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Bevezető
írásomban több kutató-szakértő munkájának felhasználásával igyekszem válaszokat fogal-

mazni a változó átalakuló, új társadalom kihívásaira. Szeretném felhívni az olvasók figyel-
mét több olyan kérdésre, problémára, amin érdemes gondolkodni, válaszokat keresni és meg-
oldani. Alkotó módon azonosulni olyan kihívással, mint, hogy „Gondolkodjunk globálisan,
cselekedjünk lokálisan!" Dolgozatomban három nagy téma kivonatos leírását adom.

Az első részben a globalizáció és civilizáció fogalmát, a globalizáció kedvező és kedve-
zőtlen hatásait, a civilizáció, a kultúra, demokrácia kérdéseit, az új társadalom - új szemlélet,
a globalizáció hálózatosodás s társadalmi következményeit és arra keresem a választ, hogy
globális-e a globalizáció? Igen fontos gondolatok közül külön jelezném a globalizációnak
az egész emberiség világszükségletének kielégítésével összefüggő következményét és azt a
felismerést, mely szerint a globalizáció folyamatai eltérő civilizációk közegében megy végbe.
Jelzem a globalizáció alakulásának helyzetét, állapotát országunkban, kapcsolódva olyan
fontos európai értékelvekhez, mint a szabadság, jólét, biztonság és demokrácia. Utalok arra,
hogy az ország jelenleg még rendkívüli nehéz helyzetben van, ám nem áll meg az élet és se-
gíteni kell, mert a vidékfejlesztésben, lemaradtunk Budapesthez és nyugathoz képest. A rend-
szerváltás káosza pedig szétszakította a barátságok és közösségek szálait. Szakszerűség hát-
térben, túlpolitizált vidék, szétzilált társadalom és értékrend. Alkotmányozunk az elvek meg
üresek? Fontos értékelvek közül legelső lehetne az egyén és közösség építése és védelme.

A második részben a társadalom kihívásai, a mikroközösségek válaszai, a családtörténeti
kutatások az átalakuló jászkun mikrotársadalom stabilitás és mobilitás a társadalmi rétegek-
ben, Nagykun társadalom a 18-19. században összegzett tapasztalataival foglalkozom Őrsi
Julianna és szerzőtársai kutatásait kivonatolva. Miközben Csányi Vilmos rendkívül értékes,
tudományos munkájából adok közre a humán magatartási komplex ismeretköréből egy fe-
jezetrészletet melyből választ kapunk a mit és hogyan tegyünk az emberi természetet - em-
beri közösséget segítő alakító munkánkban.

A harmadik részben a személyes és közösségi kultúra kilenc értékével, alapfogalmaival,
humanizáló képességeivel, szocializációs folyamat elemeivel, intézményeivel foglalkozom:
Az emberi együttműködés, rendszerszervezés, kapcsolatok, kötődés - elszakadás, értékek és
identitások (azonosulás), a modern mentalitás, szocializáció, közösség - család jellemőzi és
a humán szocialitás.

Kulcsszavak: globalizáció, lokalitás, a hely, települések, civilizáció, Jászkunság, vidékfej-
lesztés, rendszerváltás, család, közösség, kultúra, viselkedés, szocializáció, humanizáció, iden-
titás, mentalitás.
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I. Globalizáció és civilizációk1

A.l.) Rostoványi Zsolt2

Kevés olyan fogalom akad, amelynek definiálása, szerepének és hatásainak megítélése
terén olyannyira eltérőek volnának a vélemények, mint a globalizáció és a civilizáció. Vannak,
akik a globalizáció pozitív oldalát emelik ki (dinamikus gazdasági, technikai, információs
- kommunikációs fejlődés, a világ, összezsugorodása stb.), mások a negatívumokat (az egyen-
lőtlenségek fokozódása, polarizálódása, a folyamatok ellenőrizhetetlensége stb.). Nincs egyet-
értés abban a kérdésben sem, milyen időponthoz vagy időszakhoz köthető a globalizáció
folyamatának keletkezése, illetve felgyorsulása.

A hidegháború után a nemzetközi rendszerben a korábbiakhoz képest jelentősen növe-
kedett a civilizáció és a kultúra nemzetközi folyamatokat befolyásoló szerepe. Tudományá-
gak sokaságát foglalkozató kategóriák, mint a globalizáció és a civilizáció (kutatók: közgaz-
dászok, szociológusok, filozófusok, politológusok, humánetológusok tettek kísérletet, hogy
elemezzék a civilizáció és a kultúra ellentmondása problémakörét. A falvakat nem társada-
lomtudósok lakják, de a települések a globalizáció erőterébe kerülnek, élnek, a szerkezeti
háló csomópontjaivá válhatnak.

A.2.) Szentes Tamás3

Ideje lenne a társadalomtudományok művelőinek szembeállítani a naiv tételeket a létező
társadalmak és világgazdaság valóságával, annak, megfelelően értékelni, például a tőkés
piacok működéséről, sokféle kiegyenlítődéséről. Nem feltétlenül kíván új elméleteket, para-
digmákat, azt kifejezni kellene milyen irányokat, milyen ideálnak mondható állapot felé
kellene változtatni a valóságot. A 21. század az „Új felvilágosodás" évszázada lesz. Békét,
szeretetet hirdető, az emberi viszonyok jobbítására létrejött vallásokat erre használják fel
s ne gyűlölködésre.

A.3.) Vitányi Iván4

A szerző a civilizáció és a kultúra paradigmáit az alábbiakban összegzi:
- Kultúra, a kultúra meghatározása.
- Civilizáció - angol és francia fogalma, német fogalma. A civilizáció modern amerikai-

angol fogalma. Ellentmondások.
- Globalizáció - a globalizáció nem új jelenség - A nemzeti kulturális, a gazdasági javak

és források elosztása - nem elosztása. Identitás. A demokrácia szintje és elosztása. Az uni-
verzális globalizáció és rész-globalizáció. Két út áll előttünk, (előttem) melyiken induljak?
Kevesebb demokrácia, nagyobb koncentráció. Nem kevesebb: több, erősebb, civil demok-
rácia.

