
HAGYOMÁNYOK
Az agrárproletár-
és cselédéletmód-kutatás néhány
kérdése

A Damjanich Múzeum muzeológusaként 15 éve foglalkoztam a megye első-
sorban agrár lakosságának életével, mindennapjaival, és ez alatt az idő alatt
a megye speciális, az ország más területéről némileg különböző helyzetére ki-
dolgozott, ma már jól körülhatárolható s mások számára is elmondható kuta-
tási módszert sikerült kialakítani.

Elősorban szükséges tisztázni, hogy a történelem egyes korszakainak meg-
közelítése más feladatokat jelent a muzeológia szempontjából, mint a csak
elméleti kutatás területén. Itt ugyanis az elméleti kérdések tisztázása mellett
a múzeumi feladatok ismeretterjesztési, közművelődési és tárgymegőrzési sa-
játosságai miatt az elméleti szempontok társulnak egy konkrét gyűjtési prog-
rammal. Sőt több esetben ez határozza meg, jelöli ki a tanulmányozandó kér-
dést. Gyakorlatunkban például a kiválasztott témát kiállításban gondolkodva
széleskörű tárgy gyűjtésre használtuk fel, s ez befolyásolta a konkrét vonatkozá-
sú analóg történeti, levéltári, anyakönyvi kutatásokat, valamint a begyűjtött
anyag egykori tulajdonosaival folytatott interjúk kontroli-kérdéseit.

Szorosan kapcsolódott ez a módszer az agrártörténészek által szorgal-
mazott feladatokhoz, akik először irányították a figyelmet a komplett paraszti
tárgyegyüttesek tanulmányozásának fontosságára. Módszereik számos inven-
tár feltárását eredményezték, amelyek a parasztság hajdani életmódjával
való megismerkedést eredményezték. Belőlük a gazdaságok felszereltsége, a
lakórészek berendezése, az egykori viseletre vonatkozó újabb egzakt törté-
neti kiegészítő adatok váltak kiolvashatóvá. Mindez azonban csupán leíró
szinten valósult meg, a tárgyak begyűjtése ugyanis kifejezetten muzeológiai
feladat. És a múzeumok, mint a történelemkutatást sajátos eszközeikkel, mód-
szereikkel segítő, annak eredményeit gazdagító speciális kutatóhelyek csak az
utóbbi évtizedekben kerültek anyagi és személyi feltételeiket, ellátottságu-
kat tekintve abba a helyzetbe, hogy múltfeltáró, múltat rekonstruáló munká-
jukkal nélkülözhetetlen részévé váljanak a tudománynak.

Elsőízben a néprajzosok profitáltak a paraszti, komplett gazdaságok ta-
nulmányozását megvalósító agrártörténeti kutatásokból. Különösen a skanze-
nek (Zalaegerszeg, Szentendre, Nyíregyháza-Sóstó, Szombathely) építkezései-
nek megindulása lendített sokat c területen. Esetükben azonban nem mindig
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konkrét épületek és együttesek begyűjétésére került sor, hanem leírások, le-
véltári adatok és a néprajzi gyűjtések alapján egy eszményi, együttesükben
konkrétan nem létező állapotot renkonstruáltak, amelyhez jóllehet többszörö-
sen ellenőrzött és hiteles de nem egyetlen helyről származó, hanem egy ki-
sebb vagy nagyobb területről összegyűjtött tárgyi anyagot válogattak össze,
s állítottak egy elképzelt komplexum részeként közönség elé.

A történeti muzeológia gyűjtési illetve kiállításrendezési feladatköre ép-
pen abból a szempontból ad továbblépési lehetőséget az elméleti történelem-
kutatáshoz képest, hogy a vizsgált kérdésekből levont elvi következtetéseket,
az általános történeti képet az egyedek által megélt történelem tárgyi és em-
lékanyagával tudja alátámasztani és hitelesíteni. Azaz a muzeológia gyakorla-
tában minden olyan feltétel együtt van, ami a legújabbkori történelem ku-
tatás és a feltárt tények bemutatásának optimális lehetősége.

