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Könyvek a Jászkunságból

A 21. század elején ellentétes folyamatok zajlanak le a kultúrában (is). A rendszerváltás
óta mintha megnőtt volna az emberek önkifejezés iránti igénye, az információ átadás-átvétel
soha nem látott méreteket öltött. Megszaporodtak a közösségek lapjai (városi, falusi újsá-
gok), a helytörténeti és memoár-irodalom. Igaz, a könyvkiadási dömpingben nem mindig
csak színvonalas kiadványok kerülnek napvilágra. Ugyanakkor nagy múltú folyóiratok szűn-
nek meg vagy éppen kiadási nehézségekkel küzdenek, írók, költők, tudósok panaszkod-
nak, hogy nem jut el munkájuk a célközönséghez. A nagy múltú nyomdák termékei mellett
megjelent az elektronikus úton való közzététel. Mintha a világ is efelé terelné az olvasókat.
Szó se róla, ennek is megvannak az előnyei: gyors információszerzés, a terjesztés, hozzá-
férés lehetőségeinek kitágulása. Igaz, még a technikai megvalósítás tartóssága nem annyira
bizonyított, mint Gutenberg találmányáé. így tehát egyelőre maradjunk a nyomtatott köny-
veknél. Emeljünk le könyvespolcunkról a legutóbbiak közül néhányat, amelyek Jász-
Nagykun-Szolnok megyében készültek vagy megyénket érintik!

Kókai Magdolna: „Ágy lábában van a másik...". Születés körüli szokások és hiedel-
mek a Jászságban. (Jászsági Füzetek 46.) Jász Múzeumért Alapítvány kiadása. Jászbe-
rény, 2010. 119 p.

A néprajzkutató-muzeológus másfél évtizedig gyűjtötte kutatási témájához az anyagot
Jászárokszálláson, majd az egész Jászságban. A 20. században születettek minden korosz-
tályát megkérdezte a gyermekáldásról, a terhességről, a szülésről, a keresztelésről (név-
adóról). Tájékozódott a szakirodalomban, az önkéntes gyűjtők által írt dolgozatokban, a
múzeumok adattári anyagában és a levéltár írásos forrásaiban. A népi szokásvilágot a
Gyermekáldás és terhesség, a Szülés és gyermekágy és a Névadás és keresztelés fejeze-
tekben mutatja be a szerző. Az elfogadott és tiltott gyakorlatra, magatartásra is hoz pél-
dákat. A szülés módjait a Szolnok Megyei Néprajzi Atlasz alapján mutatja be. A bábák sze-
repét hangsúlyozza. Tevékenységül bizonyítékaként dokumentum-másolatokat is közzé-
tesz. A keresztnévadás szokását nemzetségtáblák adataival is bemutatja. A csecsemőhalan-
dóságra is kitér. Emléküket sokszor a családi síremlékek őrzik. A keresztelés és névadó
ünnepség pillanatait fotók örökítik meg. A gyermekviseletről is árulkodnak a fényképek.
A maga nemében ritkaságszámba megy ez a könyv. Jó hogy a Jász Múzeumért Alapítvány
vállalta a kiadását és olyan sokan támogatták.

Bartha Júlia: Népviselet a Nagykunságon. (A szerző kiadása) Karcag, 2010. 126 p.
Nem kis feladatra vállalkozott a néprajzkutató-muzeológus, amikor a 13. században be-