1 Rostoványi Zsolt: Globalizáció és civilizációk. Előszó. In: Magyar Tudomány 2002. 6. szám
2 Rostoványi Zsolt: Civilizációs paradigma. In: Előszó. In: Magyar Tudomány 2002. 6. szám 706-707. p.
3 Szentes Tamás: A globalizációs folyamat kedvező és kedvezőtlen hatásai. In: Magyar Tudomány 2002. 6. szám 708-719. p.
4 Vitányi Iván: A civilizáció és a kultúra paradigmái. In: Magyar Tudomány 2002. 6. szám 720-729. p.
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A.4.) Csikán Attila5

A gazdaság globalizációja és a civilizációk különbségeire keresi a választ:
- Globális-e a globalizáció? - igen eltérő mértékű
- Mit várhatunk a globalizációtól?
A globalizációt úgy értelmezzük, mint az egész emberiség szükségleteinek mind nagyobb

mértékű kielégítésére irányuló szükségszerű követelményét. A globalizáció felgyorsulása
a nemzetközi gazdasági tevékenységeket új követelmények elé állította, ennek formái, intéz-
ményei formálódóban vannak. Eltérő civilizációk közegébe megy végbe.

B. Új társadalom - Új szemlélet*
A 20. század utolsó harmadában gyökeres és átfogó változások indultak el az emberi élt

minden területén: a gazdaságban, a társadalmi együttélésben, a kultúrában, a politikában
és a mindennapi életben. Az emberiség története új fordulópont felé tart - vagy már el is
érkezett oda. Egy radikális változásokkal, átalakulásokkal terhelt korban élünk ma, amely-
nek megértése egyszerre hatalmas kihívás és felelősség. Fordulóponton a világ - (Én) - ez
igaz megállapítás, minden eddig látott fejlődési ütemnél gyorsabb változások valósultak
meg. A társadalom felépítése és mindennapi élete ugyanezen idő alatt hasonló arányú át-
alakuláson ment keresztül. Véleményem szerint ez nem igaz, mert a mindennapi élet átala-
kulása „lent" nagyon sok erőtérben s időben lassabb ütemben, kisebb arányban változott
és változik ma is mint „fent" a társadalmi rendszerek szintjein. Például a kétharmados tár-
sadalmakban a lakosság kétharmada jut el az elviselhető, tisztességes „középosztálybeli"
léthez, vagy: Magyarország napjainkban az eredeti tőkefelhalmozódás időszakát éli, az
„egységes" globális tőke - tőkepiac kialakulási folyamatában. A globalizáció tehát osztott,
keletkezése s felgyorsulása nem „egységes". Megválaszolásra érett kérdés: hogy napjaink-
ban globális-e a globalizáció? Léteznek-e rész-globalizációk? A gazdaság globalizációja
és a civilizációk s a kultúrák különbségei milyen fejlettségbeli eltéréseket vált ki korunk
kisebb-nagyobb erőtereiben, térszerkezeti-települési lét-tudat viszonyaiban. A globalizáció
és a regionalitás tehát eltérő civilizációk közegében, hálózataiban, eltérő formáinak és intéz-
ményei formálódásában vannak s működnek, stagnálnak, újjá szerveződnek. Átalakulás és
megmaradás küzdelmét élik. Ugyanakkor a globális egész elvesztette harmonizáló, össze-
foglaló, szelektáló szerepét irdatlan nagysága miatt. A világ egymással rivalizáló szövetsé-
gek összessége. Szabályok elképesztő gyors fejlődése, komplexitása, integrálódva, amely-
ben az adott színvonalú kultúra a meghatározó. A globális társadalom is kialakulhat. Fo-
lyik a nagy építkezés - helyrombolás - éhezés stb.

C. Globalizáció. Hálózatosodás. Társadalmi következmények7

Az új gazdaság egyik legfontosabb jellemzője a globalizáció. Tágabb értelemben ezen
minden olyan politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági jelenség értendő, amely világ-
méretekben zajlik. Szűkebb értelemben azonban csak azokat a kölcsönhatásokat soroljuk

5 Csikán Attila: A gazdaság globalizációja és a civilizációk különbözősége. In: Magyar Tudomány 2002. 6. szám 730-737. p.
6 Vitányi Iván Új társadalom - Új szemlélet. Nagyvilág Kiadó, Budapest. 2007. 3-14. p.
7 Romsics Ignác: Az új gazdaság, globalizáció, regionalizmus, hálózatosodás. Társadalmi következmények. In: Rácz Árpád

(szerk.): A 20. század rövid története. VII. fejezet. Rubikon-Könyvek. Budapest. 2007. 394-399. p.
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ide, amelyek a centrumot a félperifériával és a perifériával a termelés, a kereskedelem és a
pénzforgalom terén összekötik, s egyben a regionális gazdasági kapcsolatokat is meghatá-
rozzák, itt a termelési folyamatnak a világméretű megszervezéséről van szó. (Például a „mul-
tik", nagy cégek működése, pénzpiac globalizálódása, tőkemozgások összefonódása világ-
méretű.)

Hálózatosodás. A globalizáció és a regionális integráció mellett a századforduló világ-
gazdaságának harmadik fő jellemzője a hálózatosodás. A hálózatok a különböző kontinen-
sek legkülönfélébb szervezetei és gazdasági egységei között hozhatnak létre tartós vagy
alkalmi együttműködéseket (pl. internetezés, régi nagy vállalatok gyors átalakítása).

