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Redemptusok és a kapitalizálódás

A Jászkun Kerület polgárosításának tendenciái

A társadalom kutatói között újra és újra felvetődnek azok a kérdések, amelyek a
polgárosodás folyamatának mikéntjére kérdeznek, keresnek választ. A JÁSZKUNSÁG
2000. évi 2. számában Szabó László néprajzkutató-történész tollából olvashattunk igen
részletes, érdekes áttekintést a problémakörről. Szabó László írásának utolsó szakaszához,
nevezetesen a Jászkun Kerületet érintő fejtegetéseihez szeretnék néhány gondolattal
csatlakozni, nem vitatva az általa leírtakat, sokkal inkább arra támaszkodva, és bizonyos
mértékig más szemszögből kiegészítve azt.

A jászkun polgárosodás problémái visszanyúlnak a Jászkun Kerület 1848 előtti
időszakára. Ebben a korszakban alakultak ki mindazok a gyökerek, amelyekből a Jászkun-
ság polgári fejlődése szárba szökkent és azok is, amelyek ezt a fejődést gátolták, késleltet-
ték.

Jelen írásomban csupán azt a két legfontosabb tényezőt említem meg, amely a ki-
váltságolt kerület polgárosulásában hosszú távon, a Jászkun Kerület formális megszűnése
után is éreztette a hatását. Az egyik a redimált földtulajdon, a másik a jászkun autonómia
és önkormányzatiság.

A Jászkun Kerület történetének kutatói között, különösen az utolsó fél évszázadban a
történeti, szociológiai és a néprajzi szakirodalomban teret nyertek azok a vélemények,
amelyek a redempció és a jászkun polgárosodás fogalmát összekapcsolják. E vélemények
közül a legmerészebbek a redempcióban megváltott földet polgári földtulajdonnak tekin-
tik, de az árnyaltabban fogalmazók is polgárias vonásokat fedeznek fel a redemptus
földtulajdonlásban. Magam az utóbbiakhoz csatlakozom, s nem osztom a néprajzi kutatás
irányából szárnyra kelt nézetet, amely szerint a redempció polgári földtulajdonra helyezte
a földbirtoklást.

A redempció után az egyéni birtokba adott földterületeket a megváltási módból eredően
— a valamit valamiért elv alapján —, quasi földtulajdonnak tekintették, amit a helyi
statútumokban meghatározott elővételi jogok betartásával szabadon adhattak- vehettek,
örökíthettek, bérelhettek és elzálogosíthattak. Miután a szabad vonások a rendelkezési
jogban érvényesültek leginkább, a redemptus földtulajdon egyik leghangsúlyosabb tulaj-
donsága a forgalomképessége lett. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a birtoklásban,
a használatban, és a rendelkezés szabadságában településenként kialakult korlátozásokról
sem. A jászkun földtulajdon olyan feudális földtulajdon, amelynek sajátosságait redimált
jellege adta, ebből eredtek szabad vonásai és korlátozásai.
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A redempció megvalósításakor a Jászkun Kerületben a redimált földtulajdonhoz poli-
tikai előjogokat kapcsoltak. Ilyen földhöz kapcsolt politikai jog volt a választói jog. Ennek
köszönhetően a redempció elhúzódó folyamatában a hatalom és a föld ugyanazok kezébe
került, nevezetesen a redemptusokéba. S bár a kiváltságlevélben nem szerepelt, a helyi
társadalom egyetértésével a kerületek alkotmányos alapelvévé vált, hogy aki eladta
tőkeföldjét, eladta a hozzákapcsolt jogait is.

A földforgalom történeti kutatása bebizonyította, hogy a birtokok koncentrációját, a
szabad munkaerő-vándorlást, mivel a redemptusság egy bizonyos földtulajdon nagysá-
gához kapcsolódott, a redemptusok érdekében különböző eszközökkel akadályozták. Aki
nem akarta a politikai jogait és az ezzel járó gazdasági előnyöket elveszíteni, annak meg
kellett őriznie a redemptussághoz szükséges tőkeföldmennyiséget. A történeti és a néprajzi
kutatás is megerősíti, hogy maguk a birtokos családok alakították ki azokat a stratégiákat,
amelyek a föld aprózódását, másrészt koncentrálódását megakadályozták. Ezt a stratégiát
szolgálta a jászsági nagycsaládos, és külön élő nagycsaládos gazdálkodás, ezt támogatta a
jászkun öröklési jog, a munkaerő-megkötés helyhatósági szabályozása, s sorolhatnánk
még a becsatlakozó tudati tényezőket is.

