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Orsi Julianna

„Lokális közösségek, vérségi csoportok és az egyén helye,
szerepe a változó társadalomban"

— Az NKFP 5/162/2001 projekt eredményeinek bemutatása —

1. Az eredmények tudományos tartalmának bemutatása
Egy történelmi-néprajzi csoport, a Nagykunság társadalmának jelenkori vizsgálatára

vállalkoztunk, amely földrajzilag és kulturálisan is jól körülhatárolható, hiszen az
1239-1876 között megvalósult közjogi önállóság napjainkban is érezteti hatását
különösen az emberek magatartásában, identitásában, sajátos kultúrájában és a
közösséghez való ragaszkodásban.

A.) Kulcsemberek, mint az innováció hordozói'
A vizsgált nagykun közösségre jellemző, hogy erős lokális (kun) tudattal rendelkezik.

Saját történelmüket, hagyományaikat ismerik, annak alakítóit számon tartják, nagyra
becsülik. így volt ez a múltban és így van a jelenben is. Kutatásunk alapján több csoportba
soroltuk, kikből lettek kiemelkedő egyéniségek a XX. században. Ezek a következők:
a.) Jó képességekkel született helybeli emberek, akik az alapműveltség mellett többet is

szereztek tanulmányaik folytán. Felsőbb tanulmányaikat nagy városban (Debrecen,
Budapest, Nagyvárad stb.) folytatták, majd munkát is hosszabb-rövidebb ideig
idegenben vállaltak. Többen közülük európai műveltségre tettek szert. 18. századi
előkép a protestáns deákok nyugat-európai tanulmányútja. A 20. század elején a
nyelvtanulás és a diploma megszerzése végett keresték a nagyvárosokat. Családjuk
anyagi helyzete biztosította az idegenben tanulás költségeit, (pl.Vadász Pál, Györffy
Lajos, Berezcki Imre) Volt néhány eset, amikor a református egyház vállalta magára
a taníttatást (pl. Madarász Imre). Eletük nagy részét azonban a szülőföldjükön élték
le, tudásukat helyben kamatoztatták. Kiépített országos, sőt nemzetközi
kapcsolatrendszerüket fenntartották, ápolták.

b.) Itt született, rendkívüli képességekkel rendelkező személyek, akik kiemelkedtek
tudásuk, tehetségük révén és országosan, sőt nemzetközileg elismert tudósok, művé-
szek, szakemberek lettek (pl. Finta szobrász testvérek, Györffy István néprajztudós,
Németh Gyula, Szathmári István nyelvtudósok, a két Nagy László (kunhegyesi,
kisújszállási pedagógusok), Bod László, Gy. Vad Erzsébet festőművészek, Madarász
Katalin és Balogh Márton énekesek stb). Általában Budapesten vagy külföldön éltek
ugyan, de tartották szülővárosukkal a kapcsolatot. A kapcsolatteremtésben a két
háború között az elszármazottak voltak a kezdeményezők. Az 1980-as években az
egykori iskola tartotta neves tanítványait számon, majd az 1990-es években a városok

T. Lásd: Orsi Julianna (szerk.): Kulcsemberek. Az egyén helye, szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2002 című kötetet!
Az esettanulmányokon túl Őrsi Julianna több írásában is megfogalmazza a törvényszerűségeket. Őrsi Julianna: A kisvárosi
értelmiség szerepvállalása a lokális közösségekben. 7-26. p.; Őrsi Julianna: Kulcsemberek - A kisvárosi értelmiség
arculatformáló ereje. 315-320. p.
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figyelme is feléjük fordult. Általában közülük kerültek ki a példaképek. Ők kapták,
kapják a legnagyobb megbecsülést. Esetükben gyakran fontos a kapcsolattartó,
közvetítő szerepe.

c.) Itt született, de gyermekkorukban elkerült, majd híressé vált személyek, akiknek
munkásságát számon tartják ugyan a szülőföldiek, de közvetlen kapcsolat nincs
közöttük (Pl. Korda testvérek). Szerepüket helyben abban látják, hogy közvetve a
településekről így kap hírt a nagyvilág.

d.) Betelepült értelmiségiek, akik munkahelyük miatt kerültek a Nagykunságba. A helyi
közösség nehezen (20-30 év elteltével) fogadta be őket. Kemény munkával tudták
elfogadtatni magukat. A beházasodás gyorsította a befogadást. A gyermekeik elfogadása
már könnyebben ment. (pl. Bellon Tibor, Nyíri László). Szerepük elsősorban a külső
kultúra közvetítése, a józan kritika. Közülük, akik igyekeztek azonosulni a helyi
mentalitással, gondolkodásmóddal, elismert emberek lettek. Főleg a tanítók, papok
részesültek ebben a megtiszteltetésben (pl. Madarász-házaspár Túrkevén). Ugyancsak
ide tartozik az önképzéssel, valamint a két világháború közötti felnőttképzés útján
ismereteket szerző, Kunmadarasra, később Berekfürdőre betelepült Kanta Gyula is.
Ide sorolhatjuk azokat az országosan számon tartott neves egyéneket is, akik néhány
évig tartózkodtak ugyan a településen, de munkásságukban megörökítésre került a
Nagykunság (pl. Móricz Zsigmond).

e.) Helybeli, de nem értelmiségi származású egyének. Közülük többen első generációs
értelmiségivé váltak a XX. század második felében (a karcagi Györfi Sándor, a kisúj-
szállási Papi Lajos szobrász, a karcagi Körmendi Lajos). Országos kapcsolatokat
építettek ki és azt gondosan ápolták.

f.) Helybeli iparosként induló, de később tehetségük révén kiemelkedő népi iparmű-
vészek (Mezőtúron Badar Balázs, Karcagon Kántor Sándor, F. Szabó Mihály, ifj.
Szabó Mihály, Sz. Nagy István stb). Tanultak egymástól, de más központok szakmai
képviselőitől is. Fontosnak tartották a népi kultúra kutatóival a kapcsolattartást.
Településük megbecsült személyei, hiszen munkásságuk hozzájárult a közösség
kultúrájának prezentálásához.

g.) A helyi közösségek szervezésében, életének gyakorlati irányításában szerepet vállaló
személyek. Ezek a funkciójuknál fogva is vezető tisztséget betöltő egyének, a
politikai és társadalmi vezetők (tanácselnökök, polgármesterek, képviselők, tsz- és
üzemvezetők). A XX. század második felében leggyakrabban ennél a csoportnál
találunk idegen származású egyéneket. Velük szemben tartózkodók a helybeliek.
Rendszerint egy szűkebb csoporttal sikerült elfogadtatni magukat. Ők egyéniségek,
de csak nagyon kivételes esetben válnak példaképpé. Itt is külön kell választani
azoknak a csoportját, akik helybeliként vállalkoztak társadalmi szerepre. Különösen
a civil szerveződésben van jelentős szerepük. Többen közülük nyugdíjas korban
vállalják ezt a szerepet. Vállalják a kölcsönös közvetítést az egyén és a társadalom
között. Nagy megbecsülést vívnak ki maguknak.
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A kiválasztódás személyi feltételei:
A fentiekből arra következtethetünk, hogy rendkívül árnyalt a kép. Ennek ellenére

találhatunk olyan közös vonásokat, amelyekkel a kulcsembereket jellemezhetjük. Ezek a
következők:
a.) Tehetséges, esetleg különleges képességgel rendelkező személyek, akik tanulással

magas szintre emelték tudásukat,
b.) Helybeli születésűek, de legalább is hosszú ideig a közösségben élő, annak normáit

magáévá tevő egyének,
c.) Nagy kapcsolatrendszert kiépítő és fenntartó személyek. Kapcsolatrendszerüknek

vannak látható és láthatatlan szálai,
d.) Széles látókörűek. Érdeklődési körüknek megfelelően mindig friss információkkal

rendelkeznek,
e.) Szűkebb és tágabb környezetükkel közvetlen a kapcsolatuk. A hasonló szemléletű

emberekkel együttműködnek. Egymás munkájára, eredményeire odafigyelnek,
f.) A helyi közösség formálásában közvetlen vagy közvetett szerepet vállalnak. Tudnak

és akarnak is nagykunsági szinten is gondolkodni és cselekedni,
g.) Életükben fontos szerepe van a lokálpatriotizmusnak illetve az identitáskeresésnek.

Ehhez társul erős magyarságtudat és a nemzet felemelésében való hit.
h.) Műveltségük a hagyományos magyar paraszti kultúrában gyökerezik. Ezt vállalják,

képviselik és továbbviszik, ötvözik a „magaskultúra" elemeivel. Nagy hatással
voltak, vannak rájuk a református szellemiség, a népi írók, a népi kollégium és a helyi
példaképek. Minden kétséget kizárólag az általunk bemutatott egyének közvetve
vagy közvetlenül Györffy Istvántól tanultak a legtöbbet.

