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Méltán a jubileumhoz

Harmadik alkalommal jelent meg
a Jászsági évkönyv

A több mint 300 oldalas kötet, a Jászság a
jászok nagy ünnepének időszakában jelent
meg, a redemptio 250. évfordulójának és a
jászok I. világtalálkozójának idején. Mindkét
esemény elősegítette a jászok lokálpatriotizmu-
sának, önmegvalósításának további erősítését,
elmélyítését.

A fentiekhez a Jászsági évkönyv 1995. évi
kötete is hozzájárult. Egyrészt a világtalálko-
zóval kapcsolatosan elhangzott beszédek érté-
kes gondolatainak rögzítésével, azok megörö-
kítésével, közkinccsé tételével. Másrészt a
változatos témájú tanulmányok, korabeli levél-
tári források közzétételével, melyek a Jászság
eddig feltárt történetét gazdagítják, színesítik.
Ilyenek a régebbi és közelebbi múltat bemutató
írások, a közelmúlt történéseit ismertető be-
számolók és a krónika. Érdekesek és értékes
gondolatokat ébresztenek a külföldön élő, a
világtalálkozóra hazajött jászok visszaemléke-
zései. Figyelemre méltóak a kései utódok be-
számolói, melyek a szülőföldhöz való
ragaszkodás, a szülőföld mai napig tartó jelen-
tőségének, hatásának szép és megszívlelésre
alkalmas példái. A krónika című fejezet 1994-
től több jászsági település főbb történéseit
hónapokra, napokra bontva rögzíti. Ezzel az
adott település életét sokoldalúan örökíti meg.
A kötetet záró tárgy- és névmutató a
tájékozódást könnyíti. A közölt diagrammok,
statisztikai táblázatok, térképek, fotók a kötet
szemléletességét gazdagítják, erősítik. A
könyvben megjelent sok értékes munkából
egynek vagy néhánynak kiemelésére, részletes
ismertetésére, elemzésére a közölt anyag gaz-
dagsága miatt nem vállalkozhatunk.

Pethő László kandidátus, főiskolai tanár
koncepciózus szerkesztői munkájával azonban
külön és kiemelten is foglalkoznunk kell. A sok
közreműködővel, 42 szerzővel elkészített,
különböző műfajú, tartalmú, színvonalú írás
(29) egy kötetben történő megjelentetését úgy
elérni, hogy rendezett, egységes képet alkos-
son, nem kis feladat. Pethő László, a kötet
szerkesztője ezt a nagyon nehezen elérhető célt

megvalósította Az írásnak 7 tartalmi fejezetbe
rendezése — Jászok világtalálkozója. I íistária.
Jelen és jövő, Kitekintés. Örökségünk.
Krónika, Névmutató — az egyes leje/elek
mássága ellenére a megfelelő tartalmi egységei
biztosította. Ezzel a nem kis terjedelmű, sok-
szerzős kiadvány megfelelő szerkesztését,
megjelenésre alkalmassá tételét elvégezte.

A jelenlegi pénzügyi helyzetben nagyszámú
sponzor támogatásával a tartalomhoz méltó, a
Jászságot szimbolizáló, esztétikus, színes bori-
tóval jelent meg a kötet. A Jászsági Évkönyv
1995 című kiadvány a Jászság és a jászok
történetének gazdagítását, részletesebb, jobb
megismerését teszi lehetővé miközben Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye eddig ismert tör-
ténetét is gazdagítja. A vármegye egy év-
századnál hosszabb történetének részletesebb,
elmélyültebb megismeréséhez is hozzájárul.

A helytörténet-tudományban, az iskolai ok-
tatásban, az ismeretterjesztésben, a közműve-
lődési tevékenységben új ismereteket adó
értelmi, érzelmi nevelésben jól felhasználható
kötetet az illetékesek figyelmébe ajánljuk.

Zádorné Zsoldos Mária

A Jászkun Kerület igazgatása
(1745-1876)

Bánkiné Molnár Erzsébet
hézagpótló monográfiája

A közelmúltban látott napvilágot a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közle-
ményei 51. köteteként Bánkiné Molnár Erzsé-
bet: A Jászkim Kerület igazgatása 1745—1876.
c. kandidátusi értekezése. A szerző, a
kiskunfélegyházi levéltár vezetője, „a levéltári
kuatatásokat is elősegítő, az igazgatási szer-
kezetet feltáró kézikönyvet" kívánt adni a
Jászkun kerület történetét kutató és az
érdeklődő olvasók kezébe. A könyvet térképek
és a jászkun települések címerei illusztrálják,
a közigazgatás hierarchiarendszerében, annak
koronkénti változásaiban pedig gondosan szer-
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kesztett, értelmező erejű ábrák segítenek el-
igazodni.

