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Néhány megjegyzés Kiss Géza „Kisújszállás tfirténete a 18. századig"
című munkájához

A közelmúltban figyelemkeltő mű je-
lent meg a Damjanich Múzeum kiadá-
sában „Kisújszállás története a 18. szá-
zadig" címmel. Kiss Géza munkája, va-
lamint annak megjelenése jelzője a hely-
történeti kutatás nagymérvű fellendülé-
sének, s egyben bizonysága annak is,
hagy társadalmi szerveink — mind er-
kölcsi, mind pedig anyagi vonatkozásban
— támogatják a múlt feltárására irá-
nyuló kezdeményezéseket. Támogatják,
mert szükség van történelmi hagyatéka-
ink meghatározott átértékelésére, ami
viszont sok segítséget nyújt napjaink vi-
szonyaiban való biztosabb eligazodáshoz.
A támogatás egyúttal kötelezettséget ;s
jelent. Mindenekelőtt azt, hogy népünk
történetének feltárását azzal a tudomá-
nyos módszerrel végezzük, amelynek bir-
tokába csak a felszabadulás után jutha-
tott a magyar történetírás. Azzal a mód-
szerrel, amely egyedül alkalmas arra,
hogy hű képét rajzoljuk meg az elmúlt
korok társadalmi viszonyainak. Ez a
helytörténeti kutatásra is vonatkozik,
ami egy részét kell, hogy képezze tör-
ténetkutatásunk egészének. Az alábbiak-
ban a fenti szempontok figyelembevéte-
lével kívánok néhány megjegyzést fűzni
a szóbanforgó mű egyes részleteihez.

Az 1. fejezetben (5. oldal) megtudjuk,
hogy a „Kisújszállás elnevezést csak
1470-ben használják először. Ekkor Lőrin-
czi Lőrincz kun jóember kap itt Mátyás
királytól részbirtokot." „A pusztulás
százada" című fejezetben (9. oldal) —
visszatérve erre a témáira — arról szer-
zünk tudomást, hogy „a város mai nevé-
ben szereplő ,Kis' jelző — Gyárfás véla-
ménye szerint — határának viszonylag
kis terjedelmére vonatkozik. Az „új" jalző
pedig az ismételt megűlések emlékét őr-

zi. Mert az élet pusztulása és újrakez-
dése szakadatlanul ismétlődött a pusz-
tulás századában." Ami a pusztulásra
vonatkozik ebben a korban, az kétség-
kívül igaz, de hogy a város nevében lévő
szóelemek ennek a korszaknak az emlé-
két őrznék, abban Gyárfásnak sem le-
het igaza, tekintve, hogy a XV. század
utolsó harmadában már szerepel a város
jelenlegi neve.

Általában egyik hiányossága a szerző-
nek, hogy gyakran jelentős eseményekkel
kapcsolatban bizonytalanságban hagyja
az olvasót. Erre nézve idézem azt a 6.
rint: „Először valószínűleg 1548-ban vagy
1549-ben jártak ezen a tájon". Természe-
tesen a tö;ökökről van szó, akik — a
rendelkezésre álló adatok szerint —
1552 előtt nem jártak a Tiszántúlnak a
Körös vonalától északra fekvő területein.
Szükség lett volna tehát arra, hogy
amennyiben a szerző kutatásai során en-
nek ellentmondó adatokra bukkant, rö-
vid formában utal arra, milyen esemé-
nyekkel áll kapcsolatban a fenti meg-
állapítása.

Az I. fejezetben tárgyalja a szerző a
községi autonómia kialakulásának folya-
matát a török hódoltság korában. Ezt
írja: „A falu pedig, a mi kis falunk,
szomszédaival együtt egészen magára ma-
radt a török világban... még ősi patrónu-
suktól, a nádortól is elszakadtak". (7.
oldal.) Itt mindenekelőtt azt jegyzem
meg, hogy sem a földesúri, sem a köz-
ponti hatalommal való kapcsolat nem
szűnt meg teljesen a török korszakban.
A formális kapcsolatok továbbra is meg-
maradtak, mint ez általában kimutat-
ható a hódoLtsági területeken. A nádori
patronálás azonban egyébként sem je-
lenthetett volna egyebet néhány, a gya-
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korlatban úgysem érvényesíthető rendel-
kezésnél, ha egyáltalán létezik ebben a
korban. Tekintve azonban, hogy 1562-től,
Nádasdy halálától 1608-ig, Illésházi meg-
választásáig be sem töltötték a nádori
méltóságot, nem sok értelmét látom a
nádatii rnéltósággial vagy annak ideali-
zálásával kapcsolatos megjegyzésének.