Társadalmi következmények. A gazdaság globális méretű hálózatosodása a jóléti társa-
dalom hagyományos struktúráit is átalakította. Például a társadalom érdek - érték - tulajdo-
nosi - elosztási és kulturális részeit is változtatta, átrendezte.

D. A globalizáció, rendszerváltás káosza, az ország helyzete
A globalizáció, mint korunk világállapota, új világszükséglete, az új gazdaság és új kul-

túra egyik legfontosabb jellemzője a társadalom hagyományos szerkezetét változtatta átren-
dezte, átalakítja. A globalizáció helyi erőterében az ország a régió, kiscsoport - család szo-
cializációja, értékrendje, szokás-, viselkedés-, cselekvésrendje igen eltérő civilizációk - ha-
gyományok - kultúrák közegében megy végbe. Az új generációk áveszik a globális reprezen-
tációkat és lokális hagyományaikat saját tapasztalataik segítségével felújítják, a mához iga-
zítják azokat a kihívásokat, melyeket az új szükséglet és követelményrendszervelük szem-
ben támaszt, ezzel alakítja újra helyét, életvitelét. Ideáikat, mítoszokat, a tudományt, a gya-
korlatot el kell fogadniuk, szükséges ezek alkotó elfogadása, megfelelő beágyazódása a
mindennapi viselkedésükben. Olyan fontos európai értékelvek nem csekély beágyazottsága
hazánk polgárainak mindennapi életébe, mint: szabadság jólét, biztonság, demokrácia alap-
vető életfeltétele annak, hogy a bőség kosara és a szellem napvilága beragyogjon minden
ház ablakán. Ezen szavak értékek ereje, beágyazottsága, védelme és társadalmi értékesü-
lése jelenleg még csekély hazánkban.

Az ország pedig jelenleg még - sok mértékadó személyiség megítélése szerint - rendkí-
vüli nehéz helyzetben van, eladósodva, lemaradásban, a modernizációban. Ám nem áll meg
az élet: segíteni kell gondolkodással, neveléssel, tanulással, életvezetéssel, több, jobb mun-
kával, jobb szociális tevékenységgel.

D.l.) Glatz Ferenc"
Az ország helyzetét befolyásolja: hogy a vidékfejlesztésben lemaradtunk Budapesthez,

s nyugathoz képest; megszakadt az organikus fejlődés 1920-tól. Okok:
a) A nagybirtokra és egyházi birtokra koncentrálódott az agrárium
b) A középosztályi polgárosodásban elmaradás. Elaprózódott birtokszerkezet, kulákül-

dözés, svábok kitelepítése, zsidók kiirtása, iparosság, kézművesség visszafejlődése. A közép-
réteg érdekérvényesítő képessége hiányzott, a civilszerveződések szegényesek.

8 Glatz Ferenc Párbeszéd a vidékért. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 2010. 7-15. p.
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c) Infrastruktúrában lemaradás: villamosítás, csatorna-, vízhálózat, élelmiszer feldolgo-
zás, falvak elnéptelenedése, városba menekülés, környezetvédelem elhanyagolása. Túlter-
melés: búza, sertés, baromfi, marhatenyésztés leépülése, legelők elhanyagolása, parlagfű,
vízi élet, fürdőturizmus, kulturális lemondás. Szakszerűség háttérben. Túlpolitizált vidék.
Szétzilált társadalom és értékrend. Lefejezték, ellehetetlenítették a vidéket.

D.2.) Ifj. Marosán György'
A rendszerváltás káosza szétszakította a barátságok és közösségek szálait, elgyengítette

a kölcsönös segítségnyújtást, erkölcsi követelményeit. A frusztráltság képtelenné tesz a
helyzet elfogulatlan értékelésére, önmagunk értékeinek és gyengeségeinek reális megítélé-
sére. Az ilyen társadalom - helyi közeg ön- és közveszélyes viselkedést vált ki. Beteggé
tesz és agresszióra hajlamosít. Fokozatosan átlépünk minden határt.

II. Családtörténeti kutatások az átalakuló Jászkun mikrotársadalom

Ha nemzeti múltunk értékeit meg akarjuk őrizni, ez nem képzelhető el a családok törté-
netének kutatása és feltárása nélkül. Ez pedig a kutatók szélesebb körének a kötelessége és
felelőssége. A családnak, mint a nemzet legkisebb hordozó s működő egységének története
része a nemzeti történelemnek. A család: kis haza, kis otthon, kis hely és kis erőtér, adatai,
lét-tudati viszonyai fontosak lehetnek a történelem egyéb ágai, részei számára is.

1. Csányi Vilmos10

A humán magatartási komplex.
A maga evolúciós folyamatában az emberi társadalmak mindig alulról szerveződtek.

Stabil társadalmat csak alulról kiindulva lehet felépítem. A házak építését is alulról kezdve
s kiindulva lehet felépíteni az épület fölépítményét. A mikroközösségek, köztük a család a
maga biológiai szocializációs - kulturális - természeti — társadalmi folyamatában ágyazódva
él, önmagát építi, lét-, fajfenntartásáért küzd az adott élethely, település anyagi és szellemi
erőterében ágyazódva, beilleszkedve s alkalmazkodva a mindennapi életfeltételekhez, konk-
rét dolgokhoz, természeti, társadalmi viszonyokhoz. A letelepedéssel megjelennek az emberi
kommunikációs formák: az emberi nyelv, a szerszámhasználat, a fogalmi gondolkodás,
szexualitás, nagy a gyermeknevelésre fordított idő. Megjelennek a kultúra kialakulására
alkalmas tulajdonságok: közös lokális és globális eszmék, közös akciók, amelyek megfe-
lelnek az eszméknek; közös konstrukció: önépítés - ön- és rendszerszervezés; hűség: az
ember csoportjához, családjához, ilyen a magatartása; transzformáció: a csoport, a család em-
bereiből egy új identitás (azonosulás) magasan szervezett csoportorganizmust kialakítani,
működtetni képes. Mindez rögzül a családi kultúrában, szokásokban. Ezek a tulajdonságok
játszottak fontos szerepet az állam, vállalatok, család, a párkapcsolatok rendszerszervező
képességének területén.

