
HAGYOMÁNYOK
Egy magatartás társadalmi háttere
FODOR ZOLTÁN EMLÉKÉNEK

Bennem a ..jobbágy" fogalmat nem történelmi stúdiumaim alakították ki, hanem
Arany János „A szegény jobbágy" című verse. Ha meghallom ezt a szót ,.job-
bágy" beballag emlékezetembe két sovány ökrével, összetákolt kalapjával, nyi-
korgó szekerével a vármegye robotját végző kiszolgáltatott jobbágy, s elrobog
mellette az alispán négylovas hintája, tengelyt akasztó kedvű cselédjével. El-
esettség, kiszolgáltatottság, dölyf és hatalom. Két világ, két sohasem találkozó
ember, akiket legfeljebb renegátok, urak bakjáról nyelvelni merő parádés ko-
csisok kötnek egy-egy pillanatig. Számomra hosszú időn át ez volt a jobbágy
megtestesítője, s mert történeti tanulmányaimban is ez a jobbbágy jelent meg,
mert úgy tanultuk, hogy Magyarországon a XVI—XVII. században az úgyneve-
zett „második jobbágyság", mint kelet-európai sajátosság konzerválta a jobbágy-
ságot, azt hittem-tudtam, hogy mindezt a világot 1848 seperte csak el. Széchenyi
maga írja, hogy mit ér a robot, mennyire kelletlenül végezte azt a jobbágy, in-
kább kárt okozva urainak, a megyének, semmint hasznot hozva. Sőt Kölcsey,
Wesselényi is erről beszélt még korábban. S mindez egybevágott az aranyjánosi
képpel, a lomha mozgású, álló világot megjelenítő ábrázolással.

A minap azonban kezembe került Arany János verse, s újra ízlelgetve a
még mindig „kívülről" tudott szavakat, más vonásokat vettem észre benne. Sőt
látván láttam talán nem jól olvastam eddig. Ott van alatta a dátum: 1847; a cím
után alcímként kiáltó dőlt betűkkel szedve: „Életkép a múltból". Igen. Egy év-
vel 1848 előtt Arany János mint múltbeli képet idézi meg a jobbágyot. És most
kezdett még igazabbul megnőni szememben a költő. Nemcsak mint művész, ha-
nem mint vérbeli társadalomtudós is, s természetesen a realista ábrázolás utol-
érhetetlen és ritka képességű művésze. Mert verse nem véletlenül került újra
kezembe: a benne foglalt jobbágyképet kívántam felülvizsgálni hosszú néprajzi
és történeti vizsgálataimmal szembesíteni. Ellenőrizni akartam a költőt, rajta-
kapni realizmusát, megkérdőjelezni éleslátását.

