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ezt követő időszakot már csak egyetlen vég-
rendelet képviseli, mégpedig 1876-ból. Ez a
dátum Jászberény történetében korszakhatár,
hiszen a város a Jászlain Kerület felszámolása,
illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye kialakítása
során ekkor veszítette el igazgatási központ
jellegét. A közölt anyag tehát döntően az 1745-ös
redemptiótól az 1848-as polgári forradalomig
terjedő évtizedeket öleli fel.

A kötet bevezetője részletesen foglalkozik a
források keletkezésének körülményeivel, illetve a
jászkun öröklési viszonyok sajátosságaival. Az
országostól eltérően az ingatlan vagyon ugyanis
itt mindig a férfiakat illette, a nőág csak haszon-
élvezőnek számított. A végrendelkező általában
nem maga írta meg a végrendeletét, és rendszerint
már évekkel a halála előtt végrendelkezett. A két
tanú által hitelesített testamentumokat a város
levéltárába adták le, majd a végrendelkező halála
után a felek jelenlétében bontották fel, és a tanács
intézkedett a végrehajtásról.

A végrendeletek minták alapján íródtak,
szerkezetük nagyon hasonló, és valamennyit az
istenfélelem hatotta át. A bevezető általában a
Szentháromság nevével kezdődött, majd meg-
adták a végrendelkezés okát, ami általában be-
tegség vagy idős kor volt. Általában rendelkeztek
a testről és a leiekről, majd a vagyonra került a sor.
Ennek alapját a ház, illetve a földek képezték. A
végrendelkező a szerzett vagyonról szabadon
végrendelkezhetett, az öröklött vagyon azonban a
vérrokonokat, elsőnek a fiúkat illette. Külön
kitértek váltott (redempciós) és a bérelt, zálogba
adott szántókra, legelőkre, szőlőkre is, nemritkán
megadva azok pontos helyét is. Az ingóságok
között elsőként az állatokat sorolták fel, a
szarvasmarhákat, juhokat, a sertéseket.

A mesterembereknél gyakori volt az ipar-
űzéshez szükséges szerszámok felsorolása,
egyébként pedig általában a földmüveléshez
kapcsolódó eszközöket vették sorba. Gyakran
terményről (gabona), olykor pedig szénáról is
rendelkeztek. A lakosok között rendszeres volt a
hitelezés, az elhalt hagyatékából a tartozásokat ki
kellett egyenlíteni. A nők végrendeletükben fel-
sorolták a ruháikat, ágyneműiket, háztartási
eszközöket, és általában a kiházasításkor kapott
földeket, szőlőket, állatokat is. Sokan tettek ado-
mányokat a berényi templom, kápolna, vagy épp a
szegények javára.

A kötet anyaga gondosan összeválogatott, jól
megrostált. Képet kaphatunk belőle a gazdag, a
közepes és a kisbirtokosok (redemptusok), illetve

a birtoktalanok (házas és hazátlan zsellérek)
vagyoni állapotáról, egy jobbágyoknál tehetősebb
szabadparaszti társadalom értékrendjéről. A
kötetet bizonnyal érdeklődéssel fogják forgatni a
történelem és néprajz iránt érdeklődők.

dr. Bagi Gábor

Kunok-Jászok katonáskodása és
ünnepi bandériumai
Botka János új könyve

Rendkívül értékes és szép kiadvánnyal gya-
rapodott a közelmúltban Jász-Nagykun-Szolnok
megye történeti irodalma. Az év elején jelent meg
dr. Botka Jánosnak, a történettudományok kandi-
dátusának a "Kunok-Jászok katonáskodása és
ünnepi bandériumai a kiegyezés koráig" című
könyve. E munka a szerző 1994-ben sikeresen
megvédett kandidátusi értekezésének bővített,
továbbfejlesztett változata, melynek megjelen-
tetését a nagy számú támogató és előfizető mellett
a Magyar Millennium Kormánybiztosi Hivatala, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a
Magyar Könyv Alapítvány, illetve a Nemzeti
Kulturális Alapprogram támogatta. A bevezető-
ben a szerző ismerteti a munka előzményeit,
felvázolja a Jászkunság történeti és néprajzi
kutatásának történetét, és értékeli az egyes
szerzők munkásságát. Kiemeli, hogy a kunok és a
jászok a tatárjárás után katonáskodó népességként
telepedtek le hazánk területén, és a katonai
szolgálat — igaz korszakonként eltérő inten-
zitással — több mint 600 éven át fontos kö-
zösségalakító tényező volt, hatásai pedig mind-
máig kimutathatók. Rögzíti, hogy a témát sajátos
megközelítésben tárgyalja, nem az országos, vagy
épp egyetemes események (háborúk), hanem a
katonákat kiállító közösségek oldaláról. így a
munka eleve nem lehetett teljes, monografikus
igényű feldolgozás.