9 ifj. Marosán György Boldogságjavak. In: Népszabadság 2005. április 22.
10 Csányi Vilmos: Az emberi természet. Budapest, 1999.
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2. Őrsi Julianna"
Őrsi Julianna A társadalom kihívásai - a mikroközösségek válaszai című könyvének

összegzésében az alábbi megállításokat teszi:
Mind egy lokális közösség, mind az azt irányító elöljáróságnak érdeke, hogy a közösség

hosszú távon stabil maradjon, idegenek a kialakult szokásrendet, a belső törvényt ne vál-
toztassák. A közösség csak akkor fogadja be az idegent, ha meggyőződött arról, hogy az el-
fogadja a közösség által meghatározott belső rendet. Ehhez az alkalmazkodáshoz azonban
hosszabb idő szükséges és sok egyéb feltételnek is meg kell felelni. Az idegennel szem-
beni magatartás módját befolyásolta, hogy ki és milyen céllal érkezik közéjük. Az idegen
csak akkor nyer bebocsájtást, ha munkaerejére, vagy az általa kínált termékre a közösség-
nek szüksége van. Az álláspontot módosíthatja, ha egy szűkebb kör (pl. helyi iparosok, ke-
reskedők) érdeke ellentétes, amely érdek új értékhordozó és értéknövelő lehet a közösség
számára is. A közigazgatás eszközeivel és intézményeivel élve mindenkor számon tartja az
idegenek megjelenését a településen és nyomon követi a helybeliek más településre tör-
ténő mozgását is.

A házassági kapcsolatok hűen tükrözik a területen lejátszódó gazdasági és társadalmi fo-
lyamatokat. A nagykunságiak általában igyekeztek kívül rekeszteni egyéb területek lakóit,
hogy ne szaporodjon azoknak a száma, akiknek nem érdeke a II. József statútumaiban lefek-
tetett törvények változatlan megtartása. Az emberek tudatában a 20. század közepéig leg-
főbb értékmérő maradt, hogy elődei részt vettek-e a redempcióban, vagy sem. A korábban
betelepülteket, mivel a közös teherből kivették részüket, befogadta teljes rangú tagjának a
közösség. A legtávolabbról jövő házasulandók pedig iparosok és kereskedők voltak.

A 18. század közepén bekövetkezett újabb fordulat lehetővé tette, hogy a jászkun közös-
ség visszanyerje önállóságát. A helybeliség, a településhez való kötődés felértékelődése
számos tettben is megnyilvánult. A közösségért való tenni akarás a közösséget összeková-
csolja és csak e közösség adhat perspektívát az itt éléshez a lakosságnak.

Jász-Nagykun-Szolnok megyét öt részre oszthatjuk: a Jászkunság, a Nagykunság, a Ti-
szazug, Szolnok és környéke valamint Tiszafüred és környéke. E tájegységek összevetése
azt a tanulságot hordozza magában, hogy hiába több évszázada az azonos történelmi sors,
a közjogi, közigazgatási helyzet, merőben eltérő kultúrát képviselnek. E tájak kultúrája egy-
mástól eléggé élesen elválik. Például a kiváltságos Jászkunságon ugyanis nem volt földesúr
(a 18. század elejét kivéve) és nagybirtok. A Tiszamentén viszont a földesúr -jobbágy vi-
szony jellemezte a falvakat. Ők falusiak, míg a kunsági ember városi. A kunságiak szá-
mára a teljes értékű csak a „törzsökös", számukra mindenki más vidéki, „jött-ment".

A Múló és születő hagyományok a Jászkunságon (maradó hagyományok) című írásában
olvashatjuk, hogy a jászkunságiak külön néprajzi csoportot alkotnak, önálló etnikai tudat
egy sajátos táji kultúrát hozott létre és őrzött meg. (Pl. Jászkun kapitányok, huszárok, loka-
litást kifejező zászlók és címerek, Jászkunságért-díj, emlékhelyek, pásztorhagyományok.)
Erősen kötődnek a kun származástudathoz és a katonáskodás emlékeihez, kun miatyánk
idézéséhez, pásztorkodáshoz, pásztor viselethez, speciális ételeik, ünnepeik vannak.

11 Örsi Julianna: Múlós és születő hagyományok a Jászkunságon. In: Őrsi Julianna: A társadalom kihívásai - a mikroközös-
ségek válaszai. Túrkeve, 2004. 170-184. p.
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A szerző megállapítja, hogy a Nagykunság fejlődése szerényebb mértékű volt, mint Jász-
berényé. Ugyanakkor kimutatható Debrecen húzóhatása, az iskolázásban való szerepe.

Őrsi Julianna12

Orsi Julianna A nagykun társadalom a 18-19. században című írásában a partikulát el-
helyezi a magyar társadalom egészében és a Jászkun Kerületek között.