Több éve foglalkozom ugyanis a parasztság erkölcsrendjével, magatartási
formáival, viselkedésével. S óriási különbséget láttam az Alföld és a Felvidék,
különösen a palócok lakta terület és a kiváltságos Jí.szkun Kerület falvainak
magatartása között. Az Ipoly-völgy volt jobbágyi falvainak kézcsókra hajló ma-
gatartása, életfelfogásuk alkalmazkodóképességet, simulékonyságot idéző moz-
zanatai, tekintélytisztelete idegen volt számomra, s az Alföldön soha nem tapasz-
talt magatartás. Ilyet nemhogy a kiváltságos Kerületekben, de bizony a kisebb
tiszamenti jobbágy falvakban sem tapasztalni. Ott az úrral levett kalappal, alá-
zatosan beszélt a paraszt — igen, nem a jobbágy, hanem utóda, a szabad paraszt
is —, s boldog volt, egyben félt. hogy ura megszólítja. A Tiszazugból tucatjával
vettem magnetofonra olyan eseteket, amikor a faluból elállott cseléd urát, mert
az pofon vágta, félholtra verte, vagy egyszerűen sarkon fordulva és káromkodva
ott hagyta kisebb esetekben. S mikor ennek okát kezdtem nyomozni, vizsgálni,
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új világ nyílt meg előttem. Rájöttem, hogy valójában az Alföldön jóval a job-
bágyfelszabadítás előtt „megszűnt a jobbágyság", a földesurak valamilyen egyé-
ni megoldással, kompromisszummal oldották meg a dolgot. Az 1848-as jobbágy-
felszabadítás azért okozott az Alföldön olyan sok galibát, mert nem rájuk volt
méretezve. Itt már kialakult s mindkét fél részéről többé-kevésbé megnyugtató
módon rendezett kérdést borított fel, s ez korbácsolta fel az indulatokat. A meg-
oldás kulcsa valamiféle egyéni urbárium, méltányos taxa, megváltott és igen
korlátozott robot volt, s az embereknek szabad mozgást biztosított. Voltak tele-
pülések, ahol ez a megoldás újabb keletű volt, voltak már nagy múltra vissza-
tekintő helységek, voltak mindig is szabados helyek, kerületek, s ezek formálták
ki az Alföld népének a felvidékitől eltérő magatartását. Az alföldi Arany János
ezért nevezheti 1847-ben múltbeli életképnek szemléletes rajzát. Ezért nagy re-
alista, s ezért is igaz költő. Az Alföld valósága ekkor már nem ez volt.

Nehéz a beidegzéseket, a megtanult, iskolában elsajátított reflexeket kiik-
tatni magunkból, nehéz ellene küzdeni is. Hajlamosak vagyunk arra, hogy az ott
tanultakat készpénznek véve általánosítsuk, saját vidékünkre is vonatkoztassuk.
Kitűnő alkalom számunkra Mezőtúr várossá nyilvánításának 600 éves jubileu-
ma, hogy felülvizsgáljuk az iskola kialakította és természetesen szűkebb pátri-
ánkra is vonatkoztatott jobbágyképet. Mert Mezőtúr, bár a jobbágyfelszabadí-
tás előtt ugyan, de csak későn válik szabaddá, s kerül ki a jobbágyi állapotból:
egy része kincstári birtok lesz 1837-ben, az Aspremont rész 1844-ben, a Felsőrész
1846-ban váltja meg magát 1864-ig, illetve 1870-ig tartó kifizetéssel. De mi volt
előtte. Milyen jobbágyok voltak a mezőtúriak? Lomhán, kelletlenül, rongyos ka-
lapban robotolók vagy...? De üssük fel a múlt lapjait, s szerezzünk bizonyságot!

Bizonytalan a városnak a „Váradi regestrumban" való említése, de ha való-
ban Mezőtúr szerepel ott, akkor jobbágyok lakják, hisz a tüzesvas próbában ke-
zét égető Szob nevű ember a turpásztói apátság harcoló jobbágyának mondja
magát. 1266-ban ismét egyházi birtokként fordul elő, de ekkor IV. Béla kirá-
lyunk a nyulakszigeti (ma Margitsziget) apácáknak adja Túrt, 1281-ben pedig az
egri püspök kezén találjuk, s Károly Róbert ugyanezt az oklevelet 1324-ben is-
mét megerősíti.