. Felvetődik a kérdés, kikből nem lettek kulcsemberek, példaképek:
a.) Akik nem léptek a közszereplés színterére, nem vállaltak plusz munkát.
b.) Átlagos képességű, csak önmaguknak élő, befelé forduló egyének,
c.) A szülőföldjükkel való kapcsolatot végképpen megszakítókkal,
d.) Gyökértelen idegenek, akik nem is akartak beilleszkedni a helyi közösségbe,
e.) Rendszerint a felső politika végrehajtói,
f.) Akik lába alól a talajt kihúzták a nagy társadalmi-gazdasági-politikai változások (pl.

elköltözött „kulákok").
g.) Akik kölcsönösen nem keresték a kapcsolatot a szülőföldjükkel (pl. műszaki értelmiség),
h.) Akik megtagadták a szülőföldjüket, múltjukat.

A kulcsemberek kiválasztódásának objektív feltételei:
a.) A vizsgált településeken a református egyház évszázadokon keresztül működtetett

alap és középfokú oktatási intézményt is. A nagy múltú iskolák közül a 20. században
is megőrizte, sőt öregbítette hírnevét a karcagi, a kisújszállási és a mezőtúri alma
mater. Ezekben az iskolákban mindig volt néhány kiemelkedő tudós-tanár vagy
széles látókörű egyéniség. (Pl. Arany János, Móricz Zsigmond, Gaál László stb.). A
tehetséges diákokat felkarolták, ösztönözték. Alapítványok, ösztöndíjak segítették az
oktatást és a továbbtanulást.
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b.) Az iskolák és az egykori diákok között a kapcsolattartás folyamatos volt. A közös
iskola (a közös bölcső) a szocializmus éveiben is segített az egymásra találásban. A
civil szerveződésben az 1980-as években elsők voltak az öregdiákok baráti körei
(Budapesten, majd más nagyobb városokban). Ők az első adománytevők, a rendszer-
váltásban ily módon segítők.

c.) A XIX. százáé 60-as éveiben meginduló olvasóköri mozgalom, egyleti élet új, polgári
keretet adott a lokális közösségi életnek. Hamarosan ehhez kapcsolódva megjelent
először a Jászkunság, majd ezt követték a helyi, városi lapok. A XX. század
fordulóján már szinte minden településnek volt önálló sajtója és nyomdája. A helyi
újság mellett nagykunságiak is megjelentek egészen a század derekáig. A nyomdák
jelentős könyvkiadó tevékenységet is folytattak. Mind az újság, mind a könyv és
tegyük hozzá a gimnáziumok évkönyvei nemcsak a tájékoztatás eszközei voltak, de
a helyi értelmiség igényeit is szolgálták. Nem csak elősegítették a tájékozódásukat,
művelődésüket, de önmagukat is írásra serkentették. Szerepvállalásuk elsősorban a
történelmi ismeretek terjesztésében volt kiemelkedő. A szocializmus időszakában
mindezt központilag megszüntették. Ez visszább szorította az egyéni szerepvállalást
is. Ennek ellenére a tájékoztatás és a híradás nem szűnt meg teljesen. Az 1950-es
években még jelent meg helyi újság (Túrkevei híradó) és az országos sajtó figyel-
mének középpontjába került ez a vidék a tsz-mozgalom miatt. (Ezek az írások
azonban nem helyi szerzők tollából kerültek ki.) Az 1970-es évekre gyűjtött annyi
erőt össze a helyi értelmiség, hogy - nagy küzdelem árán, de meg tudott jelentetni
egy-egy könyvet. A rendszerváltást új városi újságokkal köszöntötték szinte minden
nagykun településen. (Karcagi Hírmondó, Nagykunsági hírmondó, Kisújszállás és
vidéke, Mezőtúr és vidéke, Túrkeve stb.) A városi lapok visszanyerték korábbi
szerepüket a helyi közösség informálásában, az ismeretterjesztésben.

Már az előzőekből is kitűnt a nagykunságiak affinitása a helyi történelem és a népi
kultúra megbecsülése iránt. Kezdetben a Városi Levéltárakban őrizték a legfontosabb
közösségi dokumentumokat és tárgyakat. A Jászkun Kerület megszűnésével a Kerületi
anyag Jászberényben maradt, míg a városi levéltárak anyagára a második világháborúig a
helyi városházán vigyáztak. Nem csak a világégés okozta károk, de azon döntés is
cselekvésre sarkallta a nagykun településeket, hogy elköltöztették a levéltárakat a
megyeszékhelyre, azaz Szolnokra. Világossá vált, hogy más intézményekre kell bízni a
hagyományőrzést és -ápolást. Az olvasókörök anyagát megkapták a könyvtárak. Az
egyesületek megszűntével kulturális tevékenységre a művelődési otthonok kaptak
engedélyt. A népi kultúra tárgyi anyagának megőrzésére pedig létrejöttek a városi
múzeumok, gyűjtemények - Túrkevén és Karcagon 1951-ben. (A helyi múzeumok ekkor
alakultak ugyan, de voltak XX. század eleji előzményeik.) A helyi múzeumok valóban a
népi kultúra tárgyi anyagának megőrzésére jöttek elsősorban létre, de bekerültek egyéb
területről is anyagok (képzőművészeti alkotások, írásos dokumentumok). A múzeumok
vagy a helyi kultúrházak köré fokozatosan szerveződtek a hagyományápolók körei.
Szerepük az 1970-es évektől növekedett meg. Erre az időre tehető, amikor a hagyo-
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mányápolás civil formái és a szakmúzeumi tevékenység szétvált egymástól. A múzeumok
egyre inkább a tudományosság felé fordultak és fő szervezői lettek a tudományos kuta-
tásnak, könyvkiadásnak. (Nagykunsági Füzetek - Karcag, Kisújszállás és Túrkeve monog-
ráfiája stb.) Ugyanakkor a múzeumok kiállításaikkal jelentős szerepet vállaltak, vállalnak
a helyi értékek népszerűsítésében. Egyre inkább a múzeumhoz kötődnek a „kulcsemberek".

A települések vezetői főleg a rendszerváltás után fordultak a múzeumok és múzeumi
szakemberek felé. A kölcsönös segítség és az együttmunkálkodás eredménye lett a rend-
szerváltás után az a szülőföldhöz kötődést erősítő mozgalom, amely fokozatosan a helyiből
kistérségivé (azaz nagykunságivá illetve jászkunságivá válik). Ennek a fordulópontja 1995
- a jászkun redempció megünneplésének 250. évfordulója. Ezen egész éves rendezvény
nagy lökést adott a helyi társadalom önszerveződésének, amely lemérhető a civil szerve-
zetek megerősödésében. Az eredményei a millennium, az ezredforduló táján már mérhetőek.

Most ismét fordulópont tapasztalható, amikor is az idős generáció szerepvállalását
átveszik a fiatalok. A tiszta forrás és az erő megtalálásában azonban az egész társadalom
segítségére van szükségük. Ehhez adnak támpontot a kutatásunk során feltárt kulcs-
emberek élettörténetei. Ugyanakkor a lehetséges ifjú szerepvállalók mellett a közösség
fejlődését segítő pozícióban lévő aktív személyeknek is kirajzolódik egyféle cselekvési
lehetőségük. A Nagykunságban eddig nem használták ki kellően az innen elkerült, vagy
ide került műszaki értelmiség szellemi potenciálját. A gazdasági-pénzügyi területen
esetleges szerepet vállalók felkutatásában van még rejtett tartalék.

Összegezve a hipotézisként megfogalmazottakra elmondhatjuk, hogy a kisvárosi elit a
Nagykunságban - kulcsemberein keresztül - szerepet vállalt a kistérség arculatformálásában.
A szerepvállalók leginkább a népi kultúrából merítenek és a helyi értékekre támaszkodnak.
A szerepvállalók azonban nem teljesen azonosak sem a mai helyi értelmiséggel, sem a
múlt kisvárosi elitjével.

B.) A mikro-társadalom válságban lévő és megújuló vérségi intézményei2

Kutatásunk másik csomópontja a családkutatás. Feltételeztük, hogy minél stabilabb
múltbéli gyökerekre tud támaszkodni egy család, annál jobban képes kivédeni a jelen kí-
vülről érkező negatív hatását és annál pozitívabb a jövőképe. Ehhez azonban a generációk
együttműködésére, stabil házassági kapcsolatokra, a helyi társadalomba beágyazódott
családok mintaadására van szükség. Számba vettük, hogy milyen erőkre támaszkodnak ma
a családok, hogyan működnek. Az elemzés hozzásegít bennünket annak a kérdésnek a
megválaszolásához, hogy válságban vannak-e napjainkban a vérségi intézmények vagy
megújulásukról beszélhetünk.

A Jászkunságban nagy hagyománya van a család genealógiája számontartásának.3 A
XX. század második fele ugyan nem kedvezett e szemlélet átörökítésének, de a mai
legidősebb korosztály igyekszik bepótolni és felvállalja az átadó szerepét, legyenek ezek

2. Lásd: Őrsi Julianna: Családok - famíliák - nemzetségek. A vérségi kapcsolatok szerepe a változó társadalomban. Túrkeve,
2003 című kötetet!

