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Illés Anita

JÁSZAPÁTI DEMOGRÁFIAI ADATAI 1882-BEN

Dolgozatomban Jászapáti város születési és halotti anyakönyvi kivonatainak
vizsgálata alapján a város történeti demográfiai jellemz it kívánom bemutatni. Az
1882-es születési és halotti anyakönyvi kivonatokat helyeztem a kutatás középpont-
jába, a teljesség és a megalapozott következtetések kedvéért egy teljes évet vizsgál-
tam meg munkám során.

A település rövid történetét, a város lakosságának eredetét, népesedési adatait,
a település vallását, hiterkölcsi életét és a gyermek születésével kapcsolatos szoká-
sok bemutatását követ en térek rá a dolgozatomban vizsgált 1882-es esztend  de-
mográfiai vizsgálatára, a születési anyakönyvek alapján.

A város lakosságának eredete, népesedési adatai

Az úgynevezett „t sgyökeres” jászok, az id  sokféle viszontagsága miatt a XI.
századra lassanként kipusztultak. A lakosság 1698-ban alig érte el a kétszázat, egész
évben csak 13 gyermeket kereszteltek. 1699-ben - a rohamos bevándorlás folytán -
1000 f  körül volt a lélekszám.

1. sz. tábla A lakosság lélekszámának alakulása1

Évek Lélekszám (f )

1720.   2000
1730.   2400
1740.   1900
1753.   2949
1766.   3628
1792.   4390
1829.   8135
1840.   8794
1860.   9752
1890. 10398

1 Vándorfy János: Jász-Apáthi város egyházának multja és jelene. Eger, Érseki Lyceum
Könyvnyomdája. 1895. 151. (a továbbiakban: Vándorffy, 1895.)
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Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a XVIII. század elejét l a XIX. század
végéig fokozatosan növekedett a város lakossága. Megtorpanást 1730 és 1740
között figyelhetünk meg, melynek oka a pusztító pestisjárványban keresend .

A XIX. század második felét l (1863-tól) Apáti folyamatosan telepíti be Kocsér
pusztáját, amely hit- és közigazgatási községgé alakult. Kocsért, Apáti, mint lakatlan
pusztát a redemptiókor kapta örökös tulajdonául. A községnek 1890-ben 2980 lakosa
volt, amelynek 92 százaléka Apátiról származott. A kitelepülés mellett a kolerajárvány
is tizedelte a lakosságot: 1831-ben 200 f t, 1855. jún. 2-t l aug. 30-ig 265-t, 1873. júl.
4-t l szept. 15-ig 150-et. Majd a toroklob szedte áldozatait, 1883 és 1893 között 360
gyermek halt meg e szörny  betegségben (1884. 110, 1892-93. 130 áldozat). A
dolgozatomban feldolgozott adatok is mutatják, hogy a „népbetegségek” pusztító
hatásainak köszönhet en sok gyermek meg sem élhette a feln ttkort. A szül k
ennek következtében több gyermeket vállaltak.

A település vallása

A lakosság túlnyomó többsége, csekély kivétellel, római katolikus. Korábban
egy-két Kálvin és Luther követ  is volt a városban, de ezek áttértek, vagy elköltöztek,
így 1753-ban egyetlen más vallású sem volt Apátin. 1792-ben kálvinista 4, görög
nem egyesült 10, 1829-ben helvét hitvallású 2, ágostai 2, görög nem egyesült 9,
1852-ben görög nem egyesült 12, 1871-ben görög katolikus 1, az 1890-es
népszámlálás szerint pedig 4 görög katolikus, 3 ágostai, 30 református, 2 unitárius.