A munkának különleges jelentőséget az ad,
hogy hazai történetírásunknak az elmúlt év-
tizedekben az egyháztörténet mellett a jog-
történetírás (ennek része a közigazgatás-
történet is) volt a legkevésbé művelt területe.
Ennek okát napjainkban már csaknem fölös-
leges magyarázni. A felülről a legalsó szintig
terjedően, bürokratikusán centralizált közigaz-
gatás megteremtése, a lakóhelyi és egyéb
közösségi autonómiák megszüntetése, a civil
társadalom felszámolása után az önkormány-
zatiság a múlt ködébe vesző, politikailag és
ideológiailag káros gyakorlattá minősült, így a
történeti kutatás is csak érintőlegesen fogíal-
koz(hat)ott vele. Csaknem kizárólag a
település-monográfiák szenteltek egy-egy
fejezetet a helyi igazgatás szervezeti rendszeré-
nek, s annak történeti változásainak bemu-
tatására — közöttük a legszínvonalasab- bak a
társadalomtörténethez kapcsolódva tárgyalták a
témát.

Felvetődhet a kérdés: miért van különleges
jelentősége a közigazgatásnak a Jászkunság
esetében? A választ e rendi kiváltságokkal
rendelkező terület „mássága" kínálja. Már
1745-ben a redempció (a települések meg-
váltakozása a földesúri hatalom alól, a régi
privilégiumok visszaállítása, megerősítése és
kiegészítése) lehetetlen lett volna a szerve-
zetten és folyamatosan működő helyi, autonóm
igazgatás és az általa koordinált közös fellépés
nélkül. Az ezután kibontakozó szabadparaszti
fejlődés során ,,a jászkun társadalomfejlődés és
a közigazgatás elválaszthatatlanul összeforrt.
Az önkormányzat egyre szétágazóbb közigaz-
gatási szervezetének működése irányította és
összehangolta a kötelezettségek teljesítését,
szabályozta és ellenőrizte a jogokból való
részesülést." A vármegyékben a magánföldes-
úri törekvések gyakorta keresztezték az
intézkedések végrehajtását, a Hármas Kerület-
ben azonban maradéktalanul érvényesülhetett a
redmptus gazdaközösség érdeke. E sajátos
társadalomfejlődés és igazgatási autonómia
egyes elemei nyomokban fellelhetők napjaink-
ban is — több mint száz évvel a Jászkun
Kerület megszűnése és századunk sokszor vi-
haros politikai változásai, mélyreható társa-
dalmi átformálódása után is.

Bánkiné Molnár Erzsébet több mint egy
évtizedes kutatómunkája eredményeként tehát

hézagpótló munka született. Nem szára/ intéz-
ménytörténet, hanem a korszerű társadalom-
történeti irányzat szempontjait is érvényesítő
igazgatástörténet. „Megkíséreltem bemutatni a
helyi igazgatás és a központi irányítás
kapcsolatrendszereit, a hivatalszervezetek és a
kerületek rangsorát és működését, a Jászkun
Kerület politikai életének vitás pontjait. Vá-
laszt kerestem a hatalom megtestesítőinek
társadalmi helyére és viszonyulásaira, a helyi
jogalkotás és a jogalkalmazás működésének
alakulására" — fogalmazza meg szándékait a
szerző. Mivel szakirodalomban közölt ered-
ményekre, módszertani előzményekre alig
támaszkodhatott, komoly alapkutatásokat kel-
lett végeznie. Elhelyezve a Jászkun Kerületet
a korabeli magyar jogi és igazgatási rend-
szerben, impozáns mennyiségű levéltári anyag
felvonultatásával mutatja be az önkormányzat
hatóságainak hierarchikus egymásraépülését, a
feladatköröket — a helyi önkormányzat leg-
alacsonyabb rangú szegődményes alkalmazott-
jától a jászkun főkapitányig, a tanácstól a
generális közgyűlésig. Mintegy alulról, az
érintettek nézőpontjából vizsgálja, miként
hatottak a Jászkunság lakosságára az önkor-
mányzat különböző szintjeinek intézkedései.

