
Szilágyi Miklós

Orsi Julianna: Karcag
társadalomszervezete a 18-20.

században
Nem lenne méltányos, ha az élet-

rajzi tényeket - a karcagi születést és
neveltetést - felemlegetve azt a látsza-
tot kelteném, mintha ennek a nagysza-
bású monográfiának az értékelésében a
szülőföldismeretnek, a szülőföld iránti
elkötelezettségnek lenne a legdöntőbb
jelentősége. Őrsi Julianna, a túrkevei
Finta Múzeum igazgatója közel két
évtizedes szakmai működése során az
ország különböző pontjain (pl. Mátra-
derecskén - 1978; Kecelen - 1984;
vagy a Tápió-vidéken - 1985) végzett
társadalomnéprajzi vizsgálatokat, s
publikált magvas tanulmányokat, a
Demographiaban pedig egy összegző
tanulmányt is közzétett (1983) a pa-
rasztság házasodási kapcsolatainak
hosszú távú változásairól, az exogámia
és az endogamia egy-egy településen
belül megfigyelhető aránymódosulá-
sairól. Tanulmányai azt bizonyítják,
hogy a magyar paraszttársadalom mű-
ködését bármilyen kutatási terepen
avatott kutatóként képes ábrázolni.

Az viszont vitathatatlan, hogy rend-
kívül sok előnye volt az általa legjob-
ban ismert társadalmi egység, a szülő-
város kutatási tárgyul választásának.
Az előny mellett persze nehezen elke-
rülhető buktatói is vannak a „szülő-
földismeretre" alapozó történeti vagy
néprajzi munkának: az elfogultságo-
kat, a mezővárosi társadalom valame-
lyik csoportjához kötődő - ezért kisebb
vagy nagyobb mértékben egyoldalú -
informáltságot folyamatosan kontrol-
lálni kell, mert csak így lehet egy
mezőváros - az alföldi mezőváros fi-
nom distanciáit bemutatni, vagyis a
személyes benyomástól a tudományos
eredményig eljutni. Őrsi Julianna azért
tudott felülemelkedni a bennfentessé-
get fitogtató, de a lényegest a lényegte-
lennel, az általános érvényűt a helyi
érdekűvel egybemosó „honismereti"

színvonalon, mert más terepen, más
társadalmi közegben is folyamatosan
kipróbálta kutatási módszerét és elem-
zési apparátusát.

Némileg általánosíthatók is: a tanul-
mányozott közösségben való benneé-
lés, a mindennapi élethelyzetekben
megszerzett megannyi benyomás mód-
szertani értelemben csak akkor jelent
információtöbbletet és előnyt az elem-
zésben, ha a kutatóban megvan a ké-
pesség arra, hogy a távolságtartást -
mint értelmező attitűdöt - is beépítse a
metodikába. Ha adatgyűjtés közben ki-
használja ugyan, hogy informátorai
esetleg észre sem veszik: rokonlátoga-
tásának egyéb célja is van; elemzés
közben azonban ezeket a „rejtőzködő"
adatgyűjtési alkalmakat az interperszo-
nális kommunikáció példáiként is ér-
telmezi, tudatosítván, hogy a mobilitás
- a maga kiemelkedése a paraszti sor-
ból - módosítja-e, s ha igen, milyen
mértékben, a rokonok közötti kapcso-
latokat. Ha a maga szocializálódását -
mint személyes élményt - szintén fel
tudja használni, amikor a közeli és
távoli rokonoknak, a szomszédoknak
és az ismerősöknek az egyén társadal-
mi lénnyé nevelődésében játszott sze-
repéről általános érvényű véleményt
fogalmaz. Ha mindazokat a latens in-
formációkat mozgósítani tudja az írá-
sos fonásokból szerzett adatai elsődle-
ges értelmezésekor, melyek az egyes
családokról „őslakos" vagy „bevándo-
rolt", „módos gazda" vagy „napszá-
mos sorsú", „szorgalmas" vagy „kor-
hely" örökletes címkézésként mélyen
benne gyökereznek a helyiek tudatá-
ban.