A zsidók részére a város csak 1848 után nyílt meg, számuk az 1890-es
népszámláláskor 162 f  volt. A zsidóság csekély számának oka, hogy Apátiban
nem találtak kedvez  feltételeket, hiszen az itt lakóknak nem volt szükségük
keresked kre, volt közöttük elég.2

Hiterkölcsi élet
Vándorfy János így jellemezte a kor apáti emberét: „Dologban, különösen nyáron

az apáthii ember még most is szorgalmas, s t sok talán jobban is szorgoskodik,
mint kellene, - értem ez alatt: hogy talán a földi gondjaik miatt lelki ügyeiket is
elhanyagolják…Nem tudom, mily számban látogatták a múltban Isten házát, de
ha a jásznép hagyományos vallási buzgóságára gondolok, az istentisztelet
hallgatása s a szentségekhez való járulás, ma már sok kívánnivalót tár fel a
lelkipásztor el tt.”3

Az esküv , keresztelés, temetés, ünnepek vallási szokásait természetesen megtar-
tották a település lakói. A dolgozat központi témájával, a születésekkel kapcsolatban

szeretném ismertetni a legfontosabb szokásokat, melyek a vallási élethez is
kapcsolódtak. Az esküv t és lakodalmat követ en, ha egy év múlva a gyermekáldás
is bekövetkezett, a családok megnyugodhattak, hogy a fiatalok összeill knek,
életrevalóknak bizonyultak. De ha a fiatalasszony gyakran járt haza panaszkodni
kisírt szemekkel, abba is beletör dtek, mondván, hogy „hét tél, hét nyár majd meg-
választja ket”. Nem volt divat a válás, mint manapság, s nemcsak a vallási törvények
miatt, hanem a családi becsület sem t rte meg az elvált asszonyt. Ha adódott nézetel-
térés a családi életben, mert „kanál sincs csördülés nélkül”, azt igyekeztek házon
belül elintézni.

Az újszülöttet pár napon belül, de legkés bb egy hét múlva megkeresztelték. A
keresztszül knek meghívott koma vagy komaasszony leginkább a családból, a közeli
rokonságból vagy fiatalkori cimborákból került ki. A keresztszül  a bába kíséretében
karján vitte a gyermeket a templomba, és tartotta keresztvíz alá. A babakelengyét, a
„korozsmát” a keresztszül k ajándékozták, amelynek f  dísze a gazdagon díszített,
hímzett keresztel  paplan volt, a fiúknak halványkék, a lányoknak rózsaszínben
készült. A keresztel t lakoma követte, amikor megállapították, hogy a szül k közül
„kire ütött” a gyermek.

Az általam vizsgált anyakönyvi kivonatok is tükrözik a kor kedvelt keresztneveit.
A fiúknál például: József, Ferenc, Pál, János, István, György, Kálmán, Mihály,
Gábor, András, Miklós, Lajos, Zsigmond voltak a legkedveltebb nevek. A lányoknál
népszer ek voltak: Erzsébet, Borbála, Jusztina, Eleonóra, Rozália, Terézia, Mária,
Piroska, Veronika, Franciska, Julianna, Margit, Petronella, Gizella. A névadás-
nál a szül k alkalmazták azt a szokást, hogy az els szülött fiú az édesapja, az els szü-
lött lány pedig az édesanyja keresztnevét örökli. De gyakran a keresztszül k neveit
kapták meg a gyermekek.

A gyermekeket megtanították imádkozásra, rendszeresen jártak templomba. Nyolc-
tizennyolc éves korban sor került a bérmálásra. A bérmaszül k már távolabbi rokonok
voltak, vagy jómódú ismer sök. Ilyenkor a bérmaszül  adta az ebédet és a bérma
ajándékot: imakönyvet, ékszert, jószágot, vagy pénzt.4

2 Vándorffy, 1895 153-155.
3 Vándorfy, 1895. 160. 4 Rusvay, 2003. 240.
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1882-es esztend  születési és halotti anyakönyveinek vizsgálata

A vizsgálatban különböz  szempontok alapján dolgoztam fel az adatokat. Az
els  táblázatban az összes születés és az összes halálozás számát vizsgáltam meg.

2. táblázat: Összes születések és halálozások száma 1882-ben5

  1882.               Születések száma (f )                    Halálozások száma (f )

január   39   30
február   31   23
március   41   25
április   34   31
május   21   17
június   16   16
július   24   30
augusztus   25   36
szeptember   34   32
október   41   34
november   33   37
december   41   34

Összesen 380 345

5 1882-es születési és halotti anyakönyvi kivonatok Jászapátin. Jászapáti Város Plébánia –
továbbiakban: Plébániai iratok

A feldolgozott adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 1882-ben Jászapátin 380
gyermek született, és 345 f  halt meg. A természetes népszaporulat tehát a vizsgált
esztend ben 35 f  volt. Átlagosan 32 újszülött látta meg havonta a napvilágot,
ehhez képest a legtöbben negyvenegyen, legkevesebben pedig tizenhatan születtek.
Átlagosan 29 f  halt meg egy hónapban, a halálozás tekintetében legkevesebben
tizenhatan, legtöbben pedig harmincheten vesztették életüket.