A vizsgát térség hol megelőzi korát, mintát adva más közösségeknek, hol magatartásá-
val önmaga haladásának gátjává válik. A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet
folyamata ez, feudális törvényi keretek között a Jászkunság vezetői ki tudták alakítani a
szabad paraszti fejlődés lehetőségét és útját, földesurat kaptak 1702-ben, szabad állapotból
jobbágyállapotba kerültek. A települések védelmét, a menekülést (török-tatár) „visszaszál-
lást", az újbóli „megülést" bíráik és papjaik vezették. A 18. század első felében a helyi tár-
sadalom önszerveződésének folyamata zajlott le. Földesúri függésben addig érdeke, hogy
népességük szaporodjon, amíg szükség van tőkeerő bővítésére, de később érdeke, hogy az
idegeneket - érkezőket kizárja az elért eredményekből is. Jászkunok nem személyükben,
hanem közösségükhöz kötötten élveztek kiváltságokat. Jászkun statútumokban szabályoz-
ták rendjüket, a polgári birtokjogaikat, a társadalmuk szerkezetét, a „nyakas kunok" maga-
tartását, életszemléletét, a protestáns szellemiséget. (Pl. a Jászkun Kerület Közgyűlésre;
Tiszti Építő székre; 14 féle tisztségre pl. főjegyző, levéltáros, számvevő, főügyész, nagykun
kapitány, 140 jelöltet állítottak.)

A nagykun városok társadalma
1. A városok elöljárósága (származás, tanulás, vallás, Debreceni Kollégium determinált)
2. Nemesség a Nagykunságban. (A 17. századi országos nemesítési hullám itt is érződik.)
3. A parasztok paraszttársadalmat alkottak

a) állatállomány, földbirtok meghatározza az egyén, család helyét a helyi közösségben,
birtokos paraszti házasság, birtokvásárlás útján juthat valaki feljebb a jó gazda az,
aki rendelkezi a termelési eszközökkel, aki meg tudja művelni a földet, adókötelezett-
ségének eleget tesz.

b) irredemptusok - új családok, lakosi jogot kérők, hivatalnok réteg, iparosság, keres-
kedők=a polgárosodás előfutárai.

c) pásztorok - foglalkozási csoport - pásztortársadalom
d) szolgarendűek, zsellérek, legszegényebbek, legszegényebb jogúak, szolgák, szolgálók.

A város gondoskodik a szegényekről. (3-5%-nak nincs egyebe a „teste-lelke", betyár,
koldus.)

4. Iparosok, kereskedők
A Nagykun társadalom 18-19. századi fejlődése, következményei: Értékek. Mezőváro-
sok, szabályokkal körbevett jól szervezett gazdatársadalom, legfőbb értékek a mun-
kával megtermelt mezőgazdasági javak, állat, föld, bennszülöttség. Túlnépesedés és az
elszegényedés elleni védekezés. Amíg volt tartalékföld addig a fejlődés biztosított volt.
Azután - a tőkeerős iparosság, kereskedők nem tudtak befektetni - fejlődés üteme (20.

12 Orsi Julianna: A társadalom kihívásai - a mikroközösségek válaszai. Túrkeve, 2004.
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század) csökkent. Zsidók kis számban mentek vissza a második világháború után. A
Nagykunságon korán kezdték el a nagyüzemesítést, a tanyákat felszámolták, a kispa-
raszti gazdaságokat szétverték, a nagyobb tőkével rendelkező parasztok, értelmiségiek
nagy számban elhagyták ezeket a városokat, lépéshátrányba kerültek más vidékhez ké-
pest.
Jászkun Statútum: a gyakorlatban élő szokásjog jogilag tovább élt, érvényben maradt
a Jászkunságban ehhez igazították életüket az emberek, az élet minden területén.

III. A mindennapi életet - tudást - viszonyait humanizáló alapfogalmak, képességek,
személyes kultúra

Csányi Vilmos13

1.) Az emberi együttműködés kiegészítő jellegű. Ez azt jelenti, hogy a feladat hierarchiku-
san részekre van lebontva, szerepek, tervek, változatok készülnek még a tevékenység meg-
kezdése előtt és a résztvevők ezeket a tevékenységeket elosztják egymás között. Tevé-
kenységük tehát kiegészítő jellegű, valamely előre meghatározott közös célt szolgál. Az
individuális akcióterv nyelvi konstrukció, elemei tanultak. Az emberi együttműködés-
ben a csoport önmagát konstruálja. Ezt a csoportot már közösségnek nevezzük. Politika,
együttműködés, elosztás. A rangsor, a státusz és a ritualizált agresszió fontos eleme a cso-
portok politikájának, amely mindig a javak elosztása, az együttműködés, szövetségek ala-
kítása és a hatalom gyakorlása körül forog. Kizárólag az ember rendelkezik az együtt-
működés és a javak elosztásának szabályok alapján történő fejlett formáival, és ad sok-
szor kérés nélkül is.

2.) A rendszerszervezés képessége velünk születik.
A közös akciók, közös hiedelmek, közös konstrukciók együttes előfordulása és a velük
járó (csoport, család) hűség pontosan megfelelnek egy emberi szociális rendszer alaptu-
lajdonságainak. A benne szereplő tulajdonságok velünk születnek, ezeket mindenki ak-
tívan gyakorolja. így megjelenik a hűség, a rangsor, a szabályok elfogadása, a közösség
tagjai pedig megegyeznek a közös értékekben. Közösségünk a város. Talán a legnagyobb,
legfontosabb szociális konstrukció, amit az ember rendszerszervező képessége terem-
tett, a város. A város mai szerkezete, működése és helyének meghatározottsága a globa-
lizáció és lokalitás erőterében áldás és átokként szolgálhatja az emberi lét értékeit.

Heller Ágnes14

3.) A mindennapi érintkezés fő típusai: véletlen érintkezés, szokásos érintkezés, kapcsolat
és a szervezett érintkezés. A társadalmi érintkezés társadalmilag legfontosabb típusai a
szervezett érintkezési formák: csoportok (kis és nagy csoportok, család) a közösségek.
Itt most a kapcsolatokról jelzek néhány fontos tudnivalót, amely a családépítésben, a
család működésében fontos szerepet - funkciót tölt be. Emberi fejlődésünk szempont-
jából a kapcsolatok mindennapi életünk leglényegesebb, legtartalmasabb érintkezései.