Az önmegváltás ténye, az elnyert redimált földtulajdon, a személyes szabadság, az
önkormányzatiság megerősítette a jászkun öntudatot és helyzeti előnyt biztosított szá-
mukra külső környezetükkel szemben. Előnyeik kihasználhatóságát viszont behatárolta,
hogy kedvező helyzetüket rendi kiváltságoknak köszönhették.

A néprajzkutatók közül Szabó László hívja fel a figyelmünket a jászok társadalma
feljlődésében igazolt ellentmondásra, nevezetesen arra, hogy a jászsági gazdákat szemé-
lyes munkájuk a jobbágyokhoz közelíti, földjeik birtoklási szabadsága viszont a job-
bágyoktól való megkülönböztetésüket erősíti. Megállapítását nem vitatva, megjegyzem,
hogy a jászkun társadalomfejlődés ellentmondásai a Jászságban és a Kunságban egyaránt
a redempcióban elnyert kiváltságokból fakadtak. Kiváltságaik hol támogatói, hol gátlói
lettek gazdasági és társadalmi fejlődésüknek, így polgárosulásuknak is.

A redempcióban megszületett, s az 1770-es évekre megerősödött egyéni tulajdonosi
szemlélet, a személyes szabadság a polgárosulás felé lendíthette volna a Jászkunságot, de
ez elé az önkormányzati hatalmat kisajátító redemptusok a feudális kiváltságból nyert
előnyeik megőrzése érdekében gátakat állítottak.

A XVIII. században a redemptusok még többségben voltak, a torzulásoktól mentes,
kerületi választási módszerrel az egész helyi társadalom érdekeit juttatták érvényre. A
XVIII. század végére megerősödő jászkun önkormányzat tisztségviselőinek választásakor
különösen a kerületi közigazgatás hatóságai támaszkodhattak a legitimitásukat erősítő
széles társadalmi bázisra. A XIX. század elejére azonban megváltoztak a társadalmi
rétegek egymáshoz viszonyított arányai, s a gazdasági és politikai hatalmat birtokoló
redemptusok kisebbségbe szorultak, a hatalmi szervezetek belterjessé váltak, az össztár-
sadalmi érdekekkel szemben túlzott teret nyertek a csoportérdekek. A jászkunok orga-
nizalt társadalmának legfőbb ereje az önkormányzatiságban volt, de ez az organizalt
társadalom teljes mértékben a redemptus érdekek szerint szabályozott keretek között
formálódott. A hatalom kisajátítása ugyanarra a kiváltságra hivatkozva vált lehetővé,
amely az önkormányzatot lehetővé tette. Az önkormányzat társadalmi bázisának kiszé-
lesítését — a helyi alkotmányosság szerint — a redemptus réteg növekedése jelenthette,
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de ehhez hiányzott a szabad forgalomban megvásárolható földterület. Ezért az önkor-
mányzatiság szintén el-eltávolodik a polgári önkormányzathoz vezető iránytól. Mindezek
ellenére ez az a jogi részterület, amely 1848-ban a legkönnyebben alkalmazkodik az új
feltételekhez.

A jászkun települések gazdasági és társadalmi fejlődésének kritikus vonásaira a nép-
rajzi és a történeti kutatás is rámutatott, de az okok és következmények módszeres
végigkövetésével még adósok vagyunk. Abban egységes vélemény alakult ki a történeti
kutatók között, hogy a Jászkun Kerületnek a vármegyéknél szabadabb jogállapota ellent-
mondásaival együtt is lehetővé tette a jászkun önkormányzat polgáriasulását.

A kiváltságok létezéséig a Jászkun Kerület említett belső ellentmondásai megmarad-
tak. Feloldásuk az erre irányuló törekvések ellenére nem történhetett meg többek között
azért sem, mert mind a polgárosulás irányába törekvők, mind a nemesi rendhez való
kötődést hangsúlyozók a kiváltságokat tekintik hivatkozási alapnak. Utalok az 1790-es
évek donációszerzési törekvéseire vagy az ellentétes pólusról a képviseleti rendszer
bevezetését kezdeményező 1823-ban lezajlott akcióra, a közigazgatási reformokat és
közteherviselést követelő 183l-es és 1843-as kerületi mozgalmakra.