A következ  táblázat a születés és a keresztelés között eltelt id t tartalmazza.
Azokat vettem figyelembe, akiknél ténylegesen volt keresztel .

6 Plébániai iratok

3. táblázat: Születés és keresztelés között eltelt id 6

1882.   Születések száma     Keresztelés száma     0 nap     1 nap     2 nap     3 nap

január   39   38   9   24   5 –
február   31   31   7   22   1  1
március   41   41   7   25   8  1
április   34   33 11   18   3  1
május   21   21   4   12   5 –
június   16   16   4   11   1 –
július   24   23   7   15  –  1
augusztus   25   25   6   18   1 –
szeptember   34   33   1   24   6  2
október   41   41   6   32   3 –
november   33   33   9   23   1 –
december   41   41   8   29   2  2

Összesen 380 376 79 253 36  8

Az újszülöttet a hagyományok szerint a születést követ en pár napon belül, de
legkés bb egy héten belül megkeresztelték. 1882-ben az összes született gyermek
98 százalékát megkeresztelték. Akiket nem kereszteltek meg, k sajnos halva születtek.
A vizsgált évben a születés és a keresztelés között eltelt id  nem haladta meg a
három napot. Az újszülöttek 67 százalékát keresztelték meg a születést követ  napon.
A csecsem k 21 százaléka még a születés napján részesülhetett a szentelt vízb l.
Még kevesebb azoknak az aránya, akiket két nappal (13 százalék), illetve három
nappal (2 százalék) a születésük után kereszteltek meg. A XIX. században a különböz
betegségek megakadályozták, hogy a gyermekek felnövekedjenek, ezért, hogy minél
el bb részesüljenek a keresztségben, néhány napon belül megkeresztelték. A szül k
féltek gyermekeik korai halálától, s egy esetleges tragédia esetén szerették volna,
ha keresztelve kerül szegényke a túlvilágra.
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Az újszülöttek 52 százaléka volt fiú, s 48 százaléka pedig lány. Megállapíthatjuk
tehát, hogy a nemek aránya az 1882-ben születettek körében majdnem kiegyenlített
volt. Nem csak a születések tekintetében volt kiegyenlített a nemek aránya, hanem
a halálozások arányában is. Az elhalálozottak 48 százaléka volt férfi, 52 százaléka
pedig n .

6. táblázat: A szül k társadalmi helyzetének megoszlása9

   1882. Születések száma

január   39
február   31
március   41
április   34
május   21
június   16
július   24
augusztus   25
szeptember   34
október   41
november   33
december   41

Összesen 380

4. táblázat: A születések idény szerinti megoszlása7

7 Plébániai iratok
8 Plébániai iratok

A negyedik táblázat megmutatja, hogy az év mely részében, hónapjaiban születtek
a legtöbben és a legkevesebben. A vizsgált adatokból kiderül, hogy a gyermekek
33 százaléka márciusban, októberben, decemberben, 10 százaléka januárban született.
A csecsem k 8-9 százaléka született februárban, áprilisban, szeptemberben és
novemberben, A születettek közül legkevesebben (4%) júniusban látták meg a
napvilágot. Megfigyelhet  az adatokból, hogy a legkevesebb gyermek májustól
szeptemberig született. Ennek okát kereshetjük abban, hogy nyárra az idénymunkák
miatt esetleg a házaspárok nem terveztek gyermeket, hiszen minden dolgos kézre
(n k munkájára is) szükség volt a ház körül.

