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Húsz esztendeje indította meg a Gon-
dolat Kiadó azt a közkedvelt néprajzi
sorozatot, amelyben egy szerző 12—16
íven mutatja be a magyar népterület
egy önálló műveltségi egységét, s amely-
nek 11. kötete most a Nagykunságról
szól.

A kis kötet két nagyobb egységre ta-
golható. Az előszó után — amelyet a
szerző a Nagykunság történeti és föld-
rajzi körülírása mellett módszerének
rövid ismertetésére is felhasznál —tör-
téneti rész következik a kunok magyar-
országi beköltözésétől a XIX. század
végéig; ezt követi a számos fejezetre
tagolódó néprajzi jellemzés. A két rész
szorosan összefügg egymással, s a szer-
ző az első részben adja meg lényegében
a Nagykunság kulturális különállásá-
nak magyarázatát, lényegét. A második
részben a történeti tényezők, a táji jel-
leg kulturális következményeit vázolja.
Éppen a történeti megalapozottság
miatt ez a második rész sem statikus:
nem kelti a nagykunsági népi kultúra
állandóságának érzetét; minduntalan
a XVIII. század elejéig — s ha kell ko-
rábbi korszakra is — visszanyúl, érzé-
kelteti a változást, a kultúra mozgását.
A két rész dinamikus összekapcsolása,
állandó egymásra rímelése egyúttal a
kötetet is egységbe foglalja, megmutat-
va, hogy szerzőnk a kultúrát, ezen be-
lül a Nagykunság kultúráját egységes
egésznek tudja.

A történeti rész belső tagoltsága, a
részek hangsúlyozóttsága — jó szer-
kesztői vénára vallóan — a mondani-
való lényegét fejezi ki. A kunok betele-
pedése, társadalmuk rövid jellemzése,
életmódbeli jellemzőik felvillantása,
majd ennek az örökségnek a ma kiku-
tatható néhány maradványa (határnév,
növénynév, eszköz és eszköznév), a mai
kultúrán belül elfoglalt helye számot
ad a „kun örökség" meglétéről. Egyben
előkészíti a következő fejezeteket is. A
török kor a népesség nagy átalakulásá-
nak kora, a sokféle hatás befogadásá-
nak ideje, amikor „A nagyarányú nép-
keveredés . . . tovább nivellálta az etni-
kus sajátosságokat, hasonlította az ál-
talános, egész Alföldre jellemző kép-
hez" a Nagykunságét. De éppen a kul-

turális örökség bizonyos maradványai-
ból, az összeírások helyes kritikájú ta-
nulságaiból következik, hogy a népes-
ségben mindig van egy folytonosságot
igazoló „szilárd mag", amely e kultú-
rát, s főként a kun etnikai tudatot fenn-
tartja, hagyományozza.

Bellon Tibor koncepciójában a re-
dempció. a Jászkunság jobbágysorból
történt önmegváltása foglal el közpon-
ti helyet. Az eladatásnak (1702), a Né-
met Lovagrend földesuraságának, majd
a Mária Terézia által engedélyezett re-
dempciónak (1745) döntő jelentősége
volt a Nagykunság életében, döntőbb,
mint a Hármas Kerület más részein.
Itt az igen megfogyatkozott, de tudatá-
val, kultúrájával a kunokhoz kötődő
kun népesség és a nagyszámú jövevé-
nyek eggyéforrásának lehetünk tanúi,
s egyben egy új — noha a régi kun és
parasztvármegyebeli viszonyokban is
gyökerező — közigazgatási és társadal-
mi szerkezet létrejöttét is szemlélhet-
jük. A redempció — bár szakadást idé-
zett elő a társadalomban — mégis egy-
ségesítőleg hatott. Az önkormányzat, a
Nagykun és a külön városi közigazga-
tás az élet minden területét szabályoz-
ta, befolyásolta, de e szabályok benne
gyökereztek a korábbi viszonyokban,
szokásjogban is. Amikor a Nagykunság
egész kultúrájának jellegét vizsgáljuk,
a tanácsnak ezt a „közösségi élet tel-
jességére" kiterjedő gondoskodását nem
hagyhatjuk figyelmen kívül. Jóllehet a
tanács a redemptusok érdekeit képvisel-
te, mégis az egész közösség érdekeit szol-
gálta, s biztosította, hogy a közösségi élet
megfelelő normák szerint alakuljon, s
a nagy többség érdekeit szolgálja min-
denkor. A tanácsok éppúgy szervezték
a közösség gazdálkodását, mintahogyan
ők szabták az egyházzal együtt az er-
kölcsi normák határait, a büntetések
formáit, s szolgáltattak igazságot. Ért-
hető tehát, ha a Nagykunság kultúrá-
jának egységéről beszélhetünk ma, sem
a redempciót, sem az ennek nyomán
kibontakozó önálló közigazgatást, a
kommunitás egész életet szabályozó sze-
repét nem kicsinyelhetjük le, sőt meg-
határozónak kell tekintenünk. Ezért
van az, hogy a szerző minduntalan visz-
szautal a tanácsi rendelkezésekre, a
közösségi élet idővel hagyománnyá ala-
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kult, de kezdetben intézkedésekkel be-
folyásolt szabályaira a néprajzi rész-
ben is.

A néprajzi rész a határhasználattal
kezdődően három nagy egységre bom-
lik: az első a gazdálkodást és a telepü-
lést (építkezést) foglalja magába, a má-
sodik a társadalom redempció utáni
szerkezetével, illetve életével foglalko-
zik, míg a harmadik a szokásokat, hie-
delemvilágot öleli fel.