A Jászkun Kerület népességének személyes szabadsága, a forgalomképes egyéni
földtulajdon és az önkormányzat, egyformán a polgári fejlődés alapfeltételei közé sorol-
hatók, a jászkun polgárosulás mégsem tudott olyan szintet sem elérni, mint amilyen a
szabad királyi városok polgárságánál kimutatható. A redemptusok többsége számára a
szabadságharc előestéjén vagy saját paraszti létének és kultúrájának magasabb szintre
emelése, vagy a nemesi minták követése jelentette a járható utat. A jászkun mezővárosok
népességéből csak egy szűk réteg gazdálkodásában, életmódjában és kultúrájában tük-
röződött a polgári értékek jelenléte, esetleges dominanciája.

Az 1848-as áprilisi törvények hatása

Az 1848-as áprilisi törvények megalkotása után bekövetkezett jogi nivellálódással a
kiváltságolt állapot, a személyes szabadság, a redemptusok vámkedvezménye, a redimalt
föld szabad tulajdonságainak jelentősége lecsökkent. A forradalom nagy vívmánya a
jobbágyfelszabadítás a Jászkun Kerületben évszázados valóság volt. A redempcióból
fakadó tulajdonjogot a XXV. te. érvényben hagyta.

A redemptus érdekek szintén a tulajdonviszonyok változatlansága mellett szóltak. A
redemptusok egyes csoportjaiban félelmet keltett annak a lehetősége, hogy az irredemp-
tusok és zsellérek a privilégium által teremtett előnyökből részesülhetnek, esetleg
részesülni akarnak. A redempcióból kiszorultak népes tábora viszont éppen a forradalom-
ban látta azt az erőt, amely által elérhetővé válnak a redemptus jogok, s amely révén
beleszólhatnak a helyi politikába.

Az érdekellentétek az önkormányzatokban is felszínre kerültek. A várható átalakulás
terhével a helyi tanácsok alig tudtak megbirkózni. Számos tanácsnok évtizedek óta
támogatta a politikai jogok kiterjesztését, az ősiség eltörlését, a közteherviselést^ képvise-
leti rendszer bevezetését, a polgári átalakulást. Ismételten utalok a reformkorban kezdő-
dött s 1843—1844-ig elhúzódó jászkunsági mozgalmakra.
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A kutatások azt bizonyítják, hogy a polgári átalakulást megalapozó törvények cikke-
lyei közül a közigazgatás átalakítását célul tűző, 1848:5. te. és az 1848:23. te, valamint a
jászkunok számára alkotott 1848:25. te. végrehajtása zökkenőmentesen zajlott. A nép-
képviselet reformkorban szárnyrakapott eszméinek törvényi megvalósítása a kerületben
nem okozott problémát, hiszen összecsengett a helyi haladó erők évtizedes törekvéseivel,
megvalósításához a szervezett közigazgatás és fejlett választási technikájuk jó alapnak
bizonyult.

A városi tisztségviselők választásához a választói képességűek összeírását az
1848:23. te. szerint, az országgyűlési képviselői és a kerületi tisztválasztásra jogosultakat
az 1848:5. te. szerint írták össze. Megjegyezzük, hogy a Jászkun Kerület közigazgatásában
a mezővárosok és a falvak között csupán nagyságrendi különbségek voltak, a szervezeti
felépítés azonos volt. A választói névjegyzékek összeállítása tükrözi azt a törekvést, hogy
a politikai hatalmat biztosító választójogot továbbra is a redemptusok számára őrizzék
meg. A helyi értelmezés szerint polgárnak nem tekintett földnélküliek, kereskedők és
iparosok közül csak néhányan kerülhettek be a választói névjegyzékbe.

A választók közül legtöbben a kerületi tisztválasztásokon szavaztak. Félegyháza 17108
lakosából 1502 fő nyerte el a szavazati jogot, közülük 1156-an szavaztak, vagyis a
szavazásra jogosultak 76,96 százaléka. A 7414 lakosú Kunszentmártonban 753-an kaptak
szavazati jogot, akik közül a szavazati jogúak 75,96 százaléka, 572 személy szavazott. A
kerületi választások iránti kiemelt érdeklődés a redempciótól kezdve nyomon követhető,
de a választójogúak összeírására és a titkos szavazás ilyen tömeges részvétel melletti
lebonyolítására a jászkunok történetében 1848 júliusában először került sor. A helyi és a
kerületi választások eredményeként hivatalba lépett önkormányzati testületekben
bekövetkezett változások azonos társadalmi rétegen belüli személyi változások voltak,
csekély elmozdulás az iparosok javára történt.