13 Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés.Sanoma Kiadó, Budapest. 2006.
14 Heller Ágnes: A mindennapi élet. Akadémia Kiadó, Budapest, 1970.
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Életünk össze van kapcsolva sok dologgal, viszonnyal, emberi tulajdonságokkal, iden-
titási - azonosulási sikerekkel, kudarcokkal. Minél intenzívebb, minél inkább egyenlő-
ségen alapuló, minél inkább szabadon választott, minél inkább a „szeretetreméltóság"
alapján, szabadon választott kapcsolatok jellemzik az emberek (családok) életét, annál
tartalmasabb, annál humanizáltabb az emberek élete. Az efféle kapcsolatok a minden-
napi élet legfőbb értékei. Mindennapi érintkezésünk annál humanizáltabb, minél több
az olyan személyes kapcsolatunk, amelyben a másik ember eszköz-jellege alárendelt
szerepet játszik, minél inkább válik ezekben a másik ember céllá.

4.) Kötődés, elszakadás
Az ember biológiai és társadalmi tulajdonságai alapján társas lény, amely evolúció-
jának egy szakaszán a kultúra megjelenésével társadalmakba szerveződött. A csopor-
tok, köztük a család a szociális vonzódás miatt tetten érhető kapcsolati — kötődési típu-
sokban fejeződik ki. A mindennapi életben jól ismertek az anya és a gyermek közötti
kötődések, „elszakadások", kötődésbomlások. Nagy baj lehet, ha a gyermek anya - ne-
velő nélküli fázisba kerül, hamar „tiltakozik", sír a gyermek, tény az anya hívása. Anya
vagy állandó gondozó nélkül nevelődő gyermekek nem tudnak normális kötődést ki-
alakítani. Fontos, hogy a gyermek, kötődési biztonságban nőjön fel. A gyermeknevelés
módja: a szeretet, az ölelés, a testi-érzelmi kontaktus gyakorisága fontos kötődéserő-
sítő tényező. A katonásan nevelt gyermek agresszívabb, frusztráltabb. A felnőtt társa-
dalomban megfigyelhető agresszió, szülői, családi, gyermeki erőszak gyengíti, rontja
a család emberséges viselkedését. Az emberi kötődésnek három alaptípusa van: a „biz-
tonságosan kötődő", az „aggodalmas—elkerülő" és az „aggodalmas-ellenálló" például,
az idegenkedés, idegengyűlölő viselkedés, nem kevés a gyermekek idegenektől való
félelme. A tartós kötődés nélküli felnőttek, az elváltak, özvegyek sokkal érzékenyeb-
bek. Több az autóbalesetük, hamarabb lesznek alkoholisták vagy drogfogyasztók, sok
közöttük a szívbeteg, többen halnak meg rákbetegségben. Felnőttek párkötődésében
két szakaszt lehet megkülönböztetni a vonzódást és a kötődés fázisát. Szerelem például
3 év, másodikban a kölcsönös önfeláldozás az önzetlen szeretet.

5.) Értékek és azonosulások
Identitás, azonosság, az azonosulás keresés és az azonosulási folyamat világa. Mit kezd-
jenek az emberek, a kisebb-nagyobb emberi csoportok közösségek: a család, baráti kör,
szomszédság, település, nemzet az értékekkel, az anyagi-szellemi javakkal (föld, víz,
levegő, a másik ember értékei, tettei, viselkedése, szokásai, tudása stb.)? Fűződik-e ér-
dekük olyan értékekhez, mint a szolidaritás, szeretet, tisztelet, becsület, humanitás? Min-
den, amivel azonosulni lehet. Fontos lehet az önmagunkkal való azonosság, hűség, va-
lamely csoporttal, családdal, iskolával, munkahellyel való azonosulás érzése, élménye,
hogy mivel azonosul s mivel nem az ember, (munkával, szakmával, hivatással, ölessel,
lopással, rablással, potyaleséssel, zsarolással, korrupcióval stb.) A személyiség külön-
böző kialakulásának és sokféle szerepének fejlődésében beálló zavar, az identitás érzé-
sének - értelmének - viselkedésének megbomlása veszélyes lehet az érintett egyénre és
közösségére nézve. Modern korban többféle identitásjellemző: mindenki egyidejűleg
több közösséghez tartozik, föl kell vállalnia többféle alkalmazkodást érintkezést, kap-
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csőlátót, elvárást, magatartást. S a magánélet, a család, az iskola, a munka, a politika,
a kultúra világa, a piac és a versenygazdaság s a fegyveres szervezetek normavilága
nem ugyanaz, ellentétben is lehet egymással, egyik-másiknak kőkemény racionális
világa van, melyben a pénz beszél, a lelki - erkölcsi - tényezők, a humán magatartási
komplex más értékrendben szerveződik, mert a hely mást követel a globalizáció erő-
terében. Amerikai fogyasztói kultúra és a hazai települési (tanyasi - falusi - kisvárosi)
kultúra, az organikus kultúra nem azonos, ellentétben vannak egymással, ellenállást ta-
núsítanak vele szemben. Fontos egyensúlyba hozni a globálist és a helyit, nagy a tudat-
lanság kockázata az identitás és a mentalitás alakítási folyamataiban, ha kevésbé tu-
dunk bánni a búcsúzó - érkező — maradó magatartásformáinkkal, az emberi viselkedés
progresszív - kreatív - innovatív gyarapításával. Fontos tudnivaló az azonosulás fogalma,
funkciói és szintjei: Azonosulás - az a folyamat, amelynek során érzelmi - értelmi in-
dítékok folytán átvesszük mások értékeit, nézeteit, beállítódásait, véleményeit s hoz-
zájuk akarunk hasonlítani, úgy igyekszünk viselkedni, mint ők.