Őrsi Juliannának a maga benyomá-
sait és tudatos megfigyeléseit kontrol-
láló módszere nem túlságosan bonyo-
lult. Csupán következetesen alkalmazta
mindazokat a forráskritikai elveket,

melyeket a magyar néprajz a leíró tár-
sadalomelemzés és a két-két és fél
évszázados társadalomfejlődés külön-
külön és együttes ábrázolása érdeké-
ben kialakított. A jelen és a közelmúlt
mezővárosi társadalmának megértésé-
hez ugyanis - a megfigyelésen és a
kikérdezésen túl - főképpen a gondo-
san tanulmányozott 18-19. századi le-
véltári források segítették hozzá. A je-
lenre és a múltra vonatkozó informáci-
ók lényegi összefüggésének felismeré-
se, egymásnak megfeleltethetősége bá-
torította a folyamatosság, néprajzi fo-
galomhasználatunk szerint: a hagyo-
mány kivételes jelentőségének vissza-
térő hangsúlyozására. A jelenbe bele-
szervesedett múlt, a sorsdöntő változá-
sok ellenére is meghatározó jelentősé-
gű hagyomány elemzésében - mód-
szertani értelemben: az archivális és a
recens adatok tanulságainak szembesí-
tésében - pedig alig kellett új módszer-
tani elveket figyelembe vennie; bátran
építhetett mindarra, ami Györffy Ist-
vánnak főleg a Nagykunsághoz, széle-
sebb értelemben az Alföldhöz kötődő
kutatásai óta, ezeket továbbépítve
meghatározó szemléletként van jelen a
magyar történeti-néprajzi kutatások-
ban.

Őrsi Julianna könyvének a helyi
érdekűségen messze túlmutató ered-
ményei ennek az örökölt, de szokatlan
következetességgel megvalósított
szemléletnek, vagyis az archivális és a
recens adatok együttes figyelembevé-
telének köszönhetőek. A teljesség igé-
nye nélkül hadd mutassak rá a szá-
momra legfontosabbnak tűnő eredmé-
nyekre.

- Más mezővárosokra is érvényes
megfigyelése Őrsinek, amit egyes csa-
ládok tagjainak a településen belüli
lakóhelyét szemléltetve térképen is be-
mutat, hogy a rokon családok igyekez-



tek s igyekeznek azonos városrészen
belül lakni. Azt a hipotézisét, mely
szerint e törekvés a török alatt elpusz-
tult falvakból való együttes betelepülés
idejére nyúlik vissza, 18. századi ösz-
szeírások elemzésével - tehát közvetett
módon - igazolja, megállapítván, hogy
egyes családnevek egy-egy városrész-
ben sűrűsödnek, s az ekkor együtt lakó
nemzetség nevét a zugok nevében is fel
lehet fedezni. Az ún. hadas települési
mód máig kitapintható nyoma persze
annak is következménye - mutat rá
nagyon helyesen a szerző -, hogy a
feudalizmus kori tanács úgy szorgal-
mazta a telkek megosztását, hogy a
rokonoknak elővásárlási jogot biztosí-
tott.

- Ennél is jelentősebb felismerés-
nek tűnik számomra az, hogy a váro-
son belüli szomszédság egyéb szom-
szédsági kapcsolatokkal is együtt járt
A tizednek, mint a 19. század végéig
jellemző (részben a kerületbeosztásba
is átmentett) közigazgatási egységnek
ui. a határ 18. századi, sőt a 19. század
második felében elvégzett kiosztásakor
iránymutató szerepe volt, ezért a város-
beli szomszédok földszomszédok, kö-
vetkezésképpen tanyaszomszédok is
lettek. A városrészek elkülönülése -
vagyis a nemzetségi rend a település-
ben - a templomi ülésrendben is érvé-
nyesült, s a temetők használatában
szintén volt szerepe. A rokonság és a
szomszédság ilyen összefonódásai
még hangsúlyosabbá teszik azt a kö-
vetkeztetést, hogy az egy zugban -
utóbb egy utcában - lakók kulturális
kisközösségként is jellemezhetők.
Ilyen alapon szerveződtek ui. a gyer-
mekek játszóközösségei, a fonók és a
tanyázások, s így tölthettek be a zugok,
illetve utcák rokon és szomszéd csa-
ládjai a kölcsönös segítséggel, a szo-
kásszerveződéssel, a folyamatos kom-
munikációval és az elvárt magatartás
folyamatos ellenőrzésével kifejezésre
jutó közösségfunkciókat.