Az egyes fejezetekben — A Jászkim Kerü-
let közigazgatási szervezete a redemptiótól az
1848. évi áprilisi törvényekig — A Jászkun
Kerület közigazgatása 1848-ban — A Jászkun
Kerület közigazgatása a szabadságharctól a
kiegyezésig — A Jászkim Kerület közigaz-
gatása 1867-1876. — nyomon követhető az
önkormányzat egyre differenciáltabb szervezeti
kiépülése, melyben a szokásjog érvényesülése
mellett a szakszerűség is növekvő szerepet
kapott, elsősorban persze a magasabb szinte-
ken. Szembeötlő azonban az is, hogy a
redempció idején még széles bázison nyugvó
jászkun közigazgatás egyre inkább konzer-
válódott és a hatalmat birtokló szűk érdek-
csoportok képviseletévé vált. „A belső életet
szabályozó közigazgatási rendszer és apparátus
valójában a két vezető réteget, a redemptusokat
és a velük érdekazonosságot képviselő neme-
seket szolgálta és a nekik megfelelő normákat
próbálta elfogadtatni a kerületben élőkkel. ...A
polgári haladást, reformokat, modernizálást
kívánó politikusok sem tudtak és akartak
elszakadni a Jászkun Kerület létét meghatározó
kiváltságoktól" — állapítja meg Bánkiné Mol-
nár Erzsébet.
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Plasztikusan mutatja be, hogy az 1848-tól
1876-ig terjedő időszak a kerületek igazgatási
életében a hanyatlás, s egyben az átalakulás
kora, mely elvezet a közigazgatási egységként,
törvényhatóságként való megszűnéshez. Rendi
kiváltságaikról le kellett mondaniuk, 1861-ig a
kerületi igazgatásban a választott tisztviselők
helyét kinevezett apparátus töltötte be (a
községek helyi igazgatása változatlan maradt!),
az új adórendszer bevezetése fontos jövedelmi
forrásoktól fosztotta meg az egyes telepü-
léseket, a kiegyezés után pedig nem privilé-
giumok és statútumok, hanem az országgyűlés
által elfogadott, az egész országra érvényes
törvények határozták meg az önkormányzatok
működését. A polgári közigazgatás megte-
remtése magával hozta a gyors és hatékony
működtetés igényét, ennek azonban a belső
igazgatási rendjében átalakult, de területileg
három részre tagolt Jászkun Kerület már nem
tudott megfelelni.

(A kötet megjelenését Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata, a Nagyalföld Alapít-
vány, valamint a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés Művelődési, Oktatási, Vallásügyi és
Sport Bizottsága támogatta.)

Gulyás Katalin

A megváltás közösségi
és egyéni terhei

Bagi Gábor: A Jászkun Kerület
társadalma a redempciótól a polgári

forradalomig (1745-1848)

A Jászkun Kerület gazdag levéltári irat-
anyagának ma aligha akad alaposabb ismerője
Bagi Gábornál, aki éveken át módszeresen
kutatta a sokak által kevéssé, olykor pedig még
egyáltalán nem ismert források sokaságát.
Kutatásainak eredményeit számos tanulmány-
ban, valamint az elmúlt évben megjelent
második önálló kötetében tette közzé, melynek
témaköre a szerző sikerrel megvédett
kandidátusi értekezésének alapját képezte.

Bagi Gábor korábbi könyvében — A
Jászkun Kerület és a reformországgá ülések —
arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon a
feudális eredetű kiváltságait őrző terület
közössége hogyan viszonyult a refonnkor, a
polgári átalakulás legfőbb kérdéseüiez. Mis
ebben az esetben a redempció utáni időszaknak
elsősorban a politikai vonatkozásait vizsgálta,
most megjelent könyve a megváltás utáni
mintegy száz év gazdaságáról és társadalmáról
ad igen részletes, átfogó és differenciált képet.
Mindezt nagyobb összefüggésben, az európai
szabadparaszti fejlődés kérdéskörével össz-
hangban vizsgálja, ugyanakkor a kiváltságok
kapcsán kitér a hajdú társadalommal való
hasonlóságokra is.

A Jászkunság sajátos, más törvényható-
ságoktól sok tekintetben különböző történetét
áttekintve megállapítja, hogy bár 1745-től a
polgári fejlődés számtalan eleme és feltétele
létezett a Jászkun Kerületben, a feudális
környezetben a feudális eredetű előjogok gyak-
ran visszahúzó erőként működtek, ami külö-
nösen a refonnkor idején vált nyilvánvalóvá és
egyre ellentmondásosabbá.

1745-ben az önerőből történt megváltás
minden vonatkozásban meghatározó volt a
jászkunok történetében. Azon túl. hogy a
Kerület lakosait ismét szabad állapotba juttatta.
hatása az elkövetkező évszázad során mind-
végig érzékelhető maradt, hiszen a birtok-
viszonyok alakulásának, s a társadalom réteg-
ződésének egyaránt alapját jelentette. A szerző
ez esetben nem elsősorban a redempció —
olykor már-már romantikussá szépülő — törté-
netéről szól. A források segítségével azt
mutatja be, hogy az egyes közösségek és a
lakosok számára milyen rendkívüli terhet
jelentett a megváltás, melynek összegét csak
különböző kölcsönökből tudták biztosítani.
Településenként elemzi ennek mértékét, s
megállapítja, hogy míg vagyoni szempontból a
redempció világosan elkülöníthető rétegződést
jelentett, jogilag ez jóval ellentmondásosabb
módon ment végbe.

Részletesen elemzi a redemptusok és ir-
redemtusok között kialakult bonyolult hierar-
chikus kapcsolatrendszert, amely a mindennapi
élet valamennyi területét átfogta. Vizsgálata
kiterjed a jászkunok gazdálkodásának, élet-
körülményeinek, munkafeltételeinek szinte
minden területére. Képet kaphatunk a birtok-
szerzés feltételeiről, a határhasználat módjairól
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