A történeti muzeológia általunk ideálisnak tartott megvalósulását több
objektív tényező befolyásolja. Nem minden esetben adottak a komplex re-
konstruáláshoz szükséges feltételek. Például nem mindig válnak meg az adat-
közlők azoktól a tárgyaktól, iratoktól, amelyekre a kutatás kiterjedt, s
melyek adatait ugyan fel is használtuk egy-egy tanulmány elkészítésekor, a
kiállítás formájú publikáció elmaradt. Megemlíthetjük példaként a jászdózsai
Kiss-család történetének feldolgozását, amely a família életét az 1700-as
évek elejétől rekonstruálta, s amely vizsgálódásunkhoz az élők minden segít-
séget megadtak, de mivel minden megőrzött okirathoz, tárgyhoz, fényképhez
ragaszkodtak, a feltárt anyag csupán tanulmány formájában jelenhetett meg,
kiállítás belőle nem szerveződhetett.

Más esetben a fentebb vázolt skanzen-építési elvek kivitelezési lehetősé-
géhez folyamodtunk, amikoris egy kiválasztott témához nem egyetlen hely-
ről, hanem egy területről általános jellemző tárgyakat gyűjtöttünk és hasz-
náltunk fel illusztrációként. Ezzel a módszerrel éltünk 1968-ban a Gyermek-
kor című komplex kiállításunk esetében, amikor a módszert az is indokolta,
hogy néprajzos muzeológusokkal együtt szerveztük a kiállítást, így a megje-
lenítési módszereket is közelíteni kellett egymáshoz. Ugyancsak hasonló kon-
cepcióban készült 1978-ban a „Lakodalmi szokások Szolnok megyében régen
és ma" című bemutatónk.

Az általunk elképzelt komplex történelemkutatási muzeológiai módszer-
hez jobban közelíthettünk a Tiszazug történeti-társadalmi képének feltárására
irányuló, most éppen tíz esztendeje évenként ismétlődő, tanácskozásokkal
egybekapcsolt kiállítások szervezése kapcsán. Akár a „Szűcs mesterség Kun-
szentmártonban" akár a „Kubikosok, summások, agrárproletárok" című kiál-
lítást említjük, mind a viszonylag szűk körű, egy jól elhatárolható területre
vonatkozó tárgyi és emlékezet-anyag gyűjtésében, mind annak bemutatásá-
ban az egyedi, szubjektív vonatkozások jól igazolták az elméleti kutatási
módszerek vizsgálati eredményeit. Itt ugyanis lehetőség nyílott arra, hogy ha
nem örökérvényűén is, de a kiállítás időtartamára a szűkebb közösség érin-
tett tagjai által rendelkezésünkre bocsájtott tárgyakat is felhasználhassuk.

Éppen a kunszentmártoni évi tanácskozások révén kialakult személyes
kapcsolatok eredményezték azt a lehetőséget, amelynek kapcsán elképzelt
optimális történeti-muzeológiai kutatási módszerünk kifejtésére és igazolásá-
ra módunk nyílt. A Munkásmozgalmi Múzeum cletmódkutatási programjának
keretében biztosított anyagiak tették lehetővé, hogy megvásároljuk az úgyne-

78



nevezett Tóth-féle hagyatékot, amely nemcsak viszonylagos teljességével tű-
nik ki, de figyelmet érdemel azért is, mert tipikus példája egy olyan mezővá-
rosi parasztgazdaságnak, amely méreteinél, felszereltségénél fogva nemcsak a
Jászkunság területén tekinthető jellegzetesnek, hanem más mezővárosaink-
ban is.