települt kunok régészeti-történeti-néprajzi szórványadataiból megpróbálta rekonstruálni
egy népcsoport viseletének alakulását az évszázadok folyamán. Mind a könyv kivitelezése,
mind képmellékletei gondosan válogatottak és igényességre vallanak. Igaz, vannak közöttük
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már ismert, sokszor publikáltak is, de különösen a családi archívumok képei (a karcagi
Bartha és Dúsa család, a kunhegyesi Víg Márta és Oláh Lajos anyaga). A szakirodalom
áttekintése után - amelyben jelentős hely illeti meg Györffy István karcagi születésű nép-
rajzkutatót - foglalkozik a pásztorviselettel, a felsőruhákkal és a redemptus (parasztpolgári)
viselettel. Ezekre gazdag levéltári adatot talált. A múzeumokban őrzött ruhadarabok leg-
szebb példányairól készült fotók is bekerültek a könyvbe. (Kozma Károly és a szerző fel-
vételei) A kunsági kisbunda-rajzok Dorogi Márton munkásságát idézik. A szerző figyelmét
nem kerülték el a viselet-kiegészítők (gyűrűk, párták, főkötők, tüszők, lábbelik), a haj- és
bajuszviselet sem. Végül jegyezzük meg azt is, hogy a kunsági viselet rekonstrukciója igény-
ként merült fel napjainkban (új ünnepek, hagyományőrző tánccsoport, kórus, bandérium).
Ezen igény kielégítésére a jászkun redempció 250. évfordulója, a kunok betelepülésének
750. évfordulója alkalmából többen (rendezvényszervezők, szereplők, varrónők stb.) már je-
lentős lépéseket tettek. Ez a könyv azonban nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az újabb gene-
rációk pontos ismereteket szerezzenek a Nagykunság viseletkultúrájának történelmi hagyo-
mányairól.

Pozsonyi Zoltán: A Felsővályi Vincze család története. Karrierek és konfliktusok egy
nagykun família életében (1745-1867) L'Harmattan Kiadó. Bp., 2010. 228 p.

A történész legfontosabb forrásai a levéltárakban vannak. Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében különösen az egykori Jászkun levéltár anyaga ad lehetőséget a kutatásra. A 18.
századtól a Kerületekben és a településeken is gondos iratképzés folyt. Szabályozására és
ellenőrzésére mindenkor figyelmet fordítottak a felsőbb szervek. Bár a II. világháború itt-
ott sok kárt tett, de Túrkeve teljes anyaga épségben megmaradt. Az eredmény nem marad
tehát el, ha a kutató e város anyagának tanulmányozását tűzi ki célul. Szerencsés válasz-
tása volt tehát Pozsonyi Zoltánnak, amikor egy túrkevei redemptus család egy-másfél év-
százados élettörténetének felgöngyölítését vállalta fel. Az anyag gazdagságát tovább nö-
velte, hogy a kiválasztott Vincze család a saját családi levéltárát is beadta a közgyűjte-
ménybe, amelyből a hétköznapok világa, a családi titkok is feltárultak a kutató előtt. Meg-
jegyezzük, hogy más közgyűjteményekben (Győr-Sopron megyei és Hajdú-Bihar megyei
Levéltár) is végzett anyagfeltárást a szerző. Pozsonyi Zoltán a levéltári kutatás mellett rész-
letesen tanulmányozta és felhasználta a szakirodalmat. így módszertanilag is kitűnő csa-
ládtörténeti könyv született, melyet a téma iránt érdeklődőknek ajánlunk. A könyv nemzet-
ségtáblákkal, bibliográfiával, forrásokkal ellátott mű. Nemcsak leír, felsorakoztatja a do-
kumentumokat, de elemez is. Pontos képet ad arról, hogy egy kisvárosban milyen élet- és
karrierlehetőségei voltak egy gazdag családnak és hogyan éltek azzal. Megtaláljuk benne
a kisnemesi, de az öntudatos redemptus szemléletből és szokásból eredő különbségeket, a
régi és az új harcát is. A szerző több megjelent előtanulmánya után írta meg ezt az összeg-
zést, amely megjelenését azonban már nem érte meg.
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Bartha Júlia (szerk.): Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében. A Jászkunság
kutatása 2009. Kiadó: Kun Összefogás Konzorcium és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága. Szolnok, 2011. 356 p.

