nagyjából tízezres, ám
olykor csak feleannyi lélekszámú (Biharnagybajom és Sárrétudvari) községekben.
Térbeli elrendeződésük alapján jól kivehető, hogy ezek az elsőrendű centrumfalvak többnyire a kisvárosok közvetlen szomszédságában helyezkedtek
el. Términtázatuk pedig egyfajta „különös”, városok körüli koncentrikus
elrendeződésről árulkodott (5. ábra), amelyet meggyőzően támasztott alá az
elvégzett távolságvizsgálat is (2. táblázat). Eszerint az első- és a másodrendű
centrumfalvak átlagosan 17 km-re feküdtek valamely, legközelebb fekvő
sárréti várostól, szemben a harmadrendű központi falvakkal, ahol ez a távolság már közel 23 km volt. Az utóbb idézett ábránkon a Karcag-KisújszállásTúrkeve városgóc köré szerveződő koncentrikus gyűrűknek - lévén szó a
Sárrétről - csupáncsak a keleti ívei láthatók, melyek közül a külső gyűrű
egyben azokat az aprófalvakat ölelte fel a hierarchia alsó szintjén, amelyek a
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Sárrét legkeletibb felén, Berettyóújfalutól nyugati, délnyugati és déli irányban helyezkedtek el. A szabályos elrendeződést egyedül a gyűrűzónába ékelődő kisváros, a maga köré újabb gyűrűt fonó Szeghalom törte csak meg.
(Ennek a koncentrikus elrendeződésnek egyik elfogadható magyarázatát adja
a „területi szomszédság elvének” érvényesülése.)47
2. táblázat: Centrumfalvak távolsága a legközelebbi sárréti
várostól és a legközelebbi magasabb szintű centrumfalutól
távolság (km)
várostól
centrumfalutól
I. rendű
II. rendű
III. rendű

17,1
16,6
22,8

(azonos szinten) 12,9
(I. rendűtől) 8,3
(II. rendűtől) 11,4

Forrás: NM EAD 8/A 1925. (Saját számítás.)

Mindent egybevetve a Sárrét lakosságának 1930-ban tehát 27 százaléka
városban, 42 százaléka első-, másod vagy harmadrendű centrumfaluban
(rendre: 28, 10 és 4 százalék), míg valamivel több mint 8 százaléka ennél
alacsonyabb szintű erősen szolgáltatáshiányos községben élte mindennapjait.
A maradék 42 ezernyi lélek, a sárrétiek mintegy 23 százaléka pedig külterületi lakos, tanyasi volt ekkor.48
Vonzáskörzeti térszerkezetek
A sárréti településhálózat vonzáskörzeti térszerkezetét megvizsgálhatjuk
elméleti úton, a gravitációs modell segítségével és empirikus módon, korabeli speciális források alapján. A két módszer egymástól – legtöbb esetben –
eltérő eredményt szül. Az így kapott különbség pedig rávilágít arra, hogy az
elméleti dimenzióhoz képest miben volt más a valóság, amelynek okai gyakran földrajzi, gazdasági és társadalmi tényezőkkel magyarázhatóak, vagyis
„a két különböző úton nyert vonzáskörzet-hálózat összevetése feltárhatja
azokat a torzulásokat, amelyek a központok súlyától és távolságától független tényezők hatására jöttek létre.”49
47