3. Őrsi Julianna: A családtörténeti kutatások szerepe a Nagykunságon. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák -
nemzetségek. 9-28. p.; Őrsi Julianna: Neves nagykunsági családok. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák -
nemzetségek. 29-48. p.
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családtörténeti kutatások, visszaemlékezések, dokumentumok vagy tapasztalatok. A
családtörténet megismertetésével hozzásegíti a fiatalabb nemzedéket az elődök munkájá-
nak, eredményeinek megismertetéséhez, így az előző generációk tiszteletéhez. A fiatalabb
nemzedék így olyan közeli példaképeket kaphat elődeitől, amelyek inspirálhatják a célok
kitűzésében és megvalósításában. A több generációs értelmiségi családokban ez
természetesebb, mint a társadalmi rétegek közötti mobilitást megvalósító családokban.
Éppen ezek a kutatások mutatnak rá, hogy ilyen jellegű mozgások az előző korszakokban
is voltak. Sok összetevője volt annak, hogy egy család meg tudott-e maradni azon a
szinten, amit elődeitől kapott, jól tudott-e sáfárkodni a vagyoni és szellemi örökséggel és
azt gyarapította vagy éppen elúsztatta-e. A mikro-történelem fel tud mutatni sikeres,
szerencsés vagy éppen lesüllyedő családokat is. Mindkét irányba mozgó családok
működésének bemutatása tanulságokkal jár a ma emberének is. A család működését
segítik az egyéb vérségi kapcsolathálók és a házasság intézménye révén az affinális
rokonság is. A jól meggondolt párkapcsolatok az elmúlt időszak minden nehézsége
(háborúk, gazdasági nehézségek) ellenére kiállták a próbát. A szocializmusban terjesztett
szemlélet (egyéni karrier, munkaközösség túlhangsúlyozása, a párválasztás, család
alábecsülése) kikezdte az új generáció házasságba vetett hitét. Előbb megszaporodtak a
meggondolatlan házasságok miatti válások, majd napjainkra elmaradnak a házasság-
kötések és szaporodnak az együttélésen alapuló párkapcsolatok.

A ma élő legidősebb generáció még a hagyományos parasztcsaládban nevelkedett és az
iskola is erősítette a szülői házban megismert értékrendet. Ifjú korukban érte őket a
világháború és házasságkötésük, családalapításuk esett a szocialista rendszerváltás idejére.
A gazdasági nehézségek, a társadalmi problémák leküzdésére ezek a családok még elég
erővel rendelkeztek. Kétségtelen nem egyformán reagáltak a külső hatásokra, de a belső
kohézió együttes cselekvésre ösztönözte őket. A családok együtt költöztek el a kulák-
üldözés elől, a párválasztás még azonos körből történt (azonos szemléletű és erkölcsi
rendű fiatalok kerültek össze), a családon belüli szerepek még hagyományosan alakultak,
habár a férfi már külső munkavállalásra kényszerült. Még a munkavállaló nők is anyai
szerepüket vállalva a gyermeknevelést előbbre helyezték az emancipáció látható kinyil-
vánításánál. Míg szüleiket nagy számban lelki válságba sodorta a (szocialista) rendszer-
váltás, a hagyományos paraszti társadalom rendjének, erkölcsi normáinak megsemmi-
sítésére meghirdetett új állami eszme, addig ez a generáció úgy próbált meg alkalmaz-
kodni, hogy saját maga még követte a korábbi normákat, de gyerekeinek már azt csak
annyiban adta át, amennyiben azt azok elfogadták. így a ma középkorúak nevelésében
egyfajta kettősség volt jelen. Mintának látta ugyan a saját családja életvitelét, de erre nem
mindig kapott megerősítést, biztatást még a szülőktől sem. A makro-társadalom az iskolán
és egyéb intézményein keresztül egy új, az un. szocialista család megvalósítását hirdette.
Ebben legfontosabbak voltak: a dolgozó és emancipálódó nő, a munkás, a közösségi
ember, a karrier. Ebbe beletartozott a tanulás és szakmaválasztás is. Ez a külső és egységes
ráhatás olyan erővel érte a ma élő középgenerációt, hogy az elfogadta ezt az új ideált.
Megtagadva a korábbi normákat, sokszor csak érzelmekre hagyatkozva, meggondolatlanul
választott párt. Ennek következménye a válások nagymértékű emelkedése lett. A női

- 2 1 -



KIEMELT KUTATÁSI PROJEKTEK - INTÉZMÉNYI MUNKA

munkavállalás általánossá válásával a felnőtt családtagok között egyenrangúság alakult ki.
A munka előtérbe helyezésével azonban egyre kevesebb figyelem jutott az öregekre, majd
a gyerekekre. A családok elfogadták, hogy a velük való törődést majd megoldja az állam,
így ezekben a családokban már a családi élet harmóniájával, a neveléssel egyre kevesebbet
törődtek. A család belső kohéziója minimálisra csökkent. Az anyagi szemlélet eluralkodott
a családokban is. A gyermekszeretetet próbálták anyagi jóléttel kompenzálni. így az 1980-
as évekre a generációk közötti szakadék már-már áthidalhatatlan lett. A család válságba
került, a rokonság működése erősen leszűkült. A lokális közösségek ellenőrző funkcióját
elutasították. A társadalom általános válsága kiterjedt a családra is. Egyre több lett a
felbomlott házasság, a magányosan felnőtt gyerek4

C.) A lokális közösségek társadalmi összetétele
A harmadik kutatási területünk a lokális közösségek vizsgálata. A vizsgált települések

helyi társadalmáról elmondhatjuk, hogy két nagy csoportra osztható: 1.) fontolva haladók,
2.) a lemaradók. Az elsőbe kerültek azok a szerencsésebbek, akik meg tudták tartani
korábbi státuszukat, azaz állásukat, presztízsüket, esetleg némi vagyongyarapodást értek
el a kárpótlás vagy a privatizáció során, kisebb vállalkozási hajlandóságukat felhasználva.
Ide kerültek a kereskedelem, az építőiparból induló szakmunkások, a gazdaságvezetők, a
helyi parasztgazdák leszármazottai, az értelmiség változásra nyitottabb képviselői. A
kiemelkedésükhöz mindenképpen szükség volt a családi vagyon aktivizálásra, a
törzscsaláddal vagy barátokkal, egykori munkatársakkal való összefogásra, a szellemi
tőkére, amely alapulhatott családi hagyományokon, iskolarendszerű oktatáson.
Legnagyobb szerepe azonban az innovációra való hajlamnak volt, amelyet erősíthetett a
felnőttképzésben szerezhető új ismeret, egyéb információszerzési lehetőség kihasználása,
a bátor kezdeményezés, kockázatvállalás és a kapcsolati tőke. Amint már az egyén
vizsgálatánál is kimutattuk, ebben nem volt elég erős a nagykun társadalom. A
rendszerváltáskor nem volt elég példakép, az értelmiség nem vagy csak igen kis számban
vállalta fel ezt a szerepet. így példaképnek maradtak a családi hagyományok, amelyek a
fontolva haladás magatartását örökítették nemzedékről-nemzedékre. Mivel a vizsgált
közösségek nem voltak elég tőkeerősek és kívülről sem érkezett megfelelő tőkeinjekció,
így csak a család lassan gyarapodó (háztáji sertéstartásból) pénzére és az elődök föld-
tulajdonán alapuló kárpótlásra számíthattak A családi (mezőgazdasági) vállalkozásokat
Őrsi Julianna és Krizsán József elemezte tanulmányokban és előadásokban.5

Orsi Julianna: Szerepcsere - A társadalmi - gazdasági változások a nagykunsági családok életmódjára. In: Őrsi Julianna
(szerk.): Kulcsemberek. 291-298. p.; Őrsi Julianna: Családkép, családi minta a nagykunsági fiatalok között az
ezredfordulón. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák - nemzetségek. 139-182. p.; Őrsi Julianna: A mikro-
társadalom válságban lévő és megújuló intézményei. In: Őrsi Julianna (szerk): Családok - famíliák - nemzetségek. 313-
318. p.; Tóth Eszter Zsófia: Vonzás és taszítás. Női bevándorlók a második világháború utáni Budapesten. In: Őrsi Julianna
(szerk.): Kulcsemberek. 57-70. p.; Tóth Eszter Zsófia: Életút és identitás. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák -
nemzetségek 183-192. p.
Lásd: Őrsi Julianna (szerk.): Nagykunsági közösségek. Túrkeve, 2004 című kötetet! Krizsán József: Mezőgazdasági
vállalkozások jellemző adatai a Nagykunságból. In: Őrsi Julianna: Nagykunsági közösségek. 189-239. p., Őrsi Julianna: A
családi gazdaságok kialakulása a Nagykunságon - egy karcagi példa nyomán- In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok -
famíliák - nemzetségek. 219-241. p.
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Speciális alcsoportba tartoznak a népi iparművészek, akiknek családi műhelyük is volt, de
a központi kereskedelmi hálózatuk összeomlásával és az idegenforgalom csökkenésével
kellett szembenézniük. Csak kevesek tudtak megkapaszkodni. A megújuláshoz kellett az egy
évtized. Életútjukat, stratégiájukat Füvessy Anikó, Hekliné Herbály Katalin és Bellon Tibor
göngyölítette fel és elemezte tanulmányaiban, előadásaiban.6