Az egyház ebben az időben nagyhatalom, birtokai igen jól szervezettek, s
mivel írástudók testülete is egyben, nyilván kitűnően adminisztrálták a birto-
kaikat. A jobbágyi függőség így erős lehetett, de mivel nem központi birtokrész-
hez tartoztak, bizonyos szabadabb mozgást feltételezhetünk. Nagy Lajos korától
kezdve azonban egyre több nyom mutat arra, hogy Túr és a környező települé-
sek lakói közül szép számmal emelkednek a nemesek sorába vagy szereznek sza-
badságot, s bizonyos jogokat. Az egyházi fennhatóság alól 1387-ben kerül ki
Túr, amelyet már mezővárosként (oppidum) emleget az oklevél, hogy Branko-
vics György szerb despota kezére adja Zsigmond király bizonyos töröktől fenye-
getett délvidéki várakért. Bár Brankovics továbbadja a város birtokjogát, a vá-
ros mégsem ezen a vonalon öröklődik tovább, hanem Hunyadi János kezére ke-
rül. Az őt eláruló és elfogó Brankovicsot Hunyadi magyarországi birtokai elkob-
zásával bünteti. Mátyás megkoronázása után így a király kezére kerül a város,
majd kap új földesurakat a Kállay család és a Szilágyik a kezére. Az új földes-
urak a különben mezővárosi jogokkal rendelkező helyet nem élhették a szokott
mód szerint, mert Mátyás 1469-ben a török háborúban tanúsított hadi érdemeikért
a mezőtúriakat ugyanazokban a jogokban részesíti, mint a kun székekhez tartozó
településeket.

S itt ez a leglényegesebb fordulat. A város ugyanis felemás helyzetbe, de
mégis kedvező állapotba jutott. A kun székek joga ugyanis kiterjedt az önálló
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közigazgatásra, bíráskodásra, illetve vám- és harmincad kedvezményre, továbbá
lakói szabad embereknek számítottak, úgymond „területi nemességet" élveztek,
s nem fizettek földesúri adót, hanem csak királyi adót. Mivel Mezőtúrnak azon-
ban földesurai voltak, így ezen jogok egy részétől természetesen a túriak eles-
tek, s földesuruknak továbbra is szolgáltatásokkal tartoztak. Az oklevélből ki-
derül azonban, hogy egyértelműen vonatkozik rájuk a vámkedvezmény, a sza-
bad kereskedés, illetve a földek (szántók, rétek, halászóvizek) szabad használata
is. Egy 1487. évi oklevél pedig világosan utal önálló közigazgatásukra, s bírásko-
dásukra, ugyanis a túri bírák — perbe keveredvén a kunokkal — az országbíró-
hoz mennek ügyükkel, s erről a lépésről földesurukat értesítik. Tehát önállóan
intézkedtek, függetlenül a földesúrtól, s arról urukat csak értesítik. Kun szabad
állapot ez tehát, de a kun székekhez tartozás nélkül, s a földesúri adó megfize-
tésével. És ez óriási szabadság a szomszédos Békés, Bihar, Csongrád és Külső-
Szolnok megyék jobbágyi jogú településeihez viszonyítva. Az 1469-es oklevélből
azonban az is kiderül, hogy mint mezővárosi rangú település, e jogok bizonyos
részét (szabad földhasználat) már a korábbi királyok alatt is birtokolták, tehát
Mátyás oklevele csak bővíti a szabadságával jól élő és ígéretes város szabadal-
mait. Ezt a jogát a Kállayak birtokolta Felsőrészen tovább őrzik, az Alsórész vál-
tozó földesurai (Corvin János, Zehernyei Derchény Imre, Lorántffy Zsuzsanna,
a Rákóczi-család, az Aspremont-család, Paluska György, majd Malonyay János)
is kénytelenek tisztelni.

A város szabadabb légkörét mégis két újabb eseménynek köszönheti. A vá-
ros Kálmáncsehi Sánta Márton és Szegedi Kiss István prédikátorok hatására
teljes egészében áttér protestáns hitre. Ezzel megszabadul másik földesurától a
Váci Egyházmegyétől, s megszünteti az adófizetést. Protestáns prédikátorainak
eltartása ha rá is hárult, ha az egyház építményeit neki is kellett mint közösség-
nek fenntartani, ez mégsem jelentett akkora terhet, s főként a kezdeti évtize-
dekben igen jelentős előny volt ez.

