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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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éppúgy, mint az állattartás, árendálás, s egyéb,
a lakosok tevékenységét jellemző módoza-
tokról — a hétköznapok világáról.

Külön fejezetben foglalkozik a társadalmi
konfliktusokkal, melyek szintén a redempció
következményeiként jelentkeztek. Míg a
XVIII. században ezek elsősorban gazdasági
kérdésekben, a föld birtoklása körüli problé-
mákban nyilvánultak meg, a XIX. századra az
ellentétek egyre inkább politikai síkra tevődtek
át.

A szerző a kötet végén táblázatokban mu-
tatja be a gazdaság és társadalom réteg-
ződésének számokban kifejezhető jellemzőit.
Munkája értékét növeli, hogy döntően alap-
kutatás eredménye, amelyben felhasználja a
témával kapcsolatos korábbi kutatások meg-
állapításait, ugyanakkor a források sokoldalú
elemzésével korrigálni is képes egyes általános

megfogalmazásokat, leegyszerűsített fogal-
makat.

Bagi Gábornak új, igen sok ismeretlen ada-
tot és összefüggést bemutató könyve hasznos
és értékes olvasmány lehet azok számára, akik
a Jászkunság nagy sorsfordulóm túl az itt élők
gazdasági és társadalmi viszonyai, életkörül-
ményei és mindennapjai iránt is érdeklődnek.
Korábbi művével együtt pedig átfogó képet
kaphatunk a Jászkunság redempciót követő
évszázadának társadalmáról, gazdaságáról és
politikai életéről.

(A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Közleményeinek 52. számaként,
1995-ben jelent meg. Szerkesztette: Szabó
László.)

Papp Izabella

Kötetünk szerzői

Dr. Balogh István, tud. főmunkatárs, a mg.
tud. kandidátusa (DATE Kutatóintézet, Karcag
59/311-255)

Dr. Berényi Dénes, a Magyar Tudományos
Akadémia Debreceni Területi Bizottságának
elnöke (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

Füri András, élővilág-védelmi osztály-
vezető (Budapesti Természetvédelmi Igazgató-
ság, 1025 Bp., Szépvölgyi út 162.; 1/1888-044)

Dr. Gazdag István, a Hajdú-Bihar Megyei
Levéltár nyugalmazott igazgatója (Debrecen,
Kálvin tér 4., 52/414-744)

Gulyás Katalin, történész (Damjanich
Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.;
56/421-602)

Hortiné dr. Bathó Edit, múzeumigazgató,
néprajzkutató (Jász Múzeum, Jászberény
Táncsics M. u. 5. 5100; 57/312-753)

Dr. Józsa Árpád, igazgató, a mg. tud.
kandidátusa (DATE Kutatóintézet, Karcag,
59/311-255)

Dr. Madaras László, régész-muzeulógus, a
történettudomány kandidátusa (5000 Szolnok,
Kossuth tér 4.)

Dr. Nemes András, gyermekideg-elme-
gyógyász, főorvos (Hetényi Géza Kórház-Ren-
delőintézet. Csecsemő-, Gyermek- és Ifjúsági
Osztály Gyermek-belgyógyászati Részleg.
5004 Szolnok, Tószegi út 21.'; 56/421 -521 /542)

Prof. Dr. Nyíri László, tud. tanácsadó, a
mg. tud. doktora (DATE Kutatóintézet.
Karcag, 59/311-255)

Papp Izabella, levéltáros (Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltár, 5000 Szolnok.
Pozsonyi út 40-42.; 56/421-404)

Dr. Pethö László, szociológus, kandidátus,
tanár (Jászberényi Tanítóképző Főiskola, Jász-
berény)

Reke Lajos, filozófus, tanár (Alternatív
Gimnázium, 5000 Szolnok, Baross út 36-38.,
Ph.D. Debrecen, KLTE, Filozófia Tanszék)

Tóth Lajos, rajztanár (Verseghy Ferenc
Gimnázium, 5000 Szolnok, Tisza park 1..
56/344-710)

Zádorné dr. Zsoldos Mária, levéltárigaz-
gató (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár.
5000 Szolnok, Pozsonyi út 40-42.:'56/421-404)

Zsolnay László, művészettörténész (Dam-
janich Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.)
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