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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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