1552-ben Szolnok vára elesik, s a török hódoltatja Mezőtúrt is. Mint igen ér-
tékes helyet, gazdag várost azonban szultáni birtoknak (khász város) nyilvánítja,
s így bizonyos védelemben is részesíti. Bizonyság erre a török uralom alatt ke-
letkezett számos, százat haladó számú török nyelvű oklevél. A török iga súlyos
volt, igen nagy adókkal terhelték a népet. Mezőtúr azonban mégis ekkor szaba-
dul ki végleg a feudális nyomás alól, s válnak polgárai lényegében szabaddá. A
magyar földesurak elmenekülnek, s csak távolról próbálnak beleszólni a város
életébe, kísérelik meg beszedni az adót a Felvidékről, Erdélyből, már amikor ezt
a hadi állapot megengedi. A török ugyanakkor védelemben részesíti a város pol-
gárait, s védett helyen is van a Berettyó és Körös zugában természetileg is. Tö-
rökszentmiklós, Szolnok és Gyula vára pedig 1566 után szinte védelmi gyűrűként
veszi közre az értékes khász várost. Ha a török és magyar egyezmény lehetővé
teszi, hogy a hódoltsági területről beszedjék az adót (a régi adómennyiség fele)
a Felvidékre és Erdélybe húzódott földesurak, ez mégis laza kapcsolat, s a város
földesúri ellenőrzéstől mentesen, szabadon fejlődhet, hisz robotolnia nem kell,
adót pedig annyit fizet, amennyit bevall. Nemigen jöttek összeírni, ellenőrizgetni
a földesurak e távoli, veszélyes vidékre.

A város a világi és egyházi földesúrtól való megszabadulás mellett még egy
törökkori, bár szomorú folyamatnak köszönheti nagy megerősödését, s ez a kör-
nyező kisebb falvak (Túrpásztó, Kispó, Nagypó, Túrtő, Szenttamás) pusztulása.
A város lakói — lévén szabad mozgásuk, függetlenségük — sorra szerzik meg és
olcsón elmenekült földesuraiktól e falvak határát. S hozzá nemcsak Túron élő
kisnemesek, hanem jobbágyok is. De lássuk a tényeket: 1639: Túrtő prédiumot
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1200 forintért a Tassy család elzálogosítja Mezőtúrnak; 1649: a túri Törő család
két tagja 50 forintért Kerekes István simái birtokrészét zálogbirtokul kapja;
1651: Boldogházi Kiss János Osgyáni Bakos Gábor túri részbirtokát megveszi;
1654: Boldogházi Kiss János zálogbirtokul veszi Tassy Mihály túrtői részbirto-
kát; 1654: Mezőtúrról kiderül, hogy Túrtőt már régóta teljes egészében zálog-
birtokként használja; 1655: Telegdi Balajthy Ferenc, Törő András és Törő Pál
túri lakosoknak 100 forintért elzálogosítja a Békés megyei Csabacsűd nevű bir-
tokát; 1665: Tokai András felvallása Túrtő, Szenttamás, Kispó és Nagypó pré-
diumokról, mint a város tulajdonáról; 1667: Simay Mátyás érsekújvári lovas-
hadnagy Sima és Csejt nevű pusztáit a túri Kecse Lukács és Kecse Bálint nevű
lakosoknak elzálogosítja; 1667: Végh Mihály szendrői lakos ugyanezeknek 200
forintért bánrévi birtokát zálogosítja el; 1667: Bánrévi Jánosné és fia túrtői bir-
tokát zálogosítja el a városnak; 1670: Kecse Lukács és Bálint Baniczky Mária és
fia Fáy György simái és csejtei birtokát is zálogul kapja; 1678: Boldogházi Kiss
Péter a túriaknak 500 forintért eladja Osgyáni Bakos Gábor túrtői portáját:
1679: Széki György pói földesúr a város részére 20 évre elzálogosítja Kis- és
Nagypón lévő birtokait; 1679: a gyulai török várparancsnok 25 tallérért a túri
kereskedőknek bérbe adja a Körös szarvasi révjét.