Dusek Tamás: A területi elemzések alapjai. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTAELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, 2004. 200. (A továbbiakban: Dusek
2004.)
48
MSK ÚS 83. k. (Saját számítás.)
49
Beluszky Pál: Gravitáció- és potenciál-modellek. In: Sikos T. Tamás (szerk.) Matematikai
és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban. Földrajzi Tanulmányok 19. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 166-186. 185. (A továbbiakban: Beluszky 1984.)
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A vizsgálat elvégzéséhez szükségesnek bizonyult a (méret- és szintalapú)
léptékváltás, avagy a Sárrét nagyobb térbe helyezése. A legkézenfekvőbb az
volt, ha a Sárrétet körbeölelő településhálózat legmagasabb hierarchiai szintű
városait, a regionális centrumokat „sarokpontnak” tekintettük, s az így közrezárt tér vonzáskörzet-hálózatát elemeztük.50 E centrumok vonzáskörzeteit a
gravitációs modell51 segítségével számítottuk ki,52 s térképeztük fel. (Mivel
ezúttal nem lehet feladatunk a részletekbe menő elemzés, így a következő
néhány bekezdésben a kapott eredmények közül csupán a fontosabb megállapítások közlésére szorítkozunk.)53
A Sárrétet 1910-ben körbeölelő (Debrecen-Nagyvárad-Arad-Szeged) regionális központok közül az utóbbi kettő - számításaink alapján - egyáltalán
nem gyakorolt vonzóhatást a táj településeire (vonzóerejük a Sárrét déli peremén kifulladt), szemben Debrecennel és Nagyváraddal. E két regionális
centrum a Sárrét településeit északkelet-délnyugat irányban Zsáka-DarvasCsökmő-Szeghalom-Körösladány vonal mentén két fél vonzásterületre, egy
északnyugatira és egy délkeletire osztotta. Az előbbi terület települései (109
ezer lakos) Debrecenhez, az utóbbiak (59 ezren) pedig Nagyváradhoz gravitáltak. Berettyóújfalu – számításaink alapján – az előbb említett vonalon
feküdt, vagyis e két regionális centrum erőterének találkozási zónájában
kellett érvényesülnie, abban az „enyhegravitációs” folyosóban (4.B ábra),
ahol ezek az erők egymás hatását lényegében kioltották, vagyis Berettyóújfalu potenciálisan legalább annyira vonzódott Debrecenhez, mint amennyire
Nagyváradhoz.
A „mezocentrumok” (megyeközpontok és középvárosok) szintjén feltárt
vonzáskörzeti struktúra szerint Nagyvárad és Debrecen gravitációs teréből
50

A továbbiakban azokat a településeket tekintettük a térben központoknak, amelyeket a
már említett Beluszky-Győri-elemzés városnak minősített. (Beluszky-Győri 2005. 214–228.)
51
A módszer elmélete a newtoni gravitációs törvény fizikai analógiájára épül. Eszerint két
adott település közötti vonzóerő nagysága egyenesen arányos a települések tömegével - jelen
esetben az 1910-es lakosságszámmal -, miközben fordított arányosságot mutat a köztük lévő
távolság valamely hatványával. (A módszer részletes leírását ld. újabban: Dusek Tamás:
Térbeli egymásrahatások, szociálfizikai modellek. In: Nemes Nagy József (szerk.) Regionális
elemzési módszerek. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék - MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, 2005. 237–242. (A továbbiakban: Dusek 2005.) A számítások
alkalmával a következő képletet használtuk: F = Gm1m2/d3. Ahol az F a vonzóerő nagysága,
az m1 és az m2 a vizsgált település 1910-es népességszáma, míg a d a két település közötti
távolság kilométerben.) Bővebben ld. Szilágyi 2007. 189.
52
A részben modellszámításhoz szükséges (több mint 72 ezer bruttó, s mintegy 45 ezer