5. táblázat: A születések és halálozások nemek szerinti megoszlása8

Év 1882 Összesen (f ) Fiú Lány

Születés 380 196  184
Halálozás 345 167  178

9 Plébániai iratok

Foglalkozások                                     Az egyes foglalkozást végz k száma (f )

iparos   47
napszámos   21
dohányos   14
földm ves 228
földtelen     3
molnár     1
ügyvéd     2
aljegyz     1
cseléd   29
pásztor     1
béres     5
keresked     1
kerékgyártó     1
hordós     1
cigány   11
férjezetlen cigányn     7
hajadon     7

Összesen 380

Az adatokból els  pillantásra megállapítható, hogy a született gyermekek több
mint felének (60 százalékának) a szülei földm veléssel foglalkoztak. A szül k 12
százaléka az iparosok, 7 százaléka a cselédek, 5 százaléka a napszámosok, 4 százaléka
a dohányosok köréb l került ki. A szül k 7 százalékáról nem derül ki, hogy milyen
foglalkozást ztek, ezek társadalmi állása: cigány, férjezetlen cigányn , illetve
hajadon leány. Megállapíthatjuk, hogy els sorban a fizikai munkát végz k voltak
többségben, a szellemi munkát végz k (ügyvéd, aljegyz ) aránya alig egy százalék.
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7. táblázat: Újszülöttek megoszlása törvényesség szerint10 10. táblázat: Többes születés aránya13

 Év Összesen Törvényes Törvénytelen

1882.      380      364           16

A gyermekek 96 százaléka törvényes gyermekként jött világra, azaz házasságon
belül születettek, s csak 4 százalékuk született házasságon kívül. Akkor még nagyon
vigyáztak az emberek az erkölcsösségre, nem nézték jó szemmel, ha egy lány
„megesett”, megvetették, s „kibeszélte a falu szája”. Az erkölcsös, vallásos
életmóddal magyarázható a kevés törvénytelen gyermek száma. A cigány lakosság
körében általánosabb volt a törvénytelen gyermekek születése.

8. táblázat: Újszülöttek megoszlása születési sorrend szerint11

 Év Összesen Els szülött

1882.      380         57

1882-ben az újszülöttek 15 százaléka volt els szülött gyermek, 75 százalékuk már
gyermekes családba született, másod-, harmad-, negyed-, ötöd- stb. szülöttként. A
korszakban ritka volt az egygyermekes családok száma, a szül k több gyermeket
vállaltak, egyrészt, mert magas volt a csecsem halandóság, másrészt pedig a ház
körüli és mez gazdasági munkák sok szorgos kezet igényeltek.

9. táblázat: Születések megoszlása életképesség szerint12

  Év Összesen Élve születettek Halva születettek

1882.      380           376               4

10 Plébániai iratok
11 Plébániai iratok
12 Plébániai iratok

Az adatok alapján jól látható, hogy 1882-ben 380 születésb l csupán 4 gyermek
született halva, ez az összes születésnek egy százaléka. A gyermekek közül azonban
nagyon sokan nem élték meg a következ  évet, illetve a feln ttkort.

1882-ben a születések egy százaléka volt ikerszülés, kettes ikreknél nagyobb
számú ikrek a vizsgált évben nem látták meg a napvilágot. Az ikrek születése
különösen nagy meglepetésnek számított a családokban, hiszen akkor még nem
voltak különböz  ultrahangos vizsgálatok, amelyek kimutathatták volna, hogy több
gyermek születése várható, így a szül k fel sem készülhettek a „dupla áldásra”.

Utószó

A vizsgálódás során feltárultak el ttem az 1882-es esztend  születéseinek és
halálozásainak  demográfiai jellemz i, amelyek több mint 100 év távlatából a jelenre
vetítve igen sok változást mutatnak. Azóta megváltozott minden, a szokások, vallási-,
hiterkölcsi élet, társadalmi berendezkedés, a családok szerepe és még folytathatnám
a sort.

A vizsgálat során kellemes érzés volt megtapasztalni, hogy az adatok családcent-
rikusságot tükröztek, a család összetartó erejét és fontosságát sugallták. Különösen
felt n  ez napjainkban, amikor a családok széthullásának vagyunk szemtanúi, amikor
megrendült a házasság és család intézményébe vetett bizalom. Pedig a család a sze-
retet, a biztonság, a megértés, a közösségi élet, az összetartás, a bizalom, a kölcsönös
segítség jelképeként kellene, hogy álljon el ttünk.