Micsoda birtokmozgás, mennyi pénz. Bizonyára pedig csak keve-
sebb részéről tudunk, mert számos kisebb foglalás, adásvétel nem is
foglaltatott írásba, vagy nem maradt ránk dokumentuma. S az eredmény: 1879-
ben a város határa 82,447 kh. Egész birodalom, egész kis ország. S mindez, ha
földesura volt is, mégis „jobbágyok" birodalma, szabad vadászterülete, amelyből
maguk fejlesztettek virágzó földművelést, állattartást, ipart, kereskedelmet, s ma-
gasfokú szellemi kultúrát. Mert a török alatti önállóság, a földesurak elmenekü-
lése, a birtokok eladása vagy zálogbaadása a város lakóinak függetlenségét nö-
velték. Mezőtúr önálló politikát folytat: a törökkel, az erdélyi fejedelmekkel,
várkapitányokkal, s a névleges birtokos uraival tárgyal. Ad-vesz birtokokat, s
magához láncol több falunyi határt. Városának lakói csak papíron jobbágyok,
csak névleg alávetett helyzetűek. Vessük csak össze még egyszer egymással a kü-
lönböző lehetőségeket, jogokat: régtől fogva város, s önálló közigazgatással, sza-
bad földhasználattal és vámkedvezménnyel rendelkező hely; a török hódoltsági
terület megkülönböztetett jogú khász városa; a világi és egyházi feudális hatal-
maktól gyakorlatilag teljesen megszabadult közösség; földbirtokosa, földesura
a környező pusztává lett településeknek, azok határainak. Mezőtúr lakói polgá-
rokká váltak, ha névleg jobbágyok is voltak. Akként is viselkednek.

Ezt a magatartást, ezt az öntudatot azonban nem ölthették volna magukra
ilyen levetkőzhetetlenül, ha nincsen a reformáció. A Dózsa-parasztháborúban
részt vett, a társadalmi fejlődés élvonalában álló város igen korán reformálódik.
S tudjuk, a reformáció nem csak vallási, hanem társadalmi mozgalom és új pol-
gári ideológia is. A polgárság úgy bontakozott ki a középkorból, hogy lelki-szel-
lemi autonómiát is akart. Nem bizonyos, de úgy tudjuk, hogy Mezőtúron már
1530 után középfokú oktatási intézményt hoz létre a reformáció. Ennek az intéz-
ménynek a rektorait 1665-től ismerjük. Mezőtúr iskolavárossá válik, önálló szel-
lemi központtá, s neveli polgárait egy más életeszményt táplálva beléjük. Akik
az intézet falai közé nem juthatnak, azoknak nagyhírű prédikátorok oltják lei-
kébe, szellemébe az új ideológiát. A protestáns gyülekezet, a város és papjai, ta-
nárai egyek, hiszen maga a város az, aki fizeti, gondozza, fenntartja őket, s sze-
gődteti és táplálja. Ezért vár valamit, olyat, amire szüksége van. Ugyanakkor az
öntudatos, a régi egyházatyák keménységét mutató prédikátorok ostorozzák is
befogadóikat, híveiket. Kemény harcban csiszolódik az új életfelfogás. Mezőtúr
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jelentőségére, XVI. századi gyors felemelkedésére jellemző, hogy Debrecent meg-
előzve válik bizonyos egyházmegye központjává, s esperese van. Csak később, a
szuperintendecia (Debrecen) kialakulása szorítja háttérbe. Iskolavárosi jelentő-
sége azonban megmarad, s gimnáziuma jelentős szellemi központ. Diákjai, taná-
rai külföldön is megfordulnak vagy éppen onnan jönnek a városba, s hintik el
az európai eszméket. így formálódott a polgárosuló, iparosodó, kereskedelmi
központtá váló város szellemi arculata, igazodott a szabad polgári fejlődéshez
életfelfogása: puritán takarékosság, szorgos munka, önfegyelem, a családért va-
ló felelősség, napi számadás önmagunk előtt tetteinkért, helytállás önmagunk és
a közösség előtt, a közügyekért való szorgalmatos és becsületes tevékenykedés,
s mindenek fölött öntudat, amely mellé állítható a nemesi öntudatnak, sőt mert
nem öröklött, de saját szerzemény, még értékesebb is.