nettó adatot tartalmazó) adatbázis forrása egyfelől a MKA (1914) 2005. 89–176., másfelől a légvonaltávolság tekintetében - saját számítógépes méréseken alapul. (A több ezer - lehetőségekhez mérten a lehető legpontosabb - mérést a SmartSketch 4.0 szoftver segítségével végeztük, tized milliméter pontossággal.) Végül, az eredményül kapott indexek segítségével szerkesztettük meg a központok hipotetikus avagy potenciális vonzáskörzetét.
53
A bővebb vizsgálati eredményt ld. Szilágyi 2007. 186–200.
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még további négy város szakított magának jelentős részt. A sárréti területbe
északnyugati irányból Karcag, délről Mezőtúr és Békéscsaba, délkeletről
pedig Nagyszalonta metszett bele. Ezek közül Karcag vonzástere bizonyult a
legnagyobbnak, amit Békéscsaba, Mezőtúr s végül Nagyszalonta követett.
Ezek után, a vonzáskörzeti térszerveződés legalacsonyabb, kisvárosi
szintjén – Gyoma és Békés mellett – leginkább Berettyóújfalu és Szeghalom
„foglalt” magának szintén tekintélyes részt a Sárrétből (6. ábra). Az utóbbi
mikrocentrum (főleg Békéscsaba sárréti vonzásterületét emelte magához)
mintegy 31 ezer főt, szemben Berettyóújfaluval, amely ennek a „tömegnek”
már csupán kevesebb, mint felét tudta vonzásterében megtartani. Közben a
Sárrétről sem Kisújszállás, sem Túrkeve nem bírt más települést magához
vonni, hiszen túl az említett városok kis gravitációs súlyán, a sárréti tájnak e
nyugati fele – ahogy azt láttuk – magas várossűrűséget mutatott,54 nem úgy a
keletebbre fekvő terület, mely erősen városhiányosnak bizonyult, mely egyértelműen Szeghalomnak, s főleg Berettyóújfalunak kedvezett.
Egy évtizeddel később, a Sárrét vonzáskörzeti térszerkezete 1920-ban, ha
nem is gyökeresen, de mindenképpen jelentős mértékben átformálódott. Az
új, trianoni államhatár kettévágta az eddigiek során vizsgált teret (6. ábra),
jóllehet a Sárrét területi integritása nem sérült. A táj elvesztette korábbi regionális centrumát, Nagyváradot, s ugyancsak kénytelen volt nélkülözni Nagyszalonta hiányos funkciójú középvárosát is; míg az utóbbi elcsatolása kevésbé érintette érzékenyen a Sárrétet, ezzel szemben Nagyváradé már sokkal
inkább pótolhatatlan veszteség volt. A regionális centrum nélkül maradt
nagyváradi regionális hinterland Debrecen erőterébe fogódott, hiszen –
számításaink alapján – Szeged továbbra is túl messze volt ahhoz, hogy regionális központként szerepet játszhasson a területen. A megváltozott viszonyok miatt, a Kis-Sárrét településeinek új regionális központja, a Debrecen
által nyújtott regionális szolgáltatások azonban többtíz kilométerrel kerültek
messzebbre. S bár az érintett térséghez legközelebb fekvő két mikrocentrum,
Berettyóújfalu és Szeghalom sem tudott regionális szolgáltatásokat nyújtani,
mégis világos, hogy az említett két kisváros szerepe jelentősen felértékelődött (olyannyira, hogy pl. Berettyóújfalu Bihar vármegye megmaradt települései felett még az „ideiglenes” közigazgatási központi szerepkört is megkapta 1920-ban.)55 A kényszerű helyzetben mindkét kisváros tovább bővítette elméleti vonzáskörzetét. Az új vármegyeközpont gravitációs rádiuszába
vont további 12 községet, melyek kivétel nélkül a határtól nyugatra eső 10
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Enyedi 2002. 16.
Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus Kiadó. BudapestPécs, 2005. 143. (A továbbiakban: Hajdú 2005.)
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km-es zónából kerültek ki.56 Szeghalom pedig Komádi mellett (elméletben)
magához vonzotta az akkor alig néhány éve telepített Újirázt.