A nagykun társadalom nagyobb részét alkotják a lemaradók. Ők a rendszerváltás
vesztesei. Elvesztették a munkahelyüket, a presztízsüket, a hitüket. Jelentős számban ide
kerültek a betanított-, a segéd- és a szakmunkások. Vizsgálatukkal Szendrei Eszter foglal-
kozott. Kutatási eredményeit több tanulmányban tette közzé és hozta nyilvánosságra elő-
adásaiban. Túrkevén vizsgálta a munkaerőpiacról kikerült csökkent munkaképességűeket,
a külterületen élőket és a munkanélküliségből kiutat kereső alkalmi munkát vállalókat.7

Míg az első két alcsoport megélhetését elsősorban az állami támogatás (járadék, nyugdíj)
biztosítja, addig a harmadik és egyben legjelentősebb alcsoport ingázó életmóddal járó
alvállalkozói státusban lévő (főleg cigány) brigádvezetők ajánlatait elfogadva keresi a
család megélhetésének bizonytalan kenyerét. Különösen ez utóbbiak életmódja,
munkakörülményei súlyos egészségkárosító hatással jár és a helyi társadalmat egy-két
évtized múlva robbanásszerű szociális gondokkal terheli.

A helyi társadalom közösségeinek bemutatását elsősorban a civil szervezetek
feltérképezésével és fejlődésük leírásával Vadász István végezte el.8

D.) A civil szervezetek szerepvállalása9

A helyi civil szervezetekben tevékenykedő tagok száma a nagyobb városokban (Karcag,
Mezőtúr) 2600-3000 fő, a kisebbekben (Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes) 1000-1500 fő,
a falvakban (Kunmadaras, Kenderes, Berekfürdő) 80-200 főre. tehető. Ezen belül a
rendszerváltozás óta eltelt 12-14 évben meglehetősen jelentős ingadozást, sőt településen-
kénti eltéréseket is mutatott. Azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált települések többségén
elsősorban a horgászegyesületek, másrészt a különböző sportegyesületek, illetve a vörös-
kereszt csoportok tömörítik a legtöbb tagot. A következő nagyobb létszámú szervezeti
forma a nyugdíjas szervezetek csoportja, őket a különféle hagyományápoló-, természet- és
városvédő csoportok, érdekképviseleti egyesületek, roma- és cigányszervezetek követik.
Több esetben az erőteljesebben a nagypolitika kérdései iránt fogékony szervezetek
jelenlétét is megfigyelhetjük.

íT Füvessy Anikó: Iparosok és specialistákváitozó szerepe, betagolódásuk a jövő nagykun társadalmába. In: Orsi Julianna (szerk.):
Nagykunsági közösségek. 263-286. p.; Hekliné Herbály Katalin: A turizmus hagyományőrző és megélhetést javító szerepe a
Karcagi kistérség családjainak életében. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák - nemzetségek. 267-280. p. stb.

7. Szendrei Eszter A semmi ágán. In: Orsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák - nemzetségek. 193-218. p.; Szendrei Eszter Nap-
számosok. In: Őrsi Julianna (szerk.): Nagykunsági közösségek. 21-38. p.; Szendrei Eszter: Csudabala. In: Őrsi Julianna (szerk.):
Nagykunsági közösségek. 39-58. p.; Szendrei Eszter: Sorstársak. In: Őrsi Julianna (szerk.): Nagykunsági közösségek. 133-156. p.

8. Vadász István: A civil szervezetekben aktív szerepet játszó személyiségek Túrkevén és Kisújszálláson. In: Őrsi Julianna
(szerk.): Kulcsemberek. 235-266. p.; Vadász István: Kunhegyes civil szerveztei, az önszerveződés meghatározó emberei.
In: Őrsi Julianna (szerk.): Nagykunsági közösségek. 119-132. p.; Vadász István: Az egyének és csláok szerepe a
kisközösségek egyleti, társasági életében. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák - nemzetségek. 281-311. p. Lásd
még: Hekliné Herbály Katalin: A tirizmus területéhez tartozó civil szervezetek a Karcagi kistérségben. In: Őrsi Julianna
(szerk.): Nagykunsági közösségek. 105-118. p.;

9. Vadász István: A civil szerveztek szerepe a nagykusnági települések helyi társadalmában. In: Őrsi Julianna (szerk.):
Nagykunsági közösségek. 287-344. p.
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Mezőtúron a korábbi két horgászegyesületnek a kilencvenes évek elején közel 1500 fős
tagsága volt. Mindezt a városkörnyéki vizek látszólagos bősége tette lehetővé.

Kisújszálláson is a két horgászegyesület tömörítette a legtöbb embert (mintegy 550 főt), sőt
Kunhegyesen (390-400 főnyi tagság). A túrkevei és a karcagi horgásztársadalom 360-400 fő
körüli tagot számlál, ám ebben a két városban a vöröskereszt csoportoknak - a korábbi
hagyományokból következően is - nagyobb az összlétszáma (500-1000 közöttire is tehető).

A sportegyesületeknek minden településen több száz fős a tagsága. Egyes városokban -
pl. Mezőtúron, Kisújszálláson vagy Kunhegyesen - ráadásul egymás mellett több sport-
egyesület is működik, nem egyszer külön szakosodva bizonyos sportágakra, tevékeny-
ségekre (kézilabda, labdarúgás, szabadidősportok, technikai és küzdősportok, lovaglás).
Mindez a tagság számát is sokszorozza. A vadásztársadalom a nagyobb településeken
50-100 fős tagsággal rendelkezik és általában egy szervezetbe tömörül. Mezőtúron az
ezredfordulón már 4—5 vadásztársaság van. A különböző hobby-állat tenyésztő egyesüle-
teknek (kisállat-, galamb-, ebtenyésztők, postagalambsport) az egyes településeken mind-
össze 30-70 főnyi tagsága van, ám több esetben regionális szerveződést, összefogást is
létrehoztak (pl. galambsport képviselői).

A nyugdíjasok önszerveződő közösségei egyre fontosabb szerepet töltenek be a
nonprofit szektor számbeli súlyának megítélésekor. Kisújszálláson a különféle nyugdíjas
klubok taglétszáma a horgásztársadalom létszámával vetekszik (500-550 fő), de 200 főnyi
a mezőtúri nyugdíjas körök, illetve a karcagi, kenderesei, kunmadarasi szervezetek
tagsága is 100-150 főnyi.

A fenti szervezetek számottevő súlya ellenére a közvélekedés, de sajátságos módon sok
esetben még a civil társadalom egyes képviselői, szereplő is megkérdőjelezik ezen
szerveződések nonprofit szektorbeli szerepét, jóllehet vezetőik nem egy esetben a
település elsőszámú emberei közül kerülnek ki. Ugyanakkor a horgászegyesületek sok
esetben igen fontos környezetrendezési-településfejlesztési (bányatavak rendezése
Karcagon, Mezőtúron) feladatot látnak el, a nyugdíjasklubok fontos hagyományápoló
(Kisújszállás: 48-as olvasókör, asszonykórus, Kenderes és Kunmadaras: népdalkör,
Mezőtúr: hagyományőrző kör) és közéleti (Mezőtúr, Karcag) munkát végeznek.

Igen erőteljes, gyakran nem pusztán helyi vonatkozású, hanem országos ügyekhez
hozzászóló közéleti tevékenységet fejtenek ki a különféle érdekvédelmi-érdekképviseleti
szervezetek, melyek közül a gazdakörök, illetve a cigányság szerveződései a legjel-
lemzőbbek. A gazdaköri mozgalom 1991 és 1994. között Mezőtúron, Túrkevén, Karcagon,
Kunhegyesen, Kisújszálláson és Kenderesen is létrehozta helyi csoportjait, ám ezek közül
igazán stabil, befolyásos és tevékenységét tekintve még a legutóbbi években is aktív
szervezetnek csak a karcagi Nagykun Gazdakör és a kisújszállási gazdakör mondható
(2002-ben az önkormányzati választáson jelölteket is állított). Ezzel párhuzamosan több
paraszti-kistermelői helyi érdekképviseleti szervezet is alakult az eltelt időszakban. A
kunhegyesi tehéntartó gazdák, a kunmadarasi tehén- és juhtartók, a túrkevei sertéste-
nyésztők, a karcagi és a túrkevei tejtermelők egyesületeit egy-egy ágazat helyben megol-
dásra váró gondja, e termékek értékesítési-piackeresési igénye hívta életre (csak átmeneti
sikereket értek el).
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A városvédő és -szépítő szervezetek (Karcag, Mezőtúr, Kisújszállás) egy-egy helyi
kérdés-csoportra (településkép, műemlékek felújítása, helyi védett értékek felkutatása és
megóvása), a települési baráti körök (Kunhegyes, Mezőtúr, Karcag) a fentieken túl a
helybeliek és elszármazottak viszonyára, a település neves személyiségeinek (újra)megis-
merésére és ismertté tételére koncentrálnak. Az elmúlt több mint egy évtizedben települé-
senként eltérő számú (Berekfürdő: 4 - Karcagon több mint 50) emléktábla, emlékmű, új vagy
felújított köztéri alkotás jelzi a helyi társadalom újjáéledését, felismert értékeinek újrafo-
galmazását, melyben minden esetben kimutatható a civil kezdeményezés jelenléte is.