A város lakosságát a felszabadító háborúk megapasztják, vagyoni ereje is
fogyatkozik, de lakossága folytonos, s tovább öröklődik minden eredmény, amely
a török uralom idején kialakult falai között. Ennek az eredménynek a próbája
azonban még csak ezután következik be. Ekkor válik el, hogy mennyire szilár-
dak eredményei, mennyire forrott össze az új tudat a vagyonnal, a társadalmi
léttel, valósággal, lakói jobbágyok vagy polgárok?

A török elvonulván, a bizonytalanság megszűnvén, visszatérnek a földes-
urak „jogos" birtokukba. Ugyan népüket, jobbágyaikat magukra hagyták, pusz-
tulni engedték, de most fennen lobogtatják adományleveleiket, követelik jogai-
kat. A földesurak azonban nem egyformák. Rákóczi Ferenc, a későbbi vezérlő
fejedelem 1699-ben szerződést köt a hazatelepülő túriakkal, s 140 forint taxában
állapodnak meg, s birtokán lakó jobbágyokat korábbi jogaikban meghagyja, sőt
részesíti benne az ezután birtokára települőket is. Nem így a Kállayak. 1691-ben
teherkönnyítést kérnek földesuruktól, de sokra nem számíthattak, s így később
— a tatárbetörés után — vissza sem akarnak jönni az elfutottak. Végül a föl-
desúr kénytelen a nyakas jobbágyainak kívánságára hajlani, s esztendei taxában
állapodnak meg, csakúgy mint azt magától Rákóczi Ferenc tette.

Megvan hát az első eredmény: a földesurat a volt városlakók, a polgár mód-
ra élő jobbágyok főhajtásra, engedelemre kényszerítik. S hiába a földesúrválto-
zások, a Rákóczi rész Paluska György császárhű birtokos kezére kerülése, ő is
bizonyítani kénytelen a taxás állapotot. Szép summa ez, évi 400 forint taxa két-
szeri kifizetéssel, de meghagyják jogaikat, szabadságukat. Most hosszú harc in-
dul meg. A földesurak szorítani próbálják a prést, növelni a terheket, a lakosok
ellenállnak. Ha kell, úgy mint Törő Pál, aki bár nemes ember, mégis a terhek nö-
vekedése ellen harcol, s lép fel, keres a kuruc mozgalommal kapcsolatot. A tú-
riakat nem könnyű megfékezni. S a földesurak kénytelenek tovább könnyíteni:
az Alsórészen az Aspremontok, Gróf Keller Ferenc, majd az új birtokosok a Ma-
lonyaiak saját kezelésű birtokaikat adják a jobbágyközösség kezére árendába. A
földesúr nem rendezkedhetik be igazán saját birtokán, nam kezdhet komoly gaz-
dálkodásba, s belátja: jövedelme nagyobb, ha a jobbágyainak szabad gazdálko-
dást biztosít. A XIX. század elején a Kállayak kísérelik meg újra saját gazdasá-
gukat a jobbágyok rovására kiterjeszteni, de ez sikertelen kísérlet marad, illetve
hosszan elhúzódó per. Eredmény alig valami, az ellenállás igen erős. Végül is a
jobbágyfelszabadítás előtt mindkét birtokostól sikerül megváltaniuk magukat, s
úgy átlépni 1848 küszöbét, mint szabad polgárok, sorsuknak saját intézői.