6. ábra: Városok elméleti vonzáskörzete a gravitációs modellszámítás alapján
(1910) Az ábrán az 1920-ban érvénybe lépő országhatárt vastag fekete vonal szemlélteti. (Forrás: Saját szerkesztés.)

Az eddigiek során ismertetett elméleti vonzáskörzet-struktúra azt a helyzetet mutatta be, hogy a (funkcionális) városok miként oszthatták volna fel
„laboratóriumi körülmények közepette” egymás között a sárréti települési
tájat. Természetesen a gyakorlat több esetben is gyökeresen különbözött a
56

A Sárrét települései közül négy község került Berettyóújfalu vonzásába: Magyarhomorog,
Körösszakál, Körösnagyharsány és Biharugra. Ezen túl azok a tőle keletre, s délkeletre fekvő
nem sárréti települések is hozzá gravitáltak, amelyek korábban Nagyváradhoz vonzódtak.
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felvázoltaktól. Eltért a közigazgatási térfelosztás, mint ahogy a valós gazdasági vonzáskörzet is erősen más mintázatot mutatott a Sárréten. Területén –
emlékeztetőül – négy vármegye és hét járás osztozott, tovább bontva a történeti táj (ekkor már amúgy sem létező) egységét. A fennálló, rendkívül zűrzavaros (bonyolult kapcsolat és viszonyrendszert tükröző) közigazgatási helyzet – megítélésünk szerint – lehetetlenné tette a táj, egységes gazdasági
rendszerként való újraegyesülését, kiformálódását a lecsapolások után.
Ugyancsak ellene hatott ennek a (képzeletbeli) folyamatnak az a városhiányos jelleg is, amely a Sárrét nagy részét magába foglalta. Különösen fontos
tényező, hogy a legközelebbi regionális centrumok (Debrecen és Nagyvárad)
50-70 km-re feküdtek a táj fiktív középpontjától, miközben éppen e két regionális központ egymáshoz való közelsége miatt nem fejlődött ki Karcagtól
keletre egyetlen egy középváros, vagy megyeközpont szintű város sem. A
helyzetet tovább rontotta a kedvezőtlen, többnyire kifejezetten rossz (közlekedési) infrastruktúra (7.C ábra), s 1920 után a táj határ menti területté válása.
Az empirikus gazdasági (piaci) vonzáskörzetek viszonyrendszerét egy
1925-ben végzett országos felmérésből ismerhetjük meg.57 A vizsgálati
eredményt a 7.A ábra illusztrálja, melynek teljes körű elemzése helyett ezúttal csak a Sárrétre vonatkozó elemeit ismertetjük (7.D ábra). Az egyik legszembeötlőbb eredmény az, hogy a Beluszky-Győri-féle vizsgálat által városnak tekintett települések körén túl, újabb gazdasági központok, mint Komádi és Püspökladány működése ismerhető fel. Eszerint két újabb, jóllehet
funkcionális értelemben városnak nem minősülő nagyközség gyakorolt jelentős gazdasági térszervező szerepet Berettyóújfalu és Szeghalom mellett,
mint piacközpont a Sárrétre.
Az igazi „meglepetést” mégis a két, elméleti és empirikus vizsgálati
eredmény összehasonlítása hozza. Komádi piacközpontként Békés és Berettyóújfalu elméleti vonzásteréből magához vont öt falut. Szeghalomtól
Békéscsaba és Berettyóújfalu vont el négy községet, illetve ugyancsak e
város gravitációs teréből szakadt ki az önálló Füzesgyarmat is. Továbbá
Karcag erőtere is kisebb lett, hiszen Püspökladány és újfent Berettyóújfalu
további három községet vonzott magához. Egyértelműen látszik tehát, hogy
Berettyóújfalu 1920 után megváltozó közigazgatási szerepköre megerősítette
a kisváros, már korábban is létező piacközponti funkcióját (is), miközben
sárréti vonzáskörzete lényegében egybeesett a (Bihar) vármegye közigazgatási határával, amelyet csak Szeghalom és Komádi csorbított meg déli irány57

A szerencsésen ránk maradt Közigazgatási tájékoztató lapok a kis- és nagyközségek
fennálló állapotát rögzítik. A kérdőív IV. c. 9. pontjára adott válaszokat használtuk fel, vagyis
arra, hogy „A község állandó piaca hol van? - (helyben vagy mely községben, milyen távol)
[illetve, hogy] Hova gravitál a község?”. NM EAD 8/A 1925. (Bővebben lásd a 33. lábjegyzetnél.)
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ból. Ugyanakkor az elméleti modell bár Szeghalom – Sárréten belüli – vezető szerepét hangsúlyozta, ehhez képest úgy tűnik: gazdasági vonzáskörzete
jelentősen kisebb volt, lényegében nem terjedt túl Csökmőn és Újirázon.
Körösladány és Vésztő pedig inkább vonzódott Békéscsabához, míg Füzesgyarmat és Komádi önálló piacközpontnak bizonyult.

7. ábra: A Közép- és Dél-Tiszántúl empirikus (piaci) vonzáskörzetei 1925-ben.
Piacközpontok empirikus vonzáskörzetei 1925-ben (A), azok a települések, amelyeket egyetlen más település sem jelölt piacközpontjául (B), Hantos-féle félnapos
körzetek 1930-ban58 (C), a 7.A ábra Sárrétre nagyított része (D).
(Forrás: Saját szerkesztés.)
58