A török pusztítás ismertetése közben
jegyzi meg a szerző, hogy a „...vad élet-
körülményeknek eléggé elvadult erköl-
csök felelnek meg" és hogy „a török föl-
desúr jövedelmet akart szerezni a körül-
mények miatt lezüllött erkölcsökből is"
(8. oldal). Mivel több esetben használja
az „erkölcs", az „erkölcsi tisztaság" sza-
vakat, megjegyzem, hogy az erkölcs
ilyen szűk értelemben való felfogásának
nincs helye történeti jellegű munkában,
mert az erkölcs fogalmát nem korlátoz-
hatjuk csupán a két nem közötti kapcso-
lat formáira. Ilyen szempontból nézve a
török korszak egyszerű embereit, a szer-
zővel ellentétben azt állítom, hogy a
szűkebb hazájához is szívóson ragasz-
kodó nép erkölcsei magasabb fokon áll-
ták azok erkölcsénél, akik ájtatoskodás
közben fordítottak hátat a veszélyeknek
az ország történetének ebben a súlyos
korszakában. Annyit jegyzek még meg,
hogy mindezt az 1735-ös Pero-féle fel-
keléssel és az 1753-as Pető—Török-féle
parasztfelkeléssel kapcsolatban is szük-
ség lett volna mérlegelni, még pedig
olyan szempontból, hogy a kunok közül
kik voltak azok, akik aktív szerepet ját-
szottak a felkelés elfojtásában.

Túlságosan röviden foglalkozik a szer-
ző történelmünknek azzal a részével,
amely a függetlenségi harcok legkiemel-
kedőbb szakasza. Mindössze öt sort szen-
tel a Rákóczi-szabadságharcnak, s ebben
megemlíti, hogy Rákóczi a maradék ku-
nokat rakamazi birtokára telepíti. A 12.
oldalon ismét három sorban említi meg:
„Egy év múlva aztán megindul a Rákóczi-
szabadságharc, és a Jászkunság népe a
Fejedelem zászlai alatt harcol sorsának
megjavításáért..." Véleményem szerint
nem lehet ilyen sommásan elintézni ezt
a kérdést. A Rákóczi-szabadságharc és
a jászkunok kapcsolatára fellelhető ada-
tokat szükséges lett volna közölni. Éppen
ezért fontosnak tartom néhány ilyen
részletre felhívni a figyelmet.

Észé Tamás „Kuruc vitézek folya-
modványai Rákóczihoz" című munkájá-
ban közli az alábbiakat: „Rákóczi két
ízben szólította felkelésre a jászokat,
1703. október 12-én és október 22-én".
Hogy milyen eredménnyel, arra vonat-
kozólag idézzük Rákóczit, aki 1705. feb-
ruár 15-én Vay Ádám jászkun főkapi-
tánynak írja: „ezer jászságnak continue
táborunkban kellenek lenni, de alig va-
gyon háromszáz". Ugyancsak az említett
munkában találunk utalást a kunokra
vonatkozólag is. 1706. május 15-én Káro-
lyinak írt levelében az alábbiak vannak:
„Bakó István és a több tiszteknek meg-
büntetése jól esett. Igen el is kell tűle
az mezei katonákat szedni. Ha kun kapi-
tány akar lenni, szedje össze a kunokat".
Majd a következőket olvashatjuk: „A
kunok azonban nem igen akartak felülni,
hanem Bakó és utána Mónay is „czapon-
gókat", tolvajokat szedtenek fel kunok
nevezeti alatt s azokkal kapitányoltatták
magukat", „...a kun sereg sohasem lő-
hetett valami nagy létszámú. Lónyiy
„vestiturae comissarius" is csak com-
pániának mondja, a számukra kiadott
ruházat is igen csekély: tunicae 70, cali-
guae 70, penulae 700". (Esze Tamás id.
m. 204. oldal.)