- A szóbeli emlékeknek és a törté-
neti források adatainak gondos megfe-
leltetése avatja iránymutató jelentősé-
gűvé, amit őrsi Julianna a rokonság
számontartásáról, különösen az olykor
három évszázadot áü'velő származástu-
dat lényegileg hiteles voltáról megfo-
galmazott. Nem csupán az esetenként
16-17. századi, gyakrabban 18. száza-

di beköltözésnek, s a kibocsájtó telepü-
lés megnevezésének, illetve 150-200
személyre kiterjedő „paraszti genealó-
gia" tovább-hagyományozásának
meglepő adatsorai kelthetnek figyel-
met a paraszti emlékezet gyarló voltát,
a történelmi emlékanyag adatszerű
megbízhatatlanságát hangoztató egyéb
kutatásokhoz viszonyítva. Sokkal in-
kább az, hogy e redemptus közösség-
ben a kisnemesség - vagy inkább a
köznemesség - származástudatával
összemérhetően nagy igény mutatko-
zott a történelmi múltban gyökerező
öntudat minden lehetséges eszközzel
való fenntartására. Számomra azért is
figyelmeztető az ilyen emlékanyag,
mert Kisújszálláson sokkal töredéke-
sebbnek találtam a törzsökös családok
származásukkal kapcsolatos ismerete-
it. Ebből a különbségből pedig vagy
adatgyűjtési eljárásom tökéletlensége
(vajon azért nem nyilatkoztak meg,
mert idegen vagyok?), vagy a két
szomszédos mezőváros ebben is meg-
mutatkozó, s értelmezendő mássága
következik.

Eddig a jelenre vonatkozó tapasz-
talatok és a majd' három évszázados
múltról valló archivális források egy-
mást erősítő s egymást kontrolláló ta-
nulságaiból emeltem ki néhányat Őrsi
Julianna könyvének dicséreteként. Azt
is szóvá kell azonban tennem, hogy a
jelen és a múlt viszonyának: a hagyo-
mány továbbélésének és a változé-
konyságnak az ábrázolása nem minden
részletben mutatja eléggé dinamikus-
nak a történeti folyamatot. Nem érzé-
kelteti minden esetben a szerző azokat
a településen kívülre mutató, illetve a
társadalomszerkezet egyes elemei kö-
zött felfedezhető kapcsolódásokat, me-
lyek nemcsak befolyásolták, de meg is
határozták a történelmi mozgásfolya-
matokat.

- A külső kapcsolatok igen sok
elemét felsorakoztatva szemlélteti Őrsi
Julianna, hogy a karcagi lakosok ter-
mékcseréje és munkavállalása hogyan
illeszkedett bele a kistáji és a nagytáji
kapcsolatrendszerbe. Hiányzik azon-
ban e fejezetben a karakterisztikus tör-
ténelemszemlélet, hiszen csak egymás
mellé rendeli a 18. századi görög bol-
tok és a 19-20. századi vásárok szere-
pét, a tiszaháti épületfa-beszerzést és a
házaló kereskedést, a vándornyomta-

tást és a kubikos munkavállalást. Nem
mutatott tehát rá, hogy az emlékezettel
elérhető korszakban - az iparosítás-
iparosodás, a közlekedés és'a kereske-
delem kapitalista szellemű megszerve-
ződése, az állami beavatkozás, a törvé-
nyi szabályozás stb. következtében -
minőségileg más volt a külső kapcsola-
tok rendszere, mint a 18. században.
Az kiolvasható az adatokból, hogy a
20. századra a táji munkamegosztás
parasztias kapcsolatai beszűkültek, s
megnövekedett a kényszerkapcsolatok,
s a parasztságon kívüli társadalom
megszervezte kapcsolatok jelentősége.
Ez azzal jár együtt - amit a szerző már
nem hangsúlyoz -, hogy a különböző
időszakokban a mezőváros egyes cso-
portjai eltérő intenzitással tartottak
fenn külső kapcsolatokat; századunk-
ban pl. amíg a birtokos parasztság hori-
zontja alig ért túl a szomszéd városo-
kon, a kubikosok az egész országban
otthonosan mozogtak.