Azonosulás — identitás sokféle lehet: megértő, velünk együttműködő, velünk cinikussá-
got vállaló, szemét-szemért, fogat-fogért modorú és provokatív is. Az identitás keresés
tartalma lehet az is, amikor az ember keresi, felismeri igazi érdekeit (szükségletét) és érté-
keit, ehhez viszont tisztáznunk kell például a demokratikus értékekhez, normákhoz való
viszonyunkat. E viszonyunk függ attól is, hogy milyen ezen érdekek, értékek beágyazott-
ságának útja a személyiségben, ami lehet: érdeklődés, kíváncsiság; a megértés; majd a
szövetséges viszony gyakorlata. Köztudott, hogy az aktív cselekvő és a külső szemlélő po-
zíciója különbözik, nem azonos értékkel bír. Szavak, tettek szövedéke, hozadéka - horda-
léka sok esetben nem esik egybe, nem fedi egymást. A szép - jó - igaz tettek az igazi kul-
turált identitásúak elemei. Szavak, szándékok, cselekedetek lehetnek, lesznek „egymásból"!
Szavak, meggyőződések, tettek elszakadhatnak egymástól, szembe mehetnek egymással.
Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan (az adott hely s a globalizáció erőterében). Igen
értékes irányát, útját jelzi az azonosulásainknak, s mentalitásunknak, amikor tér-idő erő-
terében utal arra, hogy mit és hogyan tegyünk önmagunk és társadalmunk fölemelkedé-
séért, boldogulásáért.

Identitás funkció lehet: hűség, bizalom, szolidaritás, otthonosság, barátság, hazafiság,
odaadás.

Identitás szintjei: család, baráti kör, szomszédság, lokalitás - település helyi társadalom
történelmi táj és régió, földrajzi helyzet, nemzet, EU közösség, eszmék, ideológiák, ideálok
és hitek.

Az identitás tartalma, funkciói és szintjei s mindezek egyéni - társadalmi beágyazott-
sága utal arra, hogy a társadalmi értékek megismerése, védelme, alkotó - gyarapító elfo-
gadása, felelősségteljes kezelése mennyire komplex munkát követel az emberektől. Jelen-
tőségét, szükségességét mutatja, hogy nincs felemelkedés társadalmi identitás - össztár-
sadalmi azonosulás és napjainkban átalakuló és fejlődő - modernizálódó mentalitás nélkül.
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6.) A modern mentalitás elterjedésére van szükség és igény s ez a nagy munka még
előttünk áll. Mi lenne a kihívás? Mit jelent a modern mentalitás?

a) Racionális gondolkodást
b) Egyéni felelősség vállalást
c) Társadalmi - politikai - gazdasági környezet aktív alakítására való törekvést
d) Toleranciát
e) Normák, szokások, törvények követelését, betartását.
A modern mentalitás elemzése egy másik tanulmány célja, témája lehet.

7.) A szocializáció
Nagyon fontos a szocializáció biológiai és kulturális folyamat, amelyben a közösség
(család, iskola, munkahely stb.) tagja az egyedi fejlődés során, egy nagymértékben vissza-
fordíthatatlan folyamatban megtanulja nyelvét, csoportjának szokásait, kialakulnak
biológiai alapú kötődései a csoport tagjaihoz, közös globális és lokális eszméihez,
kialakul benne a közösség iránti hűség, a csoport minden felnőtt tagja azonos nézetek,
szokások hordozója. A csoport csak generációk során változhat, apró lépésekben, mert
a nagy változásokat a szocializációs folyamat (gondozás, nevelés, fegyelmezés, tanítás,
szociális szerepek) kizárja. A szocializáció egymásban bízó, egymásért élő közösség-
ben valósulhat meg. Manapság a család szerepe megint gyengül. Részben azért, mert
a szocializáció legfontosabb helyévé társadalmi intézmények - az iskola, óvoda, mun-
kahely, vallási közösségek, kortárs-csoportok, diszkók - váltak, részben azért, mert a meg-
élhetési - gazdasági kényszer enyhülésével a családot összetartó erők meggyengültek,
gyorsan cserélődnek a család tagjai (válások, jövés-menés a globalizált világban, csonka
családok növekvő száma, sok a szabálysértő - normaszegő viselkedés s a rossz példa
követő magatartás) a szabadság szabadosságként történő felfogása, gyakorlata. Az
embernél pedig mindennél fontosabb a szabályok követése, s az is, hogy a szabadság
szülje a rendet! A szocializáció egymásban bízó, egymásért élő közösségben valósulhat
meg.

8.) Közösség, mikrocsoportok, a család jellemzői. (Vázlat.)
Fontos kiindulópont - törvényszerűség:

- A maga evolúciós folyamatában az emberi társadalmak mindig alulról szerveződtek
- Stabil társadalmakat csak alulról kiindulva lehet felépíteni
- A Hely-telephely, letelepedés, társadalmi - földi berendezkedések (család, falu, város,

kistérség, megye, régió világállapot) - a hollét-a globalizáció és lokalizáció erőterében,
civilizációs átrendeződés folyamatában összefüggő pozitív és negatív következmények-
kel meghatározó lét - tudat - viszonyok között különböző kultúrákban szerveződik. A
helyek azonosságjegyeik alapján eltérő előfeltételeket, lehetőségeket, státust biztosíta-
nak közösségeik és az egyének élete, boldogulása számára.

- Megjelennek az emberi kommunikációs fonnák: emberi nyelv, szerszám használat, fo-
galmi gondolkodás, tevékenység - tudat - érzelemformák, hiedelemrendszerek, szoká-
sok, viselkedésformák. Felismerhetőek a gének és a kultúra, a szocializáció - gondos-
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kodás, nevelés, tanítás - tanulás, fegyelmezés, szabálykövetés, az agresszió és a gyűlö-
let, a kooperáció, a csoporthűség, normák elfogadása.