Ügy vélem a fenti sorok hozzátartoz-
nak a kor viszonyainak megvilágításához
s Kisújszállás törénetéhez is.

Véleményem szerint nem helyes a szer-
ző álláspontja azdknál a részeknél sem,
amelyekben az úgynevezett „telepítések-
kel" íogüalkozik. Az Alföld, s így a Kun-
ság benépesülését nem tulajdoníthatjuk
egyes emberek vagy hatóságok művének
sem a 15 éves háború befejezése, sem a
török hódoltság megszűnése után. Törté-
netírásunk úgy értékeli ezt, mint nagy-
méretű vándormozigalom eredményét —
a török hódoltság megszűnése utáni idő-
ről van szó —, amelynek során a paraszt-
ság — felhasználva a lehetőségeket —
tömegesen mozdult el a felszabaduló, la-
katlanná vált területek irányába: kivonni
itöirekedtek magukat a királyi Magyar-
ország súlyos földesúri elnyomása alól.
Ugyanakkor a felszabaduló területek új
és régi birtokosai ideiglenes adómentes-
ségek biztosításával igyekeztek a mozgás-
ban lévő parasztságot á maguk területei
felé vonzani. Maga a szerző is közöl erre
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nézve adatot. Ismerteti Orczy István ie-
velét, aki „1717. augusztus 17-én jelenti,
hogy a. kisújszállásiak két évi szabadal-
mi levelét kiállították, minek következ-
tében többen is fognak odatelepedni".
(11. oldal.) Ugyancsak a. fentieket iga-
zolják az Orczy-család levéltárában fel-
lelhető okmányok, amelyekben airira ké-
rik a jászkun főkapitányt, legyen segít-
ségükre a Kunság területére szökött job-
bágyok felkutatásában és visszahurcolá-
sábain.

Hogy az Alföld benépesedésének a
'szerző által törtónt megfogalmazása
mennyire alkalmas helytelen nézet ki-
alakulására, arra legkézzelfoghatóbb pél-
dának tartom Császtvai István megjegy-
zését, aki a szerző munkáját méltatva
(JÁSZKUNSÁG, 1960. 4. oldal) kritikát-
lanul veszi át álláspontját, és ő is tele-
pítés eredményiének tekinti az Alföld és
a Kunság benépesedését a török hódolt-
ság megszűnése utáni időben.

Azt hiszem, módosításra szorulna a
redempciót tárgyaló bevezetésben is az a
rész, amelyben a szerző megállapítja,
hogy a kun községek évtizedeken keresz-
tül elkeseredett küzdelmet folytattak Gsi
szabadságuk visszaszerzéséért. Ennél a
részinél különösen megnyilvánul a szer-
zőnek egész munkáján megfigyelhető
olyan felfogása, amelynek következtében
elmosódnak a Kunság területén élő né-
pek egyes rétegei közti különbségek. A
11. oldalon enne vonatkozó sorokat ol-
vasva nem tartom helytállónak ezt a
megjegyzést: „Ez az elkeseredett politi-
kai harc, melyben közvetve vagy közvet-
lenül a legkisebb községek is résztvet-
tek". Majd a 12. oldalon pedig azt fej-
tegeti, hogy ESztenházy csupán anyagi
érdekből sérelmezte a jászkun terület el-
zálogosítását, és arra tér át, „hogy meny-
nyivel megrázóbb, mennyivel fájdalma-
sabb a kunok és jászok vezetőinek tilta-
kozása véreik ellen elkövetett gyalázat
ellen".

Csak közbevetőleg szeretném meg-
jegyezni, hogy a nevezettek elsősorban a
„nagykun területben székelő igazi és
ibennelakó nemesek nevében" tiltakoz-
nak, s így tiltakozásuk nem tekinthető
a „végső elkeseredésbe kergetett magyar-
ság jajsziavának". A nemesség valóban
alkudozott, tiltakozott, kilincselt a Habs-

burgoknál a török alól felszabaduló bir-
tokai visszaszerzéséért, a magyarság
többségét kitevő parasztság azonban nem
„jajszaviával" adott ikáffejfözést elkesere-
désének, hanem azzal, hogy fegyvert fo-
gott és kezdeményezte a korszak legna-
gyobb méretű szabadságharcát.