A könyv két nagy szerkezeti részből áll. A
nagyobbik a kunok és jászok hadkötelezettségét
és katonáskodásuk jelentősebb eseményeit tár-
gyalja a beköltözéstől 1867-ig, és négy nagyobb
fejezetcsoportra tagolódik. Az első a két népelem
török hódítás előtti történetét tárgyalja, azaz bete-
lepedésüket, kiváltságaik megszerzésének körül-
ményeit, azok fokozatos fejlődését, átalakulását,
jelentősebb hadba szállásaikat, az idők folyamán
bekövetkező gazdasági-társadalmi fejlődést, illet-
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ve a katonai funkciók fokozatos hanyatlását,
átalakulását. A témakör második egysége a kun és
jász jogok fejlődését, átalakulását veszi sorra a
török hódítástól egészen az 1745-ig. Ez a korszak
a kunok és jászok elmagyarosodásának, az egy-
séges Jászkunság, a jászkun tudat kialakulásának,
egyben pedig a katonai funkciók átmeneti
hanyatlásának ideje. A lakosság azonban át tudta
vészelni a nehéz időket, sőt még 1702-ben a
Német Lovagrendnek történő eladása után sem
került teljes jobbágyi alávetésbe. Egyes katonai
funkcióik is megmaradtak, sőt újjáéledtek az idők
folyamán. így 1717-ben és 1735-ben részt vettek
a környező megyék nemesi felkeléseiben, majd
1741-től évente huszárokat állítottak a poroszok
elleni háborúban. Mindezen terhek viselése elő-
segítette a földesúri főség alóli 1745-ös megválta-
kozást (redemptio).

A jászkunok katonáskodásában a redemptió-
val nyílt új fejezet. Ez végérvényesen felbomlasz-
totta a korábbi jogi homogenitást, és kialakult egy
jogokban részesülő birtokos redemptus, illetve
egy birtoktalan irredemptus réteg. A vállalt
kötelezettségek között szerepelt az ország nemesi
felkeléseiben (insurrectio) való részvétel és a
hadiadó fizetése. A
jászlain nemesi felkelés
azonban a kezdetektől
eltért az országos ne-
mesekétől. Amíg azok
személyes felkelésre
voltak kötelezve, addig
a jászkunok csak rész-
legesre, azaz konkrét
kontingens kiállítására.
1756-ban a poroszok
elleni háborúra 600
jászkun huszárt szerel-
tek fel, akik 400 hajdú-
ságival alkottak egy
ezredet. A katonaállítás
és felszerelés ekkor
még döntően a redemp-
tusokat terhelte. A
könyv részletesen tár-
gyalja az ezrednek a
hétéves háborúban el-
szenvedett vesztesé-
geit, az utánpótlás ne-
hézségeit.

Önálló fejezetben
foglalkozik a szerző a
jászkun katonaállítás-

nak a XVIII. század utolsó harmadában bekövet-
kezett átalakulásával. Az 1778/79-es porosz
háborúban a 600 fős jászkun kontingenst 75-75
fős egységekben a reguláris magyar huszárezre-
dekhez csatolták, és ezt a rendszert alkalmazták
II. József török háborúja idején is. Újabb változás
a francia háborúkkal következett be. Ekkor a
jászkunok 600—700 lovast kiállítva részt vettek a
nemesi felkelésekben, de már az országgyűlés
által megszavazott újoncállításban is közremű-
ködtek. Fontos "kiváltsággá" vált, hogy ez utóbbi
kontingensek mindenkor a magyar huszárezre-
dekhez kerültek. A részleges insurrectio tehát
mindinkább a reguláris újoncállítás rendszerébe
torkollott.

A jászkun katonáskodás történetében 1800-
tól, a Nádor huszárezred kiállításával kezdődött új
fejezet. Ezt eredetileg felkelő alakulatként szer-
vezték meg, a legénység kétharmadát a Jászkun-
ság, a maradékot a Hajdúság adta. A regimentet a
következő évben reguláris csapattestté szervezték
át, ami a huszárok között komoly ellenkezést
váltott ki. Végül a 12. számú Nádor huszárezred a
közös hadsereg egyik legjobb lovasalakulatává
vált. Kitűnt a napóleoni háborúkban, majd

1848-ban is a hazasze-
retet megrendítő példá-
ját adta, a cseh terü-
letről történő számos
hazatérési kísérletével.
Az ezred személyi állo-
mányának társadalmi
összetétele folyamato-
san változott, és mind-
inkább az irredemp-
tusok kerültek benne
túlsúlyba. Ajászkunok-
nak a lovas fegyvernem
iránti vonzalma bebizo-
nyosodott 1848-ban is,
amikor a 14. Lehel
huszárezred kiállítását
és felszerelését vállal-
ták. Újoncaikat még
1850 után is a magyar
lovasezredekhez sorol-
ták, bár a 12. huszár-
ezred hadkiegészítési
körzete fokozatosan
megváltozott. 1859-
ben az olasz háború
idején jászkun újoncok-
ból hozták létre azt a
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felkelő huszárezredet, amely 1861 -tői regulárissá
vált, és 13. számot kapta.