A könyv a 2009-ben Karcagon megrendezett Jászkun Konferencia (melyet 1885-ben
rendszeresen megrendeznek változó helyszínekkel a Jászságban, a Kis- és a Nagykunság-
ban) nyomtatott formában is megörökített változata. A történelem folyamán kiváltságos,
önálló közigazgatási egységben élő népcsoport kutatói mint már annyiszor, most is bizo-
nyították, hogy van mit mondaniuk az Makóknak és a téma iránt érdeklődőknek. 21 kutató
tárta fel legújabb kutatási eredményeit a népes közönség előtt. A régészek (Selmeczi László,
Pálóczi-Horváth András, Őrsi Zsolt) nagy- és kiskunsági ásatási eredményeik alapján re-
konstruálták a középkori falut. A nyelvészek (H. Tóth Imre, Baski Imre) a kun és jász
nyelvemlékeket elemezték nem feledve elődeik (Németh Gyula, Gaál László, Mándoky-
Kongur István és mások) tevékenységét sem. Kutatástörténeti összefoglalásokat a népraj-
zosok, (H. Bathó Edit, Bartha Júlia) és történészek (Bánkiné Molnár Erzsébet) egyaránt ad-
tak. Izgalmas népességtörténeti adattal szolgálnak a 13. századi nomád betelepülésről
csakúgy, mint a török kiűzése utáni népességmozgásokról vagy éppen a 18. század végi
bácskai kitelepülésekről a kutatók (Fodor István, Tóth Péter, Bagi Gábor). A Jász-Kun Ke-
rületek működésének bemutatásához hozzátartozik egyes választott személyek (kapitá-
nyok, képviselők) archentológiája is, melyre most több kutató (Papp Izabella, Elek György)
kísérletet tett. Mások (Szilágyi Miklós, Bárth János, Őrsi Julianna) a jogszokás, a belső
törvények és a hivatalos jogrend kérdéseit feszegették. A tárgyi kultúra keleti (ősi) ele-
meire is többen (Selmeczi Kovács Attila, Novak László) rámutattak csakúgy, mint a folklo-
rizálódásra (Nagy-Molnár Miklós). Egyes felvetések kellően alátámasztottak voltak, mások
hipotézisek maradtak. Van tehát mit kutatniuk a tudósoknak - különösen, ha az eddig még
nem vizsgált területek is a látószögbe kerülnek - az elkövetkezendő években, évtizedekben.

Bathó Edit-Papp Izabella (szerk.): Szülőföldünk a Jászság. Helytörténeti olvasókönyv.
Kiadó: Jász Múzeumért Alapítvány. Jászberény, 2011. 448 p.

Nagy munkát vállalt az a 8 szerző (Bathó Edit, Papp Izabella, Selmeczi László, Kókai
Magdolna, Besenyi Vendel, Farkas Ferenc, V. Juhász Nyitó Klára, Buschmann Ferenc) és
két szerkesztő (Bathó Edit, Papp Izabella), akik fáradozása árán megszületett ez a tartal-
mas kézikönyv. Az olvasókönyv bemutatja a Jászföld természetrajzát, történetét és nép-
rajzát egyaránt. Hosszú évtizedes kutatómunka áll minden szerző mögött. Most lehetősé-
gük nyílott arra, hogy összegezzék a kutatási eredményeiket. Szükség van az ilyen össze-
foglaló munkákra, hiszen a szakmai könyvekben, folyóiratokban közzétett részeredmé-
nyekről nem mindig szerez tudomást a szélesebb közönség. Ezúttal sikerült külső (hazai
és nemzetközi) forrásokat is elnyerni a könyv kiadásához. A Jászsági települések pozitív
hozzáállását bizonyítja, hogy történetük és értékeik bemutatásával ők is felvállalják a ku-
tatási eredmények népszerűsítését. Ami az igényt illeti, azt mutatja a hagyományőrzés és
identitástudat ápolása. A könyv további hasznos információkat nyújt a jászsági irodalom-
jegyzékkel is. A szerzők, a szerkesztők és a kiadó egyaránt bízhatnak benne, hogy mind a
szakmai közönségnek, mind a lakosságnak hasznos olvasnivalót nyújtottak át ezúttal is.
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Őrsi Julianna: Jegyzőgenerációk. A vidéki értelmiség szerepe a mezővárosi fejlődés-
ben. Alföldi Könyvtéka 6. szám. Kiadó: Túrkevei Kulturális Egyesület Türkévé, 2011. 250 p.