  Év        Összesen     Kettes ikrek     Hármas ikrek     Négyes ikrek

1882.             380              5                               –                –

13 Plébániai iratok
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Seb k Balázs

A TÖRTÉNÉSZ ÉLMÉNYEI
Interjú J. Nagy László professzorral

Ön Jászárokszálláson született. Meddig élt a településen?
Az az igazság, hogy nem sokáig éltem Árokszálláson, tulajdonképpen csak 18

éves koromig, amíg el nem kerültem Szegedre, az egyetemre. 1945-ben születtem
Jászárokszálláson, és itt végeztem el az általános iskolát is, 1959-ben. Ezután
Jászapátira mentem tanulni a Mészáros L rinc Gimnáziumba. Itt a 2. évt l kollégista
voltam, az els  évben viszont még naponta ingáztam. 1963-ban érettségiztem francia
nyelvi osztályban, és még ebben az évben felvételt nyertem a József Attila
Tudományegyetemre, Szegedre. Szegeden történelem – francia szakon tanultam.
Érdekesség, hogy az évfolyamban egyedül én voltam ilyen szakos hallgató. 1968-
ban sikeresen államvizsgáztam.

Hogyan emlékszik vissza az Árokszálláson eltöltött gyermekkorára?
A gyermekkorommal kapcsolatban igen kellemes élményeim vannak, jó baráti

köröm volt a településen. Noha ez az id szak az 1950-es évekre esik – amely egy
igen nehéz id szak volt Magyarországon – mint gyerekek nem sokat éreztünk a
nehézségekb l, a rendszer nem rontotta meg a gyerekkorunkat.

Milyen volt a családi háttere, mi volt a szülei foglalkozása?
Egyszer , mondhatni szegény családból származom. A szül k agrárproletárok

voltak, akik ugyan az 1945-ös földosztás során kaptak 4-5 katasztrális hold földet,
ám apám hamarosan tsz-tag lett. Anyám háztartásbeliként dolgozott, a háború el tt
cseléd volt. Eredend en sok földnélküli volt Árokszálláson, csak a redemptus
családoknak volt földtulajdona. A földosztás idején nem mindenkinek jutott
elegend  mennyiség  föld, sokan pl. Tolna megyében kaptak földet, és oda is
költöztek a földnélküli jászok közül. Egyébiránt hárman voltunk testvérek. A bátyám,
aki még ma is él, géplakatosként dolgozott, n vérem pedig az érettségi megszerzése
után különböz  boltokban volt eladó.

Hol, Árokszállás melyik részén volt a szül háza? Megvan-e még a ház?
A Pethes Imre utcában laktunk egy egyszer  házban. Az utca 1-es számú házában

született 1864-ben a neves színész, Pethes Imre, az utca róla kapta a nevét. A miénk
a 4-es számú ház volt. Még megvan, bár átalakítva és már nem a mi tulajdonunkban,
hiszen a szül k már régen elhunytak.

Mondjon még valamit alapfokú és középfokú tanulmányairól! Milyenek voltak
az osztálytársak, mik voltak a kedvenc tantárgyai?

Kedvenc tárgyaim a történelem és a francia voltak. A francia nyelv tanulása egy

véletlennek volt köszönhet , hiszen a gimnáziumban eredetileg a német és a latin
nyelveket lehetett választani. Ám éppen azon a nyáron, amikor én is odakerültem,
érkezett a gimnáziumba egy francia szakos tanár, akit Békéssy Gábornak hívtak. A
választhatóak közül így a francia tanulása mellett döntöttem. Más tantárgyak közül
még a matematikát, az orosz nyelvet és a földrajzot tudnám kiemelni, amelyeket
nagyon szerettem. Jó barátaim voltak a gimnáziumban Urbán László, aki orvos lett,
Núber Zoltán és Berki Imre, aki kiváló rajzoló volt. Egyébként évekig a Szolnok
Megyei Néplap f szerkeszt jeként dolgozott. Velük mára már alig van kapcsolatom.

J. Nagy László professzor