A helyi események felidézésére, háborúk, népirtások közösségi gyászának kifejezésére
szinte mindegyik helyen köztéri emlékhelyek létesültek, sokszor helybeli vagy nagykun-
sági alkotók közreműködésével Kunhegyesen, Kisújszálláson, Túrkevén, Mezőtúron és
különösen Karcagon valóságos „mozgalom" bontakozott ki a helyi személyiségek életút-
jának újra- vagy megismerése, megismertetése érdekében. Kisújszálláson és főleg
Mezőtúron és talán még inkább Karcagon rendkívül erőteljessé vált az egyes iskolákhoz
kötődő „öregdiák" önszerveződés, amely a kisújszállási és a karcagi gimnázium esetében
több évtizedes múlt után kapott újabb lendületet. Ez a mozgalom Karcagon és Mezőtúron
igen nagy számban tudta felsorakoztatni a régi tanítványokat, tanárokat, a településekről
elszármazottakat egy-egy intézményi vagy helyi ügy mellé.

Külön ki kell emelni a közös (ez alól Mezőtúr és Kenderes kivétel) nagykun identitás
erősítésére irányuló civil erőfeszítéseket, kezdeményezéseket. Ebben Túrkevén a Túrkevei
Kulturális Egyesület (1995-ben a redemptió 750. évfordulójának megünneplésére irányuló
kezdeményezéssel, vetélkedők szervezésével, kiadványok megjelentetésével, tudományos
kutatásokra irányuló projektek szervezésével), Karcagon az ott alakuló Kunok Egyesülete,
a Magyar-Kazak Baráti Társaság, a kilencvenes évek közepén aktív Turulháza Alapítvány,
illetve a Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen és Kunmadarason alakuló lovas
egyesületek, az ezen körök munkájára támaszkodó Nagykun Lovasbandérium szerepe a
meghatározó, ám mindezen túl a nagykunsági hagyományápolásban az amatőr és
hívatásos művészeti tevékenységet végző csoportok tucatja is számottevő munkát végez.

A kisebbségi identitás tudatosodása, a kisebbségi önkormányzás törvényi szabályozása
a vizsgált településeken lehetővé, illetve sürgetővé tette a cigány (roma) társadalom
önszerveződésének kibontakozását. Ez a folyamat legkorábban Túrkevén, Karcagon és
Mezőtúron bontakozott ki. A legelső szervezet a térségben Mezőtúron alakult meg (1989.
december 20.). Túrkevén 1991-ben és 1992-ben több cigány szervezet is alakult, nem egy
esetben országos jelleget is öltve. Karcagon egyidejűleg ugyancsak több szervezet is
alakult és önálló helyi szervezet jött létre 1993-ban Kunmadarason is. A cigányság
szervezeteinek alakításakor érdekességként ki kell emelnünk, hogy mind a vezető
kiválasztáskor (pl. Mezőtúron), mind a szervezet névadásakor felmerült a korábbi helyi
cigányvajdákra történő hivatkozás: a karcagi északi városrészben 1992-ben alakuló
ifjúsági, kulturális szervezet például Kiss Károly néhai vajda nevét vette fel. Az önállóan,
spontán, néha kaotikus módon alakuló, működő és megszűnő szervezetek helyébe lépve-
például Mezőtúron, Kunmadarason, Túrkevén vagy Karcagon - vagy éppen újonnan
alakulva egyre több helyen (Kisújszálláson, Kunhegyesen és Kenderesen) megszületett a
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szolnoki központú, Lungo Drom nevű, országossá váló érdekvédelmi szervezet helyi
szervezeti egysége. Mindezen folyamatok azt eredményezték, hogy az 1994-es, az 1998-
as és az azt követő 2002-es települési és kisebbségi önkormányzati választásokon a
kisebbségi jelöltek a legtöbb esetben valamely szervezet jelöltjeként indultak.

Karcagon, s foként Túrkevén és Mezőtúron környezet- és természetvédő szervezetek is
tevékenykednek, melyek közül különösen a túrkevei HOTEK, illetve a Nimfea Egyesület
munkája vált országosan ismertté. Megyei és regionális szintű madár-megfigyelési és egyéb
környezetvédelmi, oktatói-nevelői akcióik mellett a tradicionális tájgazdálkodás
újrahonosításában, felélesztésében országos jelentőségű mintaprojekt megvalósításához is
hozzákezdtek. Ez a szervezet ugyanakkor az 1990-es évek második felétől kiadványai és
önkormányzati képviselőjelöltjei, képviselő révén a helyi közélet aktív résztvevőjévé is vált.

A városvédő, környezet és természetvédő, településfejlesztő és településbarát, illetve
egyéb érdekvédő szervezetek erőteljesebb nyomásgyakorló, kritikára törekvő és
innováció-hordozó funkciójából is fakadhat, hogy ezen csoportok kerülnek a legközelebb
a helyi közéleti „arénához". A karcagi, a kisújszállási és a mezőtúri városvédő egyesületek,
a településbarát és településfejlesztő szervezetek (falusi turizmus szervezetei Kunhegyesen és
Berekfürdőn, baráti körök egyesületei Kunhegyesen és Mezőtúron, a Túrkevén Élők
Egyesülete vagy a HOTEK Túrkevén, a vállalkozók szervezetei Karcagon, Kisújszálláson,
Mezőtúron és Kunhegyesen) igen sok várospolitikai kérdésben hallatták szavukat. Sőt, a
rendszerváltozás kezdetén csak néhány helyen (pl. Mezőtúron a Pétery Károly Társaság),
később egyre több helyen és egyre nyíltabban, helyi vagy nagypolitikai kérdéseket felvető,
politikai (olykor ideológiai) elkötelezettségüket is felvállaló csoportok alakultak
(Kunhalom Polgári Kör Karcagon, Túri Polgári Kör Mezőtúron, a KÉSZ Karcagon). A
politikai-ideológiai alapú szerveződés nem egy esetben az alapítványi világban is meg-
jelent, különösen az egyházi-felekezeti oktatási-nevelési intézmények, a hitéletet támogató
célvagyont működtető szervezetek körében. Ez az újonnan alakuló egyházi fenntartású
oktatási-nevelési intézmények (Mezőtúron a református és a római katolikus egyház, Kar-
cagon a református egyház), illetve a hitélettel kapcsolatos tevékenység (Kunhegyesen,
Kisújszálláson és Karcagon) segítésére irányuló igény esetében nyilvánvalónak tűnik.
Érdekesség viszont, hogy Túrkevén a két alapfokú művészeti nevelési intézményt támo-
gató két alapítvány (az Egressy Béni Zeneiskolát a Túrkevéért Alapítvány, a Korda Vince
Alapfokú Művészeti Iskolát a Keviföld Alapítvány működteti) szervezésének ideológia-
politikai vonatkozásai is érzékelhetők.

Amint történeti áttekintésünkben is láthattuk, bizonyos időszakokban, több helyen (az
1990-es évek elején Karcagon és Mezőtúron, illetve csaknem az 1990-es évek elejétől
napjainkig Túrkevén) a civil szervezetek kezdeményezései nyomán külön nyilvánossági
fórumok, kiadványok is megjelentek az elmúlt időszakban (Túri Vásár, Kunhalom, Kevi
Kor, Civil Tv, Kevi Hírmondó, Új Kevi Hírmondó). Jelentős a Barbaricum és a Túrkevei
Kulturális Egyesület kiadványozási tevékenysége.

Aligha véletlen, hogy ezen szervezetek igen gyakran szerepet vállalnak a helyi társada-
lom igazgatásában: ezt jelzi, hogy az elmúlt négy helyhatósági (önkormányzati) választáson
gyakran jelölteket is állítottak. A jelöltállítási hajlandóság (vagy kényszer) részben Össze-
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függésbe hozható a nonprofit szektor fejlődésével, ugyanakkor a civil szektor-nagy(párt)politika
viszony alakulásával is, melynek jelei nagyon jól tanulmányozhatók térségünkben.

