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A Jászkunság összefogása
Tanulmányok a Jászkunság

történetéről
(Szerkesztők: Bellon Tibor

és Őrsi Julianna)
1996 végén egy újabb kiadvánnyal bővült

a Jászkunsággal foglalkozó szakirodalom.
A könyv külső borítója egyszerű fehér, fé-

nyes papír, melynek elején kék színű betűkkel
szerepel a cím. Alatta ugyancsak kék tónusú
fotó látható, mely a Karcag határában lévő
Kis-hegyesbori halmon kialakított „kun em-
lékhely"-et örökíti meg. Ez a szoborcsoport
(alkotója Györfí Sándor karcagi szobrász-
művész) a kunok történelmét idézi fel az ún.
kamennaja bábák (kőbabák, kőszobrok)
segítségével.

A kötet a redempció 250. évfordulójára —
1995-ben — megrendezett, az egész Jászkun-
ságot megmozgató rendezvénysorozat alkal-
mából született. Ez szerkesztésében is meg-
nyilvánul, hiszen a könyvben szereplő tanul-
mányokat mintegy keretként fogja közre
Tabajdi Csaba államtitkárnak a kiskunhalasi
jászkun nyitóünnepségen elhangzott beszéde,
valamint Orsi Julianna Krónika a redempció
250. évfordulójának megünnepléséről című
írása.

A tanulmányok a redempció hatását vizs-
gálják — pl. a gazdálkodás, a pénzügyigaz-
gatás, a településnéprajz, a vallás — terü-
leteken. Valamennyi szerző már több évtizede
foglalkozik a Jászkunság kutatásával, melyet
számos önálló kiadványuk is fémjelez. Külön
kiemelvén a kötet két szerkesztőjének tanul-
mányait. Az első két cikkében Őrsi Julianna a
redempció szerepéről ír, illetve a redempció
gyakorlati megvalósulásáról, és az azt segítő
rendelkezésekről. Itt közli többek között Mária
Terézia privilegiális oklevelét a jászok és
kunok redempciójáról, valamint a Királyi
Regulatio-t.

Bellon Tibor a redempció utáni gazdálko-
dást vizsgálja. Részletesen elemzi „az egész
gazdaság, a földhasználat összetett jellegzetes-
ségeit" és az ezzel összefüggő, a gazdálko-
dásban meghatározó szerepű állattartást.

Bánkiné Molnár Erzsébet a pénzügyigazga-
tást mutatja be a Jászkun Kerület helységeiben
1745-től 1848-ig. Többek között feltárja a
pénzügyigazgatást és a szabad gazdálkodás
összefüggéseit. Részletesen ír az adókivetések
módjáról, valamint az 1770-ben kiadott adó-
rendeletről, annak az egész Jászkunság pénz-

ügyi igazgatási szervezetét átalakító szere-
péről.

Novak László a jászkunsági középületek
XVIII—XX. századi arculatával foglalkozik.
Először is kitér a régió kertes település-
szerkezetére, a belsőség halmazos jellegére.
Majd a Jászságból, a Kis- és Nagykunságból
hozott példák alapján szemlélteti a Jászkunság
középületeit. Mindezek alapján összegzi a
középületekről kialakult képet.

Bagi Gábor a redempció utáni (1745—
1848) vallási problémákról értekezik. Az
1760-as évektől a református településekre
katolikusokat telepítettek. Az ekkor kialakult,
máig élő katolikus—református ellentétet
mutatja be. Megemlíti a kerületek gazdasági
életében ugyancsak fontos szerepet játszó
görögöket és zsidókat is.

Pénovátz Antal a református kunok négy
bácskai pusztára történő kirajzásának okát és
magát a folyamatot vizsgálja. Szól a meg-
telepedés nehézségeiről, a falukép évről évre
történő változásáról, a települések képének
szépüléséről.

Szilágyi Miklós „nagykun öntudat"-ról ír.
Kik a kunok? Van-e önálló kun nyelv? Me-
lyek a redemptus hagyomány összetevői?