Az országgyűlési képviselő-választásokat általános érdektelenség kísérte. Jászberény
18343 lakosából például 1537-en kaptak választójogot, de csupán 162-en szavaztak.
Jászberény első népképviseleti alapon megválasztott nemzetgyűlési képviselője, Ulésy
János, 53 személy szavazatával nyerte el a tisztséget.

Az 1848-ban megteremtett népképviselet a jászkunok számára alig hozott változást. A
választásra jogosultak aránya kicsit nagyobb lett, de társadalmi összetételében alig válto-
zott. A jogkiterjesztés határai a redemptusokig terjedtek, s nem születtek olyan községi
határozatok, amelyek az áprilisi törvényeket úgy értelmezték volna, hogy a privilégium
sáncai mögé az irredemptusok is beléphetnek.

Az 1848. évi helyi közigazgatás átalakításában a választás népképviseleti érvényesítése
mellett a másik újdonság a helyi képviselő-testületek megalakítása volt. Az új köz-
igazgatási testület a jászkun közigazgatási rendszernek és hagyományoknak köszönhetően
könnyen beilleszkedett az önkormányzati szervezetbe.

A polgári átalakulás másik feltétele a jobbágyfelszabadítás, 1848-ban a kerületeken
belül inkább hátrányos, hiszen a környezetükkel szembeni gazdasági előnyüktől fosztotta
meg őket. Az 1853-as úrbéri pátens pedig az úrbéri kárpótlás kötelezettségét kiterjesztette
a redimált földekre. Igaz az 1848:25. te. 15. §-a biztosította a redempcióból eredő
magánjogi viszonyok fenntartását, ezáltal időt hagyott, hogy — a hajdani redempció
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lebonyolításához hasonlóan — településenként rendezzék a földtulajdonhoz kapcsolt
jogosultságokat.

Első lépésként a közbirtokossági és községi földek jogi elkülönítésére került sor.
Gazdasági civil szervezetekként megkezdődtek a közbirtokossági testületek szervező-
dései, elkülönítésük a tanács testületétől. E szerveződésekkel párhuzamosan felerősödtek
az 1840:30. te. megjelenése óta nem nyugvó tagosítási mozgalmak. Az irredemptusok, és
az elszegényedett redemptusok utódai a közös puszták felosztásából szerettek volna
földhöz jutni.

Az új telekkönyvezésből és a tagosításokból fakadó bonyodalmak bebizonyították,
hogy a volt kiváltságos kerület birtokszerkezetéből és tulajdonlási módjából adódó
problémái nem azonosíthatók a vármegyékével. Miután az úrbéri bíróságok nem oldhatták
meg a redempcióból fakadó jogi problémákat, az úrbéri kárpótlás kerületi kiterjesztése s a
polgári telekkönyvezés ellenére, az immáron polgári földtulajdon a redemptus földtulaj-
doni vonásait tovább hordozta és hogy ez utóbbiak a köztudatban, a szokásjogban milyen
erősen gyökereztek, azt az 1861-ben bekövetkezett visszarendeződések bizonyítják. A
rövid alkotmányos időszak alatt számos jászkun településen visszatértek az 1848 előtti
adásvételi és telekkönyvezési gyakorlathoz. Túrkevén még az egykori redemptusi
elővételi jogokat is felélesztették. Az ismételten bevezetett földforgalmat korlátozó hely-
hatósági szabályozás egyben arra is utal, hogy az 1848 után szabaddá vált birtokforgalom-
hoz nem állt rendelkezésre elegendő föld. Ekkor éreztette visszahúzó hatását az, hogy a
Jászkun Kerület a XIX. század elejétől már nem szerzett újabb birtokokat.

A földtulajdont illetően a kiegyezés után sem változott a helyzet. A földtehermen-
tesítésnek nevezett adónemet — a korábbi úrbéri kárpótlást — a Jászkun Kerületre
vonatkozóan 1868-ban sem törölték el. Fizetniük kellett azért, hogy földjeiket polgári
tulajdonnak tekintsék.