- A paraszti társadalom rétegződé-
sének leíró ismertetését érzem a legin-
kább vitathatónak. A 100 hold fölötti
nagygazdák esetében az „életvitel", a
„gazdálkodási stratégia" másneműsége
további bontást tett volna lehetővé, hi-
szen a 20. századra kialakult a földtu-
lajdon hozadékából élő, illetve a gaz-
dálkodást szervező-irányító-racionali-
záló nagygazda egymástól jól megkü-
lönböztethető két típusa. Az is kérdé-
ses, hogy megalapozott-e a 10-100
holdasokat egységesen kisgazdaként
jellemezni, hiszen a helyi közfelfogás
megkülönböztette a bérmunkást alkal-
mazó, illetve a kiegészítő jövede-
lemszerzésre (pl. felesbérletre, haszon-
bérletre) rákényszerülő rétegeket, vagy
más megközelítésben: a lecsúszás elle-
nére, illetve felfelé törekedve-igazod-
va „urizálók" és a paraszt módra élők
magatartásformáját. A legproblemati-
kusabb a kisszolgát, a pesztrát, a nagy-
szolgát, a cselédlányt, a sütő-mosó
asszonyt, a szolgatanyást, a szabadta-
nyást, a napszámost, a részesaratót, a
felesbérlőt és a haszonbérlőt a „nincs-
telenek" társadalmi rétegébe sorolva
egymás mellé rendelt ismertetésekkel
bemutatni. így homályban maradnak
egyrészt a földnélküliek - csekély



földtulajdonnal rendelkezők családi
stratégái (a „kisszolga", a „pesztra", a
„sütő-mosó asszony" és a „napszá-
mos" munkakínálatot bele lehet s bele
is kell szervezni a földnélküli család
munkamegosztásába!); másrészt nem
lesz eléggé nyilvánvaló minden szor-
galmas „szegény ember" legjellem-
zőbb életeszménye, az ti., hogy vala-
miképp kilábaljon a szolgai, bérmun-
kási létállapotból, s ezért törekszik a
valamivel szabadabb munkavállalás
felé; harmadrészt pedig olyan látszat
keletkezik, mintha a felesbérlet, a ha-
szonbérlet reális cél lett volna a nincs-
telenek számára - jóllehet ehhez már

parasztgazdaság szükségeltetett. Nem
kellően megokolt a „bandában dolgo-
zók" elkülönítése sem, hiszen a kubi-
kosokról is okkal feltételezem a mező-
gazdasági idénymunkát, a cséplőban-
dák pedig személyi összetételükben és
szervezési elveikben azonosak szoktak
lenni a részesarató vállalkozásokkal.
(Hadd tegyem persze hozzá: e bíráló
megjegyzéseket nem Karcag, hanem a
szomszédos Kisújszállás és a Békés
megyei mezővárosok társada-
lomnéprajzi vizsgálata közben kikris-
tályosodott véleményemre alapozom.)

Összefoglalóan hadd hangsúlyoz-
zam: azt tartom Őrsi Julianna könyve
legfőbb érdemének, hogy egészében az
alföldi mezővárosok társadalmára álta-

lában érvényesnek, tehát modell-érté-
kűnek látszik; részleteiben ennek elle-
nére összetéveszthetetlenül Karcagról
szól, azzal a sugalmazott többlettel -
ez ritka erénye egy szakkönyvnek -,
hogy a vérei iránti szeretetét, elkötele-
zettségét is bele tudta írni a szerző.
Azokkal a részletekkel vitatkoztam
csupán, melyek - más alföldi mezővá-
rosokban szerzett ismereteimhez ké-
pest - nem mutatják eléggé dinamikus-
nak Karcag társadalmi tagolódását és
kapcsolatrendszerét. Hadd reméljem
azonban, hogy az olvasó a vitakedvet
is Őrsi Julianna munkájának elismeré-
seként fogadja el tőlem. Hiszen - régi
igazság - vitatkozni csak jó könyvvel,
gondolatgazdag szerzővel érdemes.

Vázlat