A félnapos körzetek azok a területek, ahonnan a városközpont (ebben az esetben a legközelebbi városi funkciójú vonzásközpont) 1930-ban minden adott közlekedési lehetőséget
(vasutat, autóbuszt, szükség esetén gyaloglást) figyelembe véve 10 óra alatt (ebből három órát
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Összességében a vizsgált táj nyugati fele önálló városok és önálló piacközpontok sorozatából állt, amelyek - a sűrű centrumhálózat miatt - nem
tudtak hinterlandot kialakítani a Sárréten. Ezzel szemben a táj keleti felén a
közigazgatási határ által előrajzolt Berettyóújfalu központtal kifejlődött (aprófalvas) vonzáskörzet dominált, amelyben Komádi is részleges szerephez
juthatott. Vizsgálatunk eredményei alapján úgy tűnik, hogy a lecsapolások
utáni új gazdasági vonzáskörzet-formálódás a Sárréten erős kölcsönhatásban volt a már meglévő, ám volumenében növekvő közigazgatási vonzáskörzettel, eltekintve néhány olyan kivételtől (pl. Szeghalom-Csökmő-Újiráz),
ahol a gazdasági hinterland átterjedt a szomszédos közigazgatási határon
túlra, melynek oka elsősorban a földrajzi közelségben, olykor a kedvezőbb
szolgáltatási lehetőség igénybevételében és az előnyösebb infrastrukturális
körülményekben (elsősorban vasúti szállításban) keresendő.
Kutatási eredmények - Berettyóújfalu Sárréthez
fűződő kapcsolatáról
A mocsárvilág a lecsapolás következtében felszáradt, s így az a koherens
erő is szertefoszlott, amely a Sárrétet egységes történeti tájjá fogta össze.
Ilyenformán maga a történeti táj szűnt meg, helyesebben bomlott fel. Ezt a
széthulló tájat, teret aztán elsősorban az ekkorra kialakult mikrocentrumok,
mint funkcionális értelemben vett kisvárosok, igyekeztek a saját érdekszférájukba vonni, létrehozva ezzel a széttagolt, egy-egy centrum (akár centrumfalu) köré szerveződő kisebb-nagyobb Sárréteket. Ebben, a 19. század utolsó
harmadától kezdődő „miko-regionalizációs” folyamatban játszott vezető
szerepet Szeghalom mellett Berettyóújfalu.
Az utóbb említett kisváros számos szerencsés egybeesésnek köszönhette
kedvező pozícióját, melynél fogva – akarva-akaratlanul – nagyméretű térszervező szerephez jutott a Sárréten. A későbbi város azon a tágabb értelemben vett mocsárperemi vásárvonalon feküdt a lecsapolásokat megelőzően,
ahol a vízi világ és a szántóföldi művelés terményei és termékei leghamarabb gazdát cserélhettek. Ehhez az előnyös földrajzi helyzethez párosult már a középkorban is - a településen kelet-nyugati irányban áthaladó Nagyvárad-Szolnok, valamint az észak-déli irányban futó Debrecen-Arad, vagy
Debrecen-Szeged jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolító úthálózatok
csomóponti jellege, s melyhez (a Berettyó révén) kedvezően hozzáadódott a
folyóvízi megközelíthetőség is. Tehát, a kelet felől nyugatra tartó mind szárazföldi, mind vízi utak e vidéket – s magát Berettyóújfalut is – összekötöta városban például ügyintézéssel töltve) megjárható oda-vissza. Hantos Gyula: A magyar
közigazgatás alapjai (emlékirat). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1931. 9. (A
továbbiakban: Hantos 1931.)
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ték a Kárpát-medence Nagyváradon átfutó fő-vásárvonalának előnyös, élénk
gazdasági zónájával.
Bár a vizsgált település meglehetősen közel feküdt a Sárréthez, mégis a
táj magterületéhez nem tartozott hozzá, hanem ahhoz előbb csak gazdasági,
majd később (erősebb) közigazgatási szálakkal kötődött. Megállapítottuk,
hogy a Sárrét „holdudvarán”, a Sárrét átmeneti határzónájában települt. A
határokról pedig ismert tény, hogy a társadalmi-térbeli viszonyrendszerekben funkciójukat tekintve lehetnek: hagyományosan elválasztó szerepűek,
ám felvehetnek szűrő, perem (mint ütköző), sőt összekapcsoló funkciót is.59
E sárréti határzóna – jellegéből adódóan – az adott társadalmi-gazdasági
interakciók kontextusában, nem annyira elválasztó, mint inkább összekötő
„határnak” bizonyult. Vagyis Berettyóújfalu az előnyös földrajzi helyzetéből,
az áthaladó kereskedelmi-közlekedési útvonalak „csomópontjából” s tájhatári fekvéséből fakadóan közvetítő, összekapcsoló szerepet töltött be a Sárrét
(magterülete) és a közvetlen - mi több tágabb - környezete között. S mivel a
város az összefüggő mocsaras területtől messzebb települt, ezért, s a részben
ebből eredő forgalmi helyzetéből is, sokkal kevésbé volt izolált helyzetben,
mint maguk a sárréti magtelepülések. Eme attribútum révén eleve előnyösebb pozícióból lendülhetett neki a 19. század második felében a fejlődésnek,
a modernizációnak.
A Püspökladányból Nagyvárad felé ágazó vasútvonal az 1850-es évek
végén az országos kereskedelmi vérkeringésbe is bekapcsolta Berettyóújfalut. Ezzel, röviddel később - a monarchia éveiben, a kormányzat által idetelepített - több közigazgatási szerepkör is gyökeret ereszthetett. Ennek köszönhetően pedig újabb, további funkciók, szolgáltatások vonzódtak, s kapaszkodtak meg e településen. Ezek együttesen pedig olyan előnyös helyzetbe hozták Berettyóújfalut, amelyek eredményeként a 19–20. század fordulójára kisvárosi funkciót tölthetett be a vizsgált területen. Ez a szerepkör, ebben a városhiányos sárréti térben, fokozottabban érvényesült. Ennek, ambivalens módon oka volt az, hogy az évszázadok alatt a mocsár miatt e területen (Szeghalmot leszámítva) nem alakult ki mikrocentrum, s oka volt az is,
hogy két regionális központ (Debrecen és Nagyvárad) is rendkívül közel Berettyóújfalutól nagyjából egyforma távolságban - feküdt. A kisváros a két
regionális központ által vonzott tér ama részén állt tehát, ahol a két regionális gravitációs erő kioltotta egymást, vagyis legalább annyira vonzódott Debrecenhez, mint amennyire Nagyváradhoz. Ugyanakkor - a már említett tényezőkön túl - éppen eme közelség volt annak is az oka, hogy nem alakulhatott ki e térben, Karcagtól keletre egyetlen középváros sem. Az eredmények
alapján úgy tűnik, hogy mindenekelőtt ezek, az előbb felsorolt körülmények
59