A könyv önálló alfejezetben foglalkozik a
jászkunoknak az 1797., 1800., 1805. és 1809. évi
nemesi felkelésekben való részvételével. Ebben
hagyományosan a redemprus birtokosok vettek
részt, és rendszerint 600 embert mozgósítottak.
Feladatuk utólag már inkább csak a belső rend
fenntartása volt, bár 1809-ben egy 305 fős lovas-
osztály a győri csatában is részt vett, a nógrádi
felkelő lovasezred egyik alegységeként. Alfeje-
zetek foglalkoznak a létszám települések közötti
felosztásának körülményeivel, a szervezés prob-
lémáival, a csapatok felszerelésével, valamint az
egyes jelképek (zászlók) kialakulásával, sajátos-
ságaival.

A könyv második nagy szerkezeti része a
jászkunok ünnepi bandériumairól szól, azaz a ka-
tonai vonatkozású ünnepi jelenlét helyi megnyil-
vánulásaival. Erre az első egyértelmű adatok
1745-ből származnak, míg a méltóságok előtt
díszelgő egységre a bandérium elnevezés 1759-
ben tűnik fel. 1745—1867 között 14 jászkun ün-
nepi bandérium kiállítása adatolható, főképp a
nádorok vagy uralkodók előtti tisztelgés, illetve a
koronázások kapcsán. A szerző alfejezetben
foglalkozik az egyes alkalmakkal, kitérve a szer-

vezés, összetétel és a költségek biztosításával
kapcsolatos kérdésekre. Ezekben a tJhetősebb re-
demptusok képviseltették magukat. Kir a nagyobb
létszámú bandériumokban a köznépből is sokan
részt vehettek, ha saját lovuk volt, és a felszerelést
biztosítani tudták. A költségeket leginkább a
redemptió arányában a lakosokra vetették ki, bár
olykor kölcsönöket is fölvettek. A ruházatban,
felszerelési tárgyakban a kék és a fehér színek
voltak a meghatározók. A szerző időrendben rész-
letesen ismerteti a megmaradt zászlók sajátos-
ságait, történetét. Az ünnepi bandérium utolsó
jelentős szereplésére az 1896-os millenniumi
ünnepségeken került sor, bár utóbb még az
1916-os koronázáson, Apponyi Albert jászberé-
nyi fogadásain is találkozunk vele.

A kötet értékét növeli a közzétett nagyszámú
fekete-fehér, valamint színes fotó. Ezek főként a
korabeli jászkun viselet- és katonaábrázolások, de
a megmaradt zászlók, felszerelési tárgyak körét is
felölelik. A mellékletek és a függelék számos
pecsétet, címert, érdekes dokumentumot tartal-
maznak. Ajánljuk e kiadványt mindenkinek, akit
érdekel a Jászkunság, illetve megyénk története.
(Antológia Kiadó, 2000.)

dr. Bagi Gábor

HÍREK, ESEMÉNYEK

DAB-hírek

Az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága
2001. szeptember 26-án szakbizottsági elnökkel
kibővített vezetőségi ülést tartott. A követ-
kezőkről esett szó:

1. A Debreceni Egyetem és a DAB A Magyar
Tudomány Napja alkalmából rendezvénysoro-
zatot szervez. A DAB elnöke ismertette a sorozat
programjának tervezetét és a jelenlévők meg-
beszélték a kapcsolódási lehetőségeket, javasla-
tokat.

2. A DAB elnöke ismételten felhívja a figyel-
met, hogy az MTA külföldi köztestületi tagjaival
szakmai együttműködésre a MTA megbízásából a
DAB külön fedezetet biztosít (konferenciára,
konzultációra használható). Nagyon sajnálatos
lenne, ha nem használnánk fel. Aki közös konfe-
rencia előkészítésére Romániába, Ukrajnába
kiutazna, igényelheti a DAB gépkocsiját.

3. Fontos a DAB nyitottsága az MTA-tól a
nagyközönségig és ennek megvalósításában
lényeges a szakbizottságok tevékenysége. Az
akadémiai doktori védések helyi megrendezése,
az MTA kiemelkedő tagjainak meghívása, a régió
érdekes vagy elismert szakembereinek felkéré-
sére előadásra, a testvér akadémiai központokkal
megerősíthető együttműködés (elsősorban Mis-
kolc) és más ötletek megvalósítása fokozná az
előadók mobilitását. Ennek megvalósítására is
igényelhető a DAB gépkocsija.

4. A DAB-klub elkészítette idei terveit. Sze-
repel benne zenehallgatás, előadás, látogatás a
Hortobágyi Nemzeti Parkban szakértő vezetővel,
stb. További javaslatokat is szívesen fogadnak. A
részletesebb tervről levélben kapjanak ismertetést
a klub tagjai.

5. Egyebekben is hangzottak el hozzászó-
lások, javaslatok. A vezetőség sajnálja, hogy né-
hány szakbizottság nem tudott képviseletet biz-
tosítani.

Papp Mária Edit
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