A tanulmányokat igen gazdag melléklet
egészíti ki: korabeli térképek, városrészletek
másolatai, valamint az 1995-ös redempciós
ünnepségsorozat eredményeit megörökítő
fotók.

Ajánlom ezt a kötetet elsősorban azoknak,
akik jászoknak, illetve kunoknak vallják ma-
gukat. Méltán kerülhet a könyvespolcokra a
Jászkunság eddigi irodalma mellé. De ajánlom
a lokálpatriótákon kívül mindenkinek, hiszen
ez az összefogás, amelyet a régió tanúsított
szabadságának visszaszerzéséért példaként
szolgálhat a mai széthúzó, saját érdekeket haj-
szoló honfitársaink számára is. A könyv a
karcagi és a túrkevei múzeumokban vásárol-
ható meg.

Kókai Magdolna

Történelemmetodikai
műhelytanulmányok

(Szerkesztő: V. Molnár László)
Szakmai szempontból fölöttébb izgalmas

gyűjteményt adott közre egy történelemtaná-
rokból álló munkaközösség, amelyben régóta
publikálok ugyanúgy képviseltetik magukat,
mint tapasztalataik összefoglalására ritkábban
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vagy először vállalkozók. Hasonlóképpen szé-
les kötet által vállalt tematika, hiszen nemzet-
közi kitekintéstől kezdve korábbi metodikai
megoldások elemzésével és szűkebb értelem-
ben vett didaktikai szemléltető anyagok bemu-
tatásával egyaránt találkozik az érdeklődő
olvasó.

Ezen áttekintő méltatáson túl néhány olyan
tanulmányra szeretnék közvetlenül reagálni,
amelyet különösen fontosnak gondolok. Példá-
ul felkeltette érdeklődésemet Domonkos Zsu-
zsanna kicsit ugyan tudálékos című, de fölöt-
tébb izgalmas kérdéseket feszegető dolgozata
(Vázlatok a hamis történelmi tudat történe-
lemformáló szerepéről). Szerzője a történelem-
tanár legkínzóbb dilemmáinak nyílt — és ami
külön erénye, sokoldalúan megalapozott —
felvetésére vállalkozik. Tanítható-e egyáltalán
ez a tárgy, és mit kell kezdenie a lépten-
nyomon adódó értelmezési, megközelítési
problémákkal? Tovább gondolva, értelmezve
felvetéseit úgy vélem, hogy vállalandó és vál-
lalható feladatokról van szó, annál is inkább,
mert a történelem tantárgy (és annak anyaga)
sohasem lesz és lehet abszolút módon lezárt
és befejezett. A tudomány művelésének,
tanításának szép és egyben nem veszélytelen
sajátossága a kortól való függőség, amely ese-
tenként ugyanúgy ad alkalmat a pontosításra,
jobb megvilágításra, mint félreértésre, félre-
értelmezésre vagy legrosszabb esetekben torzí-
tásra. A tanítás során mindehhez kalkulálni
kell a mindenfajta pedagógiai alapműben han-
goztatott életkori sajátosságokat, amelytől a
történettudomány sem függetlenítheti magát.

Az iméntiek megvilágítására személyes
tapasztalataimat idézem. Állítom, hogy immár
több évtizedes pályafutásom kiemelkedően
legjobb történelem tanára Czirbusz Pál tanító
úr volt. A tanító úr rendkívüli szigorral tartotta
kézben a sátoraljaújhelyi fiúiskola negyedik
osztályos nebulóit, akik közé magam is
tartoztam. Minden szemléltető eszköze közül
a legnagyobb hatású az a néhány tucat olaj-
nyomat, amelyek megjelenítése, megelevení-
tése szinte ünnepi esemény volt az osztályban.
A tanító úr kiakasztotta ezeket a táblára, és
olyan lebilincselő magyarázatokat tartott segít-
ségükkel a magyar történelem egyes fejeze-
teiről, hogy ilyenkor a légy rezdüléseit is hal-
lani lehetett a teremben. Számunkra, az ötve-
nes években felcseperedő, „Valahol Európá-
ból" származó, tíz éves fiúk számára fantasz-
tikusan fontosak és lebilincselően érdekesek
voltak a honfoglalásról, a vérszerződésről, a
Csele-patakból kiemelt, mohácsi csatát vesztő