A határhasználat bemutatása mind a
tájhoz és helyi viszonyokhoz való min-
denkori, igazodást, a haszonvételi lehe-
tőségeket megmutatja, mind a redemp-
ció nyomán kialakult, állandóan töké-
letesedő határhasználati rendszert,
amelyben eltérő jogaik voltak a re-
demptusoknak, irredemptusoknak és
a kívülről érkezetteknek. A táját-
alakítások, a szántóföld arányának
növekedése, a csíkászó-, halászó vi-
zek, nádaló helyek, rétek össze-
zsugorodásának folyamata pedig egé-
szében érzékelteti egyes területeken, s
az életforma és gazdálkodás teljességé-
ben bekövetkező változásokat. A szerző
hangsúlyozza, hogy a táj sok arcaikus
vonást konzervált, nem engedte kibon-
takozni azt a tanyás gazdálkodást,
amely az Alföld egyéb területére jel-
lemző volt, sokáig fenntartotta a legel-
tető állattartás nagy jelentőségét a gaz-
dálkodás egészén belül. Ennek ellenére
eloszlatja azt a képet, amely korábban
a Nagykunságról kialakult: az autoch-
ton pásztorélet, szabályozatlan pásztor-
társadalom és rétélők megléte, sőt meg-
határozó szerepe. Ez a kép — bár
Györffy István és Szűcs Sándor mun-
káiból merítette a nagyközönség —
mégis az ő szándékuk és tudásuk elle-
nére volt, hiszen maguk publikáltak ez-
zel egyidejűleg a tanács szabályozó sze-
repéről is írásokat. Bellon Tibor most
nemcsak helyre állította, de meg is for-
dította az arányt: a gazdálkodást nem
az állattartással kezdte, hanem a föld-
műveléssel, s ez már hangsúlyában is
más, nemcsak arányaiban. A földmű-
velést azonban nem hangsúlyozza túl,
határozottan megmondja, hogy a táji
jellegéből következően a határhasznála-
ton belül a rétgazdálkodásra esik a
súly, s ez pedig az állattartást szolgál-
ta. A gabonatermesztés a rét mellett a
XIX. sz. első harmadáig szinte másod-
lagos, a széna hatalmas érték. De ezzel
megfordul eddigi képünk az állattartás
jellegéről is: jóllehet jelentős a legel-
tetés, a tanya nem válik igazi földmű-
velő üzemegységgé, az állattartás pedig
mégsem olyan extenzív, mint ahogyan

azt a korábbi munkák megrajzolták.
A redempcióról szóló nagyobb törté-

neti részek a redempció utáni társadal-
mi szerkezetet tárgyaló részt szükség-
szerűen röviddé teszik; inkább vissza-
utalás, emlékeztető, s exponálása a tár-
sadalmi kultúráról szóló fejezetnek.

A harmadik, a szellemi kultúrával fog-
lalkozó rész viszonylag rövidre szabott,
ám érthető: a Nagykunság elsősorban
sajátos gazdasági és társadalmi kultú-
rát teremtett. Ugyanakkor — reformá-
tus vallású lévén — hiányzik a katoli-
kus vidékekre jellemző számos szokás,
a szentek tisztelete. A népélet szórako-
zási alkalmai is inkább társadalmi jel-
legű együttlétek, vagy családi vonatko-
zásúak. Jelentős helyet kap a lakoda-
lom, a disznótor, a tanyázások és a pat-
kaporos bálok (citerás bál) leírása, de
sem az ünnepi szokások, sem a mese,
monda, ballada, dal, zene nem kap he-
lyet. A hiedelemvilág — elsősorban
Szűcs Sándor kutatásai révén — vi-
szont külön fejezetben kerül bemuta-
tásra: visszautalás ez bizonyos kun ma-
radványokhoz (táltoshit), s pótlása a
mesének, dalnak: a Nagykunságban
ezek a történetek helyettesítették in-
kább a prózai és verses műfajokat, lé-
vén, hogy férfiközösségek (pásztorok)
beszédtémái ezek voltak.

A kötetet a paraszti kultúra átalaku-
lásáról szóló rövid áttekintés zárja le.

Bellon Tibor jó örököse volt nagy
elődeinek, mert azok kutatásait a ma-
gáéval úgy egészítette ki, hogy átfogó,
egységes képet rajzolhatott már fel a
Nagykunságról, jól kitapintva a törté-
neti folyamatokat, a meghatározó oko-
kat, a kultúra gerincét alkotó vázat. A
kötetben lévő „aránytalanságok" a kul-
túra valóságos aránytalanságai, a meg-
rajzolt kép így teljes és kerek. Saját
gyűjtésű múzeumi anyagát kitűnően
hasznosította, érzékletessé és konkréttá
tette velük az egyes részleteket, ugyan-
akkor széleskörű történeti, néprajzi
és módszertani tájékozottsága megóvta
attól, hogy túlhangsúlyozzon olyan
Nagykunságban meglévő jelenségeket,
amelyek az általánosabb alföldi, ma-
gyar vagy paraszti fejlődés sajátossá-
gai.

Hagyománya még a Nagykunságról
szóló műveknek a szemléletes, szép, sőt
irodalmi stílus. Bellon Tibor e tekintet-
ben is olvasmányt ad, s nem tudóskodó
stílusú munkát. A Gondolat Kiadó e
munkával gazdagította a sorozatot, s
nemcsak növelte a kiadványok számát.
(Gondolat; 1979.)
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