A földhiányból és a jogi helyzetből eredő feszültségek kerületenként másként mu-
tatkoztak meg. A jászok 1848 előtt részben kitelepülésekkel, részben külső bérletekkel
hárították el a gazdasági növekedés akadályait. Ezt a folyamatot nevezik a néprajzi
szakirodalomban jász expanziónak. A Jászságból vannak adataink arra, hogy gazdasági
felemelkedésüket külső puszta, szőlő vagy dohányföldek bérletével erősítették. 1848 után
az eredményes gazdálkodásból származó tőkefelhalmozásuk lehetővé tette, hogy a
környező vármegyékben vásároljanak földeket. Gazdasági fejlődésük a XIX. század
végén kiskunsági pusztáik elvesztése, pontosabban önállósulása után ismét lassúbbá vált.

A Kiskunságban társadalmi konfliktusok sorozatát váltja ki a közbirtokossági és a
városi tulajdonok telekkönyvi elkülönítése. Az 1867-es kiegyezés után felerősödtek a
pusztakereső mozgalmak. A pusztakeresők arra hivatkozva, hogy redemptus őseik a
tőkefölddel együtt nem adták el az osztatlan közös redemtus tulajdonú pusztákból rájuk
eső résztulajdont, most földet követeltek. A jászkun alkotmányosság alaptételét azonban
minden hatóság érvényben hagyta. A puszta felosztásakor ismét a régi elv érvényesült,
amely szerint aki a tőkeföldjét eladta, eladta a hozzákapcsolt jogokat is, tehát nem maradt
részesedési joga a felosztásra kerülő pusztákból. Ezek a konfliktusok a Nagykunságban is
nyomon követhetők.

A Jászkun Kerületben a kiegyezés után még mindig az a legfontosabb, kinek mennyi
redimált földtulajdona van, mert részesedési jogot a hatalmas osztatlan közös pusztákból
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csak ez adott. Anélkül, hogy minden kerületre részletesen kitérnénk, megállapíthatjuk,
hogy a jászkun földtulajdonlás teljes átalakulása a pusztafelosztások befejeződésével a
XIX. század végére történt meg.

Hasonló módon lassú és elhúzódó folyamat volt a szemléletmód és a jászkun tudat
átalakulása, a polgári értékrend kialakulása.

Az alapot ehhez is a személyes szabadság és a tulajdonvédelem fejlett jogi keretei
adták. Az az előny, amelyet a jászkunok a XVIII. században gazdasági és közjogi
vonatkozásban elértek, visszahatott a magánélet szféráira: az életmódra, s a mindennapok
kultúrájára. A városiasodás ütemével szinte azonos ütemű a tanyásodás. A Jászkunság
kettős helyszínű, erős családi, a Jászságban nagycsaládi, illetve különélő nagycsaládi
gazdaságaiban már a XVIII. század végén szárba szökken a parasztpolgári kultúra.

A módos redemptus portákon megjelennek a paraszti célszerű eszközhasználattól
megkülönböztetett luxustárgyak. A XIX. század elő felében a magánépítkezésekben is
tükröződik a vagyon és a rang. A Jászkun Kerületben 1801-ben 7 mezőváros 18 falu,
1839-ben 18 mezőváros 7 falu, 1850-ben 21 mezőváros 4 falu és mindvégig 55 puszta
tartozott. A falvak mezővárossá válása bizonyos mértékű polgárosodást eredményezett. A
birtok méretétől függően általában egy vagy két fiú folytatja a gazdálkodást, a többit
mesterségre vagy tanulni adják. A halasi, félegyházi, kunszentmiklósi, jászberényi — és
sorolhatnánk még — iskolákban a helybeli gyermekek mellett vidékiek is járnak. Ugyan-
ekkor a módos redemptusok fiait Budára, Mária Theresiapolisba (Szabadka), Debrecenbe
küldik tanulni, világot látni. Belőlük alakul ki a helyi értelmiség, az új tisztviselőgárda.
Kétféle mintát követnek, részben a nagyobb városok polgárosultabb jómódúinak, részben
a középnemesség életmód mintáit. Ezek természetesen keverednek.