II. Lajos királyról és másokról szóló törté-
netek. A magyarázatok hatását bizonyítja,
hogy a szünetekben vagy iskola után el is
játszottuk a történeteket. Azért részleteztem
mindezt, mert uram bocsa lehet, hogy Czir-
busz tanító úr esetenként még történelmet is
hamisított, de számomra talán azóta sem tudta
senki ennyire érzelemgazdagon, átélhetően és
hitelesen megjeleníteni a múlt történéseit. A
történelemoktatás (és kutatás) egyik jeles
feladata pedig éppenséggel nem kevesebb,
mint liberális, népi vagy éppen nemzeti
identitástudatunk megalapozása.

A tanító úr példáját azért is idéztem, mert
a kötet fontos törekvésének tartom, hogy a
dominánsnak tekintett középiskolai-gimnáziu-
mi történelemoktatás mellett más iskola-
típusok faladataira is figyelmet fordít. (Ballá
Ferenc—V. Molnár László—Wirth István: A
tanítóképzős történelemoktatás megújítása) Az
alkalomra szerveződött munkaközösség arra is
ráirányítja a figyelmet, hogy a tanítás során
komoly szerepe van és lehet a tanítóknak,
akiknek számtalan lehetőségük adódik arra.
hogy közel hozzák a rájuk bízott gyermekek
számára múltunk történéseit. Ezzel szemben
pontosan az ellenkezője érvényesül, ha nem
megfelelően képzett és felkészített tanítók
végzik ezt a felelősségteljes munkát.

Végül a sokféle szemléltetési lehetőséggel
foglalkozó dolgozatokra (Dankó József, Pellé-
né Czene Csilla, Pihurik Judit, Rigóné Pintér
Irén) hívnám fel az érdeklődő szakemberek
figyelmét, hiszen a tanulmányok szerzői sok
olyan gyakorlati megoldást tárnak elénk,
amely a hétköznapokban is alkalmazható.
Ehelyütt ismét a továbbgondolás jegyében fel-
vetem, hogy több mint időszerű lenne a multi-
médiás ismerethordozók alkalmazásának szak-
szerű és szisztematikus elemzése. Ma, amikor
a számítógép háztartási eszközzé válik, akkor
nagy szükség lenne a máris forgalomban lévő
és nem egyszer kitűnő CD-ROM-ok metodikai
elemzésére. A mintaszerűen összeállított és
meglehetősen széles körben forgalmazott
ENCARTA Encyclopedia kiváló szemléltető
anyagok egész sorát tartalmazza. Csak
példaként: egyaránt látható és hallható Chur-
chill, Hitler, Sztálin és mások, a II. világ-
háború menetét és ütközeteit kiváló animációs
film mutatja be és így tovább. Sok gyerek házi
médiatárában jelen vannak ezek a CD-k. Ha
tetszik, ez egy-egy újabb veszélyforrás a
tanárok számára, mert ha az iskolákból és a
történelemtanárok eszközkészletéből mindezek
hiányoznak, akkor a gyerekek nem az ő ma-
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gyarázatait fogják választani. Éppen ezért egy lenne ismertetni és méltatni őket. (Könyves-
újabb, hasonló kötetben feltétlenül érdemes boltokban kapható.)

Pethő László

HÍREK

Február 5-én Berényi Dénes Akadémikus,
a DAB elnöke, Barta János egyetemi tanár és
Gelléri Dezső a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Tudományos Testület alelnöke Várhegyi
Attila polgármester úrnál tett látogatást, s a
megyei jogú város tudományos életéről be-
szélgettek. Várhegyi Attila megerősítette,
hogy anyagilag is segítik a tudományos egye-
sület munkáját. Szó esett a nem hivatásos
kutatók anyagi támogatásáról, s arról, hogy a
hivatásos kutatókat hogyan lehetne úgy
segíteni anyagilag, hogy nekik ne másod- és
harmadállásokra legyen szükségük, hanem fő
hivatásuknak élhessenek. Azóta a DAB elnöke
hivatalos levelet kapott a polgármester úrtól,
hogy ez évre egymillió forintot kap az
egyesület.