Az 1990 és 2002 közötti négy önkormányzat általános választás jelölt-állítási listáit
településenkénti áttekintve sajátos jelenséget észlelhetünk. Azt látjuk, hogy civil szektor
szervezetek jelenléte szempontjából az első két választás lényegesen különbözik a
legutóbbi két választástól. A vizsgált településeken 1990-ben csak a mezőtúri kertbarátok
vállalták a megmérettetést (nem került be közülük senki). A pártokból való kiábrándulás
nyilvánvaló, helyi újságokban is megjelenő jelei ellenére még 1994-ben is kevés példát
látunk arra, hogy helyi civil szervezet nyíltan színre lépett és jelölteket állított volna a helyi
választáson. Ebben a tekintetben kivételt képez Túrkeve, Mezőtúr és Karcag, ahol 10-10
képviselőjelöltet indítottak az egyéni választási körzetekben. Azaz a civil szervezetek
egyre inkább a pártok vetélytársaként jelentek meg.

A két legutóbbi települési önkormányzati választáson a térség településein több
szervezet is jelöltet állított. A helyi szervezetek leginkább Túrkevén aktivizálódtak. Az
1998-as és a 2002-es önkormányzati általános választások jelöltállításának tanulmányozá-
sakor azt láthatjuk, hogy a civil szektor és a pártok közötti viszony nem jutott még
nyugvópontra. Erre utalhatnak az 1998-as választási eredmények (a civil szervezet 77
jelöltjei közül mindössze 7 lett képviselő!), valamint a 2002-es választási eredmények 142
jelöltből öten lettek képviselők, testületi tagok, igaz Túrkevén a polgármester (dr. Szabó
Zoltán a Túrkevén Élőkért Egyesület jelöltje), Karcagon pedig az egyik alpolgármester (dr.
Kapusi Lajos a Karcagi Ipartestület jelöltje) is éppen ebből a körből került ki.

Ha a becslések nyomán 9200-9900 főnyi, civil szervezetbeli tagság legaktívabb
személyiségeit számba vesszük, településenként eltérő képet kapunk. Az áttekintésből
kiderült, hogy a 8 kiválasztott településen összesen 925 olyan közösségi szereplőt ismerünk,
aki az elmúlt 10-14 esztendőben számottevő tevékenységet folytatott a nonprofit
szektorban. Ez településenként eltérő, Karcagon a legtöbb: 267 fő és a legkisebb lakosság-
számú Berekfürdőn, ahol 6 fő. Jellemző ugyanakkor, hogy ebből a csoportból, azaz az
aktív civil szektorbeli szereplőkből 152 fő-egyben intézményi vezető, illetve 153 fő a helyi
képviselő-testület tagja is egyben (16-16 %). Sajátos jelenség, hogy a gazdasági vezetők
kevéssé vannak jelen a nonprofit szektorban, hisz számuk és arányuk a legalacsonyabb.

Ha a választott mintában a legaktívabbnak tartott, híradásokban leggyakrabban említett 705
szereplő foglalkozási-szakmai státuszát áttekintjük, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb
csoportot a pedagógusok, közművelődési-közgyűjteményi dolgozók alkotják. A 298 fős
csoport a minta 42 %-át jelenti, s messze meghalad minden más csoportot (vállalkozók: 179
fő, egészségügyi-szociális terület dolgozói: 80 fő, nyugdíjas: 63 fő, önálló vagy amatőr
művész: 45 fő, jogi területen, közigazgatásban dolgozó személy: 17 egyháziközségi-
felekezeti vezető: 21 fő). Mindez természetesen szoros összefüggésben van az egyes
települések intézményi adottságaival. Kunhegyesen a település méreteihez képest számottevő
oktatási intézményi kapacitással (és az ott dolgozók civil szervezeti aktivitásával) is
magyarázható, hogy itt a pedagógusok-közművelődési dolgozók a legaktívabbak között 50
%-os arányt képviselnek, míg Karcagon és Mezőtúron ez egy kiegyenlítettebb képet mutat.
Ezt a két kórház léte, az egészségügyi dolgozók magasabb arányú jelenlétét is eredményezi.
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A legaktívabb szereplők második legnépesebb csoportját a vállalkozók alkotják, ám
Karcagon és Mezőtúron az egészségügyi dolgozók megelőzik őket. Érdekesek ebből a
szempontból Kunhegyes és Túrkeve magasabb mutatói. A rendelkezésre álló adatok
szerint ebben a két városban a vállalkozók nagyobb aktivitást mutatnak mind a civil
szektor szervezésében, mind pedig támogatásában. Egy-egy jótékonysági kezdeményezés
megvalósítása (pl. mozgássérültek, vakok-gyengénlátók estjei, alapítványi bálok) vagy
sportág (kézilabda, birkózás Túrkevén, birkózás Karcagon) támogatása nem nélkülözi a
széleskörű (20-60 főnyi) vállalkozói szponzorálást, támogatást, melynek Túrkevén,
Karcagon, Kunhegyesen és kisebb mértékben Mezőtúron és Kisújszálláson van kialakult
hagyománya. Érdekes színfolt a hivatásos és amatőr művészek, szabad foglalkozású
értelmiségiek (írók, újságírók) jelenléte a négy nagyobb városban: ez a rendkívül
innovatív csoport számos kezdeményezés elindítója, s ugyanez mondható el az
egyházközségi-felekezeti vezetőkről is.

2. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatóságának bemutatása
Az 1989-90-ben bekövetkezett újabb társadalmi fordulat nem hagyta érintetlenül a

családokat sem. Most a középgeneráció került válságos állapotba. Felkészületlenül és
tapasztalatlanul érte a rendszerváltás ezt a nemzedéket. A munkahely elvesztése, az ideálok
összeomlása, a társadalom kivonulása az élet egyre nagyobb területéről egyszerre sújtotta a
családokat. Ahol a szülők még be tudtak segíteni ott a változáshoz való alkalmazkodás
könnyebben ment. A generációk szellemi és erkölcsi tőkéjének összeadása segített a
válságból való kiút megtalálásához. Ezekben a családokban megerősödött az összetartás,
nőtt a vérségi kapcsolatok szerepe, növekedett az idősebb generáció presztízse. A család
gazdaságilag is talpon tudott maradni. A három generációs törzscsalád megjelenhetett ismét,
mint családmodell. A munkanélküliség miatt krízishelyzetbe került családok alig-alig tudtak
megbirkózni az előállott helyzettel. Kiderült, hogy az állam már nem veszi le a vállukról a
családfenntartás gondjait, a végzettségük, szakmai tudásuk leértékelődött. Ez az egyenrangú
házastársak közül a férfiakat különösen megviselte. Munkahelyük elvesztését
presztízsvesztésként élték meg. Az adatok azt mutatják, hogy a nők jobban tudtak
alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Igaz, a mozgásterük is bővebb volt. Egyrészt
magasabb iskolai végzettségük több tartalékot biztosított a számukra (tovább maradhattak
állásban, hamarabb vállaltak újabb képzésen való részvételt), másrészt számukra megmaradt
a családanya, háziasszony szerep, amihez visszatérhettek. A családfenntartói szerepet két
esetben kellett felvállalniuk. Az egyik, ha már férjük nem tud a munkaerőpiacra visszatérni,
a másik, ha válásra kerül a sor és gyermekükről gondoskodniuk kell. Mindkét esetben ott
lehetnek azonban segítségként a háttérben a nyugdíjas idős szülők. így vannak, akik
kénytelenek elfogadni a szülői segítséget. A legnehezebb helyzetbe azok a családok kerültek,
ahol a férj szakmunkás végzettsége már nem elég a munkavállaláshoz, a feleségnek sincs
különösebb végzettsége, a családnak sem tartaléka, sem családi, rokoni támogatása nincs a
talpon maradáshoz. Ezeknek a családoknak van a legtöbb társadalmi segítségre szükségük.
Az állami intézkedések mellett itt segíthet a civil szféra leginkább.10

10. Orsi Julianna: Szerepcsere - A társadalmi - gazdasági változások a nagykunsági családok életmódjára. In: Őrsi Julianna
(szerk.): Kulcsemberek. 291-298. p.
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Az újabb rendszerváltással együtt felnövekvő ifjúság rákényszerül arra, hogy maga építse
fel családideálját és találja meg boldogulását a társadalomban. Az otthon szerzett tapasz-
talatok és a külső világ is azt sugallja ennek a generációnak, hogy a családi életet csak biztos
anyagi alapokra lehet helyezni. Ez az egyik magyarázata annak, hogy csökkent a házasodási
kedv a fiatalok körében. A másik ok pedig a maga körül tönkrement házasságokból szerzett
tapasztalat. A fiatalok azonban mégis tudnak alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Ezt mutatja
a tanulási kedv növekedése, a munkavállalási hajlandóság. Ugyanakkor a meggondolt és
késleltetett párválasztás következtében létrejött egy újabb együttélési mód, amelyet vagy
követ házasság, családalapítás vagy nem. Ez erősen lefékezi a gyermekvállalási hajlandó-
ságot. Már nem egyeduralkodó a két gyermekes családtípus a vizsgált kistérségben sem és a
házasságban élők mellett számottevő a házasságon kívül együttélők aránya. Ez utóbbiak
ugyan jelenthetnek családot is, de ebben az esetben még nagyobb szükség van az önálló
életvitelre is alkalmas kvalifikációra. A mai fiatalok azonban nem vesztették el hitüket telje-
sen a házasságon alapuló családban. Ezt mutatja az, hogy a legtöbben harmonikus családi
életet szeretnének megvalósítani a jövőben, amelybe beletartozik a gyerek is. A párválasztás
legfontosabb kritériumának is a belső tulajdonságokat tartják, amely biztosítja a családi
békét és az egymáshoz való tartozás igényét. Ezekben a törekvésekben ezt a generációt meg
kell erősítenünk és segítenünk."