Hátráltatta a polgárosodást hogy a redemptus mentalitástól idegen volt a vállalkozás.
A vagyongyarapodás legfőbb értékmérője a földtulajdon nagysága. A szemléletbeli vál-
tozás talán még a redemptus tulajdon polgárivá alakulásánál is lassabban történt meg.
1869-ben azt olvashatjuk a Jászkunság című hetilapban, hogy „A jászkunsági polgár csak
akkor nézi valamire a kereskedőt, midőn rászorul... A redemptus embernek szégyen volna
pénzért dolgozni, szégyen volna, ha fiai közül egyre is rá lehetne mondani nem gazdaem-
ber... A népünknél tapasztalható szellem, mely a mesterséget a kereskedést lenézi, s
csupán a földbirtokost tekinti polgárnak, hatással van a kereskedőkre a kézművesekre is.
...a kereskedő mihelyt egy kis tőkére tesz szert,... a tőkét nem üzlete emelésére fordítja,
hanem vesz egy kis fekvőséget és elkezd gazdálkodni..."

A Jászkun Kerület vállalkozóinak egyik csoportjába a XVIII. században a Balkánról
érkezett görögkeleti vallású kereskedők tartoztak. A másik csoportba az osztrák-bajor
származású bérlők sorolhatók. A zsidók a helyi tiltó rendelkezések miatt többnyire csak
az 1850-es évektől települnek be. A Jászságban 1850-ben 26 zsidót, a Kiskunságban
671-et a Nagykunságban csupán 6 főt írtak össze. A XIX. század végére a XX. század
elejére viszont már minden nagykun településen a zsidók kezébe került a kereskedelem.

A Jászság fővárosában, Jászberényben 1854-ben 190 izraelita család élt, holott az első
betelepedést csak 1850-ben engedélyezték. Az 1910-es népszámlálás már arról tanús-
kodik, hogy a jász településeken összesen 2116 zsidó él. Hasonló tendenciák figyelhetők
meg a Kiskunságban, a Nagykunság kevésbé vonzotta az izraelita betelepülőket.
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I

Bánkiné Moknár Erzsébet: Redemptusok és a kapitalizálódás

Az idegen származású vagy vallású kereskedőknek, iparos és értelmiségi rétegnek
különösen nagy szerepe lett a Jászkun Kerület polgárosodásában. Az 1848 utáni időszak-
ból nem lehet említés nélkül hagyni a betelepülő zsidóknak a bankok és takarékszövet-
kezetek alapításában, igazgatótanácsaiban játszott vezető szerepét. A nagyon lassan, de
mégis kapitalizálódó mezőgazdaság kiszolgálására alkuit tőkés üzemek közül elsőkként a
malom részvénytársaságok alakultak meg. A részvényesek között megtalálhatók a helyi
birtokosok, de a vezérkarban a többség a később betelepült vállalkozó családokból került
ki.

Az 1895-ös Félegyházi Nagy Képes Naptár írása szinte ugyanazt a szemléletet tolmá-
csolja a redemptusok polgárosuló utódairól, mint az 1869-es Jászkunság. A naptár
jellemzése szerint a helyi vezető birtokosok „jobban reszketnek egy redemptio forintért,
mint az egyesült gőzmalom részvénytársaság osztalékáért."

A pusztafelosztások lezárulásának évében vagyunk. Ez az az időszak, amikorra az
egykori kiváltságos Jászkun Kerület településein a polgári igazgatási, tulajdonjogi és
értékrend szerinti átalakulás minden feltétele megteremtődik. Erre az időszakra következik
be a régi redemptus családokban a vezető egyéniségek generációváltása. Mindez felerősíti
az ekkorra már a vármegyékbe betagolt hajdani jászkun települések polgáriasulását,
amelyhez a századfordulón országosan érzékelhető gazdasági fellendülés jó húzóerőnek
bizonyult. Új iskolák létesülnek, megerősödik a helyi sajtó, teret nyer a presztízs
fogyasztás, átalakul a viselet. A köz- és magánépületeken hódít a szecesszió. Az új
vezetőgeneráció új értékrendet alakít ki. A századfordulóra az egykor kiváltságai által
rétegezett társadalom új rendi szerkezetet alakít ki magának. A Jászkun Kerület utórendi-
ségének vizsgálata azonban már túlmutat jelen írásom keretein.

Összegezve: a jászkun polgárosodás fejlődése 1848 előtt és után sem egyenes ívű,
sokkal inkább hullámvonalhoz hasonlít. Kiteljesedését a kiváltságolt múltra vissza-
vezethető jogi és tudati tényezők gátolták, ezért szakaszai nem mindig mutatnak
párhuzamot az ország más vidékeivel. A pontos kép megrajzolásához azonban az eddigi
eredményeket nem lebecsülve folytatni kellene a családokra, dinasztiákra kiterjesztett
néprajzi, történeti és szociológiai mikrovizsgálatokat.
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