*

Március 8-án volt a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos Testület elnökségi ülé-
se. A Tudományos Testület elnöksége meg-
hallgatta Szabó László elnök beszámolóját az
előző ülés óta történtekről. Elhangzott, hogy a
Tudományos Testület támogatásokat nyújtott
folyamodó tagjainak (3 fő külföldi konferen-
cián való részvételét, 2 könyv megjelentetését
segítette és 1 kutatást támogatott); megalakult
a Sportbiológiai munkabizottság, mely máris
aktívan működik; megjelent a testület folyó-
irata, a Jászkunság 6 száma és folytatódott a
Jászkunság Füzetek c. sorozat; Karcagon és
Jászberényben tartotta kihelyezett vezetőségi
ülését a DAB Bizottság vezetősége, melynek
során megismerkedtek e két város tudományos
és kulturális életével is. Ezek után döntés szü-
letett az újabb támogatási kérelmek oda-
ítéléséről, melyet a következők kaptak:
Cseh János
Kertész Róbert
Hídvégi Péter
Szurmay Emő

Pethő László
Nyári Katalin

Füvessv Anikó

könyvkiadásra
könyvkiadásra
könyvkiadásra
konferencia
költségeire
könyvkiadásra
kutatás
befejezésére
kuli", tanulmányút

30000 Ft
50000 Ft
20000 Ft

30000 Ft
50000 Ft

50000 Ft
25000 Ft

Összesen: 255000 Ft

Határozat született arra nézve is, hogy a
Tudományos Testület pedagógiai díjat alapít,
melyet minden évben a Megyei Pedagógiai
Intézet javaslata alapján az országos tanulmá-
nyi versenyeken a legeredményesebb diákokat
felkészítő tanár kap.

Döntött az elnökség arról is, hogy a tudo-
mányos fokozatok megszerzésének ösztönzése
céljából ösztöndíjat alapít PhD hallgatók
számára, melyet pályázat útján lehet elnyerni.
Évente 3-5, különböző tudományterületeken
doktori képzésben résztvevő hallgató 1 féléves
alaptandíját a Testület vállalná át, cserébe a
támogatottak bekapcsolódnának a TT mun-
kájába, s kutatási beszámolóikkal, írásaikkal
megjelennének a Jászkunság oldalain is.

Móricz Zsigmond nyomában Zagyvaré-
kason. 1997. március 19-én Zagyvarékason a
polgármesteri hivatalban rendhagyó irodalmi
órát tartottak. Mint az köztudomású, Móricz
Zsigmond gyakran járt a községben, mivel itt
nevelkedett nevelőszülőknél Litkey Imre, akit
később a híres író örökbe fogadott. A rend-
hagyó irodalmi órán Agócs Gyula polgár-
mester köszöntő szavai után Agócs Gyuláné
tanárnő ismertette, mi fűzte Móriczot Zagyva-
rékashoz, s hogy műveiben hogy jelentkeznek
itteni élményei. Az összejövetelnek az adott
különös rangot, hogy jelen volt dr. Móricz
Imre, aki szívesen és érdekesen mesélt gyer-
mekkoráról, dr. Czine Mihály irodalomtör-
ténész, a jeles Móricz-kutató, dr. Tasi József,
Móricz leveleinek és életmüvének kutatója,
sajtó alá rendezője, valamint azok a gyer-
mekkori jóbarátok, akikkel hajdan Móricz
Imre Zagyvarékason találkozott. A jó hangu-
latú megemlékezést Valkó Mihály foglalta
keretbe.

Az 1993-ban újjáalakult Verseghy Ferenc
Irodalmi Kör 1997. március 11-én tartotta évi
rendes közgyűlését a Damjanich Múzeum
konferenciatermében. A kör célja a Verseghy-
kultusz folyamatos ápolása, Szolnok város
szellemi életének pártfogolása, a különböző

125