Véleményem szerint a megváltást a
Kunság területén élő népek azon rétegei
kezdeményezték, melyek a század ele-
jétől kezdve a redempció koráig fokoza-
tosan magukhoz kaparintották a szántó
és puszta területeket, megfelelő pénz-
tőkével rendelkeztek a megváltás össze-
gének lefizetésére, illetve a rendelkezé-
sükre álló pénztőke segítségével csaknem
tetszés szerinti nagyságú földdarabra tet-
ték irá jogilag is a kezüket a megváltás
alkalmával. Hogy a Nagykunság terü-
letén — és Kisújszállás területén is —
nem a redempcióval kezdődött a község
lakóinak nagyméretű differenciálódása,
azt az a néhány adat is mutatja, amelyet
a szerző bocsát rendelkezésünkre. Ezek
szerint néhány olyan személy tulajdoná-
ba került a felmért föld jelentős része,
akik azt már a redempciót megelőzően
is birtokukba kerítették.

A leggazdagabb redemptusok között
említi a szerző a községi nótáriust, aki
107 forintot fizetett a megváltás össze-
gébe. Ezt azért tartottam szükségesnek
megemlíteni, mert erre támaszkodva meg
kell cáfolnom mind a szerző, mind a
szerkesztő — Kaposvári Gyula — azon
állítását, hogy „az elzálogosítás alatt a
községi elöljáróság munkája segítette a
község lakóinak életét, és a községi bíró
mindig a faluközösség ügyeinek a kép-
viselője volt. De a redempció után...
egyre inkább a gazdag redemptusok ér-
dekeinek kiszolgálójává válik". (3. oldal.)
A fenti adatok ugyanis azt bizonyítják,
hogy a faluközösség bomlása már a meg-
váltást megelőző korszakban is olyan
méretű volt, hogy ennek feltétlenül meg
kellett nyilvánulnia azokban a viszo-
nyokban, amelyek a faluközösség ügyei-
nek intézésével függtek össze. Éppen
ezért a redempcióval nem húzható éles
határvonal a község életében sem gazda-
sági, sem társadalmi viszonyaink alaku-
dását tekintve. Arról lehet csupán szó
— s ez valóban így is van —, hogy a
redempció elhárította a még fennálló, a



faluközösség maradványaiként jelentkező
akadályokat az eddiginél gyorsabb és
nagyobb mérvű irétegeződés útjából.

Még két kisebb megjegyzést!
Helytelen, hogy a szerző a polgári tör-

ténetírás terminológiáját alkalmazva lá-
zadásnak írja a Pero-féle felkelést (13.
oldal), noha 1735-ben, a Habsburg gyar-
matosításnak ebben a korszakában, a
mozgalom résztvevői fejezték ki a pa-
rasztságban élő kuruc hagyományokat.

Furcsán hat a munkában gyakran elő-
forduló „horda" kifejezés is, amelyet
történetírásunk közismerten tudományos
fogalomként kezel meghatározott korra
vonatkozólag. Nincs tehát helye annak,

hogy más korban is alkalmazzuk, mert
a következetesség még ebben az esetben
is elengedhetetlen.

Az elmondottak ellenére Kiss Géza
munkáját pozitív kezdeményezésnek kell
tekinteni. Különösen vonatkozik ez a
város 18. századi történetének tárgyalá-
sára. Az észrevehetően bővülő forrás-
anyag alapján biztosabban mutat rá
egyes jelenségekre. Megjegyzéseink is azt
a célt szolgálják, hogy egyre jobban tisz-
tázzuk az összefüggéseket, egyre helyt-
állóbb következtetéseikéit vonhassunk le
megyénk sajátos viszonyainak kutatásai
során.

Rózsahegyi István

Palicz József: Kalapos férfi (Ceruzarajz)
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