A Kuszentmárton Szabadság út 9. sz. alatt álló nádtetős vályogház 1820-
ban épült. 1978 őszéig a 80 esztendős Tóth Katalin és a 89 ezstendős Tóth Er-
zsébet laktak a házban, mikoris korukra és tehetetlen állapotukra való tekin-
tettel elhelyezést nyertek az újszászi szociális otthonban. Tóth Katalin testvé-
rei nevében átadta a Damjanich Múzeum gyűjteménye számára a ház minden,
általuk már átválogatott és továbbiakban már nem igényelt ingóságát. Ez a
bolygatalan anyag egy hat leány gyermekével speciális helyzetbe került föld-
műves család általánosságában is jellemző életmódjáról ad tükörképet. Az
anyag summája a két világháború közötti és a felszabadulás utáni évtizedekre
vonatkozik, de találtunk 18. századi kéziratos feljegyzéseket is. Analóg élet-
módkutatási eredményekkel, anyakönyi, levéltári kiegészítésekkel, valamint
Tóth Katalinnal a kunszentmártoni helyszínen és a beszállított anyag váloga-
tásakor a Damjanich Múzeumban folytatott beszélgetésekkel teljesebbé téve
az anyagegyüttest folytattuk vizsgálódásunkat, és állítottuk össze a most szer-
da délután nyitó kiállítást. A begyűjtött anyag feldogozása még folyamatban
van. Szeretnénk nemcsak az általános történelmi kép viszonylatában állítva
reprezentálni ennek a kisföldű paraszt családnak az életmódját, hanem magát
a kutatási módszereket, a feldolgozás menetét is a lehetőségekhez mérten ob-
jektivizálni.

Miután a történeti muzeológia elsődleges feladatai közé tartozik a gyűjte-
ménygyarapítás illetve a közművelődés céljait szolgáló kiállítás; szeretnénk —
a Tóth família életmódját vizsgáló kutatási módszert a feltárt anyag feldol-
gozását és kiállításon való bemutatását illusztráló néhány konkrét példán
szemléltetni elképzelésünk lényegét. Hogy időben a legkorábbi adatnál kezd-
jük, meg kell említenünk, hogy vizsgált családunk — a hat Tóth leány —
édesanyja Sári Anna. így a Sári ágat anyai részről is követnünk kellett. A
kunszentmártoni anyakönyvek alapján, egészen a redempcióig vezethető visz-
sza a Sári ág. A kunszentmártoni házban talált iratanyagban az 1776-os dá-
tumú adókönyvecske a legrégibb, amelynek tulajdonosa az a Sári Antal, aki
168 forint összeget jegyzett az 1754-es földváltáskor. A tanácsi jegyzőkönyv-
ben föltüntetett redemptus befizetések hitelességét éppen az 1766-tól 1773-ig
vezetett éves adóföljegyzések igazolják, a megváltott földek nagysága meg-
felel a kéziratos könyvben évenként feltüntetett adóösszegeknek és részletezett
vagyoni erősségnek.

A köztörténeti tények hasonló konkrét adatokkal való alátámasztása egé-
szen az utolsó évtizedekig elvégezhető. Hiszen főleg a gazdasági természefű
följegyzéseket tartalmazó hivatalos iratokat, vagy magán feljegyzéseket a csa-
lád mindkét ágon megőrizte adóívektől, hivatalos és magánleveleken keresz-
tül különféle okiratok piszkozati fogalmazványáig. így még azokban az ese-
tekben is figyelemmel követhettük gazdálkodásukat, ügyintézésüket, amikor a
hivatalos iratok nem náluk, hanem különféle intézményeknél csapódtak le.