— Az emberi csoportokban kialakulnak, megjelennek, működnek emberi viselkedésjegyek,
melyek összessége és egysége a humán magatartási komplex. E gyűjtő fogalom tartal-
mazza a szocializálással kapcsolatos viselkedési szabályokat (szabálykövetés, tanítás,
nevelés, fegyelmezés). A csoport-szinkronitás mechanizmusait (a csoport - család -
egyénei viselkedésének összehangolását).

A konstrukciós képességek működését melyben a család, a kiscsoport önmagát építi
vagy rombolja, szervezi vagy nem szervezi - rend, fegyelem, szervezettség - alapja minden
társadalmi létformának. Ide tartozik az eszközkészítés és eszközhasználat, nyelvhasználat,
a hiedelemrendszerek, a globális eszmékben való hit, el kell dönteni mi a jó és mi a rossz,
mi a szép s mi a rút, mi az igaz és mi a hamis. A rendszerszervező képesség területén öt
tulajdonság játszott fontos szerepet a különböző társadalmi csoportokban: ezek a közös
eszmék; közös akciók; közös konstrukciók (ön és rendszerszervezés); hűség - családhoz, tele-
püléshez, önmagához, hazához -, transzformáció. A csoport, a család, munkahely egy új azo-
nosulást (identitást) hoznak létre, az új azonosulás viszont sokféle lehet.

9.) Humán szocialitás.
Az ember biológiai lény, az ember szociális „ társas " lény, az ember erkölcsi lény - jó
és a rossz világában mértékében élő lény, s a kultúra megjelenésével társadalomba szer-
veződött. Ilyen helyekben, erőterekben a kultúra szervezőhatást fejez ki, szervezett
csoportorganizmus kialakítására, működtetésére rontására képes. Előfordul, hogy ami
nem pusztul, azt pusztítják. (Földi, légköri, vízrajzi természeti értékrombolás, alkoholi-
zálás, drogozás, terjedő erőszak, emberölés, lopás, zsarolás, rossz házasság, sok válás,
munkátlanság, uzsorázás, társadalmi — erkölcsi -jogi - lelki rend vétkei - bűnei stb.).
Kisebb egységek, csoportok között (30-50 fő) az átjárás, csatlakozás, elválás is lehet-
séges. E csoportok tagjai személyesen, közelről, mindennapi érintkezésben jól ismer-
hetik egymást, ezeket a csoportokat még közvetlenül lehet irányítani.

Összegzés
A globalizáció és civilizációk világát megismerni, e folyamatok részeinek működésében

részt venni, látni - tudni alkotó módon, konkrét helyen (a családtól a hazáig) a lokalitás és
a globalizáció erőterében igen szép - jó — igazságos kihívás, felelősségvállalás a minden-
kori ember és intézményei részére. „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"- idéz-
zük rendre. Ám a konkrét hely, amelyben élünk, dolgozunk, családot alapítunk, gyermeket
nevelünk a globalizáció és a regionalitás erőterében létezik és mint mindenkori probléma
megoldás fogalmi gondolkodáshoz, s emberi cselekvéshez van köve. Olyan tudást jelen-
tenek, amelyek nemcsak dologi - tárgyi, hanem emberi, humán erőforrások, humanizálódó
és olykor ember ellenes, életellenes negatív, veszedelmes következményeket is produkál-
nak. Kevés olyan fogalom akad, amelynek definiálása, szerepének és hatásainak megíté-
lése terén olyannyira eltérőek volnának a vélemények, mint a globalizáció és a civilizáció.
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Nincs egyetértés abban a kérdésben sem, milyen időponthoz vagy időszakhoz köthető a
globalizáció folyamatának keletkezése, felgyorsulása. A történelem kezdete óta léteznek
globalizációs folyamatok, mint az ideák evolúciója. Többen állítják: a globalizáció lehető-
ség és realitás, korunk világállapota, világszükség szükségszerű kielégítését, követelmé-
nyét jelentheti, mely eltérő civilizációk közegében, értékrendjébe megy végbe. Világmére-
tekben zajló hálózatosodó igen összetett folyamat. Egy sohasem volt, összetett, új világ-
rend kialakulása, új társadalom, új szemlélet, új társadalmi beágyazottság, új identitás, új
,, felvilágosodás" avagy a globalizáció nem új jelenség. Illetve hogy tényleg globális-e
már a globalizáció, vagyis igen eltérő mértékű a mai világban, de a globális társadalom is
kialakulhat!? - Van min gondolkozni, van mit tenni itt is az átalakuló Magyarországban és
a Jászkunságban is. Kutatni, elemezni kell: a globalizáció, a vidékfejlesztésben lemaradá-
sunk, a rendszerváltás káoszát, az ország jelenlegi nehéz helyzetét, a mit és hogyan te-
gyünk a település adta hely mozgásterében?

A dolgozat második részében családtörténeti kutatások az átalakuló jászkun makro-
társadalom életében témakör összegzett tapasztalataival foglalkozom Dr. Őrsi Julianna és
szerzőtársainak igen értékes müveit közvetítve. Közben Csányi Vilmos professzor úr humán-
eto/ógííZi-viselkedési nagyon értékes gondolataira hívom fel az olvasók figyelmét, „A
humán magatartási komplex" című fejezet anyagára mely válaszol arra, hogy mit és hogyan
cselekedjünk az emberi erőforrásokkal ha igazi értékek vezérlik cselekedeteinket, a bú-
csúzó, érkező, maradó magatartásformák progresszív, kreatív, innovatív követésében, ala-
kításában.

A tanulmány harmadik részében a személyi - közösségi tényezők 9 kategóriáját kísére-
lem meg leírni. Ezek: Az emberi együttműködés; rendszerszervezés; kapcsolatok; kötődé-
sek; elszakadás; értékek és identitások (azonosulás); a modern mentalitás; szocializáció;
közösség - család jellemzői; és a humán szocialitás.
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