E sikeres védekezés a török időkben kialakult önállóságuk, önálló politikai
tapasztalatuk, erős polgári tudatuk eredménye, enélkül bizony Mátyás kivált-
ságlevele, s városi rangjuk nem jelentett volna védelmet, megtartó erőt. Mond-
hatnánk azt is, hogy Mezőtúr kun jogú hely, s nagymúltú, 600 évvel ezelőtt vá-
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rossá lett település. Miért pontosan ezt emeltük ki. Mit bizonyít az, hogy egy vá-
ros megőrizte bizonyos jogait, s lakói polgárosodtak, ellenálltak a földesúrnak.
Jellemző ez az egész Alföldre? Kifejezi ez az alföldi és a másvidéki jobbágy köz-
ti különbséget? Kétségtelen, hogy a városnak könnyebb volt. De nemcsak ez a
település, hanem valamennyi környező hely (Tiszaföldvár, Cibakháza, Tiszakürt,
Tiszasas, Tiszaszöllős, Kenderes) ellenállt a visszatérő földesúrnak, s ha nem,
odébb állt, mint Tiszaföldvár népének egy része. A török alatt önállóságra szert
tett, szabad paraszti állapotba került jobbágy közösségek igenis feltételeket tud-
tak támasztani, követelni tudtak uruktól, mert visszalépni nem lehetett, mert
150 év magukra hagyottságát, földesúr nélkül való életüket jognak, biztosíték-
nak érezték. Mezőtúr csak a fókusza volt e helynek, kisugárzó központja, élen-
járó települése. Ő volt a minta, mert legerősebb volt, s mert városi rangja bir-
tokában szervezettebben tudott fellépni.

Itt érthető meg, hogy mit jelentett a város iskolája, szellemisége, később pe-
dig ipara, amely szintén nevelte a környék iparba forduló ifjúságát, kialakította
bennük a polgári öntudatot, a kézi munka becsületét. Itt érthető meg, hogy mit
tesz a szellemi központtá való válás, s miért lehet csak az a település igazán vá-
ros, amelynek karakterisztikus szellemi arculata van: ez biztosítja a környezet-
re való hatást, ez rögzíti más módon is a gazdasági kapcsolatokat. Mezőtúr tehát
nemcsak önmaga, de egész vidéke képviselője volt, s széles körben hatva terjesz-
tette a polgári életfelfogást, izgatott a jobbágyi állapot ellen.

Mezőtúr nemcsak így forrott össze környezetével. Ügy is, hogy maga is befo-
lyás alatt állott, hatottak rá a környező szabad kun városok, amelyek közé ma-
ga is beékelődött. Nem véletlen, hogy Mátyás ezekkel egyenrangúvá kívánja
tenni Mezőtúrt és az akkor még meglevő Varsányt (a mai Rákóczifalva helyén).
Ez volt a minta Túr számára is, ez volt az elérendő állapot. Hogy nem vált még-
sem a Nagykunság részévé, annak kétségtelenül földesurai az okai, a Nagykun-
ságban nem ismert függés. S ezek mellett még az eltérő társadalmi szerkezet is.
A Nagykunságban, ha éltek is nemesek, azoknak nem voltak külön jogaik, Me-
zőtúrnak azonban jelentős kisnemesi rétege volt (1786-ban 112 fő), s igen osztott
társadalma, amelyben polgárok, jobbágyok és zsellérek egyaránt fellelhetők. A
nemesek természetesen Mezőtúron is nemesként éltek, de mégis felléptek —
mint azt Törő Pál esetében is láttuk — a város érdekében a nagyobb birtoko-
sokkal szemben. Ök. a város érdekeit szolgálták, s nem földesurai voltak annak,
csak kisebb birtokosai, alig valamivel több földdel, mint a jobbágyok telkei. A
Nagykunsággal való összeolvadást azonban ez a két tényező mégis megakadá-
lyozta. A tapasztalatok átvételét, az együttműködést a Nagykunsággal azonban
nem tette lehetetlenné. A város így a közvetlen környezetben mintegy összekötő
kapocs volt a Szabad Kerület települései és a jobbágyi közösségek között, min-
tát adott és mintát követett, sőt elmondhatjuk, hogy szellemileg erősen hatott a
nagykun településekre, hiszen iskolája a nagykun városok iskolaközpontja is
volt.