Különösen érdekes ebből a szempontból a felszabadulást közvetlenül kö-
vető évek gazdálkodási gyakorlata, amikor először az 1942-ben megörökölt
apai jusson a hat leány mint Tóth örökösök gazdálkodtak, majd a kuláklista
miatt kénytelenek voltak a korábbn meg nem osztott, és a továbbiakban is
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közösen műveltetett földek adminisztrációját (vetésterveket, beszolgáltatási
adókötelezettségeket stb.) hat példányosán jelenteni, elkészíteni. Érzékletesen
kitűnik az akkor már 50. illetve 60. életévüket betöltött, férfi nélkül "tlö nők
próbálkozása az öröklött ingatlanokon való eredménytelen gazdaság fenntar-
tására, majd kétségbeesett kísérleteik az attól való mielőbbi szabadulásra.

A Tóth-hagyatékban nemcsak a köztörténeti tények szubjektív igazolódá-
sára találunk példát, hanem a még élő családtagok szóbeli visszaemlékezésé-
nek kontrollálására is. Csak egy esetet említünk. Tóth Katalin visszaemléke-
zése szerint a 30-as években apját feljelentették be nem szolgáltatott szűrdo-
hány rejtegetése miatt. Adatközlőnk részletesen elmesélte azt is, hogy miként
kutatták át a házat, s találtak végülis egy kevéske vágott dohányt, ami miatt
pénzbírságra büntették édesapját. A hagyatékban fellelt iratok között ennek
igazolásul kezünkben van a „Tóth Gáspár kunszentmártoni lakos dohány jö-
vedéki kihágása ügyében bírság elszámolása" tárgyában kibocsájtott, a Szol-
nok megyei királyi pénzügyigazgatóságtól származó büntető végzés.

Igen nehéz meghatározott terjedelmi lehetőségen belül mindazt a gazdag
tanulságot érzékeltetni, amellyel a történeti muzeológia szempontjából a Tóth
család hagyatéka szolgál. Bízunk benne, hogy a kiállításunk igazolást nyújt
itt megpedzett kérdéseinkre. Néhány szóban azonban hadd szóljunk az anyag
egyik specifikumáról. A hat Tóth leány közül a legfiatalabb ötven évig ápoló
nőként dolgozott 1914-ben önkéntesként kezdte pályáját, majd 1917/l8-ban a
galíciai és olasz fronton mint vöröskeresztes ápolónő működött, a továbbiak-
ban pedig különféle kórházakban, illetve magán betegeknél töltött be ápoló-
női szolgálatot.

Tóth Katalin természetéből adódan nemcsak megőrzött minden életmód-
jukra vonatkozó dokumentumot, számlákat, nyugtákat, levélpiszkozatot, ha-
nem rendszeresen készített fejlegyzéseket gazdasági ügyvitelükről, naplót írt
ápolónői tevékenységéről, az első világháborúban folytatott harctéri szolgála-
tairól. Megőrizte a különféle hozzá írt levelektől, lapoktól kezdve a lepréselt
virágokig, dísztárgyakig, emléktárgyakig mindazt, ami számára jelentett va-
lamit, így nemcsak a köztörténeti tények, leírások hitelesíthetők naplójegyze-
teivel, frontól írott és kapott egykori lapjaival, hanem az általa elmondotta-
kat kiegészítik, alátámasztják a hagyaték írásos és tárgyi dokumentumai —
hivatalos kitüntetések, oklevelek, napi parancsok, stb. — és mindezek adalé-
kul szolgálnak a köztörténeti ismeretanyaghoz is. Az életmódkutatásnak ez a
Szolnok megyei gyakorlatunkban alkalmazott módja egyrészt helytörténeti,
esetünkben egy kunszentmártoni, ám ezen túlmenően a Szolnok megyében
jellegzetes speciális jászkunsági képet körvonalazó anyagfeltárást célozza,
amely ugyanakkor egy általános köztörténeti ismeretanyagot is igazol.

S visszakapcsolva a muzeológia közművelődési feladataihoz; a történeti
tényeket pedig egy gyakorlatilag is alátámasztott, különféle dokumentummal
illusztrált, életmódot bemutató környezetben ismerteti.
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