A helytörténeti monográfiák, írások általában bemutatják a lokális közösségek irányítóit
(a tanácsot, a bírót, a szenátorokat), az iskolatörténetekben a tanítókról, az egyháztörténe-
tekben a papokról olvashatunk. Kevesebb figyelem fordul azonban a törvényesség helyi
őreire, a jegyzőkre és egyéb jogi végzettségű egyénekre. Pedig a közigazgatás és az igaz-
ságszolgáltatás nélkülük nem folyhatott volna, nem folyhatna szakszerűen. E kulcsembe-
rek tevékenységét tárja fel a szerző néhány nagykunsági értelmiségi család életpályáját
nyomon követve. Megállapítja, hogy elsősorban a török elleni küzdelemben nemességet
szerzett ősök taníttatták fiaikat ismert református kollégiumokban (főleg Debrecenben,
Sárospatakon), akik hazai és európai műveltséggel felvértezve vállaltak állást, funkciót a
nagykun településeken. A betelepült több generációs értelmiségi családokhoz csak lassan
nőtt fel (termelődött ki) egy belső értelmiségi réteg. Az előnyt azonban a régi betelepülők
meg tudták őrizni, hiszen meglévő tudásukat, kapcsolati és vagyoni tőkéjüket ügyesen
tudták alkalmazni a jászkun jogrendben is. A redemptus családokba való beházasodás
pedig erősítette, stabilizálta a helyzetüket. Az értelmiségi foglalkozásúak között is nagy
volt az összefonódás. Igaz, nem voltak sokan, de akik kamatoztatni tudták erejüket, azok
a helyi pozíciók után kerületi tisztségeket is betölthettek. Szerepük volt a települések me-
zővárossá nyilvánításában és fejlődésében. Egyesek eljutottak a képviselőségig. Előfor-
dultak közöttük olyanok is, aki a tudomány művelésével próbálkoztak. Bár időközben (a
20. században) a család dicsfénye megkopott, de a kései utódok ma is büszkén gondolnak
elődeikre és ápolják emléküket. A könyv a családtörténeti kutatóknak is hasznos mód-
szertani segítséget ad.

Szendrei Eszter: Törésvonalak. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára. Alföldi
Könyvtéka sorozat 5. szám. Kiadó: Túrkevei Kulturális Egyesület. Túrkeve, 2011. 350 p.

A 20. század végén történész szemmel is fordulat következett be Magyarországon és
Középkelet-Európában: megszűnt a szocialista államberendezkedés és a régi/új formáció
a polgári állam kezdte meg működését. Az országgyűlés meghozta az alaptörvényeket, de
a helyi közösségeken múlott, hogy hogyan éltek/élnek a lehetőségekkel. Különösen izgal-
mas ezt vizsgálni az évszázadokon kiváltsággal rendelkező, majd a mezőgazdaság szövet-
kezetesítésében élenjáró nagykun településeken. A néprajz-kulturális antropológia műve-
lői közül még kevesen vállalkoztak erre a feladatra. Szendrei Eszter - a jól kutatott és
dokumentált - Túrkeve társadalmát vizsgálta meg abból a szempontból, hogy hatott a rend-
szerváltás az itt élő emberekre, családokra, közösségekre. A szerző a különböző tudomá-
nyágak (szociológia, demográfia, statisztika, történettudomány és néprajz) eredményeit fi-
gyelembe véve, módszereit felhasználva komplex kutatást végzett 2001-től a terepen és
közintézményekben. Mélyinterjúk készítése, megfigyelés, könyvészeti, statisztikai adatgyűj-
tés, különböző írott források és egyéb dokumentumok feltárása egyaránt hozzátartozott a
módszeréhez, amelyek alapján aztán megszületett a könyv. A szerző 1990-2004 közötti
időszakot egy szakasznak tekinti, amelyet behatóan vizsgál, de kitekint az Európai csat-
lakozás hatására is. Különös értéke a könyvnek, hogy elsősorban a rendszerváltás vesz-
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tesei szemszögéből mutatja be a kisváros lakóinak életét. Kísérletet tesz a helyi társadalom
átrétegződésének bemutatására és a kialakuló új családtípusok meghatározására. A mű
abból a szempontból is értékes, hogy a néprajz jelenkutatási eredményeit felkínálja hasz-
nosításra a többi tudományágnak és a társadalompolitika irányítóinak.

Őrsi Julianna

KUNOK ÉS IÁSZOK 770 ÉVE
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Kókai Magdolna könyve Jászkun konferencia—kötet

Jászsági olvasókönyv könyv a Vincze családról
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