Nemes Nagy József: Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 2009. 168–170.
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voltak azok, amelyek felerősítették Berettyóújfalu kisvárosi szerepkörét a
Sárréten; mely fennálló viszonyok azonban 1920-ban jelentősen megváltoztak. Nagyvárad az országhatáron kívülre került, s a terület határ menti térséggé vált. E körülmények, valamint az eddig bemutatott tényezők együttesen hozták olyan pozícióba Berettyóújfalut, hogy súlyához képest összemérhetetlenül nagyobb szerephez jutott, mint amit korábban bármikor is betöltött, vagy mint amit jellegénél fogva betölthetett volna.
Mindezek ellenére az a szerep, amit a Horthy-korban szántak neki, korántsem illet rá maradéktalanul. Elméletileg az 1920 után megváltozott helyzetben 80 százalékkal kellett volna több települést vonzásterébe fognia, mint
1910-ben. Ehelyett a valóságban nemhogy több, hanem ráadásul egyharmaddal kevesebb falut volt csupán képes magához vonni és megtartani.
Vagyis Berettyóújfalu és az új országhatár közötti sávterületen az említett
kisváros keleti és déli irányban alig tudott gazdasági térszervező szerepet
betölteni, mivel mind Biharkeresztes, mind Komádi olyan elsőrendű centrumfalvaknak bizonyultak a húszas években, amelyek pozícióját már nem
tudta jelentősen „megingatni”. Ezzel szemben a felbomlott, s újraszerveződő
Sárrét keleti, Berettyóújfaluhoz közel eső területén döntő gazdasági és közigazgatási befolyásra tudott szert tenni. Tehette mindezt azért, mert a Sárrét
összes olyan települése, amely nem centrumfalu volt az mind a KeletiSárréten - vagyis a Sárréten is kimutatható nyugat-keleti irányú modernizációs lejtő keleti peremén - feküdt.
Mindent egybevetve Berettyóújfalu olyan, a lokálisan legfejlettebbnek
tekinthető sárréti nagykunvárosoktól (Szeghalmot leszámítva) egyetlen keletre fekvő település volt – a bemutatott tényezőknek köszönhetően –, amely
szigetszerűen kiemelkedő fejlettségű városként (valóban) olyan erővel rendelkezett, ami elegendő volt ahhoz, hogy a Keleti-Sárrét területén (Szeghalom és Komádi „zsugorodó árnyékában”) vezető térszervező szerepet tölthessen be a 20. században. Ilyen körülmények közepette öltött formát a századelőtől kezdve kibontakozó sárréti mentális táj részeként a Berettyóújfalu
köré szerveződő berettyóújfalui Sárrét.
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