Mikroközösség-vizsgálatunk eredménye fokozott figyelmet érdemel a munkanélküliség
következményeivel foglalkozók körében. Mind mentális mind szociális téren beavatkozá-
sokra van szükség. A vizsgált kistérségben jelenlévő nagyszámú munkanélküli az állam
által nyújtott segélyekre, szociális juttatásokra „építik" életüket, ami úgy az egyénre, mint
a társadalomra destruktív hatást gyakorol. Ezt látszik alátámasztani a munkanélküliség
megítélésében kialakult attitűdváltás. A munkanélküli lét természetesnek tekintése, az
általa kínált lehetőségekre „épített" élet elfogadása, vagyis az esetlegesség, a kiszolgál-
tatottság, a társadalom eltartottjaként tengetett élet semmiképp sem lehet követendő minta.
A mostani harminc évesek általános iskolai tanulmányaik végeztével egy időben élték meg
szüleik munkanélkülivé válását, s maguk is zömében - végzettségtől és képességektől
függetlenül — pályakezdő munkanélküliként kezdték az életet. Jóllehet, a munkanélküliség
megítélésében bekövetkezett attitűdváltás az érintettek iránti tolerancia növekedésére utal,
s ezt önmagában pozitívumként könyvelhetjük el, ugyanakkor e szemlélet társadalomra
való visszahatásai hosszabb távon megítélésünk szerint csak negatív eredményeket
hozhatnak. Végezetül röviden szeretnénk kitérni még egy szintén destruktív erőként ható,
felerősödni látszó jelenségre. Ennek célja éppen a munkanélküliség súlyának és
mértékének enyhítése volna, ám gyakorlati megvalósulását illethetjük akár az „eldobható
ember szindróma" megnevezéssel is. A munkanélküliség megítélésével összefüggő
attitűdváltozás következtében egyre szélesebb rétegek fogadják el a társadalmi egyen-
lőtlenségek meglétét, s mint említettük, ezzel együtt berendezkednek a munkanélküli létre.
Ez utóbbi elfogadásával elfogadják azt is, hogy az újbóli munkába állás csak megalázó
feltételek árán lehetséges. Az egyén önbecsüléstől való megfosztásán túl az a társadalmi

TI Orsi Julianna: Családkép, családi minta a nagykunsági fiatalok között az ezredfordulón. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok
- famíliák - nemzetségek. 139-182. p.
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veszély is fennáll, hogy benne nem a naponta hangoztatott agilis, versenyképes, dinamikus
társadalmi lény, vagy, ha a klasszikus értékek mentén fogalmazunk: nem az önálló,
önmaga sorsát irányítani akaró és képes polgár attitűdjét erősíti, hanem éppen aláássa azt,
így a Magyarországon szinte ismeretlen citoyen mentalitást kicsírázni sem engedi. Ezzel
egyidőben elfordítja az embereket a napi politikától, a közélettől, a társadalom
intézményrendszereibe vetett bizalomtól, s általában: mélyíti az érintettek társadalmi
passzivitását, s károsan befolyásolja az egyén munkához való morális viszonyát.12

Ugyanakkor nem elhanyagolható még két terület, amelyre a kutatásunk ráirányította a
figyelmet. Az egyik, hogy a felnőttképzést a kistérségünkben fejleszteni kell. Különösen a
férfiak esetében van erre nagy szükség. Ez ma még elsősorban a tartós munkanélkülivé
vált krízishelyzetbe került családoknál látható, de előbb-utóbb megjelenik a fekete
munkából élőknél is. Igaz az ingázók egy része az új munkahelyére költöztetheti el a
családját, de más része kiszorulva a munkalehetőségből itthon maradva bizonytalan
megélhetési körülmények közé kerülhet öreg korára. Mivel a fiatalok nagy számban
hagyják el településüket munkahelyhiány miatt, a továbbtanulók pedig nem térnek vissza,
így a helyi társadalom lélekszáma csökken, az itt lakók elöregszenek és egyre több lesz a
társadalom segítségére szoruló. Azon településeken, ahol a városvezetésben többségben
vannak a helyi értékeket fontosnak tartók, és a mintaadó családok képviselői, ahol
támaszkodnak a civil szervezetekre, és megfelelő figyelmet és szerepet szánnak a
felnőttoktatásnak is, ott több a remény a társadalmi szinten a családok stabilizálódására. A
munkahely teremtés mellett a felnőtt oktatás erősítése és a felsőfokú végzettséget szerzett
fiatalok visszacsábítása lehet a legcélravezetőbb stratégia. Ennek egyik eszközeként jól
használják a települések értékeinek megbecsülését, de kevesebb figyelmet fordítanak a
fiatalok ösztöndíjjal vagy más eszközzel való megtartására. Ha erre nem törekszenek,
akkor tovább érvényesül a kontraszelekció, ami a vidék lemaradásának fokozódását és
életesélyeinek csökkenését jelenti. Ennek következtében a magyar társadalomban
jelentkező gondok pedig hatványozottan jelentkeznek majd. A tennivaló tehát sürgetőbb,
mint általában.

A nagykunsági kistérség nonprofit szervezeteinek legutóbbi több mint egy évtizedét
áttekintve egyértelműen elmondhatjuk, hogy a különböző felvállalt funkciók gyakorlása
településenként és időszakonként eltérő, mégis az egyedi értékek és érdekek védelme vált
leginkább meghatározóvá. A nagy tradíciókkal rendelkező egykori helyi családokról
neveztek el újra utcákat civil kezdeményezésre Karcagon, Túrkevén, Mezőtúron,
Kisújszálláson és Kunhegyesen. Ugyanez a törekvés az intézmény-névadásban is
tükröződött. Mindezekben a civil kezdeményezéseknek meghatározó szerepe volt,
csakúgy, mint abban, hogy igen sok helyi személyiség emlékének ápolását, életművének
bemutatását felvállalták. A helyi szellem mibenlétének kutatásában, keresésében a két
nagyobb város iskolai hagyományainak feltárása tanáregyéniségek, híres diákok sorát tette
ismertté, illetve újra elismertté Karcagon és Mezőtúron. Páratlanul gazdag tradíció ez,
melyhez a mezőtúri is hasonló, hisz ott részben a református gimnázium köré szerveződő

T I Szendrei Eszter: Az alsó-középosztály alakulása Túrkevén a rendszerváltást követő másfél évtizedben. In: Őrsi Julianna
(szerk.): Nagykunsági közösségek. 263-286. p.;
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civil szervezetek, részben a honismereti szakkör, részben további civil szerveződések
(például a Pétery Károly Társaság, Újvárosi Hagyományőrző Nyugdíjasklub) munkálkodtak
azon, hogy egykori túriak, elszármazott öregdiákok, tanárok, közéleti személyiségek, egy-
kori vállalkozók, iparosok, képzőművészek, írók neve és tevékenysége váljon újra ismertté.
Mindez azt is eredményezte, hogy a helyi társadalomban a hajdanvolt ismert emberek és
családok, azok leszármazottjai újra kötődnek településükhöz, amely korábban politikai
okokból is mellőzött motivációkat, erőforrásokat mozgósított az adott településen. A
szellemi hagyományok gondozása helytörténeti-helyismereti kiadványok sorát eredmé-
nyezte a vizsgált települések többségénél (helytörténeti sorozat Mezőtúron, Kisújszálláson
és Kunhegyesen, helyi életrajzi-helyismereti lexikon megjelentetése Túrkevén és
Mezőtúron, monográfiák és tanulmánykötetek kiadása Karcagon és Túrkevén).

Ezek alapján jogosan gondolhatjuk, hogy a vizsgált térségben a helyi identitás, a hely
szellemének újrafogalmazásában, a helyi kulturális és szellemi tradíció újrateremtésében
van roppant fontos szerepe ezeknek a civil szervezeteknek. Ebből a szempontból kell
megemlítenünk a kun (vagy nagykun) identitás megőrzésére, újrafelfedezésére tett számos
kísérletet a redemptiós ünnepségek szervezésétől (1995) a különböző vetélkedők, rendez-
vények megtartásán át (bálok, amatőr művészeti találkozók) a kiadványok megjelenteté-
séig (helyi kalendáriumok, lapok), a kun identitást felvállaló egyesületek, csoportok létesí-
téséig (Kunok Szövetsége, Lovasbandérium) és az emlékhelyek, emlékművek megalko-
tásáig (Kun emlékhely avatása Karcag határában 1995-ben, IV. Béla és Kötöny Vezér
Emlékművének megalkotása Karcagon 2001-ben, Kun emlékhely létesítése 2000-ben
Túrkevén).