Ez hát Mezőtúr szerepe, s ilyenek lakói. Hol van ez Arany János szegény
jobbágyától. Olyan magatartás még a múltban sem létezett, sőt akkor aztán iga-
zán nem. Ha meggondoljuk, hogy Mezőtúron 56 holdas volt egy jobbágytelek a
XVIII. században, hogy a jobbágyoknak a robotot —, de pénzen megváltva — si-
kerül 52 napról 26 napra csökkenteni, talán végleg kitöröljük a „szegény job-
bágy" képzetet Mezőtúr társadalmából. Bizony kulákbirtok ez, ott is a magasabb
kategória. Természetesen voltak ott zsellérek, nincstelenek, de a társadalom egé-
szének rangját a jobbágyok állapota adta, s a zsellérek sem voltak éppen ezért
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kiszolgáltatottak. Ez már teljesen más kategória, vagyoni kérdés, a polgári tár-
sadalmon belüli probléma, s nem a feudális kötődése a döntő.

Ez a folyamat áll tehát az alföldi parasztság öntudatosabb magatartása mö-
gött: ez a földesúr-nélküliség, ez a török alatt létrejött szabadabb állapot. S ez
az, ami nincsen meg Észak-Magyarországon, hiszen még az alföldi földesurak is
odahúzódtak a válságos időkben öveik mellé, s kikényszerítették belőlük az alá-
zatot, a kézcsókot. Veres Péter munkáját forgatva nyugszom meg igazán, ö, aki
úgy ismerte az Alföld parasztságát, hasonló eredményre jutott Balmazújvárossal
kapcsolatban. Községének szabadabb szellemét, nyers-nyakas, urak elleni ma-
gatartását — noha szintén jobbágytelepülés az övé — azzal magyarázza, hogy
nem lakott helyben a földesúr, s így nem sikerült kialakítania a feudális gondol-
kodást a jobbágyokban. Most mindegy, hogy miért. A Rákócziak nyomába lépő
Semseyek ugyanúgy nem bírtak az újvárosiakkal, mint a túriakkal a Kállayak
vagy Paluska. S maga földesúr Balmazújvárosba költözvén, nagyonis érezte a
különbséget a felvidéki és újvárosi parasztjai között: „Később nekem a jegyző
mesélte el — írja Veres Péter —, hogy neki a gróf azt panaszolta, hogy ha ő egy
felvidéki faluban kocsival végighajtott, akkor amilyen messziről belátták, az ot-
tani parasztok kalapot emeltek neki. Üjvárosban azonban ott van a piacon két-
három ezer ember... Ott hajt el, de úgy néznek rá az emberek, úgy néznek,
hogy azt nehéz elviselni. Olyan ember pedig, aki megemelné a kalapját tisztes-
ségből, nincs közte egy sem." S volt-e a túriakban ilyen? Inkább az agrárszoci-
alistákra, a kubikosok szervezeteire, a piacon tüntetőkre emlékezünk, mintsem
a kalapot emelő, urak előtt meghajló parasztokra. Mert nem szegény jobbágyok
ezek, de földesúr nélkül felnövő, egy vidéket képviselő és meghatározó öntuda-
tos polgárok, parasztpolgárok. Akikhez inkább illik a kimondott szó, a szegény
jobbágy visszavágása a kényes parádés kocsis csúfolódására, mintsem a beletö-
rődés. De elképzelem, ezeket a szavakat nem lassan föl tekintve és szomorúan
mondta volna a mezőtúri „jobbágy", de keményen, harsogó vádként odavágva
hintózajon, robogáson, dördülésen át.
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