Az innováció, illetve a másik két szektor munkájának kritikai követése elsősorban a
különböző részérdekek erőteljesebb megfogalmazásában, bizonyos megoldatlan problémák
felvállalásában jelentkezik a civil szervezeteknél. Nyilvánvalóan ide kell sorolnunk a
gazdaköröket (ezek Berekfürdő kivételével mindenhol megalakultak) és a különféle
termelésiértékesítési problémákat megoldani kívánó szervezeteket (tehén- és juhtartók,
sertéstenyésztők, tejtermelők szerveződései Karcagon, Mezőtúron, Túrkevén, Kunhegyesen
és Kunmadarason). A megújuló készség, az új kihívások iránti fogékonyság leginkább az
oktatásnevelés és a kultúra, továbbá az egészségügy és a szociális ellátás területén
kényszerítette ki a civil társadalom válaszlépéseit. Az eszköz- és forráshiányos intézmények
mellett, a korábbi állami finanszírozás visszavonulásával válságos helyzetbe sodródó
kulturális ellátás területén tucatszámra jöttek létre a vizsgált településeken is a nonprofit
szervezetek: tanterembővítésre, tornaterem-építésre, számítástechnikai vagy idegennyelvi
oktatásra, az egyes tantárgyak oktatásának támogatására, új nevelési-oktatási módszerek
terjesztésére, a tanulás és a nevelés általános feltételeinek javítására, az egészségügyi és a
szociális ellátás feltételeinek szinten tartására vagy javítására. A vizsgált településeken nincs
olyan óvoda, iskola, amelynek munkáját ne segítené ily módon legalább egy ilyen önkéntes
szerveződés, melynek irányításában természetesen az adott intézmény vezetősége is
képviselteti magát. Bár ezek a szervezetek csak kiegészítik az adott területen működő
költségvetési intézmény tevékenységét, több esetben azonban teljes mértékben magukra
vállalják egy-egy intézmény működtetését (Túrkevén a két művészeti iskola, Mezőtúron
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pedig a Tisza Óvoda fenntartója egy-egy civil szervezet). Máskor egy-egy adott közösség
művészeti vagy egyéb tevékenységére szervezett intézmény, csoport működtetését is
nonprofit szervezet vállalta (pl. Nimfea Környezetvédelmi Központ Túrkevén, Szivárvány
Együttes Mezőtúron, Puszta Koncert és Szalonzenekar Karcagon).

A helyi vagy egyedi értékek ügye, az ellátatlan feladatok átvállalása, a problémafelvetés
természetesen súlyos konfliktusokkal is járhat. Ily módon a problémafelvetés a nyomás-
gyakorlás egyik formája: ez több helyen a helyi vezető testületekkel szembekerülő, alternatív
nyilvánossági fórumok kialakulását is eredményezte, sőt a nonprofit szervezetek egy részét —
nem egyszer a szervezetek vezetőinek személyes ambícióiból is fakadóan - a helyi nagy-
politikába, az önkormányzati képviselő-testületek munkájába való közvetlen bekapcsolódásra
ösztönzi. A négy nagyobb városban (Karcag, Mezőtúr, Kisújszállás és Túrkeve) a civil
szervezetek rendszeres szereplői a rendszerváltozás óta az önkormányzati általános
választásoknak, ám csak Karcagon és Túrkevén részesei ténylegesen a helyi döntéshozásnak.

Mindazon által a nonprofit szervezetek a közéleti szereplésre történő nevelés fontos
terepei. A szervezetek önkormányzásában közel 1000 ember tevékenykedik, s ezzel
számottevő nonprofit menedzsment-kompetenciára tesznek szert (jóllehet a szektor egésze
ennek hiányában szenved). Ez az önkormányzás, a köz hasznára végzett tevékenység
jelentheti a legnagyobb hozadékát a civil szerveződéseknek.

A vizsgált térségben az egyes települések civil szektorának újjáéledése arra utal, hogy
ezek a falvak, városok a társadalmi önszerveződés során bátran támaszkodnak korábbi,
csaknem feledésre ítélt hagyományaikra, ugyanakkor ezt a szerveződést számos olyan
jellegzetesség is színezi, amely a jelenkori intézményi adottságokkal magyarázható.

Az állami - politikai és a civil szféra újabb ütközési zónája lehet az elkövetkezendő időben
a Nagykunság önálló arculatáért, a nemzeti örökség helyi értékeiért való harc. A történelmi-
néprajzi csoportból ugyanis egyre nagyobb szeletet vágnak le a szomszédos települések
(Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós) a saját fejlődésük érdekében. Ezen szomszédos
városok érdekérvényesítésük eredményeképpen nagyobb kistérségi szerephez és ezzel gaz-
dasági potenciálhoz jutnak. Ugyanakkor legyengitik a Nagykunságot gazdasági és kulturális
téren egyaránt. A Nagykunság egyedi kulturális öröksége megőrzéséért és az identitás fenntar-
tásáért folytatott küzdelem zászlóvivői bizonyára a helyi hagyományőrző civil szervezetek
lesznek. Jelenlegi történelmi hivatása, hogy a települések vezetőit erősítsék az újbóli össze-
fogás (immár gazdasági is!) szükségességének kiharcolásában. Egy nagykunsági kistérség
lehet az a természetes közösség, amely felveheti a versenyt más ugyancsak történelmileg
kialakult kistérségekkel. A nagykun települések fejlődési lehetőségének egyik kulcsa a nem-
zeti kulturális örökséget ápoló önálló imázs megőrzése.

A kutatási eredmények a vizsgált kistérségben közvetlenül hasznosíthatók a gyermek-
ifjúsági- és szociálpolitikában, a településirányításban és -tervezésben. Ugyanakkor össze-
hasonlító anyagként hasznosítható más kistájak kutatásánál. Régiós, országos és nemzet-
közi kutatásban egyaránt felhasználható. Erre teszünk kísérletet az újabb kutatási pályázatunkban.

3. Összefoglaló értékelés
Egy történelmi-néprajzi csoport (kistérség) jelenkori társadalmát vizsgáltuk elsősorban
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terepmunkán alapuló adatgyűjtés felhasználásával 36 hónap alatt. Eredményeinket 3
tanulmánykötetben (51 tanulmányban) tettük közzé. A nyilvánosságra hozatalt és a szakmai
fórumokon való megmérettetést segítettük két konferencia, egy kiállítás megszervezésével.
Az egyetemi, főiskolai oktatásba - az oktatói munkánk valamint a hallgatók bekapcsolásával
a terepmunkába - is közvetlenül bekapcsoltuk az új ismereteket. Ez remélhetőleg segíti a jövő
vidéki értelmiségének szerepvállalási kedvének fokozását.

Ugyancsak létrehoztuk azt a központi digitális adatbázist a túrkevei Finta Múzeumban,
amelyet elterveztünk. Hang-, kép- és szöveg könyvtárakat alakítottunk ki. Ez nyilvános. A
kutatásban résztvevő valamennyi társintézmény (múzeumok, főiskola) saját maga részére
is alakított ki kisebb archívomot, amely ugyancsak további feldolgozást és hasznosítást
tesz lehetővé.

A központi archívum tételei a következők:

Nagykunság bibliográfiája
Kérdőívek és kutatási vezérfonal
(komplex és tematikus)
Eesettanulmány, családtörténet, helytörténet
Fotó
Videofilm
Interjú

Kérdőív
Családi adatlap
Családfa, nemzetségtábla
Földrajzi adatlap
Tárgydokumentáció
Könyv
Előadás
Kutatótábor
Konferencia
Tanulmány

előkészítési
szakasz
1 kötet

9

anyagfeltárás

214
6734 db: 44 cd

13
410 db; 22 szöveg cd

és 339 audió cd
1690
7348

72
1719
1721

6

feldolgozási
szakasz

3 könyv-2 katalógus
15

2
51

A kutatásra létrejött konzorcium a feladatát jól ellátta. Sikeres ellenőrző is irányító
tevékenységet folytatott. Alapszabályának megfelelően működött. Biztosította, hogy
minden egyes tag a tervnek megfelelően, a határidőket és a törvényességet betartva
végezze a felvállalt munkát. Az együttműködés sikeres volt és egymástól is tanultak. A
jövőben több területen is együtt kívánnak működni. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága újabb K+F projektet dolgozott ki immár régiós vizsgálatra,
amelyben partner lesz a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Kara, Az Alföldkuta-
tásért Alapítvány és újabb két múzeumszervezet. A Főiskola az oktatási munkában
támaszkodik ebben a projektben megismert muzeológus kutatók munkájára, mint
óraadókra. Karcag Város Önkormányzata pedig városi monográfia elkészítésének tervét
fogadta el, amelyben szintén hasznosíthatók lesznek az elért eredmények a most
megismert kutatók munkájára támaszkodva.
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